
W niniejszym numerze �Societas/Communitas� znajd¹ Pañstwo odtworzenie z do-
kumentów i pamiêci wielu najwa¿niejszych, choæ zapewne nie wszystkich naszych
osi¹gniêæ w Instytucie Stosowanych Nauk Spo³ecznych UW. Zamieszczamy tu nie
tylko zapis naszej wspomnieniowej debaty, ale te¿ spis wszystkich pracowników
Instytutu oraz osób pe³ni¹cych funkcje dyrektorskie w poszczególnych kadencjach. Po-
przez zamieszczenie korespondencji Marii Ossowskiej przypominamy zwi¹zek z wielk¹
socjolo¿k¹ naszych pracowników, którzy byli jej studentami i doktorantami, a tak-
¿e fakt, ¿e w naszej bibliotece znajduje siê ksiêgozbiór ma³¿eñstwa  s³awnych so-
cjologów � Marii i Stanis³awa Ossowskich.  

Przypomnieæ trzeba, ¿e Instytut powsta³ w szczególnych okoliczno�ciach, w cza-
sie dog³êbnych przemian ustrojowych, i jego powstanie w 1990 roku by³o w du¿ym
stopniu nasz¹ odpowiedzi¹ na zmiany, które w tym momencie nast¹pi³y, ale te¿ te,
które przewidywali�my, ¿e nast¹pi¹.  Doskonale rozumieli�my, ¿e musimy z tego
powodu budowaæ now¹ instytucjê, która bêdzie nie tylko kontynuacj¹ naszych
dotychczasowych prac,  ale te¿ bêdzie prowadziæ badania zupe³nie inne, doty-
cz¹ce innych zagadnieñ, bêdzie uczy³a inaczej i czego innego, a tak¿e stworzy
miejsce, w którym � w odró¿nieniu od wcze�niejszych, komunistycznych czasów �
wszyscy bez cenzury czy innych ograniczeñ bêdziemy mogli pog³êbiaæ nasze ró¿no-
rodne naukowe zainteresowania. St¹d wielka ró¿norodno�æ problematyki, która roz-
wijana by³a od pocz¹tku w ramach poszczególnych katedr i zak³adów, stale podkre�la-
na i kultywowana interdyscyplinarno�æ, rozszerzanie i utrzymywanie kontaktów ze
wspó³czesn¹ �wiatow¹ nauk¹ oraz dba³o�æ o tworzenie w³asnego �rodowiska na-
ukowego, miêdzy innymi poprzez kolejno otwierane �cie¿ki studiów, studia dokto-
ranckie i �Societas/Communitas�, który jest wa¿nym elementem  naszego dorobku.

Pole naszego rozumienia po obywatelsku stosowanych nauk spo³ecznych wy-
znaczaj¹ równie¿ postaci dwóch uczonych, którzy z inicjatywy naszego Instytutu
otrzymali doktorat honoris causa Uniwersytetu Warszawskiego � lord Ralf Dahren-
dorf, brytyjsko-niemiecki socjolog, a przedtem konspirator antynazistowski i wiê-
zieñ niemieckich kacetów, i profesor Siergiej Kowalow, obroñca praw cz³owieka
tak przed w³adz¹ sowieck¹, jak przed militarystyczn¹ w³adz¹ W³adimira Putina,
wpierw ³agiernik, pó�niej pierwszy ombudsman Federacji Rosyjskiej.

Numer, który oddajemy dzi� do Pañstwa r¹k, jest tak ró¿norodny, jak ró¿no-
rodny jest dorobek naszego Instytutu, tym bardziej wiêc mo¿e byæ �numerem ju-
bileuszowym ISNS�. Jest tu miêdzy innymi  socjologia prawa i socjologia polityki,
historia seksualno�ci i rozwa¿ania nad brytyjskim prawem rodzinnym i jego stoso-
waniem.  Przy okazji jubileuszu zdecydowali�my siê nie na numer tematyczny, bo
nie chcemy wyró¿niaæ ¿adnego nurtu badañ i teoretycznych dociekañ obecnych
w dorobku pracowniczek i pracowników Instytutu, ale w³a�nie na naukowe zró¿-
nicowanie i bogactwo tematyki.
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MA£GORZATA FUSZARA I IWONA JAKUBOWSKA-BRANICKA

Jubileusz trzydziestolecia Instytutu Stosowanych Nauk Spo³ecznych wypad³

w samym �rodku pandemii. Wydawa³oby siê, ¿e najprostszym rozwi¹zaniem

by³oby w tej sytuacji �od³o¿yæ� jubileusz na inne, bardziej przyjazne czasy. My

jednak zdecydowali�my siê na jego uczczenie mimo izolacji i bardzo z pozoru

nieprzyjaznych warunków. Okaza³o siê, ¿e by³a to dobra idea. Fakt, ¿e nie

byli�my razem w jednej sali, tylko ka¿dy z nas by³ przed ekranem swojego

komputera, nie przeszkodzi³ ani w odtworzeniu historii naszych wspólnych

usi³owañ, by zbudowaæ jak najlepsz¹, najciekawsz¹ i nowoczesn¹ instytucjê

naukow¹, ani we wspomnieniu osób, które siê do tego przyczyni³y, a których

ju¿ z nami nie ma. Takie podsumowania s¹ tym bardziej wa¿ne, ¿e z powodu

zaprz¹tniêcia codziennymi aktywno�ciami rzadko mamy mo¿liwo�æ, aby siê

zatrzymaæ i zobaczyæ, jak wiele ró¿norodnych naukowych inicjatyw, aktywno-

�ci, projektów w tych latach zrealizowali�my. To jubileuszowe spotkanie by³o

doskona³¹ okazj¹ sk³aniaj¹c¹ nas do uporz¹dkowania naszej wiedzy i stworze-

nia z niej pewnego ca³o�ciowego obrazu.

W niniejszym numerze �Societas/Communitas� znajd¹ Pañstwo odtwo-

rzenie z dokumentów i pamiêci wielu najwa¿niejszych, choæ zapewne nie

wszystkich naszych osi¹gnieæ w ISNS UW. Zamieszczamy tu nie tylko zapis

naszej wspomnieniowej debaty, ale te¿ spis wszystkich pracowników Insty-

tutu a tak¿e osób pe³ni¹cych funkcje dyrektorskie w poszczególnych kaden-

cjach. Poprzez zamieszczenie korespondencji Marii Ossowskiej przypomina-

my zwi¹zek z wielk¹ socjolo¿k¹ naszych pracowników, którzy byli jej

studentami i doktorantami, a tak¿e fakt, ¿e w naszej bibliotece znajduje siê

ksiêgozbiór ma³¿eñstwa s³awnych socjologów � Marii i Stanis³awa Ossow-

skich.

Przypomnieæ trzeba, ¿e Instytut powsta³ w szczególnych okoliczno�ciach,

w czasie dog³êbnych przemian ustrojowych i powstanie Instytutu by³o w du-

¿ym stopniu nasz¹ odpowiedzi¹ na zmiany, które w tym momencie nast¹pi³y,

ale te¿ te, które przewidywali�my, ¿e nast¹pi¹. Doskonale rozumieli�my, ¿e

musimy z tego powodu budowaæ now¹ instytucjê, która bêdzie nie tylko
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kontynuacj¹ naszych dotychczasowych prac, ale te¿ bêdzie prowadziæ bada-

nia zupe³nie inne, dotycz¹ce innych zagadnieñ, bêdzie uczy³a inaczej i czego

innego, a tak¿e stworzy miejsce, w którym � w odró¿nieniu od wcze�niej-

szych, komunistycznych czasów � wszyscy bez cenzury czy innych ograni-

czeñ bêdziemy mogli pog³êbiaæ nasze ró¿norodne naukowe zainteresowa-

nia. St¹d wielka ró¿norodno�æ problematyki, która rozwijana by³a od pocz¹tku

w ramach poszczególnych katedr i zak³adów, stale podkre�lana i kultywowa-

na interdyscyplinarno�æ, rozszerzanie i utrzymywanie kontaktów ze wspó³-

czesn¹ �wiatow¹ nauk¹ oraz dba³o�æ o tworzenie w³asnego �rodowiska na-

ukowego, miêdzy innymi poprzez kolejno otwierane �cie¿ki studiów, studia

doktoranckie i �Societas/Communitas�, który jest wa¿nym elementem na-

szego dorobku.

Pole naszego rozumienia po obywatelsku stosowanych nauk spo³ecznych

wyznaczaj¹ równie¿ postaci dwóch uczonych, którzy z inicjatywy naszego

Instytutu otrzymali doktorat honoris causa Uniwersytetu Warszawskiego �

lord Ralf Dahrendorf, brytyjsko-niemiecki socjolog, a przedtem konspirator

antynazistowski i wiêzieñ niemieckich kacetów, i profesor Siergiej Kowalow,

obroñca praw cz³owieka tak przed w³adz¹ sowieck¹, jak przed militarystycz-

n¹ w³adz¹ W³adimira Putina, wpierw ³agiernik, pó�niej pierwszy ombudsman

Federacji Rosyjskiej.

Numer, który oddajemy dzi� do Pañstwa r¹k, jest tak ró¿norodny, jak

ró¿norodny jest dorobek naszego Instytutu, tym bardziej wiêc mo¿e byæ

�numerem jubileuszowym ISNS�. Jest tu miêdzy innymi socjologia prawa

i socjologia polityki, historia seksualno�ci i rozwa¿ania nad brytyjskim pra-

wem rodzinnym i jego stosowaniem. Zdecydowali�my siê przy okazji jubile-

uszu nie na numer tematyczny, bo nie chcemy wyró¿niaæ ¿adnego nurtu badañ

i teoretycznych dociekañ obecnych w dorobku pracowniczek i pracowników

Instytutu, a w³a�nie na naukowe zró¿nicowanie i bogactwo tematyki.

Na zakoñczenie naszego jubileuszowego spotkania wznie�li�my � ka¿dy

u siebie w domu, a jednak razem � toast za pomy�lno�æ i nastêpnych wiele

lat rozwoju Instytutu Stosowanych Nauk Spo³ecznych UW. Te ¿yczenia chce-

my powtórzyæ teraz, przy okazji wydania tego szczególnego numeru �Socie-

tas/Communitas�.
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The thirtieth anniversary of the Institute of Applied Social Sciences fell right

in the middle of the pandemic. The simplest solution here would have seemed

to be to postpone the jubilee to some other, more auspicious time; we, how-

ever, opted to celebrate the occasion despite the restrictions and ostensibly

rather unconducive conditions. And that proved to be a good idea. The fact

that we were not all together in the same hall, but each of us in front of our

computer screen, was no hindrance either in recounting the history of our

joint efforts towards constructing the best possible, the most interesting and

modern academic institution, or in the recollections of those who contribut-

ed to this but who are no longer with us. Such summaries are all the more

important since, because of our being preoccupied with everyday activities,

we rarely have the opportunity to simply stop, to take a look and see how

many diverse academic initiatives, activities and projects we have carried out

over the years. The anniversary meeting was an excellent occasion stimulat-

ing us to put our knowledge in order and create out of it some kind of over-

all picture.

In this issue of Societas/Communitas you can read about many, though

probably not all, of the most important achievements of the IASS of the

University of Warsaw, reconstructed from documents and memories. We

include here not only a transcript of our memorial debate, but also a list of

all the Institute�s staff and those who served as its directors. By publishing

Maria Ossowska�s correspondence, we recall the relations our staff � then

students and in the process of writing their doctoral dissertations � had with

the great sociologist; it also underlines the fact that our library contains the

book collection of the famous sociologists Maria Ossowska and her husband

Stanislaw Ossowski.

Worth recalling is that the Institute was established in rather special cir-

cumstances, at a time of profound political change, and the founding of the

Institute was to a large extent our response to the changes occurring at the

time � but also to changes that we anticipated. We understood perfectly well

From the Editors
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that, for this reason, we had to build a new institution, one that would not

only constitute a continuation of our work to date, but also one that would

conduct totally different research concerning different issues, one that would

have a different approach to teaching, that would teach something different,

and one that would also create a place in which everybody � unlike in the

preceding years of communism � would be able to delve deeper into their

diverse academic interests, free of censorship or other restrictions. Hence

the great diversity of subject matter tackled from the outset in the different

departments, the constantly emphasised and nurtured interdisciplinarity, the

broadening and maintaining of contacts with contemporary science around

the world and our attention to creating our own academic environment,

among other things by opening up successive paths of study, doctoral stud-

ies, and Societas/Communitas, which is an important element of our heri-

tage.

Our civic understanding of applied social sciences has also been deter-

mined by two scholars who, on the initiative of our Institute, were awarded

honorary doctorates by the University of Warsaw: Lord Ralf Dahrendorf,

a British-German sociologist, beforehand involved in anti-Nazi activities and

a prisoner in a German concentration camp; and Professor Sergei Kovalyov,

who defended human rights against Soviet power and the militaristic regime

of Vladimir Putin, initially as a Gulag prisoner, later as the first ombudsman

of the Russian Federation.

The issue you are now reading is as diverse as the work of our Institute,

all the more so justifying its position as the �IASS jubilee issue�. Among

other things you�ll find here sociology of law and sociology of politics, his-

tory of sexuality and contemplations concerning English (and Welsh!) fam-

ily law and its application. We decided against having a thematic issue for

the anniversary, since we preferred not to distinguish any particular current

of research and theoretical inquiry present in the works of the Institute�s

scholars, opting instead for academic diversity and wealth of subject matter.

We raised a toast at the end of our anniversary meeting, each of us at

home yet still together � a toast to the prosperity of the Institute of Applied

Social Sciences at the University of Warsaw, and for it to flourish for many

years to come. And these wishes we would like to reiterate once again now,

to mark the publication of this special issue of Societas/Communitas.
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Trzydziestolecie Instytutu Stosowanych
Nauk Spo³ecznych UW

(konferencja online, 16 grudnia 2020)

Ma³gorzata Fuszara: Witam pañstwa na naszym jubileuszowym spotkaniu
po�wiêconym trzydziestoleciu dzia³alno�ci Instytutu Stosowanych Nauk Spo-
³ecznych UW. Zacznê od odczytania listu pani dziekan Anety Gawkowskiej,
która jest w tej chwili na posiedzeniu senatu Uniwersytetu Warszawskiego
i dlatego nie mo¿e byæ z nami. Przes³a³a list, który przeczytam w ca³o�ci.

Szanowny i Drogi Instytucie Stosowanych Nauk Spo³ecznych
30-lecie to piêkny wiek. Z jednej strony m³odo�æ, z drugiej ju¿ du¿e do-

�wiadczenie, którego pozazdro�ciæ mog¹ z ca³¹ pewno�ci¹ inne jednostki na-

ukowe. Nie ma chyba w Polsce drugiego równie wielobarwnego instytutu bo-
gatego w dyscypliny i przekraczanie ich granic, z czego wydzia³ nie przestaje

byæ dumny. Moje najszczersze gratulacje osi¹gniêæ badawczych i dydaktycz-

nych oraz ¿yczenia owocnej i satysfakcjonuj¹cej pracy w przysz³o�ci sk³adam
na rêce dyrekcji i przewodnicz¹cej rady naukowej, ¿a³uj¹c, ¿e nie mogê osobi-

�cie uczestniczyæ w obchodach z powodu udzia³u w posiedzeniu senatu UW.

Dzielê siê jednak nadziej¹, ¿e kiedy�, gdy minie pandemia, bêdzie okazja do
spotkania i wspomnieñ oraz wydzia³owego uczczenia jubileuszu toastem bez

po�rednictwa komputerów i sztucznej inteligencji.

Z serdecznymi pozdrowieniami Aneta Gawkowska

Pani Dziekan, co warto podkre�liæ, jest cz³onkini¹ ISNS-u. A teraz prze-
chodzimy do wspomnieñ o naszych pocz¹tkach i jako pierwszego o zabranie
g³osu chcia³am prosiæ prof. Krzysztofa Kiciñskiego, pierwszego dyrektora ISNS.

Iwona Jakubowska-Branicka: Przepraszam, je�li mo¿na jedno zdanie.
Cofamy siê do wspania³ego roku 1989, kiedy nastêpowa³y wielkie, demo-
kratyczne przemiany w Polsce, i w zwi¹zku z tym trwa³a te¿ dyskusja doty-

Dyskusja redakcyjna

�Societas/Communitas�
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cz¹ca roli Instytutu Profilaktyki Spo³ecznej i Resocjalizacji UW w procesie
tych zmian. Jak odpowiemy na nowe wyzwania, jakie nowe zadania stoj¹
przed naszym interdyscyplinarnym Instytutem zajmuj¹cym siê problemami
spo³ecznymi. W zwi¹zku z tym proszê o zabranie g³osu profesora Krzysztofa
Kiciñskiego, który by³ pierwszym dyrektorem nowo utworzonego Instytutu
Stosowanych Nauk Spo³ecznych UW, a nastêpnie profesora Jacka Kurczew-
skiego, który by³ pierwszym dziekanem Wydzia³u. Krzysztofie, bardzo proszê.

Krzysztof Kiciñski: W komentarzu do tego pierwszeñstwa, o którym wspo-
mnia³a profesor Iwona Jakubowska-Branicka, ja wprawdzie by³em pierwszym
dyrektorem, ale pierwszym dziekanem by³ profesor Jacek Kurczewski i nie to
mo¿e jest najwa¿niejsze, tylko fakt, ¿e profesor Kurczewski wystosowa³ na
wiosnê w 1992 roku do rektora Wróblewskiego pismo z wnioskiem o utwo-
rzenie Wydzia³u sk³adaj¹cego siê z dwóch instytutów, w tym z Instytutu Pro-
blemów Spo³ecznych. Tak brzmia³a ta nazwa i IPSiR-u, w kszta³cie bardzo
uszczuplonym w zwi¹zku z powstawaniem nowego instytutu. Niebawem na-
desz³a od rektora, który by³ nam ¿yczliwy, pozytywna odpowied�, no i w³a�ci-
wie to by³ formalny pocz¹tek Instytutu. Natomiast jego geneza, mam na my�li
nasze starania, by³a d³u¿sza. Chyba g³ówn¹ przyczyn¹ tego, ¿e w naszym �ro-
dowisku � mówiê skrótowo �w naszym �rodowisku�, chodzi o czê�æ osób za-
trudnionych w IPSiR-ze � panowa³o przekonanie, ¿e nasze zainteresowania
bardzo rozmijaj¹ siê z formaln¹ formu³¹ tego Instytutu. IPSiR by³ tworzony na
pocz¹tku lat siedemdziesi¹tych z inicjatywy profesora Adama Podgóreckiego
oraz doc. Czes³awa Czapówa, którzy mieli dobre intencje, ale jednak jego for-
ma by³a w du¿ej mierze okre�lona przez sytuacjê polityczn¹ panuj¹c¹ w tam-
tym czasie. Z tego wynika³o, ¿e po prostu bardzo wiele tematów, badañ, na-
szych zainteresowañ, publikacji nijak siê mia³o do formu³y IPSiR-u. Na przyk³ad
wspomnê tu o swojej i pana profesora Kurczewskiego publikacji z po³owy lat
siedemdziesi¹tych, wydanej przez OBOP, o pogl¹dach etycznych m³odego
pokolenia Polaków. Badania poprzedzi³y do�æ obszerne studia, które nijak
siê mia³y do owej formu³y. Przyk³adów takich mo¿na podawaæ mnóstwo, nie
tylko je¿eli chodzi o osoby z naszego ówczesnego Zak³adu � który siê wów-
czas tak nazywa³ jak obecna Katedra Socjologii Moralno�ci i Aksjologii Ogól-
nej � ale równie¿ o �rodowisko badaczy problematyki rodziny, polityki spo-
³ecznej, psychologii spo³ecznej. Mieli�my po prostu poczucie, ¿e nie bardzo
pasujemy do profilu IPSiR. Pamiêtam, ¿e kiedy usi³owa³em jako kierownik
Zak³adu w IPSiR-ze �zwerbowaæ�, je�li tak mo¿na powiedzieæ, pani¹ profesor
Hannê �widê-Ziembê do pracy u nas i rozmawiaj¹c z ni¹ w kawiarni w Bristo-
lu, powiedzia³em, ¿e istniej¹ merytoryczne odstawy, ¿eby do Instytutu prze-
sz³a, bo ksi¹¿ka M³odociani przestêpcy w wiêzieniu jej pióra oraz jej ojca,
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wydana ksi¹¿ka bezpo�rednio po Pa�dzierniku, to uzasadnia, ona natychmiast
zareagowa³a: ale ja siê w ogóle teraz tym nie zajmujê i tym bym siê u was nie
zajmowa³a. Podkre�li³a, ¿e zajmujê siê innymi problemami. No i rzeczywi-
�cie okaza³o siê, ¿e nawet ona nie pasowa³a do profilu IPSIR, kiedy zaczê³a
w nim pracowaæ. My�lê, ¿e dobrym wska�nikiem tego nieprzystawania na-
szych zainteresowañ do owego profilu by³y tematy prac magisterskich pisa-
nych pod naszym kierunkiem. Widzê uczestnicz¹c¹ w spotkaniu pani¹ pro-
fesor Melchior i pamiêtam temat jej pracy magisterskiej przygotowanej pod
moim kierunkiem. Dotyczy³a etosu Szarych Szeregów. Znakomita praca przy-
gotowana na podstawie obszernych wywiadów z ¿o³nierzami Szarych Szere-
gów, z których wielu jeszcze wówczas ¿y³o. My�lê, ¿e nasze poczucie, ¿e po-
winni�my funkcjonowaæ trochê niezale¿nie od IPSiR-u, bardzo siê wzmocni³o
w czasie pierwszej �Solidarno�ci�. Wtedy to nasze �rodowisko, choæ niezbyt
pasuj¹ce do profilu IPSiR-u, w pewnym sensie w nim dominowa³o.

By³ to okres bardzo szczególny, my�lê, ¿e m³odsi koledzy nie do koñca
mog¹ sobie wyobraziæ, w jakim stopniu byli�my wtedy w IPSiR-ze samorz¹dni
i niezale¿ni od w³adz. Bezpo�rednio przed stanem wojennym, bêd¹c w Kana-
dzie, odwiedzi³em profesora Adama Podgóreckiego oraz profesor Mariê £o�
w Ottawie i kilka dni spêdzi³em u nich w domu. Stara³em siê wyt³umaczyæ
profesorowi, jaka jest aktualnie sytuacja w IPSiR-ze i jak bardzo jeste�my jako
Uniwersytet niezale¿ni. Nie do koñca by³ w stanie to zrozumieæ. Powiedzia³:
�No dobrze, macie jaki� pomys³, ale co bêdzie, je¿eli partia siê na to nie zgo-
dzi�. Odpowiedzia³em: oni chyba musieliby czo³gi wytoczyæ, ¿eby to zrobiæ.
No i za kilka dni wytoczyli czo³gi, ale w czasie �Solidarno�ci� mia³em poczu-
cie, ¿e jeste�my niemal zupe³nie niezale¿ni od w³adz. Stan wojenny to zmieni³,
nasz Zak³ad poniós³ dotkliw¹ stratê � internowany zosta³ dr Marek Tabin,
który w Instytucie prowadzi³ zajêcia z metodologii, nastêpnie za� zosta³ nak³o-
niony przez w³adze do wyjazdu za granicê. Tak na marginesie wspomnê pew-
n¹ sytuacjê, ¿eby pokazaæ, jaka by³a atmosfera w Zak³adzie zanim siê to sta³o.
Otó¿ dr Tabin w czasie pracy u nas by³ jednocze�nie zas³u¿onym wydawc¹
podziemnego wydawnictwa �Kr¹g� i czêsto bywa³o tak, ¿e zanim rozpoczêli-
�my zebranie Zak³adu, otwiera³ teczkê i rozk³ada³ na zielonym stole (który
teraz stoi w ISNS-ie w pokoju 113) ksi¹¿ki wydawane przez �Kr¹g�, a my,
zanim zdecydowali�my siê na zakup której� z nich, potrafili�my trochê wy-
brzydzaæ, na przyk³ad na zbyt ma³y druk. Nasz du¿y, kilkunastoosobowy, Za-
k³ad sk³ada³ siê wy³¹cznie z osób bezpartyjnych. Jako jego kierownik s³ysza³em
czasem jakie� uwagi na ten temat ze strony niektórych cz³onków dyrekcji, su-
geruj¹ce, ¿e to nara¿a Instytut, ¿e mo¿e warto co� z tym zrobiæ, ¿e mo¿e przy-
j¹æ jakiego� kolegê partyjnego, ale muszê powiedzieæ, ¿e nie by³o specjalnych
problemów z ignorowaniem takich sugestii, bo nie by³o silnych nacisków.
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Zmiana ustroju w 1989 roku. Jest oczywiste, ¿e nasze �niedopasowanie�
do IPSiR-u szybko przerodzi³o siê w pomys³, ¿e mo¿na by stworzyæ niezale¿n¹
placówkê, instytut, który by dobrze oddawa³ nasze zainteresowania. Odby³y
siê d³ugie dyskusje �rodowiskowe, spory czêsto by³y gor¹ce. To pismo, o któ-
rym wspomnia³em, wys³ane przez profesora Kurczewskiego jako dyrektora
IPSiR-u do rektora, absolutnie nie pokazuje rzeczywistego momentu pojawie-
nia siê koncepcji nowego Instytutu. Znacznie wcze�niej, w trakcie wspomnia-
nych dyskusji i sporów, zrodzi³ siê pomys³ Instytutu Problemów Spo³ecznych.
Mnie siê ta nazwa niezbyt podoba³a, nie sugerowa³a bowiem zwi¹zku Insty-
tutu z okre�lon¹ dyscyplin¹ akademick¹. Dopiero pó�niej, w trakcie zebra-
nia Zak³adu przy zielonym stole, o którym wspomnia³em, pani Ma³gorzata
Melchior (wówczas oczywi�cie jeszcze nie profesor) zaproponowa³a nazwê:
Instytut Stosowanych Nauk Spo³ecznych, która wszystkim siê spodoba³a. Ten
moment bardzo dobrze zapamiêta³em. Powsta³ jednak problem � jak kon-
kretnie taki instytut mia³by wygl¹daæ. Znowu mówiê, jak ja to wówczas
widzia³em. Podoba³a mi siê nazwa, ale od razu nasuwa³a siê uwaga, ¿e �na-
uki stosowane� mog¹ byæ pojmowane jako nauki mniej ambitnie pod wzglê-
dem teoretycznym. A mnie siê wydawa³o � i nadal tak uwa¿am � ¿e ca³a
sztuka polega na tym, ¿eby z jednej strony w takim instytucie rzeczywi�cie
diagnozowaæ i badaæ wa¿ne problemy spo³eczne, ale z drugiej strony, by
dyscypliny, do których odwo³ujemy siê w trakcie diagnoz i badañ, by³y trak-
towane w sposób teoretycznie pog³êbiony. Inaczej mówi¹c, ¿eby by³y poj-
mowane i wyk³adane podobnie jak w instytutach, które maj¹ te dyscypliny �
na przyk³ad w socjologiê czy antropologiê � w swej nazwie. Jednym s³owem �
¿adnej taryfy ulgowej, je¿eli chodzi o poziom refleksji teoretycznej, w my�l
zasady, ¿e nie ma nic bardziej praktycznego ni¿ dobra teoria. I my�lê, ¿e nowo
powsta³y Instytut zacz¹³ siê rozwijaæ w sposób zgodny z tym za³o¿eniem.

Mo¿e jeszcze kilka wspomnieñ dotycz¹cych spraw bardziej materialnych.
Najpierw, jak niektórzy pamiêtaj¹, szukaj¹c pomieszczeñ dla Instytutu, prze-
grali�my konkurencjê o budynek przy ulicy Zagórnej, zajmowany uprzednio
przez Instytut Badañ Problemów M³odzie¿y, wygrali�my natomiast starania
o pomieszczenia po resortowym Instytucie Polityki Naukowej i Szkolnictwa
Wy¿szego. Odziedziczyli�my po nim pomieszczenia, ale równie¿ kilka osób,
które pomog³y nam zorganizowaæ sekretariaty, a profesorowi Ireneuszowi
Bia³eckiemu Centrum Badañ Polityki Naukowej i Szkolnictwa Wy¿szego, które
wesz³o w sk³ad ISNS. Dostali�my równie¿ sporo pomieszczeñ w budynku
przy ¯urawiej 4, po instytucji, której nazwy nie pamiêtam. Zw³aszcza nowa
siedziba usytuowana w pa³acu Zamojskich mia³a bardzo presti¿ow¹ lokaliza-
cjê, ale nie by³a � i nadal nie jest � zbyt dobrze przystosowana do prowadze-
nia dydaktyki. Pamiêtam jednak pewn¹ rozmowê na ten temat z profesorem
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Jerzym Kwa�niewskim, wa¿n¹ postaci¹ Instytutu Profilaktyki Spo³ecznej
i Resocjalizacji, który odziedziczy³ ca³y budynek przy ulicy Podchor¹¿ych.
Gdy narzekaj¹c na nasz¹ sytuacjê lokalow¹, powiedzia³em: �Wiesz, mu tu
mamy ciasno, a wy w porównaniu z nami macie komfort�, jego reakcja by³a
znamienna: �Tak? To ja mogê siê natychmiast z wami zamieniæ�. U�wiado-
mi³em sobie wtedy wyra�nie jak cenna jest taka lokalizacja, pa³ac Zamoj-
skich przy Nowym �wiecie to jednak nie to samo co budynek po jakiej� szkole
w jakiej� innej dzielnicy miasta. Warto bêdzie o tej pierwszej i obecnej siedzi-
bie Instytutu pamiêtaæ, gdy przeniesie siê on do nowego i z pewno�ci¹ wy-
godniejszego budynku.

Chcia³bym przypomnieæ, ¿e do obecnej siedziby uda³o nam siê przewie�æ
z IPSiR-u przy Podchor¹¿ych bibliotekê Ossowskich, która by³a przypisana,
dobrze to podkre�liæ, do naszego Zak³adu, który kontynuowa³ tradycjê Zak³a-
du kierowanego przez profesor Mariê Ossowsk¹, a nie do Instytutu. Zak³ad
zmieni³ miejsce, wobec czego i biblioteka zmieni³a siedzibê, wchodz¹c w sk³ad
biblioteki ISNS. Tym natomiast, co nie uleg³o zmianie, by³o kierowanie przez
bibliotekê zarówno w IPSiR-ze, jak i u nas, przez pani¹ Ró¿ê Su³ek, znakomit¹
kustosz, która zdaje sobie sprawê z rangi tego ksiêgozbioru. Z punktu widzenia
historii socjologii polskiej i nie tylko socjologii jest to zbiór unikatowy i mo¿na
powiedzieæ, ¿e mamy prawdziwy skarb w swojej bibliotece w Instytucie.

Jako wydarzenie szczególnie wa¿ne wspominam pierwsz¹ rekrutacjê stu-
dentów w Instytucie. Prze¿ywali�my ten moment, nie maj¹c pewno�ci, czy
rekrutacja siê uda. Okaza³a siê sukcesem, podobnie jak kolejne studia, które
otwierali�my, dzia³alno�æ dydaktyczna chyba przeros³a nasze oczekiwania,
kandydaci byli bardzo interesuj¹cy, kolejne roczniki absolwentów równie¿.

Refleksja na zakoñczenie: my�lê, ¿e warto, aby�my sobie u�wiadamiali,
gdy mówimy o trzydziestoleciu Instytutu, ¿e pomys³ jego utworzenia nie
przyszed³ �z góry�, ¿e jego koncepcjê wypracowali ludzie, którzy nastêpnie
w nim pracowali, i ¿e by³oby dobrze, gdyby równie¿ rozwój Instytutu, jego
dalsze losy, te¿ w jak najmniejszym stopniu zale¿a³y od decyzji podejmowa-
nych gdzie� na górze. ¯eby to w³a�nie spo³eczno�æ Instytutu okre�la³a kie-
runki jego rozwoju, sama planowa³a przekszta³cenia, doskonali³a formy or-
ganizacyjne itd., itd. Z warto�ci takich inicjatyw podejmowanych w miejscach,
gdzie siê rzeczywi�cie uprawia naukê, byæ mo¿e jednak nie do koñca zdaj¹
sobie sprawê decydenci w ministerstwach powo³anych, by j¹ wspieraæ. Fakt
ten nasuwa mi wspomnienie pewnego wydarzenia. Otó¿ w latach siedem-
dziesi¹tych dosz³o do spotkania w Audytorium Maximum przedstawicieli
ówczesnego Ministerstwa Szkolnictwa Wy¿szego ze spo³eczno�ci¹ Uniwer-
sytetu Warszawskiego. W reakcji na wyst¹pienia owych decydentów, prze-
konanych o swej demiurgicznej roli w nauce, jeden z profesorów UW o sil-
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nej pozycji w partii (co byæ mo¿e t³umaczy �mia³o�æ wyra¿onej opinii) zwró-
ci³ siê do nich z takim o�wiadczeniem: �Powinni�cie zdawaæ sobie sprawê
z faktu, ¿e potencja³ intelektualny ka¿dego z naszych uniwersytetów jest nie-
porównanie wy¿szy ni¿ potencja³ intelektualny ca³ego waszego ministerstwa�.
Uwa¿am, ¿e opinia ta nic nie straci³a na aktualno�ci i s¹dzê, ¿e by³oby do-
brze, gdyby równie¿ obecne Ministerstwo wziê³o sobie do serca wynikaj¹ce
z niej przes³anie. Dziêkujê.

Ma³gorzata Fuszara: Dziêkujê bardzo i bardzo proszê, pan profesor Kur-
czewski, pierwszy dziekan Wydzia³u.

Jacek Kurczewski. Dzieñ dobry. (...)
Ja w przeciwieñstwie do Krzysztofa ba³em siê swojej pamiêci zaufaæ i przed

naszym spotkaniem próbowa³em przeprowadziæ kwerendê jakich� papierów,
dokumentów, co mo¿e �wiadczy o pewnych moich obsesjach metodologicz-
nych, w ka¿dym razie zawsze wtedy cz³owiek odkrywa, ¿e pewne daty mu
siê w pamiêci przesuwaj¹, pewne osoby znikaj¹, inne siê pojawiaj¹,
w ka¿dym razie to jest okazja, by trochê z tych papierzysk zwi¹zanych z po-
wstawaniem ISNS-u pañstwu tutaj zaprezentowaæ. ¯eby znaæ historiê ISNS-u
i historiê IPSiR-u, trzeba wiedzieæ, ¿e 1990 to jest w³a�nie ostatni rok IPSiR-u,
utworzonego w 1973 roku jako taki twór dziwny, bo pozawydzia³owy insty-
tut uniwersytecki. To by³a czê�æ tak utworzona, bo mimo ¿e wydawa³oby
siê, i¿ w dawnym ustroju nie by³o elastyczno�ci organizacyjnej, to jednak
zawsze obok wydzia³ów normalnych na UW by³y jakie� specyficzne placów-
ki, ró¿ne pracownie specjalne itd. No i my te¿ na takiej dziwnej zasadzie
zostali�my uwzglêdnieni na li�cie wydzia³ów, ale nie jako wydzia³, tylko w³a-
�nie instytut na prawach wydzia³u. W zwi¹zku z czym, choæ dyrektor insty-
tutu nie by³ dziekanem, to jednocze�nie by³ zapraszany na senat, g³osowa³
i normalnie wystêpowa³, czyli by³ dyrektorem w randze dziekana. To jest
zabawne, i to od razu oczywi�cie ustawia³o Instytut w potencjalnej pozycji
wyj�ciowej do jakich� aspiracji, do bycia normalnym, pe³noprawnym wy-
dzia³em. Trzeba to przypomnieæ, bo inaczej czêsto w zawi³y sposób trzeba
t³umaczyæ, o co tu w³a�ciwie chodzi. Wiêc to, co siê sta³o w 1990 roku, to
by³y dwie rzeczy. By³o przekszta³cenie dotychczasowego Instytutu w Wydzia³
i utworzenie Instytutu Stosowanych Nauk Spo³ecznych. To oczywi�cie nie-
koniecznie musia³o nast¹piæ, mo¿na by³oby utworzyæ Instytut Stosowanych
Nauk Spo³ecznych, wystêpuj¹c z IPSiR-u i tworz¹c jaki� osobny instytut, taki
pomys³ zreszt¹ przychylnie traktowa³ ówczesny rektor Andrzej Kajetan Wró-
blewski, pytaj¹c nas, czy my przypadkiem nie wolimy, ¿eby tak siê w³a�nie
sta³o, a mo¿na by³o te¿ tworzyæ wydzia³, przy czym z kolei kole¿eñstwo,
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powiedzia³bym z �twardego� IPSiR-u, nie bardzo siê cieszy³o z tego, ¿e my
chcemy jaki� drugi instytut utworzyæ, bo oni chcieli, ¿eby to by³ wydzia³
jednolity, tak by ¿adnych wewnêtrznych struktur po�rednich w nim nie by³o.
¯eby by³o, jak by³o � mówi¹c krótko � tylko ranga instytucji mia³aby siê
zmieniæ. Nam sz³o jednak, jak to ju¿ Krzysztof powiedzia³, o co� innego, i tu
muszê przypomnieæ nazwisko Hani �widy-Ziemby, i ono tu musi pa�æ, bo
je�li chodzi o cel strategiczny, czyli oddzielenie siê od czê�ci dotychczasowe-
go IPSiR-u w formie nowej placówki akademickiej, to by³o jasne dla nas,
aktywu zwi¹zanego z tym pomys³em, ale taktyki mog³y byæ ró¿ne. I tu tym
czo³owym taktykiem wtedy � trzeba to przyznaæ i oddaæ sprawiedliwo�æ �
by³a Hania �wida-Ziemba i wprawdzie Krzysztof wspomina³ o moim pi�mie
(zob. dokument 3 na koñcu tomu), ale prawda jest taka, ¿e ja pisa³em jako
dyrektor w randze dziekana listy do rektora, wnioskuj¹c o zmianê instytutu
w wydzia³, ale to Hania przygotowa³a w³asne pismo, które � delikatnie mó-
wi¹c � wzbudzi³o sensacjê. Hania �wida-Ziemba by³a moim zastêpc¹, przed-
tem zreszt¹ by³a dyrektorem IPSiR, a ja by³em zastêpc¹. Ale w to nie wchod�-
my, to wszystko by³y wyniki odnowy rozpoczêtej u nas, w IPSiR-ze, dawnym
a obecnym wydziale jeszcze przed przerw¹ stanu wojennego, jak barwnie
Krzysztof mówi³. W ka¿dym razie Hania wys³a³a swoje pismo do rektora
indywidualne, bior¹c na siebie odium wniosku o utworzenie instytutu, który
jak Krzysztof pamiêta, dopóki ten genialny pomys³ Ma³gosi Melchior nie
pad³, mia³ siê nazywaæ Instytutem Problemów Spo³ecznych. No i wtedy oczy-
wi�cie by³y burzliwe posiedzenia rady ówczesnego IPSiR-u, które poka¿ê na
ekranie (dokument 2), mo¿e teraz mi siê uda wej�æ, ju¿ go mam, to jest hi-
storycznie rzecz bior¹c, przypomnê wam, kto to wtedy bra³ udzia³. To jest
w³a�nie posiedzenie Rady IPSiR (dokument 2), które decyduje, zgadza siê na
to, ¿eby utworzyæ wydzia³ z dwoma instytutami. Nie¿yj¹cych sporo� An-
drzej Tymowski, Adam Krukowski, El¿bieta Kaczyñska ¿yj¹ca � ale w innym,
wschodnioamerykañskim chyba czasie, Jacek Kurczewski, Hanna �wida-Ziem-
ba, Teodor Szymanowski, Krzysztof Kiciñski, Jerzy Kwa�niewski, Marek Ko-
sewski, Maria Ziemska, Les³aw Pytka, Aldona Jaw³owska, Micha³ Porowski,
Wojciech Pawlik Ma³gosia Fuszara, Barbara Ehrlich-Kowalska, Andrzej Mo-
�ciskier, Zbigniew Czwartosz, Andrzej Tymowski, mgr Leszczyñska, kierow-
niczka sekretariatu, studenci £akomski, Iwonka Krzesak, tam pewnie jeszcze
parê osób by³o nieobecnych. W ka¿dym razie po zamieszaniu wywo³anym
w³a�nie tym, ¿e pojawi³o siê to pismo, my�my w ci¹gu mniej wiêcej miesi¹ca
wreszcie prze³amali pat, który istnia³. Ten pat dobrze wyra¿a³o ówczesne pi-
smo niejakiego Wojciecha Pawlika, delegata m³odej kadry do Rady IPSiR, któ-
ry 1 marca 1990 roku pisa³ do doc. Jacka Kurczewskiego, dyrektora i zarazem
przewodnicz¹cego rady (dokument 4), ¿e jako delegat m³odej kadry wyra¿a
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swoje �zaniepokojenie podzielane przez czê�æ kole¿anek i kolegów zwi¹zane
z postêpem prac dotycz¹cych powo³ania wydzia³u. Ja jak i wiêkszo�æ pracow-
ników piêciu � i to dobrze jest przypomnieæ � piêciu wspó³pracuj¹cych ze sob¹
zak³adów: Zak³adu Socjologii Moralno�ci i Aksjologii Ogólnej, Zak³adu So-
cjologii Prawa i Obyczajów, Zak³adu Psychologii i Wiêzi Spo³ecznych, Zak³a-
du Nauki o Rodzinie i Zak³adu Polityki Spo³ecznej, ju¿ dawno, bo w listopa-
dzie ubieg³ego roku [1989], przedyskutowali�my, wyrazili�my poparcie dla
inicjatywy powo³ania wydzia³u oraz instytucjonalnego scalenia siê w jego
ramach w instytut badawczy zajmuj¹cy siê problematyk¹ norm, warto�ci,

wiêzi i konfliktów spo³ecznych [wyró¿nienie � J.K.]�. I to tam delegat m³odej
kadry dr Pawlik naciska³, ¿eby, jak pisze, �¿ywotna kwestia�, ¿ywotna dla
piêciu wspomnianych zak³adów, �powo³ania Instytutu Problemów Spo³ecz-
nych [uwaga!] w ramach wydzia³u lub � o czym w naszych zak³adach coraz
bardziej aprobuj¹co siê mówi � w formie samodzielnego instytutu sta³a siê
przedmiotem wi¹¿¹cej dyskusji na forum rady instytutu w najbli¿szym cza-
sie�. No i to siê w koñcu sta³o, rektor Kajetan Wróblewski us³ysza³, ¿e�my
siê zastanawiali w gronie naszym, twórców przysz³ego ISNS-u, nad tym, czy
byæ razem z IPSiR-em, czy osobno. I uznali�my, ¿e jednak chcemy tworzyæ ten
wydzia³ razem i instytut obok dotychczasowego IPSiR-u, i tej czê�ci kolegów,
którzy s¹ z nim zwi¹zani. To by³a nasza decyzja. No i to wróci³o do�æ szybko
na tê radê, której protokó³ tu mam przed sob¹ (dokument 5). I w g³osowaniu
przyjêto, ¿eby struktura uwzglêdnia³a dwa instytuty: IPSiR obejmuj¹cy czte-
ry zak³ady i ISNS obejmuj¹cy sze�æ, bo do³¹czy³ do nas profesor Krzysztof
Przec³awski i jego, ju¿ nie pamiêtam, chyba Zak³ad Spo³eczno-Profilaktycz-
ny Problemów Sportu, Rekreacji i Turystyki. Pó�niej zmieni³ zdanie i znowu
wróci³ do IPSiR-u, wiêc przez moment by³o nas sze�æ zak³adów wyj�ciowych.
Jak widz¹ pañstwo wszystko siê zakoñczy³o pozytywnie. Za wnioskiem by³o
czterna�cie osób, przeciwnych nie by³o, wstrzymuj¹cych siê jedna. I tak osi¹-
gniêto zgodê na posiedzeniu Rady Wydzia³u obejmuj¹cej tak przysz³y nowy
IPSiR, jak nowy przysz³y Instytut Stosowanych Nauk Spo³ecznych.

(...)

To wszystko siê dzia³o w okresie wybuchu wolno�ci. Kiedy otworzy³y siê
przed osobami zwi¹zanymi, no, nie ukrywajmy, z t¹ stron¹ wolno�ci nowe
mo¿liwo�ci. Nastêpne lata to by³a rozbudowa personalna dokonuj¹ca siê
g³ównie wtedy, uczciwie mówi¹c, w ISNS-ie w³a�nie, no i rozbudowa jakby
infrastruktury materialnej. To bardzo ciekawe zjawisko w³a�nie zbierania ludzi
i zbierania budynków (por. dokument 7). O zbieraniu ludzi to ju¿ Krzysztof
wspomnia³. Ja muszê te¿ przypomnieæ o Instytucie Badania M³odzie¿y, bo
nie wszyscy zdaj¹ sobie sprawê, ¿e Polska Ludowa kocha³a naukê, ale tylko
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tak¹ porz¹dnie zbiurokratyzowan¹. By³a masa rozmaitych instytutów resor-
towych. Nie wiem, czy nie ma obecnie jakiego� nawrotu w tê stronê, mo¿e
bêdzie, w ka¿dym razie wtedy by³o wiele takich instytutów maj¹cych budynki,
biblioteki, kadry itd., gdzie ci, co chcieli uprawiaæ naukê, mogli, a ci, którym
siê nie chcia³o, to mogli nic nie robiæ. Reforma polega³a na kasowaniu tych
przyrz¹dowych, przyministerialnych instytutów, ju¿ wspomnieli�my o Insty-
tucie Badañ nad Szkolnictwem Wy¿szym, który zosta³ wch³oniêty. Bo my-
�my mieli przyjació³, mówi¹c zwyczajnie, w rz¹dzie. I oni nam przesy³ali, ¿e
tak powiem, oferty, mo¿e chcecie przy³¹czyæ. No wiêc na przyk³ad mój ko-
lega, czcigodny profesor Pawe³ Czartoryski, z którym jeszcze w 1981 roku
zajmowali�my siê doradzaniem �Solidarno�ci�, przyprowadzi³ do mnie pew-
n¹ m³od¹ uczon¹ bardzo energiczn¹, Basiê Fatygê, jako przedstawicielkê �ro-
dowiska Instytutu Badania M³odzie¿y, no i w �lad za tym, ja ju¿ nie wiem
przy jakim resorcie dzia³aj¹cy, i tak z chêci¹ ¿e�my przyjêli chêtnych z Insty-
tutu Badañ M³odzie¿y, a za tym rozwi¹zywaniem instytutów sz³o te¿ przej-
mowanie bibliotek, mamy przecie¿ na Nowym �wiecie gdzie� pochowane
sterty ksi¹¿ek z biblioteki Instytutu Badañ nad Szkolnictwem Wy¿szym. Je�li
za� chodzi o budynki; o budynku pierwszym, tym presti¿owym, wspomnia³
Krzysztof, ja lubiê mieszkaæ na ¯urawiej. Mój kolega z dzia³alno�ci solidar-
no�ciowej, nie¿yj¹cy prawnik Jerzy Ciemniewski, by³ chyba sekretarzem kan-
celarii Rady Ministrów u Mazowieckiego, nagle zadzwoni³, ¿e mo¿e by�cie
chcieli budynek. No to my�my chcieli, no i dostali�my ¯urawi¹. Wprawdzie
mogliby�my wszyscy wróciæ na ̄ urawi¹ z Podchor¹¿ych i z Nowego �wiatu,
bo by�my siê tam zmie�cili, ale dali�my to te¿ innym wydzia³om UW. Ten
budynek przy ¯urawiej 4 zreszt¹ dostali�my w spadku po Pakcie Warszaw-
skim, bo tam za komuny jaka� tajna strukturka Paktu Warszawskiego urzê-
dowa³a. Samo zbieranie ludzi niekoniecznie mia³o grupowy charakter. Po
1989 roku na przyk³ad skasowano instytut, który nazywano �Marlen¹� �
Instytut Badañ Problemów Marksizmu i Leninizmu przy KC PZPR, którym
kierowa³ zmar³y niedawno W³odzimierz Weso³owski. Stamt¹d przyjêli�my
profesora Przemys³awa Wójcika, bardzo dzielnego partyjnego komunistê prze-
konanego, który kocha³ klasê robotnicz¹, szczerze bada³ po³o¿enie klasy ro-
botniczej, �wiadomie powtarzaj¹c pracê Engelsa o po³o¿eniu klasy robotniczej
w Anglii. Wójcik, którego zreszt¹ z partii wyrzucono za jakie� bunty wewn¹trz-
partyjne, znalaz³ siê u nas, wiêc jak widaæ, choæ sami, mówi¹c w skrócie anty-
komuni�ci, nie mieli�my nic przeciwko prawdziwym komunistom serca. Tak
budowali�my to, co sta³o siê tym instytutem, no i wydzia³em te¿, ale ja, koñ-
cz¹c, mo¿e bym jeszcze zacytowa³ samego siebie, bo to zawsze przyjemnie.
W pewnym momencie wys³a³am to pismo do rektora. To by³o pismo w od-
powiedzi rektorowi, który po prywatnym pi�mie Hani �widy-Ziemby pyta³,
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co my�lê jako dyrektor IPSiR-u, czyli dziekan oficjalnie, ja tam pisa³em, ¿e
pozytywnie oceni³em ten projekt, który przewiduje utworzenie Instytutu
Problemów Spo³ecznych, który by³by �placówk¹ uniwersyteck¹ spe³niaj¹c¹
wa¿ne zadania badawcze, dydaktyczne i ekspertalne w okresie kszta³towania
demokratycznego pañstwa prawnego�.

Dzi� bym powiedzia³, ¿e s¹ to nadal wa¿ne zadania badawcze w okresie
odbudowy i rekonstrukcji demokratycznego pañstwa prawnego, zadania,
które ta placówka musi pe³niæ. Na tym bym mo¿e skoñczy³. Dziêkujê.

Ma³gorzata Fuszara: Dziêkujê bardzo. Proszê pañstwa, kiedy zastana-
wia³am siê, jak zbudowaæ nasze jubileuszowe spotkanie, pomy�la³am o roz-
maitych kamieniach milowych, które zdarzy³y siê w historii instytutu. Oczy-
wi�cie zacz¹æ musimy od jego utworzenia i pierwszej dyrekcji, któr¹ tworzyli
profesor Kiciñski, profesor Kwak i profesor Czwartosz, który pe³ni³ funkcjê
dyrektora ds. naukowych. W kolejnej kadencji funkcjê tê pe³ni³a profesor
Fatyga. To wszystko jest dobrze udokumentowane w zak³adce �Historia� na
stronie internetowej ISNS, gdzie umieszczone s¹ kolejne sk³ady dyrekcji In-
stytutu. Po dwóch kadencjach profesora Kiciñskiego ja mia³am zaszczyt po
raz pierwszy zostaæ dyrektork¹ Instytutu Stosowanych Nauk Spo³ecznych.
Zarówno podczas kadencji profesora Kiciñskiego, jak i mojej zdarzy³y siê
takie wa¿ne momenty jak przyznanie nam uprawnieñ do nadawania stopnia
doktora i budowanie studiów doktoranckich, a potem � uzyskanie upraw-
nieñ do nadawania stopnia doktora habilitowanego. Byli�my nowym instytu-
tem, a wiêc z jednej strony starali�my siê o takie nowe uprawnienia, a z drugiej
budowali�my ca³y program studiów i my�lê z podziwem, ile by³o w tym okresie
naszych wspólnych prac i aktywno�ci. Chcê podkre�liæ wielkie zas³ugi pani
profesor Kwak w budowaniu programu dydaktycznego ISNS, bardzo skom-
plikowanego, zró¿nicowanego, od pocz¹tku przewiduj¹cego istnienie zró¿-
nicowanych �cie¿ek specjalizacyjnych, który w podobnym kszta³cie istnieje
do dzi�. Uprawnienia do nadawania stopnia doktora otrzymali�my w 1993
roku, natomiast pierwszy doktorat obroniony zosta³ w 1995 roku. Mieli�my
jednak problem, który polega³ na tym, ¿e wprawdzie samo promowanie
doktorów by³o bardzo wa¿ne, ale bardzo wa¿ne by³o prowadzenie odrêb-
nych studiów doktoranckich. To w stosowanym najczê�ciej trybie nie by³o
mo¿liwe, dopóki instytucja nie mia³a uprawnieñ do nadawania stopnia dok-
tora habilitowanego. Uda³o mi siê jednak, z czego jestem bardzo dumna,
znale�æ w ówczesnych przepisach mo¿liwo�æ utworzenia tak zwanych �ro-
dowiskowych studiów doktoranckich. Wymaga³o to utworzenia takich stu-
diów przez dwie placówki, z których przynajmniej jedna musia³a mieæ upraw-
nienia habilitacyjne. Naszym partnerem sta³ siê Wydzia³ Historyczny i uda³o
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nam siê za³o¿yæ pierwsze �rodowiskowe studia doktoranckie z Wydzia³em
Historycznym z siedzib¹ w ISNS-ie. Wielkie zas³ugi w nawi¹zywaniu kon-
taktów z Wydzia³em Historycznym mia³a pani profesor Kaczyñska, wspo-
magana przez pana profesora Króla, i pani profesor Kaczyñska zosta³a pierw-
sz¹ dyrektork¹ tych studiów doktoranckich.

Jeszcze nie widzê pani profesor Kaczyñskiej w�ród osób uczestnicz¹cych
w sesji, oddam Pani profesor g³os, je�li tylko uda nam siê po³¹czyæ. W zwi¹z-
ku z tym tylko powiem, ¿e w 1997 roku, kiedy z kolei uzyskali�my prawo
nadawania habilitacji, mogli�my wystaraæ siê tak¿e o swoje odrêbne studia
doktoranckie i od tego czasu zaczêli�my prowadziæ dwie �cie¿ki studiów
doktoranckich: jedna to studia �rodowiskowe, a druga to nasze oddzielne
studia doktoranckie. To by³a sprawa ze wszech miar wa¿na dla nas, zarów-
no presti¿owo, jak i � co jest chyba najwa¿niejsze � ze wzglêdu na proces
budowania wspólnego �rodowiska z m³odszymi naukowcami i naukowczy-
niami. Ja na przyk³ad zaczyna³am pracê jeszcze w IPSiR-ze zaraz po dyplo-
mie, wtedy studiów doktoranckich w ogóle nie by³o, to by³ taki okres, kie-
dy magistrowie zaczynali od razu pracowaæ, a doktoraty pisali�my
równolegle z prac¹ na pe³nych etatach. Kiedy wróci³y studia doktoranckie,
to w³a�nie doktoranci zast¹pili tych najm³odszych pracowników, magistrów,
�wie¿o po studiach, wcze�niej od razu pracuj¹cych w Instytucie czy na Wy-
dziale. Je�li nie ma studiów doktoranckich, instytucje naukowe pozbawio-
ne s¹ praktycznie tej najm³odszej grupy osób. By³o to wiêc nies³ychanie dla
nas wa¿ne z punktu widzenia budowania w³asnego �rodowiska naukowe-
go. Dlatego miêdzy innymi tak ¿a³ujê, ¿e obecnie studia doktoranckie s¹
�oddzielnym �wiatem�, odrywaj¹ siê od konkretnych instytucji naukowych,
a dodatkowo s¹ bardzo ograniczone. To wielka strata z punktu widzenia
budowania �rodowiska i niejako �wprowadzania� nowych roczników do
instytucji naukowych. Mo¿emy siê pochwaliæ, ¿e do dzisiaj nadali�my samo-
dzielnie 122 stopnie doktora oraz piêæ stopni doktora w tym nowym syste-
mie, co oznacza, ¿e chocia¿ doktoraty s¹ u nas bronione, to oficjalnie s¹
nadawane przez Radê Dyscypliny. Instytut nada³ tak¿e 27 stopni doktora
habilitowanego do 2015 roku, kiedy to zmuszeni byli�my przekazaæ upraw-
nienia na rzecz Wydzia³u, który bez tych uprawnieñ nie móg³by istnieæ. Ko-
lejnym przedsiêwziêciem s³u¿¹cym budowaniu naukowej pozycji ISNS i two-
rzeniu mo¿liwo�ci prezentowania naukowego dorobku, propagowania
naszych osi¹gniêæ, by³o utworzenie, a nastêpnie rozwój w³asnego periodyku
naukowego. Pocz¹tkowo mia³ on postaæ �Prac Instytutu Stosowanych Nauk
Spo³ecznych�. Pierwszy numer wyszed³ w 1997 roku i przy okazji naszych
wspomnieñ przeczytam kawa³eczek swojego s³owa wstêpnego z tego w³a-
�nie, pierwszego, numeru.
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Szanowni Pañstwo. Z prawdziw¹ przyjemno�ci¹ oddajemy do r¹k Pañ-
stwa pierwszy numer prac ISNS-u, periodyku wydawanego przez Instytut

Stosowanych Nauk Spo³ecznych Uniwersytetu Warszawskiego. Ka¿dy nu-

mer prac redagowany bêdzie przez samodzielnego pracownika naszego
Instytutu a osoba redaguj¹ca tom dokonywaæ bêdzie wyboru zagadnieñ,

problemów, badañ, które omówione zostan¹ w danym tomie. Mamy na-

dziejê, ¿e w ten sposób uda nam siê przybli¿yæ czytelnikom zarówno pro-
blematykê, któr¹ zajmuj¹ siê pracownicy naszego Instytutu jak i wyniki

analiz i badañ prowadzonych nie tylko przez nas pracowników, ale te¿

osoby z nami wspó³pracuj¹ce.

Pierwszy numer by³ po�wiêcony panu profesorowi Tymowskiemu, któ-
rego bêdziemy jeszcze dzisiaj wspominaæ, ale wspomnieæ trzeba, ¿e �Prace
ISNS� s³u¿y³y te¿ niejednokrotnie do u�wietnienia jubileuszy naszych pra-
cowników. Drugi numer po�wiêcony by³ panu profesorowi Podgóreckiemu.
By³ to numer dwujêzyczny socjologiczno-prawny, trzeci zosta³ wydany z okazji
jubileuszu dwojga profesorów: pani profesor �widy-Ziemby, wielokrotnie
ju¿ dzisiaj wspominanej, i pana profesora Zdzis³awa Ziemby. Numer czwar-
ty redagowa³a pani profesor Kaczyñska i numer pi¹ty o prawie, obyczajach
i spo³eczeñstwie zwi¹zany by³ z jubileuszem pana profesora Kurczewskiego.
Ostatni numer by³ wydany w 2003 roku. Wtedy podjête zosta³y prace nad
przekszta³ceniem �Prac� w istniej¹cy obecnie periodyk �Societas/Communi-
tas�. Pamiêtam, ¿e Aldona Jaw³owska podkre�la³a, ¿e �Prace�, chocia¿ bar-
dzo ciekawe i na bardzo wysokim poziomie naukowym, s¹ w pewnym sensie
zmarnowaniem naszego ogromnego potencja³u, poniewa¿ nie by³ to perio-
dyk wychodz¹cy regularnie i by³ trochê czasopismem, a trochê ksi¹¿k¹ zbio-
row¹, nie mia³ wiêc szans przebiæ siê na rynku czasopism naukowych. Do-
sz³o wiêc do przekszta³cenia � i to jest nastêpny moim zdaniem kamieñ milowy
w naszej historii � do stworzenia periodycznego wydawnictwa naszego In-
stytutu pod nazw¹ �Societas/Communitas�. Przy pierwszym numerze, co
doskonale pamiêtam, pracowa³o wiele osób, ale przede wszystkim by³y to
dwie osoby: pani profesor Aldona Jaw³owska i pani profesor Barbara Le-
wenstein. Basiê Lewenstein chcia³am wiêc poprosiæ o wspomnienie w³a�nie
o tych pocz¹tkach �Societasa� i tak¿e o profesor Aldonie Jaw³owskiej.

Barbara Lewenstein: Pani profesor Ma³gorzata Fuszara wspomnia³a, ¿e
�Societas/Communitas� zrodzi³ siê z �Prac ISNS� � pisma, które wydawane
by³o przez nas wcze�niej. Dla porównania poka¿ê te dwie ok³adki, ¿eby�cie
Pañstwo zobaczyli, ¿e nawet w wymiarze estetycznym i edytorskim by³o to
przej�cie na wy¿szy poziom. Ale nie o to przecie¿ chodzi. Moim zdaniem,
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chodzi³o o to, jak s³usznie zauwa¿y³a pani profesor, ¿eby stworzyæ pismo,
w którym mo¿emy zamanifestowaæ swoj¹ instytutow¹ to¿samo�æ. Z jednej
strony chodzi³o o zaprezentowanie naszej �stosowalno�ci�, ale jednocze�nie �
i to moim zdaniem by³o wa¿niejsze dla Aldony Jaw³owskiej, która by³a po-
mys³odawczyni¹ tego pisma i jej redaktork¹ naczeln¹ a¿ do �mierci � to by³a
interdyscyplinarno�æ. Wtedy, jak pismo powstawa³o, nie mówili�my na te-
mat interdyscyplinarno�ci du¿o, chocia¿ ona by³a wpisana w nasz¹ struktu-
rê instytutow¹, natomiast idea interdyscyplinarno�ci jako projekt badaw-
czy i teoretyczny by³a bardzo wa¿n¹ rzecz¹ dla Aldony. Aldonie zale¿a³o, by
pokazaæ �rodowisku socjologicznemu, ¿e jeste�my interdyscyplinarnym in-
stytutem, by nie�æ szerzej tê ideê, i do tego pismo nadawa³o siê znakomicie.
Mam przed sob¹ pierwszy numer, który mia³am zaszczyt i jednocze�nie
przyjemno�æ redagowaæ czy wspó³redagowaæ z Aldon¹ Jaw³owsk¹, którego to
dyskusja � rozpoczynaj¹ca ka¿dy numer � dotyczy³a interdyscyplinarno�ci w³a-
�nie � tego, jak my rozumiemy interdyscyplinarno�æ. I teraz pozwolê sobie prze-
czytaæ pierwszy fragment tekstu �Od redakcji�, który zosta³ przez nas z Aldon¹
przygotowany, ¿eby pokazaæ, o co nam chodzi³o tak naprawdê od pocz¹tku
w tym pi�mie.

Oddajemy do r¹k czytelnika pierwszy numer czasopisma �Societas /Com-
munitas�. Jego koncepcja i sam pomys³ stworzenia miejsca, w którym

znajd¹ siê obok siebie wypowiedzi �nale¿¹ce� czy te¿, zgodnie z nauko-

wym obyczajem, zaliczane do ró¿nych dyscyplin, a zarazem po³¹czone
jakim� wspólnym pytaniem, powsta³ w �rodowisku pracowników Insty-

tutu Stosowanych Nauk Spo³ecznych UW. Jest to �rodowisko szczególne,

w³a�nie ze wzglêdu na wielokierunkowo�æ i ró¿norodno�æ prowadzonych
badañ i oferowanych studentom propozycji edukacyjnych. Ró¿norodno�æ

ta ma jeszcze jeden znacz¹cy wymiar. Prócz badañ i analiz teoretycznych

powstaje tu wiele projektów o charakterze praktycznym, stanowi¹cych
podstawê ekspertyz oraz konkretnych rozwi¹zañ problemów spo³ecznych.

Uwa¿amy, i¿ owa wielokierunkowo�æ my�lenia i dzia³ania skupiona w ra-

mach jednego Instytutu jest warto�ci¹, gdy¿ stwarza realn¹ mo¿liwo�æ, wrêcz
zmusza do sta³ej konfrontacji ró¿nych perspektyw poznawczych, kategorii

opisu i kierunków interpretacji �wiata spo³ecznego oraz sytuacji ludzi w tym

coraz bardziej skomplikowanym i nieprzejrzystym �wiecie.

Aldona uwa¿a³a, ¿e interdyscyplinarno�æ i �stosowalno�æ� wyró¿nia nas
w �rodowisku socjologicznym i jest, powinna byæ, elementem naszej instytu-
towej to¿samo�ci i mam wra¿enie, ¿e pierwsze numery pisma pozwala³y nam
tê to¿samo�æ w pewnym sensie tworzyæ i wzmacniaæ. I z tego te¿ trochê wyni-
ka³a pocz¹tkowo idea, ¿e to jednak bêdzie w du¿ej mierze pismo, w którym
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publikowaæ bêd¹ nasi pracownicy, bo taka by³a nasza potrzeba w tym mo-
mencie. Oczywi�cie w tym s³owie wstêpnym zaznaczamy, ¿e pismo jest otwarte
na cale �rodowisko i ¿e bêdziemy te¿ przyjmowaæ teksty autorów spoza In-
stytutu, natomiast rzeczywi�cie w tym pierwszym momencie by³o dla nas
bardzo wa¿ne, ¿eby�my siê mogli zaprezentowaæ w ca³ej swojej ró¿norodno-
�ci. I jak patrzê na ten pierwszy numer po�wiêcony problemom wiêzi spo-
³ecznej, to rzeczywi�cie zasadniczo prezentuj¹ siê w nim nasi pracownicy.
My�lê, ¿e w tym momencie to by³ s³uszny kierunek, jaki obrali�my. Potem
niestety okaza³o siê, ¿e ten kierunek, w miarê jak siê zmienia³y przepisy
i zasady dotycz¹ce oceny wydawnictw, trochê nas du¿o kosztowa³. Wrócê
jeszcze do tego.

Tak wiêc pismo powstaje w 2006 roku, z redaktorem naczelnym Aldon¹
Jaw³owsk¹, która absolutnie by³a ojcem-za³o¿ycielem tego pisma i pomys³o-
dawczyni¹. W 2010 roku, od czerwca 2010 roku funkcjê redaktora naczel-
nego pe³ni³ prof. dr hab. Jacek Kurczewski, zastêpc¹ by³a i jest do tej pory
[2021] pani profesor Gra¿yna Woroniecka.

Pamiêtam wydawanie tego pierwszego numeru. Wtedy nie mieli�my du-
¿ego do�wiadczenia wydawniczego. Wspominane �Prace ISNS� wychodzi³y
w trybie �rêcznym�, to znaczy wszystkie prace zlecali�my jednej osobie.
Tworz¹c nowe pismo, chcieli�my, by by³o bardziej profesjonalne i ³adniej
wydane ni¿ �Prace ISNS�. Najpierw szukali�my lepszej drukarni, szukali�my
redaktora do redakcji stylistycznej, szukali�my po�rednika, który by dystry-
buowa³ pismo, projektanta ok³adki i sk³adacza, i tutaj wielkie podziêkowa-
nia nale¿¹ siê profesor Barbarze Fatydze, która zarekomendowa³a nam zna-
komitego grafika i sk³adacza, i dziêki temu mieli�my ³adn¹ ok³adkê. Pamiêtam
te¿ pierwsz¹ dyskusjê przy powo³ywaniu Rady Programowej, któr¹ mieli�my
od samego pocz¹tku, kiedy podniesiony zosta³ problem, chyba, je�li dobrze
pamiêtam, przez profesora Janusza Grzelaka, na ile pismo bêdzie otwarte na
szerokie rzesze socjologów, a na ile bêdziemy pismem, które powstaje na
potrzeby wy³¹cznie naszych pracowników. Pamiêtam, ¿e wokó³ tego rozto-
czy³a siê bardzo d³uga dyskusja, ostatecznie kompromisowo uznali�my, ¿e na
razie bêdziemy wydawaæ pismo z dominant¹ pracowników ISNS-u, ale oczy-
wi�cie w przysz³o�ci otwieramy siê te¿ na ca³e �rodowisko socjologiczne. Prze-
wodnicz¹cym Rady Programowej zosta³ profesor Kiciñski.

Od momentu, kiedy pismem kieruje profesor Jacek Kurczewski, bardzo
poszerzy³a siê rada programowa z 11 osób do 17, przy czym dziêki jego
licznym kontaktom zagranicznym pozyskali�my bardzo szacownych cz³on-
ków tej rady z zagranicy, co podnosi bardzo presti¿ pisma. Mo¿e kilka takich
wa¿nych postaci przytoczê. S¹ to miêdzy innymi: Sofia Dyjak (dyrektor In-
stytutu Historii Miejskiej, Lwów), dr Jurate Imbrasaite (Uniwersytet Witol-
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da Wielkiego w Kownie), profesor Martin Krygier (The University of New
South Wales, Australia), profesor Jan Kubik (Rutgers University, USA), pro-
fesor Janine Wedel (George Mason University, USA), profesor Jan Zielonka
(University of Oxford, UK).

Od 2006 roku, w którym powsta³o pismo, wydali�my trzydzie�ci tomów,
w tym siedem w jêzyku angielskim. Od 2009 roku, kiedy powsta³y ministe-
rialne listy czasopism punktowanych, �Societas Communitas� uzyska³ 9 punk-
tów, po zmianie punktacji w 2012 by³o to 12 punktów, przy czym, jak pa-
miêtam, wtedy mie�cili�my siê z t¹ punktacj¹ tak mniej wiêcej w �rodku. To
nie by³o najmniej, ale te¿ by³y czasopisma, które mia³y wiêcej punktów. Nie-
stety te 12 punktów mieli�my tylko do 2018 roku w³¹cznie. Jak wspomnia-
³am, od 2019 roku nie dostali�my siê na ministerialne listy czasopism punk-
towanych. Nie spe³niali�my kryterium cz³onkostwa w zagranicznych bazach.
Dla takich czasopism Ministerstwo rozpisa³o program �Wsparcie dla czaso-
pism naukowych�, który pozwala³ czasopismom znale�æ siê na tej li�cie pod
warunkiem, ¿e w ci¹gu jakiego� czasu spe³ni¹ odpowiednie kryteria. My�my
niestety nie spe³nili formalnego kryterium, które polega³o na odpowiednim
procentowym udziale autorów spoza Uniwersytetu Warszawskiego, co by
kwalifikowa³o nas do tego programu. Wtedy te¿ zmieni³a siê definicja auto-
rów zewnêtrznych, o czym dowiedzieli�my siê dopiero z regulaminu tego pro-
gramu, i nie chodzi³o ju¿ o autorów spoza Instytutu, których mieli�my w do-
statecznej proporcji, tylko spoza Uniwersytetu Warszawskiego w stosunku
do autorów wewnêtrznych. Tak wiêc nie dostali�my siê do tego programu,
no i w tej chwili borykamy siê z du¿ym problemem, poniewa¿ pismo ma
tylko ma 5 punktów. W tej sprawie zosta³o wykonanych mnóstwo starañ
przez ówczesnego dziekana profesora Wojciecha Pawlika, profesora Jacka
Kurczewskiego, pani¹ dyrektor profesor Ma³gorzatê Fuszarê, Niestety nie
uda³o siê, mimo ¿e pismo dosta³o bardzo dobre recenzje od znakomitych
socjologów. I z pewno�ci¹ jest to pismo, które zas³uguje na to, ¿eby mieæ co
najmniej 20 punktów a mo¿e i wiêcej. Jest to zadanie do wykonania, które
przed nami stoi. Tak ¿e liczymy wszyscy, ¿e to siê w przysz³o�ci wydarzy, no,
a do tego czasu trzeba w nim publikowaæ, ¿eby przy nastêpnej ocenie mo¿na
by³o pokazaæ bardzo dobre numery pisma.

Niezale¿nie od tych perturbacji z punktacj¹ Aldona, która za³o¿y³a to pi-
smo, by³aby chyba z niego bardzo zadowolona, poniewa¿ utrzymali�my w nim
ideê interdyscyplinarno�ci, która jest te¿ odzwierciedlona na ok³adce w pod-
�wietleniu okre�lonej dyscypliny, której akurat tom jest po�wiêcony, i my�lê,
¿e te¿ dziêki temu pismu zyskali�my szersz¹ widoczno�æ w �rodowisku socjo-
logicznym. Pozostaje mi tylko Aldonie bardzo za ten pomys³ podziêkowaæ,
bo naprawdê by³ to bardzo dobry pomys³, Aldono. Dziêkujê.
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Ireneusz Bia³ecki: Nie wiem, czy zacz¹æ od naszego Centrum, czy mówiæ
najpierw o profesorze Marcinie Królu. Wiêc najpierw powiem o faktach i ewen-
tualnie, jak zd¹¿ê, dodam jedn¹, dwie impresje. Otó¿ w maju 1992 roku
poprosi³em o urlop bezp³atny w IFiS PAN i rozpocz¹³em pracê na UW w³a-
�nie w Centrum Badañ Polityki Naukowej i Szkolnictwa Wy¿szego. Centrum
wówczas wedle mojej pamiêci kierowa³a pani profesor Hanna �wida. Chyba
siê nie mylê. Tak? W ka¿dym razie ona przeprowadza³a reorganizacjê i przyj-
mowa³a pracowników. Pamiêtam � by³a bardzo zapracowana. Centrum mia-
³o kontynuowaæ dzia³alno�æ zlikwidowanego wcze�niej Instytutu Polityki
Naukowej i Szkolnictwa Wy¿szego prowadzonego przez MEN [Ministerstwo
Edukacji i Szkolnictwa Wy¿szego]. Przejê³o tak¿e czê�æ pracowników tego
instytutu. I wówczas Centrum powsta³o jako jedna z trzech jednostek ów-
czesnego wydzia³u, tak zapamiêta³em � na podstawie porozumienia miêdzy
rektorem profesorem Wróblewskim i podsekretarzem w MEN profesorem
Dud¹. Oczywi�cie niemaj¹cym nic wspólnego z obecnym prezydentem Dud¹.
To porozumienie mówi³o o tym, ¿e MEN zobowi¹zywa³ siê do finansowania
badañ prowadzonych przez nasze Centrum i finansowania etatów. Bodaj
w 2010 r. po decyzji prorektora profesora Tomaszewskiego, który nie chcia³
z dotacji dydaktycznej finansowaæ etatów badawczych pracowników Cen-
trum, stali�my siê czê�ci¹ ISNS-u � jako Zak³ad Ewaluacji i Studiów nad Edu-
kacj¹. W tym czasie mieli�my mniej wiêcej dziesiêciu, dwunastu pracowni-
ków. Od 1993 roku wydawali�my kwartalnik, potem pó³rocznik �Nauka
i Szkolnictwo Wy¿sze�. Dzi� to pismo wydaje profesor Marek Kwiek z Po-
znania, ukazuje siê ju¿ tylko w jêzyku angielskim. Zajmowali�my siê polityk¹
naukow¹ i finansowaniem, zarz¹dzaniem szkolnictwem wy¿szym, kadr¹ ba-
dawcz¹, ewaluacj¹ kszta³cenia, rekrutacj¹ na studia, pó�niej � losami absol-
wentów i nierówno�ciami w dostêpie do edukacji. Dla mnie, socjologa, by³a
to wiedza znacznie bardziej techniczna, praktyczna ni¿ to, czym zajmowa-
³em siê w IFiS PAN. Korzystaj¹c z okazji, chcia³bym przywo³aæ pamiêæ dwóch
osób, dwóch pañ, które pracowa³y w naszym Centrum i które �odesz³y�
w czasie pracy w Centrum. Ich wk³ad w dorobek Centrum by³ bardzo istot-
ny i wa¿ny. To �p. dr Mirka Jastrz¹b-Mrozicka i dr El¿bieta Wnuk-Lipiñska.
Autorki wielu cennych, dobrych publikacji.

W�ród d³ugoletnich wspó³pracowników naszego Centrum a pó�niej Za-
k³adu Ewaluacji trzeba wymieniæ d³ugoletni¹ wicedyrektor profesor Ma³go-
rzatê D¹browê Szefler, autorkê badañ i wielu ksi¹¿ek na temat finansowania
szkolnictwa wy¿szego, i profesora Paw³a Sztabiñskiego, wspó³autora i auto-
ra wielu naszych publikacji a tak¿e koordynatora prowadzonych przez nas
badañ. W�ród d³ugoletnich wspó³pracowników trzeba te¿ wymieniæ profe-
sor Mariê Wójcick¹ i profesor Julitê Jab³eck¹ oraz dr El¿bietê Soszyñsk¹.
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Bardzo du¿¹ pomoc¹ w pracach administracyjnych i badawczych Centrum
by³y panie mgr Miros³awa Koz³owska i Violetta Siczek.

Prowadzili�my wiele badañ i analiz, napisali�my sporo ksi¹¿ek i rapor-
tów, kilka z tych badañ by³o realizowanych dla OECD i Banku �wiatowego.
Pierwsze du¿e badanie prowadzone przez nas dla OECD to badanie doty-
cz¹ce alfabetyzmu funkcjonalnego (International Adult Literacy Survey �
IALS) sprawdzaj¹ce rozumienie informacji z codziennego otoczenia. Pó�niej,
tak¿e dla OECD, w latach 1998�2003 prowadzili�my dwie edycje badania-
-testu PISA skierowane do piêtnastoletnich uczniów. Dla dokonanego przez
OECD przegl¹du edukacji przygotowali�my tak¿e raport bazowy o stanie
edukacji w Polsce (TEPIS, 1995).

Po wst¹pieniu do UE, a tak¿e w okresie przedakcesyjnym uczestniczyli-
�my w wielu programach europejskich, choæby ogólnouniwersytecki Tem-
pus czy badania Eurobarometr (wspólnie z profesorem Paw³em Sztabiñskim).

Na zakoñczenie chcia³bym wspomnieæ o pewnych moich (i pewnie nie
tylko moich) wra¿eniach z owego okresu. Otó¿ w latach dziewiêædziesi¹tych
czu³em siê trochê jak celnik, a trochê jak importer unijnego, ale wcze�niej
OECD-owskiego know-how i towarzysz¹cego mu ¿argonu. Pamiêtam, jak
kanadyjski ekspert pomagaj¹cy nam przygotowaæ raport bazowy dla OECD
nie móg³ poj¹æ, ¿e nie by³o u nas ¿adnej komisji do spraw doskona³o�ci (excel-

lence). Pamiêtam te¿ zdziwienie pewnej ekspertki ze Szkocji, ¿e nie rozu-
miem ró¿nicy miêdzy quality assesment i quality audit. My�lê, ¿e steruj¹cy-
mi pojêciami w tym ¿argonie by³y kompetencje, jako�æ (quality) i doskona³o�æ
(excellence). No i rzecz jasna � wska�niki (indicators). W OECD za moich
czasów by³a komisja do spraw wska�ników. Bo niby jak poprawiaæ jako�æ i excel-
lence bez �owska�nikowania� tych pojêæ. Oczywi�cie ten ¿argon przywo¿o-
ny by³ do Polski nie tylko w naszych walizkach i na pocz¹tku przyjmowany
by³ z entuzjazmem. Pomiar i definicje kompetencji by³y zreszt¹ warunkiem
naszego uczestnictwa w strategii lizboñskiej. Czy punkty (okre�lane dzi� cza-
sem mianem �punktozy�), które wydawa³y siê koniecznym nastêpstwem
orientacji na jako�æ i doskona³o�æ, pomog³y polskiej socjologii? Ja nie mam
pojêcia � niew¹tpliwie inna jest sytuacja w naukach �cis³ych i przyrodniczych.

Na zakoñczenie dodam, ¿e trochê inaczej ni¿ profesor Jakubowska-Bra-
nicka wspominam USOS. Mnie tak¿e jako kierownikowi Zak³adu Ewaluacji
pomaga³ on porz¹dkowaæ tematy zajêæ, zaliczeñ, listê lektur i przypisanych
im wyk³adowców.

Teraz o profesorze Marcinie Królu. Marcina zna³em d³ugo, bardzo d³u-
go, znacznie ponad 50 lat. Chodzili�my do tej samej klasy w liceum, przez
jaki� czas pod koniec studiów wynajmowali�my dwa pokoje na poddaszu na
Sadybie. Pamiêtam, s³ysza³em z mojego pokoju jak Marcin wbiega³ po scho-
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dach i wydawa³o mi siê, ¿e jeszcze nie zamknê³y siê drzwi jego pokoju, a ju¿
s³ychaæ by³o stukot maszyny do pisania. Pracowa³ bardzo szybko. Pisa³ wte-
dy pracê magistersk¹, t³umaczy³ ksi¹¿kê i chyba jak¹� sztukê chcia³ te¿ napi-
saæ. Natomiast kiedy ja zasiada³em do pisania, najpierw kilka razy obchodzi-
³em maszynê, potem parzy³em herbatê jedn¹, drug¹... Wiêc patrzy³em na
Marcina z podziwem.

Marcin umia³ siê przyja�niæ i w takich relacjach zwykle znacznie wiêcej
dawa³, ni¿ bra³. W okresie swojej wspó³pracy z �Tygodnikiem Powszechnym�
czê�æ redakcji zmieni³ w swoich przyjació³, co uwa¿a³o siê, ¿e nie by³o ³atwe,
bo to by³o dosyæ zamkniête �rodowisko. Marcin poza tym mia³ do�æ niezwy-
k³¹ i rzadk¹ cechê, potrafi³ i lubi³ przewodziæ a zarazem ³atwo poddawa³ siê
wp³ywom innych. W redakcji �Res Publiki�, pisma, które stworzy³, w³a�ci-
wie wszyscy w redakcji byli jego przyjació³mi, co nie zawsze u³atwia³o mu
pracê i wychodzi³o redakcji na zdrowie. �Res Publica� w swoich kolejnych
wcieleniach by³a w znacznym stopniu emanacj¹ osobowo�ci Marcina, choæ
nie tylko jego. Mia³a wielu wybitnych autorów polskich, tu wymieniê cho-
cia¿by Jerzego Jedlickiego czy Jacka Kurczewskiego, i zagranicznych. Ale
pakiet zagranicznych t³umaczeñ, które nadawa³y ton i sterowa³y dyskusjami
i my�leniem, w znacznym stopniu wyznacza³ Marcin. Ja najlepiej pamiêtam
okres zaraz po transformacji. Swoisty karnawa³ pisma. Na pocz¹tku redakcja
zajmowa³a ca³e piêtro i olbrzymi taras Empiku na Nowym �wiecie. Mieli-
�my w szczytowym okresie bodaj 20 tysiêcy nak³adu � to strasznie du¿o na
tego typu pismo. W przygotowaniu mia³ byæ dziennik telewizyjny Res Publi-
ki, w planach, w które zaanga¿owani byli miêdzy innymi Mirek Chojecki
i Wojciech Fibak � nowy kana³ telewizyjny. Nieco wcze�niej, na pocz¹tku
rz¹du Mazowieckiego, mielimy przej¹æ dziennik �Rzeczpospolita�, a nieco
pó�niej mia³o nas kupiæ �Le Figaro�. By³o te¿ ambitne deficytowe wydaw-
nictwo i kolejne bankructwa. Ostatecznie na koñcu korzystali�my z go�cin-
no�ci przy ulicy S³upeckiej i wsparcia redakcji �Polityki�.

Marcin z zawodu by³ przede wszystkim historykiem idei i my�li politycz-
nej. W okresie transformacji by³ blisko z premierem Mazowieckim i mia³
wiele okazji i ofert zostania powa¿nym politykiem. Chyba jednak nigdy nie
zmierza³ w tê stronê. Stroni³ od polityki, czym budzi³ szacunek i uznanie
wielu osób. Wielu gra polityczna siê nie udawa³a, ale niewielu potrafi³o siê
jej oprzeæ i omijaæ wci¹gaj¹ce w ni¹ wiry. Marcin, mówi¹c nieelegancko,
mo¿e nie chcia³ �straciæ cnoty�, której zachowanie umo¿liwia³o mu zajmo-
wanie siê sfer¹ publiczn¹, polityczno�ci¹, co by³o jego zajêciem. Swoje dzieje
opisa³ w ksi¹¿ce zatytu³owanej Nieco z boku (Prószyñski i S-ka, 2008), przy-
jemnej w czytaniu autobiografii niepolitycznej. Choæ wiele o tym wprost nie
rozmawiali�my, Marcin by³ zapewne liberalnym konserwatyst¹, siêgaj¹cym



Trzydziestolecie Instytutu Stosowanych Nauk Spo³ecznych UW

SOCIETAS/COMMUNITAS

1 (31) 2021 31

do tradycji i lubi¹cym tradycjê. Coraz bardziej by³ jednak wyczulony na nierów-
no�ci spo³eczne. Wed³ug mnie bardzo do niego nie pasowa³y formu³y, które
funduj¹ indywidualizm. Takie jak samorealizacja, bycie autentycznym czy ¿yæ
w zgodzie ze sob¹. Komentuj¹c scenê polityczn¹ czy przysz³o�æ demokracji,
raczej szuka³ sensu i identyfikowa³ znaczenia, odwo³uj¹c siê do tekstów kon-
serwatystów i klasyków my�li politycznej. Raczej do Tocqueville�a, Johna
Stuarta Milla czy Michaela Oakeshotta ni¿ do Foucaulta czy Bourdieu. Zna³
tak¿e wielu my�licieli i pisarzy wspó³czesnych, jak John Grey, Charles Taylor
czy Pierre Rosanvallon. Z niektórymi z nich by³ zaprzyja�niony.

Marcin w ¿yciu prywatnym by³ optymist¹, czasem nawet przesadnym,
natomiast w swoich przewidywaniach przysz³o�ci (Europa w obliczu koñca,
2012) bywa³ pesymist¹; opowiada³ siê za wolno�ci¹, krytykowa³ za� obecne
w naszej kulturze i coraz bardziej orientuj¹ce gospodarkê narastaj¹ce d¹¿enie
do przyjemno�ci. Mieszka³ coraz bardziej na wsi ju¿ od wielu lat � w Drelowie
na Podlasiu. Na wsi, któr¹ tak lubi³, na skraju lasu, w domu z du¿ym zapusz-
czonym trochê ogrodem, z wielkimi bia³ymi psami. Wszyscy wiejscy s¹siedzi
pomagaj¹cy mu trochê w prowadzeniu domu bardzo go lubili i cenili.

Ma³gorzata Fuszara: Bêdziemy tu wspominaæ ró¿ne osoby, które by³y
bardzo dla naszego instytutu wa¿ne, które z nami by³y wiele lat. Marcin jest
t¹ osob¹, która ostatnio od nas odesz³a, st¹d te¿ zajmuje szczególne miejsce
w naszych wspomnieniach, ale pamiêtajmy, ¿e dzisiejsze spotkanie po�wiê-
cone jest osobom, które mia³y szczególne znaczenie dla kszta³towania ISNS-u.
Poniewa¿ jest ju¿ z nami pani profesor Kaczyñska, której uda³o siê z nami
po³¹czyæ, proszê wiêc o pani wspomnienia. Ja ju¿ trochê mówi³am o stu-
diach doktoranckich, ale mam wielk¹ pro�bê do pani profesor o opowiedze-
nie z pani perspektywy, z perspektywy osoby, która pomaga³a za³o¿yæ te
w³a�nie unikalne �rodowiskowe studia z Wydzia³em Historii, która by³a te¿
pierwsz¹ dyrektork¹ studiów doktoranckich, o pani wspomnienia z tego czasu
i z dzia³añ na rzecz studiów doktoranckich. Bardzo proszê, pani profesor.

El¿bieta Kaczyñska: Dziêkujê i przepraszam, ¿e pó�no siê po³¹czy³am.
Próbowa³am znale�æ co� o studiach doktoranckich, ale przeprowadzaj¹c siê
do Kanady, musia³am wszystko spakowaæ, zniszczyæ lub oddaæ i to trwa³o
bardzo d³ugo, ca³y rok, a w koñcu �le to zrobi³am. Wyrzuci³am mnóstwo
materia³u, który teraz by siê przyda³. Nie mam w³a�ciwie nic � przejrza³am
ró¿ne notatki, stare kalendarze i ci¹gle mam braki, bo okazuje siê, ¿e ca³¹
teczkê z dokumentami z wyjazdów z doktorantami odda³am do spalenia.
Dlatego nie umiem podaæ wszystkich dat i powi¹zaæ w jak¹� ca³o�æ tego, co
by³o najwa¿niejsze i najciekawsze w tym wszystkim.
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Urz¹dzili�my w sumie piêæ � albo cztery � sesje wyjazdowe doktorantów
z udzia³em rozmaitych naukowców z Polski i zagranicy. Poniewa¿ w 1999
roku � o ile dobrze pamiêtam � wygrali�my (jako studia doktoranckie Insty-
tutu) konkurs Fundacji Batorego, to wygrali�my 50 tysiêcy dolarów. Przy-
znam bez bicia, ¿e nie by³o to trudne, poniewa¿ by³am w zarz¹dzie Fundacji
dwa lata i wiedzia³am, jakie s¹ mechanizmy pisania wniosków. Dziêki tym
50 tysiêcom dolarów zaczêli�my organizowaæ wyjazdy prawie ca³otygodnio-
we, pod Warszawê, a dwa razy pojechali�my daleko. Chodzi³o o to, ¿eby
ludzie nie rozchodzili siê w czasie sesji i aby mieæ ca³y dzieñ i nawet noc na
dyskusjê. W czasie tych sesji zdarza³y siê lepsze i gorsze fragmenty, lepsze i gor-
sze dyskusje, to mimo wszystko � jak mi siê wydaje � by³o to chyba najcie-
kawsze do�wiadczenie, jednocze�nie integruj¹ce doktorantów.

Pierwsza sesja odby³a siê wspólnie z historykami. To by³a w³a�nie nieuda-
na czê�æ, dlatego ¿e prawie wszêdzie studia doktoranckie traktowano po
prostu jako stypendium. Bierz pieni¹dze, rób sobie, co chcesz, czasem nam
co� zrób, jakie� zajêcia, dy¿ur. Poza tym to jest sprawa twoja i promotora.
Natomiast ja mia³am dziwne ambicje (nie wiem, czy s³uszne), ¿eby studia
doktoranckie by³y studiami, to znaczy, ¿eby co� dawa³y doktorantom. Wy-
dawa³o mi siê, ¿e sesje powinny polegaæ na tym, ¿eby robiæ wyk³ady nie tyle
z zakresu socjologii, co z rzeczy, które uzupe³niaj¹ wiedzê socjologiczn¹
i które s¹ moim zdaniem niezbêdne dla ogólnej wiedzy. Oczywi�cie zapra-
sza³am znakomitych socjologów, ale te¿ filozofów, politologów, historyków
oraz fizyków, matematyków i astronomów. Chodzi³o o to, ¿eby rozszerzaæ
perspektywy wiedzy �ci�le socjologicznej. Z drugiej strony na studia dokto-
ranckie przychodzili ludzie po ró¿nych kierunkach. Móg³ przyj�æ na dokto-
ranturê socjologiczn¹ in¿ynier z Politechniki. Trzeba by³o daæ wiedzê z za-
kresu egzaminów doktorskich � z ekonomii lub filozofii, a wiêc wyk³ady te¿
z tego zakresu.

Inny problem: zauwa¿y³am, ¿e wielu wyk³adowców nie umie mówiæ, nie
tyle w sensie prawid³owego jêzyka polskiego (choæ trochê te¿), ale pod wzglê-
dem dykcji i sposobu wypowiadania s³ów. S¹ tacy, którzy zakrywali sobie usta
rêk¹ i mówili tak, jak teraz cz³owiek zza maski. Wtedy to, co siê mówi, jest �le
odbierane. Na przyk³ad kto� wyk³ada, odwraca siê ty³em do sali i pisze co� na
tablicy, ci¹gle mówi¹c. Mia³am przed sob¹ zawsze obraz profesora Tadeusza
Manteuffla (historyka), który siê j¹ka³, ale s³ucha³o siê go w zafascynowaniu,
bo mówi³ do sali, bardzo wyra�nie mimo j¹kania, bez niepotrzebnego s³owa.
Wobec tego sta³ym go�ciem naszych zajêæ z doktorantami by³ Rados³aw Pa-
welec (nie wiem, jakie jest teraz jego stanowisko, wówczas by³ doktorem,
adiunktem na polonistyce). Jest jednym z autorów nowego Wielkiego s³ow-

nika jêzyka polskiego (s³ownik Andrzeja Markowskiego); by³ uroczym wy-
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k³adowc¹ i porusza³ ró¿ne w¹tki, na przyk³ad o zapo¿yczaniu s³ów obcych
potrzebnych i niepotrzebnych itp. Jego zajêcia by³y urocze i zabawne, wci¹-
ga³y absolutnie wszystkich. Wyk³ada³y osoby z Polskiego Radia i z Wy¿szej
Szko³y Teatralnej. Drugie nazwisko, które jest wa¿ne i nale¿y je wymieniæ, to
jest £ukasz Turski. Jest on szalonym i � powiedzia³abym � w�ciek³ym wyk³a-
dowc¹. Krzycza³ do s³uchaczy, k³óci³ siê z nimi, studenci z nim siê wyk³ócali,
a w koñcu mówi³: �Do profesorów w moim wieku trzeba strzelaæ, ¿eby prze-
stali mówiæ�. I to trwa³o nieraz ca³¹ noc.

Wyk³adowc¹ by³ te¿ Stanis³aw Bajtlik (nie wiem, czy jest on ju¿ profeso-
rem) astrofizyk z Instytutu Astronomii Uniwersytetu Warszawskiego, który
przyje¿d¿a³ ze sprzêtem i przez ca³¹ noc trzyma³ doktorantów. Chyba ze dwa
razy by³ Szwed Jan Sundin, który od razu zyska³ sobie wielk¹ sympatiê, upra-
wia³ historiê spo³eczn¹ albo socjologiê historyczn¹ � jak kto woli, zajmowa³
siê histori¹ i socjologi¹ zdrowia oraz leczenia. Przez kilkana�cie lat w ca³ej
Europie organizowa³ konferencje miêdzynarodowe. Chêtnie wyk³adali Ho-
lendrzy. Paru osób, które wyrazi³y gotowo�æ przyjazdu, nie uda³o siê z ró¿-
nych powodów �ci¹gn¹æ, na przyk³ad filozofa Fritza Sterna, autora znako-
mitej ksi¹¿ki wydanej w USA w latach sze�ædziesi¹tych XX wieku Dreams

and Delusions. Jego zdrowie zaczê³o szwankowaæ. Powinnam wymieniæ jesz-
cze wiele osób, ale nie ma na to czasu.

Zasada spotkañ by³a taka: mia³y siê odbywaæ poza Warszaw¹ po to, ¿eby
trochê �przywi¹zaæ� ludzi, ¿eby nie uciekali w trakcie zajêæ, a zostawa³y na sali
dwie, trzy osoby. Ale nie za daleko, ¿eby maj¹ce dzieci mamy mog³y w razie
czego szybko dojechaæ do domu, a nie byæ jak kto� wywieziony gdzie� do
obozu. By³ wyjazd a¿ w Bieszczady, ale to osobna historia. By³ organizowany
we wspó³pracy z OBTA i dziêki temu, ¿e Jerzy Axer da³ b³ogos³awieñstwo
(to znaczy trochê pieniêdzy), pojechali z nami doktoranci i asystenci z Kijo-
wa oraz dwie osoby z OBTA, specjali�ci od ukrainistyki. By³o to bardzo cie-
kawe, mo¿e te¿ dlatego, ¿e choæ pozornie stosunki by³y przyjacielskie, nie
uda³o siê stworzyæ rzeczywi�cie przyjacielskiego kontaktu. Niby siê udawa-
³o, ale potem zaczyna³o siê roz³aziæ. Mieli�my wtedy spotkanie w Przemy�lu
z grup¹ mieszkañców Ukrainy, to by³o ciekawe, ale to ju¿ w¹tek osobny. Takie
w¹tki s¹ na ka¿dej sesji.

Ma³gorzata Fuszara: Dziêkujemy bardzo. To, co pani profesor opowie-
dzia³a, pokaza³o te¿ to, o czym ja wcze�niej wspomina³am, ¿e tak bardzo
nam zale¿a³o na utworzeniu jak najszybciej studiów doktoranckich w³a�nie
po to, ¿eby tworzy³o siê prawdziwe �rodowisko naukowe w�ród doktoran-
tów, w�ród tych najm³odszych osób, z których pó�niej rekrutowa³y siê osoby
pracuj¹ce do dzisiaj na ró¿nych uczelniach. A kontakty ukraiñskie oczywi-
�cie s¹ kontynuowane i my te¿ kolejne roczniki naszych doktorantów wozi-
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li�my na Ukrainê i znowu robili�my badania w Przemy�lu. Mo¿na wiêc po-
wiedzieæ, ¿e te w¹tki, które z oczywistych powodów, a wiêc naszej blisko�ci,
s¹siedztwa, kooperacji miêdzynarodowej od pocz¹tku nas interesowa³y, do
dzisiaj s¹ rozwijane, a dawne dzia³ania do dzi� procentuj¹. Przechodzimy do
dalszych historii. Mówili�my tutaj o przy³¹czaniu do nowo powstaj¹cego ISNS
przekszta³canych czy likwidowanych w nowym systemie placówek, a jedn¹
z nich by³ Instytut Badañ M³odzie¿y z profesor Fatyg¹ na czele i teraz chcia-
³am, Basiu, tobie oddaæ g³os.

Barbara Fatyga: Dziêkujê bardzo. Chcia³am tylko powiedzieæ, ¿e te gru-
py doktorantów, które mog³y wyje¿d¿aæ z pani¹ profesor Kaczyñsk¹, to ja
wiem, ¿e do dzisiaj wspominaj¹ te wyjazdy i to ju¿ jest prawie legenda. Tak
¿e to siê wpisa³o w mit za³o¿ycielski, ¿e tak powiem, bardzo mocno. Te¿
tytu³em uzupe³nienia tego, o czym mówi³a Basia Lewenstein, kiedy mówi³a
o �Societasie�, to chcê powiedzieæ, ¿e Wojtek Markiewicz, �wietny grafik
rzeczywi�cie, uczeñ profesora Tomaszewskiego, wymy�li³ nie tylko tê ok³ad-
kê, ale zrobi³ te¿ ostatni lifting naszej strony instytutowej, która mia³a byæ
spójna w³a�nie z grafik¹ �Societasa� i wymy�li³ te¿ nasze logo, które chyba
jest do�æ udane, tak mi siê wydaje, co prawda siê ostatnio dowiedzia³am od
studentów, ¿e strona instytutu jest bardzo vintage. No, ale chyba w dalszym
ci¹gu mimo wszystko jest czytelna. No i teraz chcia³abym przej�æ do tego, co
mam do powiedzenia. No rzeczywi�cie ja i zespó³ jeszcze kilkunastu osób
pojawili�my siê w ISNS-ie ca³kowicie z zewn¹trz, z w³a�nie rozwi¹zanego
Instytutu Badañ Problemów M³odzie¿y, który by³ instytutem resortowym
rzeczywi�cie, który � co te¿ jest tak¹ ciekawostk¹ � nale¿a³ wtedy do G³ów-
nego Urzêdu Sportu, Turystyki i M³odzie¿y, a urzêdem tym kierowa³, proszê
pañstwa, pan Aleksander Kwa�niewski, który zreszt¹ w schy³kowym okresie
IBPM-u czêsto tam w³a�nie ze �wit¹ przybywa³. By³o to dziwne miejsce, ja
siê tam znalaz³am te¿ z powodów osobistych, po prostu przeprowadzi³am
siê do Warszawy i szuka³am pracy. Koledzy z IPS-u mi tê pracê znale�li w³a-
�nie w IBM-ie. W 1991 roku instytut zosta³ rozwi¹zany, jak wiêkszo�æ insty-
tutów, prawie wszystkie instytuty resortowe, natomiast ju¿ znacznie wcze-
�niej, od mniej wiêcej 1988 roku, dosyæ du¿a grupa pracowników IBPM-u
zaczê³a my�leæ o stworzeniu, poniewa¿ chodzi³y w³a�nie plotki o tym, ¿e
instytut padnie, wobec tego my�my chcieli utworzyæ O�rodek Badañ M³o-
dzie¿y, który gdzie� trzeba by³o ulokowaæ. Raczej wtedy Micha³ Szymañ-
czak, zreszt¹ absolwent, mo¿e niektórzy go pamiêtaj¹ jako studenta IPSiR-u,
pó�niejszy przewodnicz¹cy YMKI, taka te¿ dosyæ wa¿na postaæ, zapropono-
wa³, ¿eby w³a�nie zg³osiæ siê do pani profesor Hanny �widy-Ziemby i umie-
�ciæ ten O�rodek Badañ M³odzie¿y w strukturze uniwersyteckiej. Ja nie bêdê
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ca³ej tej historii opowiada³a, bo to trwa³oby d³ugo, mogê tylko powiedzieæ, ¿e
t¹ energiczn¹ osob¹, która siê pojawi³a u pana profesora Kurczewskiego
w nastêpstwie kontaktów z profesor �wid¹, by³am ja, w³a�ciwie to by³o nas
dwie, bo by³a jeszcze Ma³gosia Adamska, moja przyjació³ka i towarzyszka, ¿e tak
powiem, tej walki w³a�nie z Instytutu Badañ Problemów M³odzie¿y. W ka¿-
dym razie nasz zespó³ pojawi³ siê, a od 1 lipca 1991 roku ju¿ oficjalnie we-
szli�my w strukturê ISNS-u jako O�rodek Badañ M³odzie¿y dzia³aj¹cej na
prawach zak³adu. OBM dzia³a do dzisiaj, chcê powiedzieæ, co prawda w tej
chwili w ¿wawej strukturze, no bo przez trzydzie�ci lat jednak sporo siê
zmieni³o, dzia³a dzisiaj jako taki, powiedzia³abym, lotny zespó³ badawczy,
a oficjalnie pracownia w strukturze Katedry Metod Badania Kultury, ostatnie
dwie takie obszerne prace, które wykonali�my w³a�nie pod szyldem, ¿e tak
powiem, o�rodka, to jest olbrzymi naprawdê raport na Radê Europy � dia-
gnoza pracy z m³odzie¿¹ i dla m³odzie¿y oraz grant miêdzynarodowy dotycz¹cy
polityki m³odzie¿owej. Zespo³y OBM-u pracowa³y w ró¿nych konfiguracjach.
Sporo kolegów, którzy z nami zaczynali, odesz³o miêdzy innymi dlatego w³a-
�nie, z powodów, o jakich mówi³ profesor Bia³ecki. Mianowicie w Instytucie
Badañ Problemów M³odzie¿y oni byli pracownikami badawczymi. A tu jednak
w uczelni trzeba by³o odkryæ jeszcze w sobie powo³anie do prowadzenia zajêæ
dydaktycznych. Nie wszyscy to powo³anie mieli, nie wszyscy siê dobrze z t¹
dydaktyk¹ czuli, w zwi¹zku z tym w tej chwili ju¿ czê�æ osób odesz³a oczywi-
�cie na emeryturê, z pierwotnego sk³adu o�rodka zosta³o ju¿ nas tylko dwo-
je, pan dr Marek K³osiñski i ja, przez OBM przewinê³o siê mnóstwo cieka-
wych osób, niektóre niestety ju¿ nie ¿yj¹, niektóre s¹ wybitnymi uczonymi.
Wspomnê tutaj tylko kilka z nich, naszego przyjaciela Jurka Wertensteina-
-¯u³awskiego, który w³a�ciwie jest wspó³twórca nowoczesnej socjologii m³o-
dzie¿y w Polsce, Tadeusza Doktóra, religioznawcê, wspó³pracowa³ z nami swego
czasu Piotr Micner, teatrolog i poeta, Wojtek Marchlewski, wybitny etnograf
i twórca ludowy, Alina Szul¿ycka, �wietna t³umaczka. Ró¿ne osoby siê przez
ten zespó³ przewija³y, ze wszystkimi w³a�ciwie rozstawali�my siê w przyja�ni.
Jednak¿e pani profesor Fuszara zwróci³a siê do mnie, ¿ebym powiedzia³a co�
od siebie, to chcê powiedzieæ, ¿e dla mnie i ISNS oznacza nie jedn¹ przygodê
intelektualn¹ zwi¹zan¹ w³a�nie z O�rodkiem Badañ M³odzie¿y, ale dwie i t¹
pierwsz¹ przygod¹ by³o prowadzenie OBN-u, w którym zosta³o zrealizowane
48 projektów badawczych od skali lokalnej do miêdzynarodowej, mniej wiê-
cej co dwa, trzy lata by³a wydawana wa¿na ksi¹¿ka, bardzo jestem te¿ dumna,
¿e przez wszystkie te lata od samego pocz¹tku, od 1991 roku, co tydzieñ ten
zespó³ spotyka siê na seminariach naukowych, pandemia nam trochê ten rytm
zak³óci³a, ale przez kilkadziesi¹t w³a�ciwie lat mieli�my co robiæ. I drug¹
przygod¹ by³o powstanie specjalizacji. My�lê, ¿e o specjalizacjach te¿ troszkê
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wiêcej trzeba powiedzieæ, poniewa¿ kiedy ten pomys³ pojawi³ siê w ISNS-ie,
¿eby w³a�nie nie kszta³ciæ w jednolitym programie, tylko jednak budowaæ te
autonomiczne do pewnego stopnia �cie¿ki specjalizacyjne, no to powsta³a rów-
nie¿ ta moja �cie¿ka � antropologia wspó³czesno�ci, w 1993 roku pierwsi stu-
denci ISNS wybierali specjalizacje i o ile pamiêtam, by³o trzyna�cie wtedy chy-
ba w naszej ofercie, je�li nie wiêcej. Ja do dzisiaj potrafiê wymieniæ wszystkie
nazwiska cz³onków specjalizacji z tej pierwszej grupy. Pamiêtam doskonale
wszystkich tych studentów. Chcê powiedzieæ te¿, ¿e dziêki nim zrealizowa³am
dziesiêcioletnie badania, na których jest oparta moja praca habilitacyjna o sub-
kulturach. Wiêc ta wspó³praca ze studentami w tych pierwszych latach trwa-
nia specjalizacji daleko bardziej wykracza³a poza zajêcia. My�my siê spotyka-
li w instytucie albo w domach prywatnych, ¿eby na przyk³ad razem kodowaæ
wywiady. Wszystkie moje projekty od czasu, kiedy ci studenci siê pojawili,
by³y prowadzone we wspó³pracy ze studentami, pó�niej z doktorantami. No
ju¿ takie anegdotyczne zupe³nie sytuacje by³y, ¿e na przyk³ad kiedy robili�my
grant dla profesor, przygotowali�my opracowanie dla profesor Antoniny
K³oskowskiej, no to jeden ze studentów, z którymi to robili�my, bardzo przepra-
sza³, ¿e musi wcze�niej wyj�æ. Co siê okaza³o, mia³ tego dnia urodziny i w domu
czeka³o na niego trzydziestu go�ci, a on wola³ siedzieæ z nami i kodowaæ
wywiady. No to s¹ rzeczy, które dzisiaj mog¹ siê wydawaæ ma³o wiarygodne,
ale tak w³a�nie by³o. Tutaj muszê te¿ wspomnieæ Aldonê Jaw³owsk¹, ponie-
wa¿ w³a�nie z Aldon¹ przygotowa³y�my pierwsz¹ wersjê programu oraz de
facto ufundowa³y�my w ten sposób now¹ dyscyplinê antropologiczn¹, an-
tropologiê wspó³czesno�ci, by³a to pierwsza tego rodzaju specjalizacja w Polsce
i trzeba powiedzieæ, ¿e ona w du¿ej mierze konsumowa³a dorobek Zak³adu
Badañ nad Stylami ̄ ycia Andrzeja Siciñskiego, w którym Aldona by³a wa¿n¹
postaci¹, i tam w³a�nie dzia³a³a taka grupa uczonych, któr¹ nazywano antro-
pologizuj¹cymi socjologami. Ale te¿ El¿bieta Tarkowska, Ania, ca³a masa jesz-
cze innych ludzi równie¿ z mojego pokolenia i ta antropologia wspó³czesno-
�ci w naszym wydaniu mia³a ten podstawowy rys, ¿e oczywi�cie by³a jak ka¿da
antropologia licencjonowanym k³usownictwem intelektualnym, ale k³usowa-
nie odbywa³o siê przede wszystkim na obszarze socjologii, czyli socjologii,
jêzykoznawstwa i bardzo ró¿norodnych nauk o sztuce. Ja sama jestem absol-
wentk¹ wroc³awskiego kulturoznawstwa, by³am drugim rocznikiem studen-
tów tego nowego kierunku i �wiadomo�æ wyj¹tkowo�ci tamtych studiów
towarzyszy³a i towarzyszy mi do dzisiaj. Muszê powiedzieæ, mo¿e to zabrzmi
trochê górnolotnie, ale jubileuszowa sytuacja mam nadziejê mnie usprawie-
dliwi, ¿e traktujê to jako swego rodzaju cud, ¿e mog³am dwa razy prze¿yæ
takie do�wiadczenie. Znaczy uczestniczyæ w powstawaniu czego� zupe³nie
nowego. Studiów kulturoznawczych, kiedy by³am studentk¹, i potem w³a-
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�nie ufundowaæ, ¿e tak powiem, z Aldon¹ now¹ subdyscyplinê antropolo-
giczn¹. I tu mia³am jeszcze powiedzieæ o takiej przestrzeni wolno�ci, czyli to,
co dla mnie jest osobi�cie najwa¿niejsze. My�lê, ¿e dla wielu pañstwa rów-
nie¿, ISNS to dawa³ zawsze. Da³ i mnie, i moim ró¿nym zespo³om mo¿liwo�æ
intermultitransdyscyplinarnej pracy, swobodê tworzenia programu opartego
w³a�nie na tym licencjonowanym k³usownictwie, ale tak¿e na ca³ym kulturo-
znawczym wyposa¿eniu. Oczywi�cie to mia³o ró¿ne �mieszne momenty. Wiêc
¿eby nie byæ takim górnolotnym, przypomnê, jak kiedy� wystêpowa³am
u profesora Kiciñskiego na jego seminarium, gdzie by³a jedna z pañ profesor,
wybitna bu³garystka, która te¿ przez pewien czas by³a z katedr¹ pañstwa
zwi¹zana. Ja mówi³am akurat o metodologii pracy z metaforami i wtedy po
zakoñczeniu swojego wyst¹pienia us³ysza³am srogie: �Czy pani ma wykszta³-
cenie filologiczne? Je�li nie, to jakim prawem mówi pani o metaforach�. No,
tak siê z³o¿y³o, ¿e pó�niej siê bardzo zaprzyja�ni³y�my, aczkolwiek to pierw-
sze starcie wró¿y³o jak najgorzej. Do tego to, co dla mnie osobi�cie jest chy-
ba najwa¿niejsze, dochodzi jeszcze w³a�nie mo¿liwo�æ stosowania wiedzy, co
bardzo ten instytut wyró¿nia na tle wszystkich innych i swoboda poszuki-
wañ metodologicznych. I zgadzam siê te¿ z tymi z pañstwa, którzy mówili
o tym, miêdzy innymi pan profesor Kiciñski, ¿e je�li siê chce budowaæ dobr¹
metodologiê i dobre zastosowania, to najpierw trzeba mieæ dobr¹ teoriê. I to
te¿ jako� tam w tej naszej dzia³alno�ci wydaje siê szalenie wa¿ne, no i chcê
tylko powiedzieæ, ¿e jako osoba z zewn¹trz, jestem niezmiernie wdziêczna
tej zadziwiaj¹cej instytucji, jak¹ jest ISNS, ¿e mog³am w³a�nie wszystkie te
swoje pasje wraz z moimi kolegami, uczniami i wychowankami rozwijaæ.
Dziêkujê bardzo.

Ma³gorzata Fuszara: I ja bardzo dziêkujê. A teraz przechodzimy do ko-
lejnego zak³adu, a tym samym do kolejnej problematyki, która pojawi³a siê
w ISNS w³a�nie w zwi¹zku z nowymi problemami, które przynosi³ nowy
system. Utkwi³ mi w pamiêci moment, kiedy siedzieli�my przy wspomnia-
nym przez Krzysztofa stole w pokoju nr 40 na Podchor¹¿ych i rozmawiali-
�my o nowych problemach spo³ecznych, które siê dopiero pojawi¹ w no-
wym systemie. Pad³o wówczas s³owo �bezrobocie�. I pamiêtam, ¿e wszyscy
natê¿yli�my uwagê, bo to by³ wówczas nowatorski pomys³, ¿e z takim pro-
blemem te¿ bêdziemy mieli do czynienia. Z rynkiem pracy, prywatnymi fir-
mami, nowymi sposobami poszukiwania pracy, utrat¹ pracy, a to wymaga
zupe³nie innych badañ i nauczania o nich ni¿ dot¹d nam znane. £¹czy³o siê
to i nadal ³¹czy z kolejn¹ osob¹ � panem profesorem Tymowskim, z ca³ym jego
zespo³em, w tym z dwiema osobami, które poprosi³am o wspomnienie o nim,
oczywi�cie w kontek�cie problematyki, któr¹ siê w ISNS-ie zajmujemy. Od-
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dajê g³os pani profesor Józefie Hrynkiewicz i panu profesorowi Markowi
Rymszy.

Józefina Hrynkiewicz: Dobry wieczór. Bardzo dziêkujê za zaproszenie.
Rzeczywi�cie pan profesor Tymowski by³ osob¹, która mnie przyjmowa³a.
Zosta³am bez pracy i zwróci³am siê do profesora Tymowskiego, i tak siê do-
brze z³o¿y³o, ¿e przyj¹³ mnie do pracy. (...) Wiêc z profesorem Tymowskim
zna³am siê od dawna i wspó³pracowa³am z nim w ró¿nych wymiarach, przede
wszystkim wspó³pracowali�my w takiej Sekcji Polityki Spo³ecznej, która funk-
cjonowa³a przy Zarz¹dzie Warszawskim i przy Zarz¹dzie G³ównym Polskie-
go Towarzystwa Ekonomicznego przy Nowym �wiecie. Kiedy przysz³am do
Instytutu Stosowanych Nauk Spo³ecznych, to bardzo siê przejê³am tym, ¿e
mam zajmowaæ siê naukami stosowanymi, co bardzo zreszt¹ odpowiada³o
te¿ panu profesorowi Tymowskiemu, który te¿ by³ bardzo mocno zaanga¿o-
wany w ró¿ne problemy spo³eczne, które prowadzi³. Profesor Tymowski by³
osob¹ szczególn¹ i my�lê, ¿e warto by³oby w roku 2022 zorganizowaæ, ju¿
deklarujê siê, ¿e chêtnie w³¹czê siê, je�li uda mi siê do¿yæ do tego czasu,
konferencjê, która by³aby po�wiêcona w³a�nie profesorowi Andrzejowi Ty-
mowskiemu a tak¿e zagadnieniom, którymi on zajmowa³ siê przez d³u¿szy czas.
Profesor Tymowski by³ � tak go odbiera³am � wielkim autorytetem w ró¿nych
�rodowiskach, a mimo to by³ cz³owiekiem bardzo przystêpnym, ³atwym
w kontaktach, bardzo te¿ mi³ym w takich zwyk³ych codziennych dzia³aniach.
No, jak ju¿ Ma³gosia wspomnia³a, zajmowali�my siê problemami, które by³y
dalekie dosyæ od tego, czym zajmowa³ siê Instytut Stosowanych Nauk Spo-
³ecznych wtedy, a wiêc takimi zagadnieniami jak w³a�nie rynek pracy, bezro-
bocie, po prostu to wszystko, co wi¹¿e siê z prac¹ i brakiem pracy, a tak¿e
z tym, co jest patologi¹ pracy. Druga taka dziedzina, któr¹ zajmowali�my siê
bardzo intensywnie, te¿ by³a zwi¹zana z zainteresowaniami profesora Tymow-
skiego, to by³o ubóstwo. Profesor mówi³ zawsze do mnie: �Ty siê zajmuj
biednymi, bo pracy bêdziesz mia³a bardzo du¿o, bo biednych nigdy nie bê-
dzie brakowa³o w ¿adnym uk³adzie i ¿adnym ustroju�. Tak te¿ by³o. Trzecie
zagadnienie, które by³o przedmiotem naszych zainteresowañ, to by³a rodzi-
na w ró¿nych wymiarach i w ró¿nym uk³adzie, ale tak¿e w uk³adzie w³a�nie
ubóstwa i pracy. Z tego zakresu robili�my sporo takich badañ. Czê�æ tych
badañ by³a nawet badaniami zleconymi a to przez rz¹dy ró¿ne, a to przez
Sejm, a to przez inne organizacje, które prosi³y nas o takie badania. Do tych
badañ te¿ bardzo silnie starali�my siê w³¹czyæ studentów, tych mia³am pod
swoj¹ opiek¹, byli na moich seminariach magisterskich, wiêc stara³am siê ich
w³¹czyæ, a tak¿e wydawa³o siê nam, ¿e odkrywamy bardzo wielkie sprawy.
W zwi¹zku z tym, jak robili�my badania, to, po pierwsze, bardzo starannie
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chcieli�my je publikowaæ w ró¿nych miejscach. To jest pierwsza sprawa,
a druga sprawa to bardzo czêsto organizowali�my z ró¿nymi organizacjami,
ale tak¿e bardzo czêsto w sejmie, w senacie, organizowali�my konferencje,
na których studenci wystêpowali. Czasami te wystêpy by³y lepsze, gorsze,
ale dla nich by³o to bardzo takie du¿e prze¿ycie. My�lê wiêc, ¿e ta wspó³pra-
ca z profesorem Tymowskim, z którym w³a�ciwie wspó³pracowa³am do ostat-
nich jego dni, teraz ju¿ minê³o 20 lat od �mierci profesora Tymowskiego,
zmar³ w roku 2000 w pa�dzierniku, wiêc ju¿ to sporo czasu. My�lê, ¿e ta
wspó³praca, znajomo�æ z profesorem Tymowskim bardzo du¿o nam wszyst-
kim da³a i w zak³adzie, i chyba w instytucie, bo by³ tak¹ postaci¹, powiedzia-
³abym, wyj¹tkow¹ te¿ ze wzglêdu na swój dorobek, na swój ¿yciorys, na swój
taki bardzo dobry stosunek do studentów, do wspó³pracowników, do ludzi.
Wobec tego my�lê, ¿e warto ten kierunek tu jeszcze utrzymywaæ, warto kon-
tynuowaæ to, co zaczêli�my, i jak mówiê, koñcz¹c ju¿, bo moje wyst¹pienie
ma trwaæ cztery minuty, chyba troszkê przed³u¿y³am, ale chcê powiedzieæ,
¿e potem w³¹czy³am siê w ¿ycie publiczne trochê szerzej i my�lê, ¿e chyba
dobrze kszta³cimy studentów, poniewa¿ bardzo du¿o z tych studentów dzi-
siaj spotykam na bardzo dobrych stanowiskach, gdzie bardzo dobrze pracuj¹
i bardzo du¿o dobrego robi¹. I to te¿ spe³niamy tutaj takie przes³anie profe-
sora Tymowskiego, który mówi³ zawsze do mnie, ¿e nie warto zajmowaæ siê
sprawami niewa¿nymi, ma³ymi, b³ahymi, trzeba zawsze mieæ wa¿ny cel i robiæ
wa¿ne rzeczy. Wiêc starali�my siê robiæ wa¿ne rzeczy i zawsze przekonywa-
³am studentów, ¿e oni po prostu robi¹ tylko wa¿ne rzeczy, bardzo wa¿ne i ¿e
to wszystko ma przynosiæ dla nas wszystkich wiêcej dobra. Bardzo serdecz-
nie dziêkujê, bardzo piêknie wygl¹da pani profesor Kaczyñska, ucieszy³am
siê, ¿e j¹ spotka³am, poniewa¿ by³a te¿ w zak³adzie, kiedy przysz³am do za-
k³adu profesora Tymowskiego, i bardzo by³a ¿yczliwa, pomocna i bardzo chêt-
na do takiej dobrej rady. Kiedy zrobi³am habilitacjê, pogratulowa³a mi i po-
wiedzia³a, ¿e teraz bêdê musia³a przychodziæ na rady naukowe, a tam jest
okropnie nudno. Bardzo dziêkujê, pozdrawiam i dziêkujê za zaproszenie.

Marek Rymsza: Chcia³bym kontynuowaæ ten w¹tek. Pracujê w Instytu-
cie od pocz¹tku jego istnienia. Studia ukoñczy³em w IPSiR-ze. Pod koniec
studiów zainteresowa³em siê polityk¹ spo³eczn¹. Po obronie pracy magister-
skiej, napisanej pod kierunkiem profesor Józefiny Hrynkiewicz, profesor
Andrzej Tymowski zaproponowa³ mi asystenturê w Zak³adzie Profilaktycz-
nych Funkcji Polityki Spo³ecznej, którym kierowa³ i o którym zdecydowa³,
¿e bêdzie wspó³tworzy³ powstaj¹cy wówczas ISNS. Pamiêtam jedn¹ z pierw-
szych rozmów z profesorem, który powiedzia³ mi mniej wiêcej tak: �Cieszê
siê, ¿e zainteresowa³ siê pan polityk¹ spo³eczn¹. Chêtnie pana przyjmujê do
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zespo³u Zak³adu za rekomendacj¹ pani profesor Hrynkiewicz. Ale od razu
zachêcam, niech pan poszuka jeszcze jakiej� pracy poza uniwersytetem � tam
gdzie polityka spo³eczna »siê dzieje«. Je�li chce siê pan zajmowaæ naukowo
polityk¹ spo³eczn¹, powinien pan poznaæ �wiat jej praktyki. Refleksja na-
ukowa jest warto�ciowa, kiedy rozumie siê �wiat praktyki spo³ecznej. Mó-
wiê to panu na podstawie w³asnego do�wiadczenia. Je�li pan tego �wiata
praktyki nie bêdzie dobrze zna³, to pañskie analizy bêd¹ »przestrzelone«. Niech
pan najpierw poterminuje w obszarze praktyki zanim zacznie co� praktykom
podpowiadaæ, rekomendowaæ, przedstawiaæ jakie� wnioski�. Skorzysta³em z tej
rady i przez pierwsze dziesiêæ lat aktywno�ci zawodowej równocze�nie z prac¹
na Uniwersytecie Warszawskim pracowa³em jako urzêdnik pañstwowy w Kan-
celarii Senatu RP, gdzie pe³ni³em funkcjê sekretarza komisji senackiej odpo-
wiedzialnej za sprawy polityki spo³ecznej, ochrony zdrowia i polityki rodzin-
nej. W poszczególnych kadencjach parlamentarnych ta komisja ró¿nie siê
nazywa³a, ale zakres jej prac by³ podobny. Praca w tej komisji to by³o w³a�nie
takie moje terminowanie tam, gdzie polityka spo³eczna �siê dzia³a�. Do�wiad-
czenia z tego zaanga¿owania do dzisiaj mi procentuj¹. To wówczas zrekon-
struowa³em operacyjn¹ definicjê polityki spo³ecznej oraz swoist¹ mapê pod-
miotów realizuj¹cych j¹ wraz ze struktur¹ powi¹zañ miêdzy nimi. Senacka
komisja by³a czym� na kszta³t �w¹skiego gard³a� programowania krajowej
polityki spo³ecznej, usytuowanym w koñcowej fazie procesu legislacyjnego.
Na biurko sekretarza tej komisji trafia³y wszystkie zwi¹zane z polityk¹ spo³ecz-
n¹ regulacje prawne, a tak¿e kluczowe sprawozdania, opracowania diagno-
styczne, plany i strategie dzia³añ publicznych. Gdy koñczy³em pracê w Kance-
larii Senatu RP, mia³em jasno�æ, ¿e wspomniana mapa jest kompletna. I pó�niej
wystarczy³o j¹ tylko co jaki� czas aktualizowaæ, tak jak to siê robi z samocho-
dowymi mapami GPS. Do dzisiaj z tej wiedzy operacyjno-kontekstowej ko-
rzystam. To bardzo wa¿ny zasób w moim warsztacie pracy analityczno-ba-
dawczej. Wspominam o tym nie dlatego, ¿ebym uwa¿a³ to do�wiadczenie za
nadzwyczajne. Przeciwnie, zdajê sobie sprawê, ¿e bardzo wielu z nas, pracu-
j¹c w Instytucie Stosowanych Nauk Spo³ecznych, ma za sob¹ podobne do-
�wiadczenia praktyczne zwi¹zane na przyk³ad z pe³nieniem ró¿nych funkcji
eksperckich. Kompetencj¹ eksperck¹ jest nie tylko specjalistyczna wiedza,
ale i umiejêtno�æ wspó³pracy ze �wiatem praktyki spo³ecznej, rozumienie tego
�wiata, logiki jego funkcjonowania. Nazwa naszego Instytutu, któr¹ zapro-
ponowa³a profesor Ma³gorzata Melchior, rzeczywi�cie trafia w punkt. Bo
chodzi nam o tworzenie takiej wiedzy stosowanej. Ale takiej, gdzie zastosowa-
nie nie jest tylko aktywno�ci¹ ex post u¿ytkowników tej wiedzy, chodzi o samo
jej wytwarzanie jako wiedzy stosowalnej, a wiêc w sposób daj¹cy mo¿liwo�æ jej
zastosowania. My�lê, ¿e profesor Andrzej Tymowski by³ jednym z pionierów
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takiego uprawiania nauk spo³ecznych w³a�nie dziêki rozumieniu potrzeby
mocnego osadzenia akademika w �wiecie praktyki spo³ecznej. Lista jego za-
anga¿owañ ekspercko-doradczych jest naprawdê d³uga i ró¿norodna: od
wspó³pracy z agend¹ ONZ, przez kierowanie prezydenck¹ Rad¹ ds. Polityki
Spo³ecznej w okresie prezydentury Lecha Wa³êsy po zorientowan¹ praktycz-
nie aktywno�æ w towarzystwach naukowych: Polskim Towarzystwie Geron-
tologicznym czy Polskim Towarzystwie Socjologicznym. W naszej dzisiejszej
rekonstrukcji powstawania ISNS profesor Andrzej Tymowski pojawi³ siê dwa
razy: po pierwsze, na li�cie naukowców-za³o¿ycieli Instytutu, któr¹ przypo-
mnia³ profesor Jacek Kurczewski, i po drugie, jako osoba, której dedykowa-
ny by³ pierwszy numer �Prac ISNS�. Chcia³bym tu jeszcze przypomnieæ, ¿e
chyba jako jedyny z naszego grona pan profesor Andrzej Tymowski uczestni-
czy³ w zarz¹dzaniu uczelni¹, pe³ni¹c funkcjê prorektora Uniwersytetu War-
szawskiego. Jest wiêc wa¿n¹ postaci¹ nie tylko dla Instytutu Stosowanych
Nauk Spo³ecznych, ale i w historii naszej uczelni.

Ma³gorzata Fuszara: Zarówno pana profesora Tymowskiego, jak i pana
profesora Króla w nasz kr¹g wprowadza³ profesor Jacek Kurczewski. Poja-
wia³a siê ju¿ w naszych wspomnieniach inna bardzo wa¿na dla Instytutu oso-
ba, mianowicie pani profesor Hanna �wida-Ziemba. I teraz chcia³am popro-
siæ profesor El¿bietê Zakrzewsk¹-Manterys o to wspomnienie, tym bardziej
¿e ja z kolei El¿bietê kojarzê z tym, ¿e zosta³a sprowadzona do nas przez
Haniê w³a�nie.

El¿bieta Zakrzewska-Manterys: Dzieñ dobry wszystkim. Przysz³am do
pracy w IPSiR-ze w pa�dzierniku 1980 roku jako cz³owiek �widy. �ci¹gnê³a
mnie do Instytutu z Wydzia³u Pedagogicznego, gdzie wcze�niej pracowa³a, a ja
tam by³am studentk¹. Hanka mnie wziê³a pod swoje skrzyd³a od pierwszego
roku. Ja siê jej panicznie ba³am, bo by³a niesamowitym autorytetem. Ba³am
siê do tego stopnia, ¿e siê zapisa³am na seminarium magisterskie do kogo�
zupe³nie innego, ale ona mnie wezwa³a na dywanik i kaza³a mi siê przepisaæ.
Wziê³a mnie pod swoje skrzyd³a i potem ca³e ¿ycie w³a�ciwie mnie pilotowa-
³a. Ca³e moje ¿ycie naukowe pilotowa³a mnie przez kolejne moje stopnie.
By³a promotork¹ mojej pracy magisterskiej, zreszt¹ do koñca bardzo dobrze
j¹ pamiêta³a. Jej tytu³, jej wyniki, lepiej ni¿ ja. By³a promotork¹ mojej pracy
doktorskiej, a pó�niej bardzo mnie wspiera³a przy habilitacji. Mia³am strasz-
ne perturbacje w procesie habilitacyjnym, liczni recenzenci, ile� tam nega-
tywnych recenzji, wywi¹za³a siê walka paradygmatyczna. Przez ca³y czas li-
czy³am na jej wsparcie podczas procedury, która trwa³a piêæ lat. Ca³y czas
mnie podtrzymywa³a na duchu. Teraz to mo¿e siê wydawaæ niezrozumia³e,
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bo ju¿ przyjête jest pisanie takich ksi¹¿ek, jak ta, która by³a podstaw¹ mojej
habilitacji i w której stanowisko metodologiczne okre�la siê mianem �auto-
etnografii�. Ale wtedy to by³o rzeczywi�cie wydarzenie. Hanka pozwoli³a mi
z³o¿yæ tê niestandardow¹ ksi¹¿kê jako pracê habilitacyjn¹, chocia¿ przypusz-
cza³a, ¿e bêdzie ciê¿ko.

Jestem tutaj chyba pierwsz¹ osob¹ spo�ród moich znakomitych kole¿a-
nek i kolegów, która wystêpuje jako taki szeregowy pracownik. Nie odegra-
³am ¿adnej znacz¹cej roli w dziejach instytutu, liczba moich dokonañ jest
znikoma, chocia¿ przez dekadê chyba albo nawet wiêcej by³am w dyrekcji,
by³am wicedyrektork¹ do spraw naukowych, wicedyrektork¹ ds. dydaktycz-
nych. Ale czasy wtedy by³y ³atwe, nie dzia³o siê nic szczególnego, wiêc ja
¿adnych dokonañ nie przedsiêbra³am i o moim udziale w kszta³towaniu siê
specyfiki ISNS-u mogê powiedzieæ, ¿e jako outsiderka mia³am szczególny
stosunek do socjologii. Z jednej strony dziêki Hance �widzie, ale z drugiej
strony dziêki temu, ¿e nie jestem magistrem socjologii. Jestem magistrem
pedagogiki i przysz³am do pracy w IPSiR-ze do Zak³adu Pedagogiki Resocja-
lizacyjnej, któr¹ kierowa³ pan profesor Les³aw Pytka. By³am przydzielona,
taki wtedy by³ wolny etat, na który mnie Hanka �ci¹gnê³a, do wspó³pracy
IPSiR-u z zak³adem poprawczym w Laskowcu. Mia³am byæ takim ramie-
niem wykonawczym instytutu, co� mia³am robiæ w tym zak³adzie popraw-
czym w Laskowcu. Ale okaza³o siê to fikcj¹, by³am w tym zak³adzie popraw-
czym tylko raz. Natomiast w Zak³adzie Pedagogiki Resocjalizacyjnej pracowa³am
ponad sze�æ lat. W 1986 roku, czyli po sze�ciu latach pracy w IPSiR-ze, obro-
ni³am doktorat, który, jak siê okaza³o, by³ socjologiczny i po tym fakcie prze-
sz³am do Zak³adu, obecnej Katedry Socjologii Moralno�ci i Aksjologii Ogól-
nej, który siê mie�ci³ w s³ynnym pokoju 40 i od tego momentu zaczê³am byæ
socjolo¿k¹.

Hanka nazywa³a mnie sw¹ przybran¹ córk¹. By³am bardzo, bardzo bli-
sko z ni¹ zwi¹zana. Zarówno moja kariera naukowa, jak i moje ¿ycie osobi-
ste by³y pod jej nieustannym wp³ywem. Ona musia³a wszystko wiedzieæ.
Niekoñcz¹ce siê wielogodzinne rozmowy, chyba nie tylko ja tego do�wiad-
czy³am, godziny na rozmowy telefoniczne, w�cibskie dopytywanie o wszyst-
ko. Musia³a wszystko wiedzieæ. Pamiêæ mia³a niesamowit¹. Ró¿ne w¹tki bio-
graficzne to by³y wa¿ne tematy naszych rozmów. Zawsze bardzo j¹
interesowa³y sprawy osobiste, które nas dotyczy³y, nie tylko mnie, ale Basi
Lewenstein czy Paw³a Mo¿d¿yñskiego i innych jej doktorantów. Nasze prace
zna³a na pamiêæ. Uwag zawsze mia³a mnóstwo. Od niej nauczy³am siê takie-
go aforyzmu dydaktycznego, ¿e pierwsza wersja pracy jest bardzo z³a, a dru-
ga z³a. Wspó³praca zaczyna siê od trzeciej. Niekoñcz¹ce siê godzinne dysku-
sje na temat ka¿dego rozdzia³u. To by³o bardzo mêcz¹ce. Odbywa³o siê
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przewa¿nie w jej prywatnym mieszkaniu. Mia³a niesamowity talent miesza-
nia zwi¹zków instytucjonalnych i prywatnych. Ci¹gle przekracza³a te grani-
ce. To by³o nies³ychanie inspiruj¹ce. No i muszê powiedzieæ, ¿e bardzo mi jej
brakuje do dzi�, chocia¿ ju¿ minê³o osiem lat, odk¹d nie ¿yje, bo umar³a w dniu
moich urodzin w 2012 roku. Dziêkujê bardzo.

Ma³gorzata Fuszara: Dziêkujê bardzo. Nie jeste� pierwsz¹ mówi¹c¹ ani
ostatni¹ mówi¹c¹, która nie koñczy³a socjologii i nie jest magistrem socjolo-
gii. Ja te¿. Ja z kolei mam dyplom z prawa i teraz przechodzimy znowu do
takich pogranicz dyscyplin, bo interdyscyplinarno�æ jest w³a�nie kwintesencj¹
naszego instytutu, a zaczê³a siê ona jeszcze w IPSiR-ze. My j¹ ho³ubimy i roz-
wijamy, a ja jestem przekonana, ¿e wspó³czesna nauka rodzi siê w³a�nie w in-
terdyscyplinarno�ci, a nie w ¿adnej zamkniêtej dyscyplinie. W ka¿dym razie
to, co najciekawsze w nauce wspó³czesnej, rodzi siê na pograniczu dyscy-
plin, na pewno w naukach spo³ecznych tak jest. Teraz chcê przej�æ do kolej-
nego, buduj¹cego nasz¹ interdyscyplinarno�æ naukowego w¹tku obecnego
w instytucie i do nastêpnej osoby, która by³a w nim od pocz¹tku. Pani¹ profesor
Kwak chcia³am poprosiæ o wspomnienie o pani profesor Ziemskiej i o spra-
wach zwi¹zanych ze specjalizacjami rodzinnymi. Chcia³abym te¿, ¿eby nie
by³y to tylko wspomnienia o innych. El¿bieto, zbyt skromnie mówi³a� o so-
bie. Kto�, kto dziesiêæ lat by³ wicedyrektorem instytutu, nie mo¿e powie-
dzieæ, ¿e jest pierwsz¹ osob¹ mówi¹c¹, która nie by³a funkcyjna. Bo zauwa¿,
¿e to jest jedna trzecia naszego istnienia. Natomiast chcia³abym, Aniu, ¿eby�,
choæ na to siê nie umawia³y�my, jednak wspomnia³a o tych heroicznych po-
cz¹tkach budowania naszej dydaktyki, bo to by³a w ogromnej mierze twoja
zas³uga. A wiêc zanim przejdziesz do socjologii rodziny i do pani profesor
Ziemskiej mo¿e trochê o tym. Bardzo proszê, Aniu.

Anna Kwak: Czy mogê taki w¹tek wprowadziæ, bo brakowa³o mi go
tutaj z uwagi na to, ¿e owszem, dostali�my budynek, owszem, zmienili�my
nazwê, wiêc stali�my siê nagle Instytutem Stosowanych Nauk Spo³ecznych,
a zatem by³a �stara� i �nowa� dydaktyka, któr¹ trzeba by³o na bie¿¹co reali-
zowaæ. Tak to wygl¹da³o. I uk³ad by³ taki, ¿e my, owszem, dostali�my budy-
nek, ale nie by³o sal po prostu. To by³y heroiczne wysi³ki dyrekcji, powiem
tak ogólnie, w znajdowaniu miejsc, gdzie zajêcia mog¹ siê odbywaæ. Studia
zaoczne realizowali�my, biegaj¹c po mie�cie, szukaj¹c miejsca, gdzie te zajê-
cia mog¹ siê odbyæ, a prowadz¹cy zajêcia i studenci przemieszczali siê po
Warszawie w trakcie zjazdu. Tak to naprawdê wygl¹da³o. Dostali�my budy-
nek, który mia³ charakter takiego zagruzowanego miejsca papierami i szklan-
kami, w których by³o strasznie du¿o fusów i to jeszcze w odpowiednim ko-
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lorze by³y jakie� ekipy, byæ mo¿e, do sprz¹tania, ale osobi�cie my³am szklan-
ki z moj¹ sekretark¹, uprz¹ta³y�my ksi¹¿ki, wyrzuca³o siê z jednego miejsca
w drugie miejsce i taki by³ pocz¹tek. Natomiast wracaj¹c do dydaktyki. Pro-
szê pañstwa, dydaktyka mia³a to do siebie, ¿e my jednocze�nie koñczyli�my
ten poprzedni kierunek studiów, a zaczynali�my drugi. Czyli musia³ od sa-
mego pocz¹tku, natychmiast, b³yskawicznie powstaæ program nowego kie-
runku studiów, a jednocze�nie byli�my zobowi¹zani do realizacji tych przed-
miotów, które by³y w toku studiów IPSiR-owskich, bo studenci na taki
program przecie¿ siê zdecydowali. Czyli tak naprawdê mieli�my podwójn¹
dydaktykê od razu, st¹d ten problem sal, a na Podchor¹¿ych ju¿ nie mogli-
�my zajêæ prowadziæ. Tak ¿e nak³ada³y nam siê dwa kierunki. Ten pocz¹tek
budowania nowego programu, jak w³a�nie zaznaczy³am, musia³ byæ bardzo
szybko zakoñczony, czyli musia³ powstaæ gotowy program do wdra¿ania.
Chcia³am tutaj podziêkowaæ pani dr Bognie Szymkiewicz, która po�wiêci³a
mi tak¹ d³ug¹ rozmowê, gdy wymienia³y�my my�li i uwagi, ja wiele z jej
pomys³ów skorzysta³am i dr Szymkiewicz de facto w tym pierwszym mo-
mencie mia³a swój udzia³ w budowaniu dydaktyki. I proszê pañstwa, tak to
siê zaczê³o. Ten program siê pó�niej zmienia³, po pewnym czasie jako� siê
wszystko unormowa³o, skoñczyli�my jedne studia, ale i tak zmiany mia³y
miejsce, nastêpowa³a modyfikacja programu, tego ju¿ naszego, ISNS-owego.
Buduj¹c program piêcioletnich studiów ISNS, wykorzystali�my to �zielone
�wiate³ko�, które stworzy³ dla edukacji tamten okres. Przede wszystkim za-
planowali�my interdyscyplinarnie zbudowan¹ dydaktykê, z szans¹ dokony-
wania przez studentów wyborów � �cie¿ek specjalizacyjnych i przedmiotów
fakultatywnych. Modyfikuj¹c programy, tak¿e odpowiadali�my na realne
potrzeby wynikaj¹ce z przemian � otworzyli�my dwie �cie¿ki edukacyjne:
�Elementy etyki i filozofii� � z inicjatywy profesora Kiciñskiego, oraz �Wy-
chowanie do ¿ycia w rodzinie� � z inicjatywy profesor Ziemskiej, nastawio-
ne na edukacjê, i co wa¿ne, z uprawnieniami dla naszych studentów do pro-
wadzenia w szko³ach odpowiednich przedmiotów. Nie kryjê, ¿e wcale nie
by³o to proste, wymaga³o wielu zabiegów, rozmów, pism, wskazywania na
sam nasz program studiów, ale determinacja kierowników tych �cie¿ek (i dy-
rekcji) by³a na tyle du¿a, ¿e siê uda³o.

Zaznaczê, ¿e od samego pocz¹tku, od pierwszego roku, kiedy og³osili-
�my nabór mieli�my kandydatów, na jedno miejsce konkurencja by³a du¿a.
To by³y roczniki du¿e, roczniki, które nam przynosi³y du¿¹ satysfakcjê, wszyst-
kie �cie¿ki specjalizacyjne by³y wybierane, wszyscy byli�my obci¹¿eni, stu-
denci wspaniale ³¹czyli realizacjê �cie¿ek, dokonuj¹c wyborów zgodnie ze
swoimi zainteresowaniami, i tym samym uzupe³niali sobie wiedzê. To tak,
gdy chodzi o te pocz¹tki dydaktycznego ISNS-u.
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Natomiast druga sprawa, o któr¹ zosta³am poproszona, to znaczy przed-
stawienia osoby pani profesor Marii Ziemskiej, bo ma bardzo du¿y wk³ad,
taki ró¿ny. Ale ja naprawdê nie mogê mówiæ o pani profesor Ziemskiej tylko
w kontek�cie ISNS-u, poniewa¿ ta jej dzia³alno�æ uniwersytecka obejmuje
tak¿e lata pracy w IPSiR-ze. IPSiR dla wielu z nas by³ pocz¹tkowym okre-
sem, z którego dopiero przeszli�my do ISNS-u i tutaj siê rozwijali�my ju¿
bardziej, powiedzia³abym, szerzej i bardziej indywidualnie. I tak samo IPSiR
by³ pocz¹tkiem dla pani profesor, a ISNS by³ tak¹ stabilizacj¹, powiedzia³a-
bym, rozwojow¹. Pani profesor tak naprawdê mia³a udzia³ w tworzeniu
IPSiR-u od pocz¹tku i, Jacku, to by³ jednak 1972 rok, bo nie zapomnê, jak
pani profesor kaza³a mi uczestniczyæ w takim jednym spotkaniu na Podcho-
r¹¿ych, gdzie by³ gruz i to autentycznie by³ gruz, gdzie ja wtedy z szeroko
otwartymi oczami widzia³am po raz pierwszy profesora Kiciñskiego, kiedy
tam spotka³am dodatkowo profesora Podgóreckiego, profesora Jedlewskie-
go i dla mnie to by³o du¿e prze¿ycie, bo ja nic nie rozumia³am z tego faktu,
natomiast by³am tak zafascynowana, ¿e pracujê na uniwersytecie, chocia¿ na
takim zagruzowanym. Natomiast te¿ chcê podkre�liæ, ¿e pani profesor Ziem-
ska by³a bardzo gor¹c¹ zwolenniczk¹ naszego przej�cia do ISNS-u. I mówi¹c
o niej, muszê ³¹czyæ pracê w IPSiR-ze z prac¹ w ISNS-ie, bo profesor Ziemska
zaczyna³a co�, budowa³a w IPSiR-ze, a potem to kontynuowa³a i rozwija³a
w ISNS-ie. Przychodz¹c do IPSiR-u, ju¿ mia³a du¿y dorobek naukowy, zaczê³a
rozwijaæ problematykê rodziny i co jest szalenie wa¿ne, bo to profesor Ziem-
ska wprowadzi³a j¹ do programu studiów uniwersyteckich. Proszê pañstwa,
to by³y naprawdê pionierskie dzia³ania. Absolutnie pionierskie dzia³ania, po-
niewa¿ w tamtym okresie wymaga³o du¿ej determinacji, aby nadaæ rangê
naukow¹ tematom dotycz¹cym rodziny. Bo te tematy wydawa³y siê takie
pospolite, takie zwyk³e, takie codzienne, mia³y ni¿sz¹ rangê ani¿eli socjolo-
gia czy psychologia, no i tutaj ta determinacja pani profesor Ziemskiej oka-
za³a siê niezbêdna, a z kolei bardzo szybko u�wiadomiono sobie, ¿e istnieje
co� takiego jak subdyscyplina socjologii, czyli socjologia rodziny i która jak
wiemy, aktualnie siê bardzo rozwija. Profesor Ziemska mia³a to do siebie, ¿e
wychwytywa³a takie potrzeby, które s¹ niezrealizowane, takie braki w spe-
cjalistycznej tematyce, któr¹ uwa¿a³a za bardzo wa¿n¹. Profesor Ziemska nie
bez oporu ró¿nych kolegów stworzy³a w IPSiR-ze �cie¿kê specjalizacyjn¹,
pierwsz¹ �cie¿kê specjalizacyjn¹ dotycz¹c¹ rodziny, i najpierw to by³a �cie¿ka
na studiach zaocznych, mia³a przeogromne poparcie studentów, którzy wy-
wierali wrêcz presjê na to, ¿e oni z tymi zagadnieniami chc¹ siê zapoznaæ
bli¿ej. To by³a �cie¿ka �Praca w �rodowisku rodzinnym�, �cie¿ka ta by³a konty-
nuowana pó�niej w ISNS-ie. W ISNS-ie te¿ powstaj¹ inne �cie¿ki, one s¹ mo-
dyfikowane równie¿ przez sam¹ pani¹ profesor, a potem ju¿ przez nas w miarê
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jak zmieniaj¹ siê potrzeby i wymagania. Natomiast wa¿ne jest to, ¿e zawar-
to�æ merytoryczna tych naszych �cie¿ek zawsze �wietnie uzupe³nia³a programy
innych �cie¿ek z ogólnego programu studiów, jak gdyby je dope³nia³a i tym
samym dziêki temu stwarzali�my naszym studentom takie szersze mo¿liwo-
�ci kszta³cenia, ani¿eli gdyby to by³a pojedyncza dyscyplina w postaci socjo-
logii czy psychologii. Na to zreszt¹ pozwala³a ta interdyscyplinarno�æ nasze-
go Instytutu i my z t¹ rodzin¹, a w³a�ciwie pani profesor z problematyk¹ rodziny
wstrzeli³a siê wy�mienicie. I teraz pani profesor Ziemska ³¹czy³a w swoich
dzia³aniach potrzeby edukacyjne i praktyczne. Ja to nazywam akcj¹ �studia
podyplomowe�, poniewa¿ w okresie, kiedy pracowa³a w IPSiR-ze, bêd¹c
w kontakcie z Ministerstwem Sprawiedliwo�ci, otworzy³a Podyplomowe Stu-
dia Problemów Rodziny. One dzia³a³y do 1986 roku, a potem w ISNS-ie po
ich reorganizacji równie¿ w po³owie lat dziewiêædziesiatych. W ISNS-ie, tyl-
ko trochê pó�niej, profesor Ziemska podjê³a jeszcze inn¹ inicjatywê kszta³-
cenia, a mianowicie otworzy³a Podyplomowe Studium Edukacji Niezale¿nej
z udzia³em zagranicznego wsparcia dydaktycznego i praktycznego, i chcê tu
podkre�liæ, ¿e w ka¿dym wypadku by³a pomys³odawczyni¹, organizatork¹
i koordynatork¹ tych studiów. Co jest jeszcze wa¿nego w latach osiemdzie-
si¹tych? W latach osiemdziesi¹tych jeszcze w IPSiR-ze podjê³a tak¹ miêdzy-
narodow¹ wspó³pracê, w której partnerami z Polski byli w³a�nie IPSiR i Mi-
nisterstwo Sprawiedliwo�ci, by³a to wymiana nastawiona na zagadnienia
zwi¹zane z prac¹ kuratorów rodzinnych w Anglii. By³y dwie edycje wymian,
uczestniczyli w nich pracownicy IPSiR-u, i w�ród tej grupy pracowników
IPSiR-u znale�li siê pracownicy, którzy pó�niej przeszli do ISNS-u. W IPSiR-ze
profesor Ziemska równie¿ uczestniczy³a w ró¿nego typu miêdzyresortowych
zespo³ach badawczych, które by³y koordynowane zarówno w ramach insty-
tutu, jak i poza instytutem. Ona by³a koordynatork¹ na przyk³ad takiej gru-
py tematycznej w problemie resortowym, nastêpnie w problemie wêz³owym
oraz w centralnym programie (CPBP 09.02). Ten ostatni program by³ konty-
nuowany w ISNS-ie. A zatem, proszê pañstwa, profesor Ziemska w 1990 roku
z takimi do�wiadczeniami, ze s³aw¹ badaczki problematyki rodzinnej prze-
chodzi do ISNS-u, przechodzi z ca³ym kierowanym przez siebie zak³adem,
przechodzi ze �cie¿k¹ specjalizacyjn¹, która w ISNS-ie siê rozbudowuje i pod-
lega modyfikacjom w miarê potrzeb. W ISNS-ie pani profesor Ziemska by³a
pierwsz¹ przewodnicz¹c¹ Rady Naukowej dwie kadencje i to ona podjê³a
starania o uzyskanie przez Instytut uprawnieñ do nadawania stopnia dokto-
ra. Uprawnienia zdobyli�my oczywi�cie po trudach, ale z tego dobrodziej-
stwa korzystali�my przez wiele lat. Jednym z takich wa¿niejszych dokonañ
pani profesor w znaczeniu ogólnym jest niew¹tpliwie rozwój problematyki
ma³¿eñstwa i rodziny, ale te¿ wprowadzenie jej na studia wy¿sze i jeszcze
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wiêcej, poniewa¿ szybko ten pomys³ pani profesor znalaz³ na�ladowców poza
ISNS-em, gdy¿ na innych wydzia³ach zaczê³y siê te¿ pojawiaæ przedmioty
czy pó�niej kierunki. A w relacjach z nami? Gdy chodzi o nasz¹ wspó³pracê,
profesor Ziemska zawsze by³a bardzo otwarta. Ona nas namawia³a do podej-
mowania nowych tematów. Nie trzyma³a tak kurczowo, nie zamyka³a i nie
okre�la³a nam tej drogi ¿yciowej, gdy chodzi o naukê. Wskazywa³a na doko-
nuj¹ce siê przemiany, zachêca³a do ich analizowania. Osobi�cie dozna³am
du¿o wsparcia, ¿yczliwo�ci i pomocy od pani profesor, która dla mnie za-
wsze by³a �ciep³¹� pani¹ profesor. Profesor Ziemska sama jest chyba najbar-
dziej znana z takiej ponadczasowej pozycji Postawy rodzicielskie, ale tak na-
prawdê to pisa³a o ma³¿eñstwie i rodzinie w szerszym sensie i gdyby teraz
wczytaæ siê w te teksty, to wyra�nie widaæ, ¿e tworzy³a w nich podwaliny dla
rozwa¿añ wspó³czesnym badaczom problematyki. Chcê podkre�liæ, ¿e pro-
fesor Ziemska w zakresie swojej dzia³alno�ci legitymowa³a siê przynale¿no-
�ci¹ uniwersyteck¹, a konkretnie od tego s³ynnego roku 1990, przynale¿no-
�ci¹ do ISNS, z tak¹ afiliacj¹ podejmowa³a ka¿d¹ dzia³alno�æ, wystêpowa³a
za granic¹ jako cz³onek Committee on Family Research International Socio-
logical Association. I to chyba by³by taki ogólny rys dzia³añ pani profesor,
dziêkujê.

Ma³gorzata Fuszara: Dziêkujê bardzo. Ja chcia³am teraz wspomnieæ krót-
ko o osobie, której nazwisko tutaj siê przewija bardzo czêsto i któr¹ w³¹czam
do naszych wspomnieñ z pewnym wahaniem, dlatego ¿e jest to osoba, która
nigdy w ISNS-sie nie pracowa³a, ale w pewnym sensie nad naszymi katedra-
mi unosi siê jej duch. Kiedy jako dyrektorka wyst¹pi³am z inicjatyw¹, ¿eby
nazwaæ salê w ISNS-ie imieniem tej osoby, czyli pana profesora Adama Pod-
góreckiego, spotka³ mnie skierowany z zewn¹trz zarzut, ¿e sala jest w Insty-
tucie, w którym pan profesor nigdy nie pracowa³. Ale przypominam, ¿e nie
pracowa³ z powodów politycznych, gdy¿ zosta³ wcze�niej z IPSiR-u przesu-
niêty na inny wydzia³, a pó�niej wyjecha³ za granicê. Z powodów politycz-
nych zosta³ usuniêty z Instytutu Profilaktyki Spo³ecznej i Resocjalizacji z ca³¹
grup¹ pracowników, natomiast moim zdaniem ogromny jest jego wk³ad w two-
rzon¹ przez nas naukê w ISNS-ie. Obie katedry � i ta, która bardziej siê zaj-
muje moralno�ci¹, i ta, która bardziej zajmuje siê prawem i których wspó³-
czesnymi symbolami s¹ profesor Kiciñski i profesor Kurczewski, wywodz¹
siê z katedry kierowanej przez profesora Podgóreckiego, w której wszyscy
byli�my razem w IPSiR-ze. Pamiêtam swój pierwszy kontakt z panem profe-
sorem. By³am studentk¹ Wydzia³u Prawa, a ówczesny docent Adam Podgó-
recki mia³ tam wyk³ady, æwiczenia natomiast prowadzili z nami mgr Kiciñski
i mgr Kurczewski i razem obs³ugiwali ca³e roczniki prawników. To by³y nie-
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s³ychanie ciekawe dla nas zajêcia, zw³aszcza dla mnie, poniewa¿ ju¿ wtedy
�miertelnie mnie nudzi³a króluj¹ca tam wówczas dogmatyka prawnicza, a tu
nareszcie przyszed³ kto�, kto naprawdê mówi³ o dzia³aniu prawa, o prawie
¿ywym. Teraz ju¿ wiem, ¿e to jest bli¿sze realizmowi prawniczemu i socjolo-
gii prawa i to w³a�nie mnie wówczas tak bardzo zaciekawi³o. Sam profesor
Podgórecki mia³ wykszta³cenie prawnicze, ale jego uczniowie to ju¿ byli so-
cjologowie. I jak siê popatrzy na europejski rozwój socjologii prawa, to oka-
zuje siê, ¿e jest to sytuacja wyj¹tkowa, poniewa¿ w innych krajach jest to
subdyscyplina, która rozwija siê tylko na wydzia³ach prawa, najczê�ciej zreszt¹
z ogromnym trudem i tylko na bardzo progresywnych wydzia³ach prawa.
Pamiêtam rozmowê z profesorem socjologii prawa z Niemiec, który nam
opowiada³, ¿e musia³ przenie�æ siê do innego miasta, ¿eby móg³ byæ socjolo-
giem prawa na wydziale prawa. To doskona³y przyk³ad, z jakimi problemami
spotykaj¹ osoby takie jak my nie tylko w Polsce, ale w³a�ciwie wszêdzie, z tego
wzglêdu, ¿e inicjujemy pewne dyscypliny, jeste�my pierwszymi uczniami tych
otwieraj¹cych ró¿ne nowe obszary i drogi w nauce. To by³o fascynuj¹ce dla
mnie i dlatego stara³am siê o zatrudnienie w IPSiR-ze po skoñczeniu wydzia-
³u prawa po to w³a�nie, ¿eby byæ nie dogmatyczk¹ prawnicz¹, tylko socjolo¿-
k¹ prawa w miejscu, gdzie ta socjologia prawa rozwijana by³a i jest na naj-
wy¿szym europejskim poziomie. Trzeba sobie zdaæ sprawê z tego, ¿e profesor
Podgórecki nie tylko przez nas w ISNS-ie, ale te¿ na przyk³ad w Miêdzyna-
rodowym Instytucie Socjologii Prawa w Onati w Hiszpanii jest uwa¿any za
jednego z ojców za³o¿ycieli tej dyscypliny, i to, ¿e my�my mogli i mo¿emy j¹
rozwijaæ, to jest w ogromnej mierze jego zas³uga. Chcê te¿ podkre�liæ, ¿e
profesor Podgórecki otwiera³ nam miêdzynarodowe kontakty. Ja natychmiast
po studiach i to w czasie naprawdê bardzo g³êbokiego komunizmu przy-
sz³am w miejsce, gdzie bez przerwy byli jacy� go�cie zagraniczni, od Japonii
po Stany Zjednoczone, profesor umo¿liwia³ nam te¿ wyjazdy na miêdzyna-
rodowe konferencje, czyli inaczej mówi¹c, kontakt ze �wiatow¹ nauk¹. Dzia³o
siê to w czasach, kiedy nie mo¿na by³o klikn¹æ w klawiaturê komputera,
¿eby przeczytaæ potrzebny artyku³, tylko trzeba by³o pojechaæ na zachód
Europy, ¿eby go zdobyæ. Do Oksfordu czy do Stanów i tam godzinami, no-
cami, jak wtedy sama siebie pamiêtam, na kserografie odbijaæ artyku³y, które
pó�niej wysy³ali�my poczt¹ do Polski, ¿eby byæ w tym miêdzynarodowym
obiegu naukowym i nie zasklepiaæ siê w takim krêgu, który na nowo otwiera
otwarte drzwi, ale w³¹czaæ siê w �wiatow¹ naukê i to na najwy¿szym pozio-
mie w tych dziedzinach, którymi siê zajmowali�my. I my�lê, ¿e Instytut Sto-
sowanych Nauk Spo³ecznych, a wcze�niej nawet i IPSiR, w du¿ej czê�ci
umo¿liwia³ nam to i do dzi� umo¿liwia dziêki interdyscyplinarno�ci, której
Podgórecki by³ wielkim orêdownikiem i sam by³ osob¹ interdyscyplinarn¹.
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By³ przecie¿ jednym z za³o¿ycieli IPSiR-u, gdzie spotka³y siê ró¿ne dyscypli-
ny, co by³o wówczas niemo¿liwe gdzie indziej. I to, ¿e ja mog³am za³o¿yæ
gender studies czy pani profesor Ziemska mog³a za³o¿yæ interdyscyplinarne
studia podyplomowe, to jest nie tylko sprawa przez nas osobi�cie otwiera-
nych drzwi i osobistych kontaktów, ale te kontakty mieli�my wcze�niej dziê-
ki mo¿liwo�ci wej�cia do �wiatowej nauki. By³o to zas³ug¹ tych profesorów,
¿e mieli�my otwarte te drogi, bo nie byliby�my w tym miejscu, gdzie jeste-
�my, nie byliby�my tym, kim jeste�my, gdyby nie takie osoby jak pan profe-
sor Podgórecki. Jestem pewna, ¿e gdyby nie zawirowania polityczne, profe-
sor Podgórecki przeszed³by tak¿e z IPSiR-u do ISNS-u. Dot¹d wspominali�my
g³ównie o profesorach. Ale s¹ takie osoby, które nie osi¹ga³y wysokiego na-
ukowego tytu³u, a jednak by³y osobami kluczowymi dla naszego �rodowi-
ska, i chcia³am o takiej osobie wspomnieæ. T¹ osob¹ by³a Maria Smo³a,
i Ma³gosiê Melchior poprosi³am o wspomnienie o Marysi.

Ma³gorzata Melchior: Dziêkujê bardzo. Witam. Je�li mogê, to chcia³a-
bym jeszcze ad vocem odnie�æ siê do przywo³ania mnie jako autorki nazwy
Instytutu. Jak widaæ, ta nazwa bywa do dzi� bardzo ró¿nie rozumiana. Nie-
którzy podkre�laj¹ kwestiê nauki, inni � nauk spo³ecznych, a jeszcze inni �
nauk stosowanych. Natomiast w mojej propozycji chodzi³o banalnie o to,
¿eby wyj�æ z zaklêtego krêgu wcze�niej, za PRL, istniej¹cych instytucji i nazw
instytucji skompromitowanych. Tak wiêc, nie mia³ byæ to instytut studiów
spo³ecznych, bo to siê �le kojarzy³o i by³o gdzie indziej umiejscowione �
Wydzia³ Nauk Spo³ecznych przy KC PZPR. G³ównym argumentem by³o to,
o czym mówi³a�, Ma³gosiu: ¿eby nie byæ prowincj¹, ¿eby poprzez tê nazwê
wyj�æ na szerokie wody. My�my mieli te kontakty z zagranicznymi o�rodka-
mi jeszcze w IPSiR-ze � w³a�nie dziêki profesorowi Podgóreckiemu. Chodzi-
³o o nazwê, która bêdzie zrozumia³a i bêdzie dobrze brzmia³a po angielsku:
Institute of Applied Social Sciences i po francusku: Institut of Applied Social
Sciences i po francusku: Institut des Sciences Sociales Appliqués. Tak wiêc,
dla mnie to by³a jakby banalna kwestia, natomiast propozycja nazwy zosta³a
zaakceptowana i jako� siê przyjê³a. I chyba dobrze.

Rzeczywi�cie, jestem te¿ osob¹, która nie by³a nigdy funkcyjna w Insty-
tucie. Chocia¿ by³am tu od pocz¹tku, od jego powstania i wcze�niej, w okre-
sie IPSiR-u. Jestem absolwentk¹ IPSiR-u, jeszcze tam by³am zatrudniona jako
sta¿ystka, potem jako asystent. Ca³y czas by³am tak¹ osob¹, która by³a jakby
wolnym rodnikiem.

Tak¹ osob¹ by³a, ju¿ wcze�niej, Marysia Smo³a, o której chcia³abym wspo-
mnieæ przy okazji tego jubileuszowego spotkania. Zmar³a w 2012 roku w wieku
osiemdziesiêciu lat. Zosta³a nazwana przez Krzysztofa Kiciñskiego �uczon¹
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niepos³uszn¹ w my�leniu�. Zgadzam siê z takim okre�leniem. By³a te¿ wiecz-
n¹ opozycjonistk¹, poch³oniêt¹ sprawami tocz¹cymi siê wokó³. Tak, by³a
zaanga¿owana we wszystko, co siê dzia³o w Instytucie, w kraju. By³a osob¹
bardzo wszystkiego ciekaw¹. Zawsze wiern¹ swym warto�ciom i zasadom.
Ale zarazem by³a niezmiernie skromn¹, cich¹, nieekspansywn¹ kobiet¹. By³a
osob¹ znacz¹c¹ dla naszego Instytutu, a wcze�niej dla IPSiR-u, a tak¿e wa¿n¹
dla mnie osobi�cie. Mówiono tu ju¿ o ró¿nych naszych wykszta³ceniach i o tym,
sk¹d przybyli�my, Maria Smo³a by³a z wykszta³cenia filozofem. Doktorat pisa³a
u profesor Marii Ossowskiej. Dla niej Ossowska by³a wzorem. Zaniecha³a
obrony doktoratu, gdy profesor Ossowska zmar³a w 1973 roku. No i by³a
pod tym wzglêdem osob¹ do�æ niepraktyczn¹, bo do koñca swojego zatrud-
nienia w Uniwersytecie Warszawskim pracowa³a jako magister na stanowi-
sku wyk³adowcy, a pó�niej starszego wyk³adowcy. W IPSiR-za by³a chyba od
samego jego powstania. Razem z Wojtkiem Pawlikiem i innymi pierwszymi
studentami IPSiR-u, uczêszcza³am na jej wyk³ady o filozofii O�wiecenia. By³y
bardzo ciekawe, wci¹gaj¹ce, chocia¿ trzeba by³o chcieæ to dostrzec i us³y-
szeæ, bo Marysia mówi³a do�æ cicho. By³a w ogóle malutka, chudziutka i nie-
pozorna. Z jej studentki � z chwil¹ zatrudnienia w Uniwersytecie � sta³am siê
jej kole¿ank¹, osob¹ zaufan¹. Razem przesz³y�my z IPSiR-u do ISNS-u. Jesz-
cze raz chcê podkre�liæ, ¿e nikt z tych, którzy przeszli wówczas z IPSiR do
ISNS i utworzyli nasz Instytut, nie by³ partyjny.

Marysia niewiele pisa³a. Bo by³a perfekcjonistk¹. I ten perfekcjonizm prze-
szkadza³ jej w ³atwej twórczo�ci naukowej. Ale napisa³a jednak wa¿ne artyku³y
o Herbercie Spencerze, o Adamie Smith, Westermacku. Opracowa³a komplet-
n¹ bibliografiê prac Marii Ossowskiej do tomu O cz³owieku, moralno�ci, na-
uce. Tomu tak wa¿nego dla naszego wspólnego Zak³adu, a pó�niej Katedry
Socjologii Moralno�ci i Aksjologii Ogólnej. Niew¹tpliwie by³a wytrawn¹ so-
cjolo¿k¹ moralno�ci, chocia¿ o przygotowaniu w³a�nie filozoficznym, i bardzo
wa¿n¹ postaci¹ naszej Katedry. Przez lata prowadzi³a zajêcia z �socjologii mo-
ralno�ci�. Opracowa³a te¿, co jest mo¿e mniej znane dla naszego �rodowiska,
i przygotowa³a do wydania prace jej przyjaciela Wac³awa Makarczyka.

Dodam jeszcze osobist¹ refleksjê. Marysia zawsze s³u¿y³a mi rad¹, ceni-
³am jej krytyczne uwagi dotycz¹ce moich tekstów. By³a osob¹ uwa¿n¹. Ws³u-
chiwa³a siê w Drugiego. By³a wra¿liwa tak¿e na los zwierz¹t i z tego powodu
sta³a siê wegetariank¹ � tak¹ z przekonania i bardzo konsekwentn¹. Opieko-
wa³a siê pieskiem, pewnie ze schroniska, wiernym towarzyszem pó�nych lat
jej ¿ycia. Razem z Wojtkiem Pawlikiem i z pani¹ Ul¹ £astowsk¹ stara³am siê
Marysiê wspieraæ w ¿yciowych trudach. Do koñca.

Ma³gorzata Fuszara: Bardzo dziêkujê, Ma³gosiu, ja te¿ wspominam Ma-
rysiê, tak jak ty, jako osobê, do której wszyscy dzwonili�my w ró¿nych wa¿-
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nych sprawach i z któr¹ wszyscy rozmawiali�my. To pokazywa³o i nasze za-
ufanie do niej, i to, jak taka osoba jest potrzebna w ka¿dym �rodowisku. Jak
wa¿n¹ rolê pe³ni, mimo ¿e w³a�nie przez perfekcjonizm niemo¿liwa do przej-
�cia by³a dla niej ca³a procedura formalna zwi¹zana ze zdobywaniem nauko-
wych stopni. Wracaj¹c do rozmaitych nowo�ci, które siê zdarzy³y w Instytu-
cie Stosowanych Nauk Spo³ecznych i które by³y mo¿liwe dziêki pewnej
wynalazczo�ci �rodowiska interdyscyplinarnego, króciutko chcê wspomnieæ
o tym, ¿e my�my byli na przyk³ad pierwszym wydzia³em na UW, który otwo-
rzy³ studia uzupe³niaj¹ce. Ju¿ dzisiaj nikt nie pamiêta pewnie poza nami, którzy
brali�my w tym udzia³, o co to chodzi³o. Przypominam wiêc, ¿e studia by³y
wówczas w zasadzie piêcioletnie, ale obok powstawa³y na ró¿nych uczel-
niach, g³ównie prywatnych, studia licencjackie. Tworzone by³y przede wszyst-
kim na nowych uczelniach, które nie mia³y uprawnieñ do nadawania stop-
nia magistra, nie mog³y wiêc tworzyæ studiów drugiego stopnia. My�my
w³a�nie jako pierwsi otworzyli dwuletnie studia uzupe³niaj¹ce w zakresie
socjologii. Ja mo¿e opowiem tak¹ anegdotê, bo anegdoty szczególnie dobrze
pokazuj¹, jakie to by³y wtedy niespotykane wynalazki, mianowicie kiedy og³o-
sili�my zamiar otwarcia dwuletnich studiów uzupe³niaj¹cych, zadzwoni³ do
mnie ówczesny prorektor profesor Marek W¹sowicz, gdy¿ by³am wtedy dy-
rektork¹ ISNS, który po prostu by³ pe³en zdumienia, ¿e w dwa lata bêdzie
mo¿na zostaæ socjologiem po innych studiach trzyletnich. Wtedy jeszcze
byli�my przed procesem boloñskim przekszta³cania studiów na system 3+2
i niewiele osób wiedzia³o, ¿e to siê ju¿ nied³ugo zdarzy, chocia¿ na zachodzie
Europy takie przekszta³cenia ju¿ trwa³y. Nasze studia cieszy³y siê ogromnym
powodzeniem i wszyscy mo¿emy chyba po�wiadczyæ, ¿e zw³aszcza pierwszy
rocznik by³ zupe³nie niesamowity, bo zebra³ najlepszych absolwentów stu-
diów licencjackich z Polski. Byli�my te¿ pierwszym instytutem, gdzie uru-
chomione zosta³y pierwsze podyplomowe studia PR z odpowiednim certyfika-
tem miêdzynarodowym, a otworzyli�my je we wspó³pracy z IFiS PAN. U nas
powsta³y pierwsze studia specjalizuj¹ce siê w mediacji i negocjacjach, gdy¿
dziêki profesorowi Kurczewskiemu nawi¹zane zosta³y odpowiednie kontak-
ty ze specjalistami z USA, którzy przyjechali nas szkoliæ. Byli�my te¿ instytu-
tem, gdzie powsta³y pierwsze gender studies, które ja zak³ada³am we wspó³-
pracy z wieloma wydzia³ami UW i które by³y pierwszymi takimi studiami
w Europie postkomunistycznej, daj¹cymi dyplom uznawany przez minister-
stwo. W ró¿nych krajach, na przyk³ad postjugos³owiañskich, by³y takie stu-
dia, ale prowadzone wy³¹cznie przez NGOs-y, a mnie zale¿a³o bardzo na
tym, ¿eby to by³y pe³noprawne studia podyplomowe. W pierwszych latach
w³a�ciwie wszystkie osoby, które w Polsce zajmowa³y siê t¹ problematyk¹,
uczy³y na tych studiach. Doje¿d¿a³y z wielu miast � z Torunia, z Wroc³awia,
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z Lublina, poniewa¿ by³a nas wtedy w Polsce tylko garstka. W tej chwili oczy-
wi�cie takich studiów jest bardzo du¿o, na ró¿nych uniwersytetach i gendero-
we perspektywy wesz³y do mainstreamu tak¿e w Polsce, do nauczania na
filologii, psychologii, filozofii, socjologii, historii i wielu ró¿nych dziedzi-
nach nie tylko do nauk spo³ecznych. Mamy wiêc w historii ISNS bardzo du¿o
pionierskich inicjatyw. Na zakoñczenie naszego jubileuszowego spotkania chcia-
³am, ¿eby�my po³¹czyli przesz³o�æ i przysz³o�æ, i dlatego poproszê o wypowie-
dzi dwie osoby, które s¹ naszymi absolwentami. Ju¿ Ma³gosia Melchior wspo-
mnia³a, ¿e by³a studentk¹ wielu z nas, a teraz bêdziemy mieli do czynienia
z absolwentem i absolwentk¹, którzy pe³nili i pe³ni¹ bardzo wa¿ne funkcje
w ISNS i na wydziale. Wojtek Pawlik jest pierwszym i jak dot¹d jedynym
absolwentem IPSiR-u, który zosta³ naszym dziekanem i zawsze bardzo lubi³am
siê chwaliæ, ¿e mam w³a�nie takiego kolegê, który jest jednocze�nie moim stu-
dentem i moim dziekanem. Zaraz po nim poproszê o wypowied� obecn¹ dy-
rektorkê ISNS, Iwonê Jakubowsk¹-Branick¹, Wojtku, teraz twoja kolej.

Wojciech Pawlik: Jestem absolwentem IPSiR-u, ale pó�niej studia dokto-
ranckie odby³em w Instytucie Socjologii UW przy Karowej. Moja identyfika-
cja instytucjonalna, ale i mentalna, nie wi¹¿e siê jednak z tym Instytutem.
Wi¹¿e siê ona z IPSiR-em, a przede wszystkim z ISNS-em, bo to by³a naturalna
ewolucja, powstawanie ISNS-u na bazie to¿samo�ci IPSiR-owskiej trochê przez
kontynuacjê, a trochê przez zaprzeczenie, ale jednak ca³y czas w ramach jed-
nego, wspólnego wydzia³u, który trzydzie�ci lat temu utworzyli�my.

Dlatego chcia³bym powiedzieæ kilka s³ów o moich refleksjach na temat
historii ISNS-u z punktu widzenia dziekana Wydzia³u, którym by³em przez dwie
kadencje. Pe³nienie tej funkcji u�wiadomi³o mi, ¿e my�lenie o ISNS, a tak¿e
my�lenie o wydziale, którego czê�ci¹ jest nasz instytut, wymaga uruchamia-
nia ró¿nych punktów widzenia w kategoriach �dobra wspólnego�. To pojê-
cie jest w socjologii i w dyskursie politycznym czêsto u¿ywane, czasem na-
wet nadu¿ywane, nadaje siê mu ró¿ne znaczenia, dlatego chcia³bym je jako�
dookre�liæ, co przez nie rozumiem i jak zmienia siê jego sens w ró¿nych
kontekstach akademicko-instytucjonalnych. Bo dobro wspólne na uniwersy-
tecie oznacza ró¿ne rzeczy: ponadjednostkowe interesy ekonomiczne, gru-
powe interesy naukowe (na przyk³ad zwi¹zane z dyscyplin¹ lub subdyscypli-
n¹ naukow¹), interesy zwi¹zane z samorozwojem poszczególnych kategorii
pracowników, warto�ci i aksjologiê, których bronimy i którymi kierujemy
siê w naszym ¿yciu akademickim itd.

To �dobro wspólne� definiowane jest czasami w¹sko, a nawet bardzo w¹-
sko, na przyk³ad jako dobro konkretnego zak³adu lub katedry, w których pra-
cujemy, czasem szerzej, jako dobro instytutu, a czasami my�limy o nim i kieru-
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jemy siê nim z uwzglêdnieniem horyzontu jeszcze szerszego, obejmuj¹cego
dobro ca³ego wydzia³u, Uniwersytetu Warszawskiego, a nawet � choæ chyba
najrzadziej � rozwoju nauki w skali kraju, a byæ mo¿e nawet w skali miêdzy-
narodowej i globalnej.

W moim przypadku by³o tak, ¿e gdy zosta³em zatrudniony w IPSiR-ze,
nie my�la³em w kategoriach �dobra wspólnego�, jakim jest uniwersytet czy
choæby nawet instytut (naszego wydzia³u wtedy jeszcze nie by³o). Owszem,
identyfikowa³em siê g³ównie z zak³adem, a zw³aszcza z bliskimi mi pokole-
niowo kole¿ankami i kolegami, którzy w nim pracowali. I podobnie jak oni
by³em skoncentrowany na swoim doktoracie, na czytaniu ksi¹¿ek, na swojej
pracy naukowej. Gdy mia³em jaki� problem, meldowa³em go swoim star-
szym kolegom, a przede wszystkim profesorowi Krzysztofowi Kiciñskiemu,
który by³ kierownikiem zak³adu, i ci starsi koledzy jako� te moje sprawy i pro-
blemy za³atwiali. Dzisiaj z kolei ja jestem starszym koleg¹ i dzia³am w po-
dobnej roli. Przychodz¹ do mnie jako do kierownika katedry, a jeszcze do
niedawna równie¿ jako dziekana wydzia³u, i ja, jako bardziej do�wiadczony,
jestem od tego, by im pomóc. I tak jak ja, gdy by³em w ich sytuacji i w ich
wieku, nie musz¹ za bardzo obarczaæ siê my�leniem w kategoriach �dobra
wspólnego�. S¹ skoncentrowani na zdobywaniu i realizowaniu grantów ba-
dawczych, pozyskiwaniu funduszy na publikacje, jak najlepszym prowadze-
niu zajêæ itd. �Dobro wspólne� jest w ich przypadku raczej sum¹ pojedyn-
czych dzia³añ i ró¿nych partykularnych inicjatyw ni¿ nadrzêdn¹ kategori¹
motywacyjn¹, któr¹ by siê kierowali. I my�lê, ¿e to jest normalne.

My�lenie w kategoriach �dobra wspólnego� pojawia siê przewa¿nie do-
piero wraz z �wrastaniem� w uniwersytet, uto¿samianiem swojej to¿samo�ci
i kariery zawodowej z instytutem, wydzia³em i uniwersytetem. To, co przy-
spiesza, to dojrzewanie do kierowania siê �dobrem wspólnym� jest pe³nienie
funkcji: kierownika katedry/zak³adu, dyrektora lub wicedyrektora, dziekana
lub prodziekana, a tak¿e wspó³decydowanie o rozwoju i funkcjonowaniu ró¿-
nych jednostek organizacyjnych w ramach pracy w ró¿nych komisjach i cia-
³ach kolegialnych. Jako dyrektor ISNS przez jedn¹ kadencjê i dziekan wy-
dzia³u pe³ni¹cy swe obowi¹zki przez dwie kadencje, a tak¿e kierownik Katedry
Socjologii Moralno�ci i Aksjologii Ogólnej, któr¹ to funkcjê przej¹³em po
profesorze Krzysztofie Kiciñskim, wielokrotnie musia³em pytaæ sam siebie
(lub przedyskutowaæ to z najbli¿szymi wspó³pracownikami), czym jest �do-
bro wspólne� w konkretnej sprawie na poziomie zak³adu/katedry, instytutu,
wydzia³u i uniwersytetu, gdy¿ bywa³o, ¿e na ka¿dym z tych poziomów orga-
nizacyjnych definiowane ono by³o inaczej.

Innymi s³owy, czasami to, co by³o korzystne dla pracownika, by³o zara-
zem korzystne dla instytutu i wydzia³u, czasami jednak sytuacja bywa³a bar-
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dziej skomplikowana, i rozwi¹zania korzystne, a czasem wrêcz konieczne z per-
spektywy uniwersytetu lub wydzia³u, by³y sprzeczne z interesem pracownika
lub zak³adu/katedry. Tak by³o na przyk³ad z forsowaniem nadmiernie rozbu-
dowanej oferty dydaktycznej przez niektóre zak³ady/katedry i ich polityki
obsadzania zajêæ dydaktycznych, co wi¹za³o siê czasami z generowaniem
nadgodzin, a tym samym konieczno�ci¹ wyp³acania z bud¿etu instytutu/wy-
dzia³u du¿ych kwot za ich prowadzenie, co z kolei pogarsza³o i bez tego
trudn¹ sytuacjê finansow¹ instytutu i wydzia³u. Kwesti¹ definicyjn¹ w takich
sytuacjach jest wybór okre�lenia dla takich praktyk �oddolnych�: czy by³y
one przejawem egoizmu grupowego jakiego� zak³adu/katedry, czy te¿ prze-
ciwnie � ich odpowiedzialno�ci za realizowanie przez nie �dobra wspólne-
go�, jakim by³o prowadzenie zajêæ dydaktycznych na jak najwy¿szym pozio-
mie i w ramach tak szeroko zakrojonej oferty programowej przypisanej do
zak³adu/katedry, jak tylko by³o to mo¿liwe.

Z perspektywy zak³adu/katedry �dobro wspólne�, jakim jest na przyk³ad
�cie¿ka specjalizacyjna, nie musi byæ konfrontowane z �dobrem wspólnym�
jakim jest pozytywnie zbilansowany bud¿et ca³ego Wydzia³u. Na poziomie
zak³adu/katedry pracownicy nie musz¹ o tym my�leæ. O bud¿ecie wydzia³u
i instytutu musz¹ jednak my�leæ dziekan i dyrektor, to wpisane jest w ich
funkcje, by patrzyli na partykularne inicjatywy zak³adów/katedr zawsze z wy-
¿szego pu³apu, to jest �dobra wspólnego� ca³o�ci.

Tym, czego nauczy³o mnie pe³nienie funkcji dziekañskiej, a wcze�niej
dyrektorskiej w ISNS, by³o to, ¿e te interesy partykularne czy te¿ � nazwijmy
to bardziej elegancko � �dobra wspólne� definiowane na ni¿szym poziomie
struktury organizacyjnej, s¹ systemem naczyñ po³¹czonych, które trzeba
miêdzy sob¹ uzgadniaæ, mediowaæ, negocjowaæ itd., tak aby osi¹gn¹æ jaki�
akceptowalny przez wszystkich poziom ich zharmonizowania. Partykularyzm
grupowy i indywidualny w instytucji takiej, jak¹ jest uniwersytet, nie mo¿e
byæ stawiany powy¿ej �dobra wspólnego�, jakim jest ekonomiczny, nauko-
wy i aksjologiczny interes instytutu i wydzia³u. Je�li zatem mo¿emy mówiæ
o sukcesie instytutu ostatnich trzydziestu lat, to jest nim w³a�nie zrozumie-
nie tego, ¿e czê�æ jest zawsze w ramach jakiej� ca³o�ci, czyli ¿e to, co party-
kularne i dzieje siê na poziomie zak³adu/katedry, zawsze musi uwzglêdniaæ
szerszy kontekst ca³ego instytutu. Tego mnie nauczy³a ta moja droga ¿ycio-
wa w czasie pe³nienia tych ró¿nych funkcji.

Gdy by³em dziekanem i sta³em siê cz³onkiem Senatu UW, pozna³em z kolei
punkt widzenia w³adz rektorskich i obowi¹zki Senatu. To by³o ciekawe do-
�wiadczenie, gdy¿ po raz kolejny musia³em wówczas przedefiniowaæ �do-
bro wspólne�, którym jako senator musia³em siê kierowaæ. Rektor i Senat
musz¹ my�leæ o rozwoju uniwersytetu jako ca³o�ci. Oczywi�cie, o poszcze-
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gólnych wydzia³ach równie¿, ale zarz¹dzanie uczelni¹ polega na widzeniu
spraw funkcjonowania wydzia³ów i instytutów jako wielu elementów jednej
ca³o�ci, elementów skomplikowanej i z³o¿onej struktury. �Dobro wspólne�
wydzia³u, które jest nadrzêdne z punktu widzenia zarz¹dzania nim przez
dziekana, staje siê �dobrem partykularnym� z perspektywy Senatu i w³adz
uczelni. No i na koniec mamy �dobro wspólne�, jakim jest nauka polska.
Przyznam siê, ¿e moja wyobra�nia a¿ tak daleko nie siêga, bym chcia³ i czu³
siê odpowiedzialny za rozwój ca³ej nauki w Polsce czy ca³ej socjologii w Pol-
sce. Oczywi�cie, jaki� swój wk³ad, jako poszczególni pracownicy i jako ISNS,
w rozwój nauki polskiej mamy, ale � zachowuj¹c wszelkie proporcje � dumny
jestem przede wszystkim z moich kole¿anek i kolegów z mojej katedry, z na-
szego instytutu, naszego wydzia³u i � last but not least � naszej Alma Mater.

Poczucie odpowiedzialno�ci za �dobro wspólne�, jakim jest polska na-
uka, prawdopodobnie w ka¿dym z nas jest wiêksze wtedy, gdy jest zakorze-
nione w wydziale, a tym bardziej w instytucie, w którym pracujemy, bo tu s¹
nasze emocje i nasi najbli¿si wspó³pracownicy i koledzy, z którymi tworzymy �
pomimo zdarzaj¹cych siê nam sporów, a nawet czasami konfliktów � do�æ
dobrze utrwalon¹ wspólnotê. My�lê, ¿e nie jestem jedyn¹ osob¹ w instytu-
cie, która identyfikuje siê z ni¹ jako swoj¹ spo³eczn¹ �ma³¹ ojczyzn¹�, tu
zaczyna siê budowanie �dobra wspólnego� wykraczaj¹cego poza to, co indy-
widualne i czysto partykularne. Ta �ma³a ojczyzna�, jak¹ jest nasz instytut,
sprawia, ¿e tu jeste�my spo³ecznie i emocjonalnie umocowani i ³atwiej nam
wtedy wspó³pracowaæ na tych wszystkich innych, wy¿szych poziomach.

Mówi¹c o uniwersytecie i miejscu, jakie zajmuj¹ w nim wydzia³y i insty-
tuty, chcia³bym pos³u¿yæ siê metafor¹ zegara. Staro�wieckiego zegara, takie-
go, który sk³ada siê z wielu trybów i trybików, ró¿nych wiruj¹cych tarcz zê-
batych, napêdzaj¹cych je sprê¿yn itd. Ka¿da z tych czê�ci jest inna. Jedne s¹
du¿e, inne ma³e, jedne obracaj¹ siê szybko, inne wolno, ale wszystkie one
razem sprawiaj¹, ¿e ten zegar dzia³a. Wszystkie one s¹ dla jego poprawnego
funkcjonowania równie wa¿ne. I te najmniejsze i te najwiêksze. Bo wszystkie
one s¹ do siebie dopasowane i precyzyjnie wspó³pracuj¹. I na tym polega
uniwersytet. ¯e wszystkie wydzia³y, du¿e i ma³e, a w ramach wydzia³ów in-
stytuty, a w ramach instytutów katedry i zak³ady, a w nich my wszyscy, po-
szczególni pracownicy, mamy autonomiê, a zarazem ka¿dy jest czê�ci¹ wiêk-
szej ca³o�ci. I za ca³o�æ odpowiada. Bo razem tworzymy ten precyzyjny
mechanizm, który dziêki nam dzia³a.

Nasz instytut jest czê�ci¹ wydzia³u i ma³¹ cz¹stk¹ ca³ego uniwersytetu.
Mam jednak przekonanie, ¿e jako jeden z wielu trybików uniwersyteckiego
mechanizmu przez ostatnie trzydzie�ci lat siê sprawdzili�my. Wspó³tworzyli-
�my jego naukow¹ markê, uczestniczyli�my w kszta³ceniu znakomitych stu-
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dentów, byli�my widoczni w dzia³aniach obywatelskich i prodemokratycz-
nych. Jestem pewien, ¿e tak te¿ bêdzie w nastêpnych latach.

Ma³gorzata Fuszara: Dziêkujê bardzo. Zupe³nie na zakoñczenie, zanim
oddam jeszcze g³os obecnej pani dyrektor, tak¿e naszej absolwentce, chcê
powiedzieæ, ¿e nie wspomnieli�my jeszcze o bardzo wielu osobach, które
odesz³y ju¿, a tak¿e o takich wa¿nych postaciach, które odesz³y tylko do
innych placówek naukowych, a ich wk³ad w rozwój ISNS by³ bardzo du¿y.
To miêdzy innymi profesorki i profesorowie, których ju¿ z nami nie ma:
Andrzej Mo�ciskier, Marek Kosewski, Teresa D¹bek-Wirgowa, Zbigniew
Zapa�nik, Tomasz Merta. Z kolei z tych, którzy pracowali znacz¹cy okres
czasu w instytucie, wspomnieæ na pewno powinni�my profesorki i profeso-
rów: Jolantê Rogalê, Joannê Tokarsk¹-Bakir, Aleksandra Manterysa, Beatê
£aciak, Paw³a Dybla, Zbigniewa Czwartosza. Ca³y szereg rozmaitych osób
pracowa³o krócej lub d³u¿ej w Instytucie.

Ju¿ zupe³nie na zakoñczenie chcia³am oddaæ g³os pani profesor Jakubow-
skiej-Branickiej, naszej obecnej dyrektorce i absolwentce IPSiR-u.

Iwona Jakubowska-Branicka: Dziêkujê bardzo. Przypad³a mi rola osoby
zamykaj¹cej spotkanie. To jest rola tyle¿ wdziêczna, co niewdziêczna. Na
pocz¹tek gar�æ ciep³ych wspomnieñ. Ca³e moje naukowe ¿ycie jest zwi¹zane
z instytutem, to znaczy najpierw z IPSiR-em, a pó�niej z ISNS-em. By³am
pierwszym rocznikiem studentów w IPSiR, razem z Paw³em Moczyd³owskim
i Micha³em Olszañskim, ¿eby wymieniæ osoby, które s¹ dzisiaj publicznie
znane. Na pierwszym roku by³o nas czterdzie�ci osób, co sprzyja³o wytwo-
rzeniu siê przyjacielskich wiêzi miêdzy nami, z których wiele przetrwa³o do
dnia dzisiejszego. Z uwagi na to, ¿e by³o niewielu studentów, nasi wyk³a-
dowcy mogli po�wiêciæ nam wiêcej czasu i uwagi. Niektórzy pod koniec stu-
diów przechodzili z nami �na ty�, co by³o niezwykle traumatyzuj¹cym do-
�wiadczeniem: mobilizowa³o nas do znacznie bardziej starannego
przygotowania siê do egzaminów. Z naszej, studenckiej, perspektywy by³o
barwnie i kolorowo. Krzysztof Kiciñski wygl¹da³ jak harcerz, który w³a�nie
wróci³ z górskiej wspinaczki, Jacek Kurczewski biega³ w czarnym kapeluszu,
spod którego sp³ywa³y mu na plecy d³ugie w³osy, m³odziutka Ma³gorzata
Fuszara prezentowa³a kolorowe stroje, znakomity ju¿ wówczas profesor Adam
Podgórecki nieco szokowa³ rozdeptanymi �pionierkami� z opadaj¹cymi skar-
petkami na stopach, co w ¿adnym razie nie umniejsza³o jego godno�ci. Na
jednej z konferencji nasza niezapomniana i kochana Marysia Smo³a pomyli³a
siê, chc¹c wyj�æ dyskretnie na chwilê z sali obrad, i wesz³a do szafy, co wzbu-
dzi³o zrozumia³e rozbawienie, poniewa¿ próbowa³a z tej szafy równie dys-
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kretnie wyj�æ. Wspominam profesora Marcina Króla, niestety ju¿ z nami
nieobecnego, d³ugoletniego dziekana wydzia³u. Wspominam te¿ wielu in-
nych wyk³adowców, wszystkich z sympati¹ i nutk¹ melancholii.

Najwa¿niejsze jednak, ¿e z dzisiejszej perspektywy oceniam studia w IPSiR-ze
jako znakomite, nies³ychanie inspiruj¹ce, daj¹ce nieocenion¹ bazê naukow¹
pozwalaj¹c¹ na wszechstronny ogl¹d rzeczywisto�ci. By³y to bowiem studia
o charakterze wybitnie interdyscyplinarnym. Mieli�my wyk³ady z socjologii
prawa, prawa, socjologii moralno�ci, socjologii rodziny, pedagogiki, psycho-
logii, psychologii spo³ecznej, resocjalizacji. Niezapomniane wyk³ady z psy-
chiatrii z profesorem Kazimierzem D¹browskim, dwa lata kursu psychotera-
pii prowadzone przez Kazimierza Jankowskiego, praktyki w szpitalu
psychiatrycznym. Taka interdyscyplinarno�æ wzbogaca, otwiera horyzonty
teoretyczne nieznane ludziom zanurzonym w jednym paradygmacie teore-
tycznym. To by³o bezcenne i jest godne na�ladowania dzisiaj. Pó�niejsza pra-
ca w instytucie równie¿ sprzyja³a wolno�ci naukowej i swobodzie my�lenia,
za co moim kiedy� prze³o¿onym a teraz kolegom szczerze dziêkujê. My�lê,
¿e ta wolno�æ i otwarto�æ na zainteresowania naukowe nas wszystkich, na
nowe, a czasami po prostu inne idee naukowe jest nieocenion¹ warto�ci¹
ISNS, warto�ci¹, wedle moich obserwacji, rzadko obecn¹ na innych wydzia-
³ach. W mojej ocenie zmiany podyktowane reform¹ szkolnictwa wy¿szego
nie sprzyjaj¹ idei interdyscyplinarno�ci. Postarajmy siê jednak utrzymaæ ten
jak¿e wa¿ny dla nauki i dla nas, pracowników naukowych, kierunek.
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RÓ¯A SU£EK*

Wstêp

Z dokumentów osobistych Marii Ossowskiej ocala³a jedynie osobista kore-
spondencja do Stanis³awa Ossowskiego. Prowadzony w niektórych latach
przez Ossowsk¹ dziennik zosta³ przez ni¹ u schy³ku ¿ycia zniszczony, czego
¿a³owali jej uczniowie. Prawdopodobnie zaczê³a prowadziæ go pó�no, mo¿e do-
piero po �mierci Ossowskiego, gdy poczu³a siê bardzo samotna. Jeszcze w roku
1941 w jednym z listów pisa³a: �¯a³ujê, ¿e nie prowadzê ¿adnych notatek
pamiêtnikarskich, bo tyle rzeczy, które przemknê³o, zginie bezpowrotnie�
(Ossowska 2002: 389).

O istnieniu jej dzienników za�wiadcza³y zgodnie osoby z najbli¿szego
otoczenia: Krzysztof Kiciñski1, Jakub Karpiñski2, El¿bieta Neyman i równie
zgodnie potwierdza³y, ¿e osobi�cie je zniszczy³a (Su³ek 2005: 142; Neyman
2002: 26). Przed swoim uczniem Krzysztofem Kiciñskim uzasadnia³a nastê-
puj¹co ró¿ne podej�cie do swoich i Ossowskiego Dzienników: �Stach nie
musia³ niszczyæ Dziennika, bo pisa³ o tym, o czym chcia³. Mój pamiêtnik to
by³ dialog z samym sob¹, pisa³am o wszystkim, co by³o wa¿ne. Nie mogê
tego zostawiæ innym� (Grochowska 2005: 95).

Z pewno�ci¹ pisaniu listów tak¿e nie przy�wieca³a my�l, aby sta³y
siê lektur¹ dla przysz³ego czytelnika. Maj¹ one równie¿ charakter in-
tymny, co trafnie zosta³o nazwane w edycji ksi¹¿kowej listów (Grochow-
ska 2005: 95). Ocala³o 427 listów Marii Ossowskiej do Stanis³awa
Ossowskiego. Czê�æ tej korespondencji, czyli 292 listy, zosta³a wydana
w opracowaniu El¿biety Neyman, z obszernym komentarzem w roku
2002. W wielu listach zastosowano skróty, dotyczy³y one powtórzeñ itp.,
co opatrzono stosownymi oznaczeniami i obszern¹ informacj¹ we wstê-

�ród³a

* Ró¿a Su³ek, Uniwersytet Warszawski, roza@marymont.pl.
1 Wypowied� K. Kiciñskiego w: Grochowska 2002: 32, zob, te¿ wersjê rozszerzon¹ tekstu w: Gro-

chowska 2005: 95 (wypowied� potwierdzona w 2017 roku).
2 Relacja J. Karpiñskiego z 2002 roku.
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pie3. Niniejsza edycja listów pomy�lana zosta³a jako swego rodzaju dopowiedze-
nie Dzienników Stanis³awa Ossowskiego. Zestawiono j¹ w trzech czê�ciach wed³ug
chronologii analogicznej do edycji Dzienników Stanis³awa Ossowskiego: czê�æ 1:
lata 1918�1939, czê�æ 2: lata 1940�1949 i czê�æ 3: lata 1950�1963.

***

Czê�æ pierwsza obejmuje 146 listów. Pierwsze dwa to listy zbiorowe kole-
gów z Ko³a Filozoficznego Studentów Uniwersytetu Warszawskiego, w tym Marii,
do Stanis³awa Ossowskiego. Nastêpne sygnowa³a ju¿ sama. Korespondencja wy-
sy³ana by³a jako listy w kopertach, karty pocztowe, pocztówki, bilety wizytowe
i telegramy. Niektóre listy zawieraj¹ wpisy robione w odstêpach paru godzin lub
dwóch dni, co zaznaczono nag³ówkiem zapisanym kursyw¹. Przypominaj¹ za-
tem formê zapisów dziennika.

W niniejszej edycji wprowadzono nastêpuj¹ce zmiany nieingeruj¹ce w tre�æ listów.
1. Ujednolicono strukturê formaln¹ listów: datê i miejsce pisania listu

przeniesiono na pocz¹tek ka¿dego listu i zapisano kursyw¹; dopowiedzenia
w datowaniu umieszczono w nawiasie; daty w tek�cie tak¿e pisano kursyw¹;
poni¿ej daty podawano nazwê adresata; nadawcê podawano na koñcu listu.

2. Wprowadzono niezbêdne uwspó³cze�nienie jêzyka (np. koñcówki oraz
ortografiê).

3. Rozwi¹zano powtarzaj¹ce siê skróty s³ów (np. b. � bardzo).
4. Zrezygnowano z dora�nych przypisów; zaplanowano bowiem na ko-

niec indeks osobowy wzbogacony o informacje o charakterze �ród³owym:
dla u³atwienia odbioru lektury listów nazwy osobowe w tek�cie uzupe³niono
informacjami w nawiasach klamrowych; uzupe³niono niezbêdn¹ identyfika-
cjê przywo³ywanych tekstów naukowych lub literackich.

***

Losy korespondencji Ossowskich przez d³ugi czas po �mierci Marii nie
by³y znane. Tymczasem listy przechowywa³a El¿bieta Neyman, która po up³y-
wie stosownego okresu ochronnego poinformowa³a o ich zachowaniu i zajê³a
siê ich opracowaniem. Prace wykonywane by³y � w ramach grantu KBN �
pod auspicjami Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, a poza ich inicja-
tork¹ bra³y w nich udzia³ równie¿ Maria Ofierska i Anna Sianko. Ich wyni-
kiem by³ wydany w roku 2002 wspomniany wybór listów z obszernym wpro-
wadzeniem kierowniczki zespo³u.

3 �Bior¹c pod uwagê fakt, ¿e listy zawieraj¹ wiele powtórzeñ, zdecydowa³am siê na niezbêdn¹ selekcjê. Jest
ona oczywi�cie arbitralna, niemniej zale¿y mi na podkre�leniu, ¿e o wyborze nie decydowa³y kryteria obyczajowe
czy osobiste, a jedynie troska o pewn¹ spójno�æ i maksymaln¹ pe³niê przedstawianego �wiadectwa. W niniejszej
publikacji wyeliminowane fragmenty zosta³y zaznaczone nawiasami kwadratowymi� (Neyman 2002: 11).



Listy Marii Ossowskiej do Stanis³awa Ossowskiego. Cz. 1: 1918�1939 (Listy 1�146)

SOCIETAS/COMMUNITAS

1 (31) 2021 61

Listy Marii Ossowskiej do Stanis³awa Ossowskiego.
Cz. 1: 1918�1939 (Listy 1�146)

[Rok 1918]
[1]

[Warszawa]. 8 V 1918
Do zacnego Kolegi Stanis³awa Ossowskiego Prze�wietnego Przewodni-

cz¹cego Ko³a Filozoficznego Studentów Uniwersytetu Warszawskiego
Prezesie zacny, cz³onkom i cz³onkiniom drogi,
W dniu Twych imienin Ko³o sk³ada Ci najserdeczniejsze ¿yczenia, wyra-

¿aj¹c Ci jednocze�nie sw¹ wdziêczno�æ i uznanie a zapa³, z którym to Ko³o
toczy³e�, za czynny udzia³ w pracy naszej, za pe³n¹ oddania mi³o�æ do wiel-
kiej i mniejszej filozofii, za szczere i gor¹ce w dyskusjach przemówienia i za
tylekroæ razy wypróbowane w ¿yciu kole¿eñskim zalety.

M. Blütz, Zygmunt Kobrzyñski, Zygmunt Karski, Gina Waserber¿anka, Ire-
na Kryñska, Stans³aw Damon, Zofia Hamplówna, Mieczys³aw Walfisz, Stani-
s³aw Sawicki, Zofia Guliwska, Stanis³aw Lorentz, Stanis³aw Suchorzewski, Adam

Udostêpnienie kolekcji listów w Bibliotece Wydzia³u Filozofii i Socjologii UW
zapowiedzia³a El¿bieta Neyman w komunikacie zamieszczonym w �Informacji
Bie¿¹cej PTS� (1999, nr 57). Odszuka³ je � przepisane na maszynie lub skserowa-
ne � i uprzejmie udostêpni³ do prac �ród³owych przy Dziennikach Stanis³awa
Ossowskiego Pan Micha³ Chlebicki, obecny dyrektor Biblioteki WFiS UW.

Serdeczne podziêkowania kierujê do El¿biety Neyman za ¿yczliwy stosu-
nek do podjêtej edycji listów Ossowskich oraz do Anny Sianko � za udostêp-
nienie cennego materia³u pomocniczego z czasów prac nad opracowywa-
niem listów. Dziêki tej kooperacji wyniki pracy ich zespo³u � przygotowany
do edycji pe³ny zbiór listów Marii Ossowskiej � stanie siê dostêpnym �ró-
d³em do badañ historycznych w socjologii.

Bibliografia

Ossowska M. (2002), List z 22 maja 1941 r., w: E. Neyman, Intymny por-
tret uczonych: korespondencja Marii i Stanis³awa Ossowskich, Warszawa: �Sic!�.
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Grochowska M. (2005), Wytr¹ceni z milczenia, Warszawa: ��wiat Ksi¹¿ki�.
Su³ek R. (2005), Marii Ossowskiej potyczki z p³ci¹ w³asn¹, �Etyka�, 38.



Listy Marii Ossowskiej do Stanis³awa Ossowskiego. Cz. 1: 1918�1939 (Listy 1�146)

SOCIETAS/COMMUNITAS

1 (31) 202162

Bu³akowski, Stefan Purman, Apoloniusz Piechocki, Ignacy Gliksman, A. Günbau-
mówna, Adam Lipiñski, S. Zetlówna, Janina Ochocka, Wieslaw Winnicki, Leon
Galle, W³adys³awa Genbczyñska, I. Paczkówna, Maryla Eigerówna, Laura Salo-
wejczykówna, Maria Niedzwiecka, Stanis³aw Krzywoszewski, Karolina Beyli-
nówna, Janina Budkiewiczówna, Aleksander Hertz, Ró¿a Zylberówna, J. W. ̄ ak.

[Rok 1919]
[2]

[Warszawa]. 8 V 1919
Drogi Prezesie,
Jest nam przykro, ¿e nie mo¿emy Twoich imienin obchodziæ z Tob¹ razem

w dzieñ wolny od zajêæ, tradycyjnie po�wiêcony obchodom imienin Prezesów
i ex-Prezesów; dzieñ, w którym �wie¿e jest jeszcze wspomnienie ostatniego
seminarium i otwieraj¹ siê perspektywy na najbli¿sze posiedzenie Ko³a (kolega
Krzywoszewski uwa¿a, ¿e to nale¿y do historii i ¿e nale¿y byæ aktualniejszym).

S¹ tu obecni: dwaj obroñcy Ojczyzny przelewaj¹cy atrament ku jej chwa-
le i piêkna ex-prezeska pe³ni¹ca obowi¹zki sekretarki i t³umaczki sztabu ar-
mii Hallera, wszyscy troje z³¹czeni uczuciem ku Tobie, ku sobie i ku filozofii.

Pijemy Twoje zdrowie!!!
Maria Niedzwiecka, Mieczys³aw Walfisz, Stanis³aw Krzywoszewski

[Rok 1921]
[3]

Warszawa. 9 V 1921
Panie Stanis³awie,
Na Pañski list zamierzali�my odpowiedzieæ zbiorowym listem. Czeka³ Pan

na niego d³ugo i na pró¿no, gdy¿ nasze ma³e Kó³eczko nie mog³o siê jako�
zgromadziæ, by odpisaæ. Przewiduj¹c, ¿e taki stan rzeczy trwaæ mo¿e jeszcze
d³ugo, wy³amujê siê z pod umowy i odpisujê na w³asn¹ rêkê.

Od czasu Pañskiego wyjazdu by³am ci¹gle bardzo zaabsorbowana robot¹.
Pracê moj¹ z dr¿eniem w sercu z³o¿y³am w koñcu marca [Janowi] £ukasiewiczo-
wi. Ba³am siê tym wiêcej, ¿e nigdy nie mia³am sposobno�ci z nikim pomówiæ
o zagadnieniach, które mnie drêczy³y i lêka³am siê, czy to co wyhodowa³am bez
niczyjej kontroli w czterech �cianach mojego pokoju, nie bêdzie jednym wielkim
nonsensem. Na szczê�cie wszystko przybra³o obrót pomy�lny. Praca zosta³a przy-
jêta i 28 V odbêdzie siê prawdopodobnie moje wielkie �rygorozum�. Po z³o¿e-
niu pracy przez d³u¿szy czas odpoczywa³am bezmy�lnie, niezdolna do niczego,
zupe³nie apatyczna, zgnêbiona pustk¹, jaka nagle otworzy³a siê przede mn¹ po
rozstaniu siê ze stoikami. Okres oczekiwania na egzamin zaliczam do jednych
z najmniej przyjemnych. Pocz¹tkowo lekcewa¿y³am sobie zupe³nie ustn¹ odpo-



Listy Marii Ossowskiej do Stanis³awa Ossowskiego. Cz. 1: 1918�1939 (Listy 1�146)

SOCIETAS/COMMUNITAS

1 (31) 2021 63

wied� i nie robi³am prawie nic, teraz ogarnê³a mnie niespodziewanie szalona
gor¹czka, zw¹tpienie czy z moimi wiadomo�ciami w ogóle mogê decydowaæ siê
na ten krok, itd. Uczyæ siê nie umiem ju¿ zupe³nie. Z³oszcz¹ mnie wiadomo�ci
z drugiej rêki � �mieszne mi siê wydaje ³adowanie dat i nazwisk. Zarazem mam
niezmiernie przykre uczucie zwi¹zane z nieobejmowaniem materia³u. Nie wiem
ile na egzamin materia³u obj¹æ wypada, nie zdajê sobie zupe³nie sprawy, w jakim
kierunku mog¹ pój�æ pytania i nie mam chwili spokoju.

Z uniwersytetem kontakt mój ju¿ jest prawie ¿aden. Widujê jedynie czêsto
Kole¿ankê Budkiewiczównê, z któr¹ co parê dni urz¹dzamy d³ugie filozoficz-
ne i ¿yciowe dyskusje.

Kolega Krzywoszewski, bêd¹c w przededniu ostatecznych egzaminów
ma³o komu siê udziela.

 Kolega Walfisz przed paroma dniami z³o¿y³ swoj¹ pracê profesorowi
[Tadeuszowi] Kotarbiñskiemu.

Po zdaniu egzaminu z historii sztuki w koñcu czerwca, chcê w pocz¹tkach
lipca wyjechaæ na parê tygodni odpoczynku. Na rok przysz³y mam ró¿ne plany.
Chcê samotnej w³óczêgi po �wiecie, nowej atmosfery filozoficznej i powiewu
�wielkiej� filozofii. Zaczê³am robiæ starania o posadê w Wiedniu, Berlinie lub Pary¿u.
Ze wzglêdu na dobr¹ znajomo�æ jêzyka francuskiego mam zdaje siê najwiêksze
szanse w Pary¿u. Rozpoczê³am tam ju¿ starania przez misjê wojskow¹ i czekam na
rezultaty. Od dawna ju¿ chcia³am zwróciæ siê do Pana o pomoc i wskazówki w tej
sprawie, ale ba³am siê by Pan mojego projektu nie przyj¹³ niechêtnie w obawie, ¿e
Pan straci zbyt wiele czasu na s³u¿enie mi za cicerone, gdy bêdê siê gubi³a w cha-
osie Pary¿a. Gdyby istotnie mia³ Pan z tych wzglêdów nieprzyja�nie odnosiæ siê do
mego przyjazdu zastrzegam z góry, ¿e bêdê stara³a siê zaj¹æ Panu swoj¹ osob¹, jak
najmniej czasu. Sama wêdrujê w �wiat po swobodê i bêdê umia³a cudz¹ uszanowaæ.

Wskazówki, o które chcê Pana prosiæ, s¹ nastêpuj¹ce:
1) Ile wynosiæ mog¹ w Pary¿u koszty bardzo skromnego utrzymania;
2) Gdzie najlepiej jest uderzyæ by dostaæ mo¿liwie najinteligentniejsze zajêcie.

Tutaj dodaæ muszê, ¿e bynajmniej nie liczê by kto� specjalnie sprowadza³ mnie do
Pary¿a i op³aca³ mi koszty podró¿y. Przyjadê za w³asne pieni¹dze, chodzi mi wszak¿e
o to, by na drugi dzieñ ju¿ zacz¹æ pracowaæ, bo inaczej zagrozi mi �mieræ g³odowa;

 3) Czy w ogóle takie przedsiêwziêcie wydaje siê Panu wykonalne. W misji
wojskowej, byli moi zwierzchnicy ze sztabu Hallera robi¹ mi powa¿ne nadzie-
je, ale gdybym mog³a wybieraæ wo³a³abym jak¹� pracê t³umaczki w redakcjach,
itp., by mieæ co� wspólnego z drukiem i szerszym �wiatem. W�ród najrozma-
itszych pomys³ów jakie mi do g³owy i przychodzi³y, my�la³am by zwróciæ siê
do pana [Stanis³awa] Michalskiego, który zawsze trzyma rêkê na pulsie spraw
nauk i mo¿e mi daæ jak¹� radê, ale bojê siê, bo znam go za ma³o i s³ysza³am, ¿e
nie popiera kobiet.
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 Listu od Pana bêdê czeka³a niecierpliwie � nie tylko dla wskazówek, których
siê po, nim spodziewam. Po egzaminie doniosê obszernie, jak to by³o. Wzdycham,
¿eby ju¿ raz skoñczy³a siê ta faza têpoty w jak¹ wprowadza mnie wisz¹cy nad moj¹
g³ow¹ egzamin. �mia³o powiedzieæ mogê, ¿e okres zdawania doktoratu jest u mnie
okresem najwiêkszego zniechêcenia do filozofii. Okazuje siê, ¿e trzeba wcze�nie
koñczyæ uniwersytet, bo pó�niej coraz trudniej ugi¹æ siê pod jakim� przymusem.

Z okazji imienin ¿yczenia najserdeczniejsze przesy³am. Proszê o szczegó-
³owe informacje nad czym Pan teraz pracuje i co Panu Pary¿ daje.

Pozdrowienia.
MNied�wiecka
Warszawa, Piêkna 62.

[4] [k. poczt.]
Pary¿. 15 IX 1921
Wielmo¿ny Pan Stanis³aw Ossowski, Pologne. Ziemia Warszawska w Lipnie.
Panie Stanis³awie,
Zachêcona Pañskim przyk³adem i ja zapragnê³am odetchn¹æ trochê po-

wietrzem stolicy �wiata. Nie wiedz¹c, ¿e Pana tu nie ma, odwiedzi³am Pana
w Pañskim cichym zak¹tku, niestety na pró¿no. Odk³adaj¹c opis wszelkich
wra¿eñ do osobistego porozumienia pragnê tymczasem zapytaæ, czy nie zro-
bi Panu ró¿nicy wpa�æ przed wyjazdem do moich rodziców i przywie�æ mi
parê zapomnianych drobiazgów, które rodzinie wyszczególniê.

Proszê o szczer¹ odpowied�.
MNiedzwiecka
Paris (Vie), 5 rue Corneille, Hôtel Corneille

[5] [wiz.]
[Pary¿. X 1921]. �roda wieczór
Panie Stanis³awie, z góry akceptujê wszystkie Pañskie decyzje w sprawie

wyboru sztuki i proszê w ka¿dym razie kupiæ bilet i dla mnie. Z trzech ewen-
tualno�ci, które mi Pan przedstawi³ mam najmniejsz¹ ochotê na Berlioza, na
Siegfryda za� albo na Debussy�ego, pójdê z rado�ci¹; martwiê siê tylko, ¿e s¹
to rzeczy Panu ju¿ znane. Jutro, jak zwykle bêdê u �w. Genowefy!

MNiedz.

[6]
[Pary¿]. 29 X 1921. Godz. 5.00
Panie Stanis³awie,
Nie mog³am byæ na Pont-Neuf o oznaczonej przez Pana godzinie, gdy¿

wysz³am z biura dopiero oko³o 2.00.
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Jutro jadê do Chartres, zobaczymy siê zatem dopiero w poniedzia-
³ek.

Zechce Pan b¹d� zostawiæ dla mnie bilecik w hotelu, o której godzinie
przyjdzie Pan po mnie ¿eby i�æ do teatru i zd¹¿yæ w porê (nie wiem, o której
opera siê zaczyna) b¹d� te¿ je¿eli Panu to nie zrobi ró¿nicy wpa�æ do mnie
w poniedzia³ek osobi�cie o 10.00 rano.

Do widzenia.
MNiedzwiecka

[7] [k. poczt.]
[Rouen]. 25 XII [1921]

Monsieur Stanislas Ossowski, Paris, St. Germain l�Auxerrois , Hotel de la Jardiniere
Panie Stanis³awie,
Moje �wi¹teczne projekty uleg³y niespodziewanej zmianie i oto drugi dzieñ

jestem ju¿ w Rouen. Za zawarto�æ koperty znalezionej w puszce na wyjezd-
nym podziêkujê we wtorek wieczorem.

Pozdrowienia.
MNiedzwiecka

[Rok 1922]
[8]

[Pary¿]. 22 III 1922
Panie Stanis³awie,
Odpisujê, poniewa¿ przypuszczam, ¿e spotkamy siê dopiero w pi¹tek,

a nie chcê Pañskiego listu pozostawiæ tak d³ugo bez odpowiedzi. Mój stosu-
nek do Pana nie uleg³ na skutek naszej pierwszej rozmowy w ubieg³y pi¹tek
¿adnej zmianie i w tej chwili nie potrzebuje wracaæ do normy, bo z niej wcale
nie wychodzi³.

Nie w¹tpiê, ¿e bêdzie nam ze sob¹ dobrze, jak by³o przedtem, a nawet
zdaje mi siê, ¿e szczero�æ naszego stosunku pog³êbi³a siê i ¿e zbli¿y nas to,
¿e�my co� razem prze¿yli.

Je¿eli s³owa by³y niebezpieczne dla Pana, to by³y tak¿e i dla mnie. Mam
sobie do wyrzucenia niejedno � nie w intencji wprawdzie, lecz w sformu³o-
waniu.

Serdeczne pozdrowienia.
MNiedzwiecka
P.S. W ubieg³y pi¹tek zamówi³am w Bibliotece Sorbony Fausta w orygi-

nale. Dot¹d nie mog³am wpa�æ po niego, choæ bardzo mi na nim zale¿y.
By³abym Panu bardzo wdziêczna gdyby Pan móg³ wydostaæ go dla mnie. Dla
informacji nadmieniam, ¿e mam jedn¹ ksi¹¿kê z Sorbony w domu.
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[9]
Norymberga. 13 VI 1922
Panie Stanis³awie,
Pisanie listu w hallu hotelowym nie bardzo sprzyja skupieniu, dostanie

Pan wiêc list nie-reasumpcyjny, list pe³en nieporz¹dnych faktów, branych na
chybi³ trafi³ w miarê jak mi do g³owy przychodzi³y.

Niegdy� naszkicowany plan podró¿y wype³niam skrupulatnie. W tej chwili
jestem w Norymberdze. Jest wieczór, nie mam ju¿ zupe³nie si³ na zwiedza-
nie, wiêc wróci³am do siebie i my�lê o mi³ych nieobecnych, czego wyrazem
ma byæ list niniejszy.

Przyjecha³am do Norymbergi wczoraj pó�nym wieczorem. Nap³yw zwie-
dzaj¹cych jest tak olbrzymi, ¿e musia³am obej�æ ca³y szereg hoteli, by znale�æ
jakie� pomieszczenie. Tak jak przewidywa³am z góry, Norymberga okaza³a
mi siê bardzo bliska. Zdaje siê, ¿e musi byæ bliska ka¿demu, kto z¿y³ siê
z duchem Krakowa i z duchem starego cechowego malarstwa. Gotyk no-
rymberski nasuwa w zestawieniu z gotykiem francuskim tysi¹ce refleksji.
Uderza przede wszystkim pionowe cz³onkowanie fasad w zestawieniu z ho-
ryzontalnym podzia³em francuskim. Wnêtrza jedyne w swoim rodzaju jako
zespo³y architektury, malarstwa i rze�by. Ka¿dy szczegó³ dokonany rêk¹ ja-
kiego� mistrza � wszystko jednolite mimo ró¿nic r¹k i epok, tchn¹ce jak¹�
moc¹, tak charakterystyczn¹ dla tylu wytworów kultury germañskiej.

Zwiedza³am dzi� od rana do nocy. Mimo intensywno�ci z jak¹ pracujê,
z trudno�ci¹ przez dwa dni zdo³am wszystko powierzchownie obejrzeæ.

Strasburg by³ piêkny, ale nie by³o mi w nim dobrze. Najlepiej by³o mi
dot¹d w Heidelbergu. Czarowna, ma³a bezpretensjonalna mie�cina. Piêkniej-
szego po³o¿enia wyobraziæ sobie nie mo¿na. Na ulicach spotyka siê przede
wszystkim m³odzie¿ uniwersyteck¹, co sprawia wra¿enie, ¿e ca³e miasto ¿yje
przez uniwersytet i dla niego. Zrobi³am z Heidelbergu niem¹dr¹ wyprawê
do Mannheimu, która raz jeszcze mnie nauczy³a, ¿e nie trzeba byæ nadto
³akom¹ i ¿e zasada, by braæ wszystko, ma swoje z³e strony.

Pojutrze wyje¿d¿am do Drezna, 19 VI bêdê w Warszawie. Byæ mo¿e dosta-
nê tam list od Pana z dok³adnym adresem. My�la³am o wielu rzeczach, a miê-
dzy innymi o naszej ostatniej rozmowie w wagonie. Czy my�li Pan, ¿e stworzy-
li�my, wzglêdnie stworzymy co� razem, co nada sens temu, co nas ³¹czy? Nie
kwestionujê, bo nic nie wiem, tylko pytam. Wtedy, gdy Pan o tym mówi³,
musia³ Pan tak¿e wiedzieæ jak przedstawia siê ta zasada w naszym poszczegól-
nym wypadku. Wiem tylko jedno, ¿e zawsze i trwale nie chcê dopu�ciæ do
tego, by przesun¹³ siê Pan przez moje ¿ycie, jak tyle innych epizodów, które
pozostawi³y mi po sobie jaki� dotkliwy smutek i niewiele wiêcej.

MNiedzwiecka
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[10]
Warszawa. 21 VI 1922
Korzystam z chwili ciszy ¿eby napisaæ. Odmówi³am rodzinie towarzy-

szenia jej do teatru i mam przed sob¹ spokojny i zupe³nie samotny wieczór
w domu.

Przyjecha³am przedwczoraj do Warszawy. Rodziców nie zasta³am. Ze
wzglêdu na to, ¿e kuracja ojca dobiega³a koñca zdecydowali siê nie zaprowa-
dzaæ i mnie do Ciechocinka, i w ci¹gu najbli¿szych dni powracaj¹ na dobre
do Warszawy. Zatem nie wyje¿d¿am nigdzie i proszê ewentualne dalsze listy
kierowaæ nadal pod ten sam adres w Warszawie.

Po Norymberdze spêdzi³am dwa dni w Dre�nie i pó³tora dnia w Berlinie,
dok¹d losy zagna³y mnie przypadkowo. By³o mi dobrze zw³aszcza w Berli-
nie. By³am na wyk³adzie i seminarium Grothuysena, mego paryskiego znajo-
mego i raz jeszcze przekona³am siê, ¿e nic nie dzia³a na mnie tak uzdrawiaj¹co
jak filozofia. Wróci³am do domu rozradowana kontaktem ze �wiatem, do któ-
rego zawsze tak têskniê, a w g³owie mia³am pe³no pomys³ów i zagadnieñ.

Teraz jest znacznie gorzej. Gor¹czkowe podniecenie z jakim dokona³am
ca³ej mojej podró¿y minê³o i przysz³a po nim nieuchronna depresja i apatia]
Jestem apatyczna do tego stopnia, ¿e spotkania w zwi¹zku, z którymi obie-
cywa³am sobie du¿o rado�ci, przesz³y obojêtnie i bez wra¿enia.

Warszawa nie zrobi³a mi ¿adnej niespodzianki. Pamiêta³am j¹ dobrze.
Zaczynam coraz silniej wierzyæ, ¿e ¿ycie tutejsze po powrocie z Pary¿a nie
bêdzie mi ³atwe. Technika ¿ycia codziennego zajmuje mi tutaj wiêksze miej-
sce w �wiadomo�ci ni¿ w Pary¿u, choæ na pozór ¿ycie warszawskie wolne od
walki o byt, powinno byæ ³atwiejsze.

Z niektórymi bliskimi mi dawniej lud�mi, porozumienie nie okaza³o siê
równie dobre. Winna jest zawsze ta �limacza skorupka. Dobrze mi by³o z ko-
le¿ank¹ Budkiewiczówn¹, gdy zobaczy³am j¹ po raz pierwszy. Zamiast
mówiæ o nas, wpad³y�my natychmiast na sprawê, jak nale¿y rozumieæ psy-
chologiê i dosz³y�my do doskona³ego porozumienia.

Wczoraj by³am u pana Michalskiego, pana Przyby³owicza i kolegi [Faustyna]
Dzika. Przyby³owicz jest inny ni¿ to sobie wyobra¿a³am. Porozumienie z panem
Michalskim przynios³o mi niespodziewane praktyczne konsekwencje. Pan Michalski
zaproponowa³ mi miesiêczn¹ zapomogê, ¿eby mi u³atwiæ wyjazd do Londynu,
co po d³ugich wahaniach prawdopodobnie przyjmê, po drugie � poleci³, bym
siê do niego zg³osi³a po powrocie do kraju, bo potrzebni mu s¹ pracownicy.

Nie chce mi siê czytaæ nic. Nie mam si³. Bieganiem po mie�cie próbujê
zag³uszyæ depresjê � ka¿da chwila odpoczynku przynosi mi jakie� niezno�ne
refleksje i jaki� nieprzyjemny stan nerwowy, który prawdopodobnie stanowi
pokutê za rabunkow¹ gospodarkê minionego roku.
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List Pañski przeczyta³am wiele razy. Parokrotnie odczuwa³am potrzebê
bli¿szego porozumienia. Zreszt¹ znowu mi siê zdaje, ¿e nic z siebie daæ nie
umiem i mêczê siê. Tytu³ �Pan� stosujê bez premedytacji i niech Pan siê z nim
nie liczy i napisze dobry, d³ugi list o sobie.

MNiedzwiecka
P.S. 4 VII wieczorem zamierzam pu�ciæ siê w podró¿ powrotn¹. Czy ode-

bra³ Pan mój list z Norymbergi?

[11]
Warszawa. 24 VI 1922
Przed chwil¹ otrzyma³am Pañski trzeci list stanowi¹cy odpowied� na mój

list z Norymbergii.
Poprzedni list Pañski otrzyma³am wczoraj i w³a�nie zamierza³am nañ

odpisaæ. Odpowied� brzmia³aby prawdopodobnie zupe³nie inaczej, gdyby
nie ten list ostatni. Przyszed³ w chwili, gdy bardzo têskni³am za Panem, gdy
mia³am wielk¹ potrzebê odwo³ania siê do Niego, swoim tonem wszak¿e nie
zachêci³ mnie do wypowiedzenia siê, tak jak my�la³am. Umawiali�my siê kie-
dy�, ¿e nie bêdziemy wt³aczali z góry naszej korespondencji w ¿adne ramy.

Formê �Pan�, któr¹ stosowa³am w moim li�cie, i która miêdzy innymi
mog³a Pana zmroziæ, obra³am impulsywnie i bez premedytacji.

Nie mo¿e ona byæ brana w ¿adnym razie za wska�nik moich uczuæ do
Pana, ani za chêæ utrzymania korespondencji w ramach, w jakich powinna
trzymaæ siê panna �z dobrego domu�. Jest we mnie zawsze jaka� rezerwa, któ-
ra ma swoje historyczne uzasadnienie, która jest Panu dobrze znan¹ i która
dot¹d, jak mi siê zdaje, nie dawa³a nigdy ¿adnego powodu do nieporozumieñ.

W moim li�cie pyta³am, czy uwa¿a Pan, ¿e stworzymy co�, co nada sens
temu, co nas ³¹czy.

Kwestia wydawa³a mi siê wa¿na. Bardzo wa¿na. Nad meritum sprawy
przeszed³ Pan do�æ obra�liwie do porz¹dku dziennego, w odpowiedzi nato-
miast dosta³am lekcjê rozumowania, któr¹ kiedy indziej przyjê³abym z nale-
¿yt¹ pokor¹, która tym razem jednak kosztowa³a mnie du¿o.

Jestem bardzo w ci¹gu ostatnich dni wyczerpana i ma³o odporna. Pañski
list zrobi³ mi du¿¹ przykro�æ. Siedzê nad nim i p³aczê.

Czy Pan nie czuje jak bardzo bywa Pan czasem szorstki i jak bardzo to boli?
MNiedzwiecka

[12]
Warszawa. 29 VI 1922
Dzi� dosta³am Pañski list z Belle Isle. W ci¹gu dni ubieg³ych wyekspediowa-

³am do Benodet, pod dawnym Pañskim adresem, dwa listy, z których drugi by³
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obra¿ony i ¿a³osny. ¯a³ujê dzisiaj, ¿e list ten wys³a³am i wo³a³abym, ¿eby nie
doszed³ miejsca przeznaczenia. By³am tego dnia usposobiona ³zawo i nieprzepi-
sana na czysto, co bardzo w tym li�cie odczuwaæ siê daje. Urlop dobiega koñca,
a wypoczêta nie czujê siê zupe³nie. Mia³am w ci¹gu mego dwutygodniowego
pobytu w Warszawie du¿o spraw cudzych i w³asnych do za³atwienia. W domu
siedzia³am bez przyjemno�ci, na skutek braku w³asnego pokoju. Tu³a³am siê po
cudzych k¹tach z nieustannym uczuciem dezorientacji i niepokoju, i nie mog³am
znale�æ sobie miejsca.  Zobaczenie rodziny zrobi³o mi znacznie mniej przyjem-
no�ci ni¿ my�la³am. Gdy zestawiam dawniejsze spotkania z matk¹ po d³u¿szym
niewidzeniu a obecne, zaczynam przypuszczaæ, ¿e ta niemo¿no�æ wykrzesania
niczego z siebie, opanowa³a ca³e moje ¿ycie uczuciowe i ¿e musi byæ zwi¹zana
z brakiem si³ i ogólnym wyczerpaniem, nie umiem sobie bowiem inaczej wy-
t³umaczyæ tej okropnej pustki, jak¹ czu³am w sobie przy witaniu siê z bliskimi
i zupe³nej obojêtno�ci, któr¹ wszelkimi si³ami stara³am siê zamaskowaæ.

Na innych znowu terenach jaka� dziwaczna wra¿liwo�æ. Parê dni temu
zaszlochiwa³am siê nad Vie des martyrs [Georges�a] Duhamela. Musi Pan
kiedy� ksi¹¿kê tê przeczytaæ.

Projektowana przez Pana na �wiêta lipcowe wycieczka jest kusz¹c¹, ale
chcê byæ rozs¹dna. Uwa¿a³abym siê bardzo pokrzywdzon¹, gdybym wyje-
cha³a z Francji nie zwiedziwszy Loary, wiêc chcê oprzeæ siê Pañskim projek-
tom, zarówno jak i projektom p. [Heleny] Milewiczówny, która ci¹gnie mnie
do Auvergne, i zamierzam wyjechaæ 13 VII wieczorem do Blois i dalej. Bojê
siê, ¿e ju¿ inna sposobno�æ dla dokonania tej wyprawy siê nie znajdzie.

Projekt zjechania siê w któr¹kolwiek z niedziel akceptujê z rado�ci¹.
Umówimy siê na koniec lipca, wzglêdnie najdalej na pocz¹tek sierpnia i spo-
tkany siê gdzie� w �wiecie. Parê dni temu bada³am skrupulatnie mapê, by
odszukaæ gdzie siê Pan znajduje. Przyjrzê jej siê raz jeszcze i wtedy napiszê
jakie� konkretne propozycje, co do miejsca spotkania.

Do Pary¿a wracam z pewn¹ przyjemno�ci¹ bo cieszê siê na samotno�æ, my�lê na-
tomiast ze strachem i odraz¹ o banku. Czujê siê teraz gorzej ni¿ wtedy, gdy z Pary¿a
wyje¿d¿a³am, bo jestem w stadium depresji po ca³orocznym podnieceniu. Zupe³nie
nie wiem, sk¹d wezmê si³y na wznowienie tego trybu ¿ycia, jaki prowadzi³am.

By³am na Tamce u Pana Siostry. S³u¿¹ca mi powiedzia³a, ¿e Panienka
wyjecha³a �na dobre�.

W wydziale nauki by³am parokrotnie, ju¿ teraz we w³asnych sprawach.
Przyjê³am zaproszenie na podró¿ do Londynu i w zwi¹zku z tym mia³am tro-
chê formalno�ci do uregulowania. Dzik mi³y, Przyby³owicz patrzy nieufnie.

4 VII wieczorem zamierzam wyjechaæ do Kolonii. Da³am siostrze polece-
nie, by wszelkie listy, które by przysz³y po moim wyje�dzie, by³y skrupulat-
nie przeadresowywane do Pary¿a. Listy do mnie, dopóki nie przy�lê mego
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nowego, paryskiego adresu, proszê kierowaæ: Banque de Varsovie, 36 rue de
Chateaudun, � (IX).

Mimo i¿ Pan nie lubi macierzyñskich przestróg, bardzo proszê, by Pan w tym
strasznym oceanie k¹pa³ siê ostro¿nie i nie wyrz¹dzi³ sobie nic z³ego.

Koñczê, bo za godzinkê umówi³am siê z kole¿ank¹ Budkiewiczówn¹, z któr¹
z warszawskich znajomych rozmawia mi siê teraz najlepiej.

Je¿eli mój list z dnia 26 VI [popr. 24 VI] dojdzie r¹k Pañskich, proszê go
trochê wzi¹æ do serca, ale nie za bardzo.

MNiedzwiecka
[13]

Ren. 6 VII 1922
Piszê do Ciebie na statku. Przedwczoraj wieczorem wyje¿d¿a³am z Warsza-

wy, a w tej chwili doje¿d¿am do ruin Rheinfelsu, które podkre�li³e� mi w swo-
im przewodniku, jako specjalnie godne uwagi.

Bardzo mi jest dobrze i chêtnie przed³u¿y³abym podró¿ poza Moguncjê.
Wyje¿d¿a³am z Warszawy po prostu zmêczona. Do ustnych poleceñ z Pary¿a
przyby³o mi jeszcze tyle pi�miennych, ¿e ca³e dnie spêdzaæ musia³abym w skle-
pach, za³atwiaj¹c cudze sprawunki.

Wyje¿d¿a³am z Warszawy z rado�ci¹. Cieszy³am siê na samotn¹ parodnio-
w¹ wêdrówkê i czu³am, ¿e spokój Renu przyniesie mi ze sob¹ jakie� ukojenie
i wypoczynek. Istotnie, od dawna jest mi tu po raz pierwszy dobrze. Woda
jest dzi� cicha i dobrze mi jest w tej zamkniêtej wzgórzami przestrzeni.

Powszechnie jest wiadome, ¿e piêkno pewnych dzie³ sztuki ¿ywo odczu-
wane w pewnych epokach, przestaje byæ odczuwane w innych, s³owem, ¿e
dzie³a sztuki podlegaj¹ modzie. Zdaje siê, ¿e piêkno natury nie podlega tym
samym losom, a w takim razie nasuwa siê pytanie, dlaczego i czy nie zacho-
dzi jaka� podstawowa ró¿nica miêdzy piêknem sztuki i natury, uznawanym
przez tylu estetyków za piêkno jednego rodzaju.

Tyle zagadnieñ z estetyki przesuwa siê ci¹gle po g³owie. Odczuwam wo-
bec nich ca³¹ bezsilno�æ zmia¿d¿onego mózgu i muszê odk³adaæ na pó�niej �
przemy�lenie.

W ostatnich czasach czêsto my�la³am o Tobie. Czê�ciej ni¿ przedtem têsk-
ni³am do rozmów z Tob¹ i do Twoich poca³unków. Prze¿ywa³am du¿o rzeczy
z t¹ my�l¹, ¿e Ci je opowiem i ciesz¹c siê, ¿e mam komu je opowiedzieæ.

Przypuszczam, ¿e w ci¹gu mojej wyprawy nad Loarê � spotkamy siê. Nie
wiem jaka bêdzie marszruta, któr¹ mia³e� mi przes³aæ do Pary¿a, ale przy-
puszczam, ¿e da siê zaakceptowaæ i ¿e siê nied³ugo zobaczymy. Przerywam
co chwila pisanie, ¿eby patrzeæ. Minêli�my ju¿ Rheinfels i Loferey. W tej
chwili jeste�my przy ruinach Sachburg.

Z³oszcz¹ mnie Angielki, które biegaj¹ z aparatami i zajadle fotografuj¹.
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Do Moguncji przyjedziemy o 9.00 wieczorem. Obejrzê katedrê wieczo-
rem i nastêpnego dnia rano, a pó�niej odwiedzê znajomych w Wiesbaden.
W drodze do Pary¿a chcê siê jeszcze zatrzymaæ w Metz.

Z polecenia pana Michalskiego wiozê dla Pana ze sob¹ równowarto�æ
400.000 mkp [marek polskich]. Po przyje�dzie do Pary¿a zapiszê tê sumê na
dobro Pañskiego rachunku. Ze wzglêdu na ogromn¹ zni¿kê marki wynosi
ona zaledwie nieca³e 1000 fr.

Kolega [Henryk] Suchorzewski by³ dla mnie w Warszawie bardzo mi³y
i przesta³am przypuszczaæ, ¿e mnie kategorycznie nie lubi. Zdoby³ siê nawet
na odprowadzenie mnie na kolej i to z kwiatami.

Wydaje mi siê, ¿e przy kontemplowaniu natury czynniki skojarzeniowe
graj¹, mniejsz¹ rolê ni¿ przy kontemplowaniu dzie³ sztuki. To jest mo¿e jedna
z przyczyn, dla których piêkno natury jest wiêkszej ilo�ci ludzi dostêpne, bo
nie wymaga wyrobienia sobie skojarzeñ, czyli tak zwanego przygotowania.

Pomówimy o tym jeszcze.
MNiedzwiecka

[14]
Pary¿. 20 VII 1922
Wczoraj wieczorem znalaz³am w puszce Twój list. Ucieszy³am siê nim,

ale brak mi w nim by³o opisu wra¿enia, jakie zrobi³o Rouen i proszê w na-
stêpnym li�cie o uzupe³nienie.

Czujê siê bardzo �le. Stan fizycznej i moralnej depresji trwa. Wracam
wieczorem prosto z banku do domu i bezmy�lnie le¿ê na ³ó¿ku, nie maj¹c si³
ani ochoty na nic. Nie próbowa³am jeszcze pracowaæ, bo wiedzia³am, ¿e nie
pójdzie, a ba³am siê prze¿yæ moment, kiedy mózg odmawia pos³uszeñstwa.
W sobotê po po³udniu chcê siê wzi¹æ do roboty. Mo¿e przejdzie mi ten nastrój
wewnêtrznej pustki, któr¹ teraz odczuwam. Za parê dni otrzymam z Londynu
obstalowan¹ przeze mnie Analysis of Mind [Bertranda] Russell�a. Cieszê siê
na tê lekturê i liczê, ¿e mi co� przyniesie.

Nie wiem czy mi jest lepiej z Tob¹, czy samej. W ci¹gu tych paru dni by³o
mi z Tob¹ bardzo dobrze. Czu³am w Tobie jaki� punkt oparcia i by³o mi
wyj¹tkowo spokojnie. Twoja m³odo�æ i rado�æ ¿ycia ci¹gn¹ mnie do ¿ycia,
które sk¹din¹d tak bardzo przesta³o mnie ju¿ nêciæ.

Czasem wydaje mi siê, ¿e s¹ we mnie rzeczy, które Ci siê jeszcze wymykaj¹.
Mo¿e z czasem obejmiesz mnie ca³kowicie. Na razie mam wra¿enie, ¿e jestem
mniej prosta, bardziej perwersyjna (nie w z³ym sensie, a mo¿e i w z³ym) ni¿ Ty
i ¿e trzeba spojrzeæ na mnie pod tym k¹tem, by wiele rzeczy we mnie zrozumieæ.

To, ¿e nie mówi³e�, ¿e siê domy�lasz, mnie nie dziwi. Ze wzglêdu na to
w³a�nie, ¿e siê domy�la³e� cieszê siê podwójnie, ¿e to siê wyja�ni³o.
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Nied³ugo bêdê mia³a �home� w³asny. P. Abramsonówna, która propono-
wa³a mi swoje mieszkanko do 1 XI, zdo³a³a mnie wreszcie w czasie swej
powtórnej wizyty namówiæ i wyprowadzam siê w sobotê, 8 VIII na Gay-
-Lussac 68. Razem z w³asnym k¹tem przybywa mi ca³y szereg gospodarskich
zajêæ, ale mam nadziejê, ¿e temu zwyciêsko podo³am.

Wczoraj by³am w moim mieszkanku, które ju¿ opustosza³e czeka na mnie
i zrozumia³am, ¿e samotno�æ w nim bêdzie stokroæ doskonalsza ni¿ samot-
no�æ w pokoju hotelowym, gdzie ci¹gle czuje siê ludzi dooko³a siebie. Obie-
cujê sobie du¿o siedzieæ w domu, zw³aszcza, ¿e Biblioteka Sorbony za ty-
dzieñ zamyka siê na okres wakacyjny.

Na czas trzech �wi¹t w po³owie sierpnia p. Milewiczówna, zachwycona
Cacu, chce tam powróciæ i namawia mnie bardzo, bym z ni¹ jecha³a. Byæ
mo¿e siê zdecydujê. Niezale¿nie od tej wyprawy, gdzie mogliby�my siê spo-
tkaæ, gdyby� chcia³ � umówimy siê na jak¹� niedzielê ju¿ sami.

Mój wyjazd z Pary¿a 1 XI jest ju¿ zdecydowany. Uprzedzi³am zwierzch-
nictwo w Banku, chc¹c by klamka zapad³a i bym cofaæ siê ju¿ nie mog³a.

MNiedz
Hôtel Gallia 1, rue St. Sulpice, Paris (VI.)

[15]
[Pary¿]. 23 VII 1922. Niedziela
Zdajê sobie dobrze sprawê z tego, ¿e powik³a³am Twoje ¿ycie i rozumiem

walki, które siê mog¹ toczyæ w Tobie. Nie zdaje mi siê, by by³o dobrze je
przemilczaæ, tym bardziej, ¿e i tak zdajemy sobie sprawê z tego, co siê w nas
rozgrywaæ mo¿e.

I ja prze¿ywam ró¿ne rozterki. Wiem, ¿e pój�cie z Tob¹ jest wybraniem drogi
bardzo ciê¿kiego oporu, a jestem w fazie wielkiego upadku si³ i marzenia o odpo-
czynku i spokoju. Z drugiej strony, wiem, ¿e je¿eli siê nie d�wignê, to wiele kart
¿ycia odwróci siê ju¿ na zawsze i ogarnia mnie bunt przeciw mo¿liwo�ci zrezygno-
wania z tylu dróg, które mog¹ siê jeszcze przede mn¹ otworzyæ. Te trudno�ci nie
s¹ jeszcze tak wielkie wobec tej, ¿e nie zawsze wtedy, gdy chcesz wyci¹gn¹æ mnie
z mego schronienia, znajdujesz we mnie sojuszniczkê. Obawiam siê, ¿e s¹ skarby,
które posiadaæ mo¿na tylko wtedy, gdy siê jest samotnym i lêkam siê je utraciæ.
Nie potrzebujê Ci tego t³umaczyæ. Musia³e� to niew¹tpliwie prze¿ywaæ.

Chêtnie bym odsunê³a wszelkie decyzje, ale to nie jest mo¿liwe. Czasem my�lê,
¿e ze wzglêdu na Ciebie powinnam siê z Twego ¿ycia usun¹æ. Gdyby taka decy-
zja zapa�æ mia³a, powinna by zapa�æ jak najprêdzej i nie mo¿na by jej odk³adaæ.
Sam fakt zezwolenia na to, by to, co jest trwa³o dalej, ju¿ jest obraniem pewnej
drogi, i wybór ten na przysz³o�ci zawa¿yæ mo¿e. Nie umiem nie planowaæ, bo
ka¿dy krok pope³niany dzi� ma donios³e skutki na jutro i ka¿e my�leæ o przysz³o-
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�ci. Depresja trwa. Dzisiaj przebieg nieco l¿ejszy, bo w ci¹gu wczorajszego popo-
³udnia pracowa³am porz¹dnie w Nationale , co mi dobrze zrobi³o, jak zawsze.

Po rozstaniu siê z Tob¹, prze¿y³am silny nastrój ekspiacyjny za uniesienia
cia³a. W stosunku do tych spraw nie umiem zaj¹æ okre�lonego stanowiska.
Nie wiem, czy jest w tym naprawdê co� z³ego, czy te¿ tkwi¹ we mnie przes¹-
dy wychowania i tradycje chrze�cijañskie.

Dlaczego rodzice upadaj¹ w oczach dziecka, gdy dowiaduje siê z jakie-
go aktu, powsta³o? Czy mamy tu do czynienia z jak¹� zdrow¹ intuicj¹, czy
te¿ z czym� co p³ynie z b³êdnego postawienia tych spraw w wychowaniu.

Dlaczego teoretycznie z³e mi siê wydaje fizyczne zbli¿enie bez mi³o�ci, a Tobie
dajê siê bez skrupu³u, i z najzupe³niejsz¹ wiar¹ ¿e mnie to nie poni¿a.

Ca³y szereg �dlaczego?� przesuwa mi siê po g³owie i chcia³abym z Tob¹
w wielu sprawach obszernie pomówiæ.

Nie umiem dzi� powiedzieæ, czy bêdê mog³a spotkaæ siê z Tob¹ w przysz³¹
niedzielê na pewno. Byæ mo¿e, dla b³ahych powodów trzeba bêdzie spotkanie
od³o¿yæ do nastêpnej niedzieli. Gdybym zdecydowa³a siê wyjechaæ do Beauvais,
wzglêdnie Mantes w sobotê 29 VII � tak pó�no, ¿e za pó�no by³oby na wymianê
listów � dowiem siê sama o rozk³adzie poci¹gów i napiszê plan gotowy.

Bojê siê, ¿e ze wzglêdu na lakoniczno�æ sformu³owañ, ten list da powód do
paru nieporozumieñ. Nie snuj z niego ¿adnych wniosków, bez uprzedniej ze
mn¹ rozmowy. Do tych wszystkich spraw chcê jeszcze obszernie powróciæ.

By³am dzi� na wycieczce z p. Milewiczówn¹ i panem Dembiñskim. By³am ca³y
czas nieobecn¹ i my�la³am du¿o o naszych sprawach odwa¿nie i spokojnie. Nie chcê,
by� wed³ug recepty Olka [Gru¿ewskiego] kry³ przede mn¹ swoje rozterki. To co Ciê
drêczy, bêdziesz musia³ i tak zd³awiæ sam, nie chcê wiedzieæ, co siê w Tobie dzieje.

MNiedzwiecka

[16]
[Pary¿]. 27 VII 1922. Czwartek wieczorem
Martwi mnie Twój stan wewnêtrzny i te szarpania, o których mówisz.

Mam wra¿enie, ¿e moja obecno�æ przynios³aby Ci trochê spokoju i my�lê, ¿e
mo¿e �le jest, ¿e w³a�nie teraz jeste� sam.

Nie chcia³abym, ¿eby Ciê zatrzymywa³ w Rouen jaki� upór. Je¿eli by�
przewidywa³, ¿e tu bêdzie Ci lepiej i ¿e bêdziesz spokojniej w Pary¿u praco-
wa³, wróæ przed terminem, który sam sobie w swoim czasie wyznaczy³e�.

W niedzielê nie bêdê mog³a siê z Tob¹ spotkaæ. Od³o¿ymy nasz¹ rozmo-
wê do nastêpnej niedzieli i szczegó³y sprecyzujemy w ci¹gu nastêpnego tygo-
dnia. Technicznie sprawa nie jest ³atwa, bo p. Helena i pan Dembiñski pro-
ponuj¹ mi swoje towarzystwo, ale mo¿e uda mi siê wszystko pomy�lnie
uplanowaæ, bez wzbudzania ¿adnych podejrzeñ.
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Ostatnimi dniami jest mi lepiej. Moj¹ ksi¹¿kê z Londynu mam ju¿ u sie-
bie. U³o¿y³am sobie program na najbli¿sze miesi¹ce, co mnie bardzo zachêci-
³o do pracy. W ci¹gu sierpnia do biblioteki chodziæ nie bêdê i bêdê wieczo-
rami czytywa³a w domu Russella. Liczê na to, ¿e to siedzenie w domu bêdzie
stanowi³o dla mnie mi³y wypoczynek.

W przysz³o�æ patrzê teraz nieco spokojniej, a raczej umiem nie patrzeæ
w ni¹ wcale. Znowu mam ochotê ¿yæ dobr¹ chwil¹ i nie my�leæ o jutrze. I Ty
staraj siê od siebie odsun¹æ na razie te zagadnienia. Po co d�wigaæ samemu,
to co musimy ponie�æ we dwoje. Jak przyjadê, pomówimy o tym d³ugo
i zupe³nie szczerze. S¹ wprawdzie rzeczy, o których w naszych warunkach
mówiæ trudno, ale my�lê, ¿e potrafimy stan¹æ ponad tym.

Dlaczego wydaje Ci siê, ¿e Twój stosunek do mnie jest tylko pó³-mi³o-
�ci¹. Czy to Twoje uczucie jest niezupe³ne, czy te¿ przypisujesz winê mnie,
wzglêdnie po prostu uk³adowi warunków. Wyja�nij.

Z przykro�ci¹ my�lê o bliskim powrocie do kraju, z przera¿eniem o roz-
poczêciu ¿ycia rodzinnego, tak jak przedtem. Zdawa³o mi siê, ¿e po skoñ-
czeniu uniwersytetu i wyje�dzie do Pary¿a, bêdê mog³a rozpocz¹æ nowe ¿y-
cie. W czasie pobytu w Warszawie przekona³am siê, ¿e Pary¿ niebawem
znajdzie siê na marginesie mego ¿ycia i ¿e po powrocie nawi¹zaæ bêdê mu-
sia³a do starych dziejów.

Londyn jeszcze niezupe³nie pewny. S³yszê o jakiej� urz¹dzanej przez In-
stitut Catholique pielgrzymce do Jerozolimy i w ci¹gu najbli¿szych dni za-
mierzam i�æ siê dowiedzieæ, na jakich warunkach mo¿na by siê do niej przy-
³¹czyæ. Ochotê mam ogromn¹, ale obawiam siê, ¿e nie bêdê mog³a zastosowaæ
siê do terminu, ani ponie�æ tak wielkich kosztów.

Nie wiem dlaczego mam wra¿enie, ¿e my�lisz o mnie dzisiaj mniej ¿ycz-
liwie ni¿ zwykle. Czy to prawda?

MNiedzwiecka

[17]
[Pary¿]. 30 VII 1922. [Niedziela]
Jest dzi� niedziela. Odmówi³am towarzyszeniu p. Helenie i panu Dem-

biñskiemu w jakiej� wycieczce statkiem i spêdzam dzieñ samotnie.
Wychodz¹c, rano, znalaz³am w puszce Twój list i zabra³am go ze sob¹ do

Jardin des Plantes,
Gdzie w³a�nie sz³am i gdzie mieszka³am dzisiaj przez pó³ dnia.
Depresja wróci³a. Tylko z dniem zape³nionym szczelnie od rana do nocy

moja egzystencja jest zno�na. Gdy tylko otwiera siê jaka� drobna luka opa-
nowuje mnie fatalny, chorobliwy stan nerwowy. Mam wra¿enie, ¿e nie mogê
nigdzie znale�æ sobie miejsca. Nie mam domu nigdzie.
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Ani w przestrzeni, ani w ludziach, ani w rzeczach. Szukam go w Tobie,
ale w takich chwilach i w Tobie znale�æ go nie mogê.

Nies³usznie przypuszczasz, ¿e kiedykolwiek traktowa³am Ciê jak ksi¹¿kê.
Stosunek mój do Ciebie zawsze by³ poza podobnym punktem widzenia. Mi³o�æ
nie by³a mi nigdy �rodkiem potrzebnym do czytania w Tobie. Przecie¿ i przed-
tem, stoj¹c na innym jeszcze gruncie, rozmawiali�my zawsze szczerze i prosto.

To co czujê dla Ciebie nie jest ³atwe do sformu³owania. S¹ chwile gdy za
Tob¹ têskniê. Bywa to czêsto, wtedy gdy czujê siê jaka� bezbronna i s³aba.
Robiê sobie za to wyrzuty, bo w przypuszczeniu, ¿e zwracam siê do Ciebie,
kiedy mi jeste� potrzebny, pos¹dzam siê o interesowno�æ.

Zwracanie siê do Ciebie z jakim� kobiecym gestem szukania podpory i obrony,
nie wyczerpuje tych chwil, kiedy chcia³abym Ciê mieæ przy sobie. Têskniê
czasem do Ciebie i w momentach, kiedy jestem silna. Jest to wtedy têsknota za
kim�, co wszystko we mnie akceptuje, za kim� przed kim siê nie k³amie i jesz-
cze co� wiêcej, z czego nie umiem zdaæ sobie dok³adnie sprawy.

Bywa³y chwile, kiedy decydowa³am siê na wi¹zanie mojego ¿ycia z Twoim,
i kiedy ta decyzja przynosi³a mi ulgê i spokój. Zdarzaj¹ siê inne chwile, kiedy
mi siê wydaje, ¿e mog³abym rozstaæ siê z Tob¹ z dnia na dzieñ, prawie bez ¿alu.

Czêsto poch³ania mnie zagadnienie co mi jest dro¿sze, Ty czy mi³o�æ. Nie
wiem czy dok³adnie rozumiesz o co mi chodzi. S¹ pewne formy ¿ycia, pewna
atmosfera, do której siê têskni i wobec której zdaje siê nikn¹æ indywidual-
no�æ cz³owieka, który tê atmosferê z sob¹ przynosi. To zagadnienie zabiera
zawsze du¿o miejsca w mojej �wiadomo�ci. Nasunê³o mi siê ono dlatego, ¿e
du¿o ludzi przesunê³o mi siê przez ¿ycie i ¿e sylwetki zaczê³y mi nikn¹æ wobec
sprawy. Drêczy mnie to bardzo czêsto i potêpiam siê za to.

Dzisiaj mam wra¿enie, ¿e to ca³e zagadnienie jest nonsensem. Przecie¿
atmosfera, jaka miêdzy nami panuje, mog³a stworzyæ siê tylko w tej konfigu-
racji ludzi, a nie w ¿adnej innej. Od tego, jaki jeste� Ty, zale¿y ca³kowicie
nasz stosunek � wiêc Twoja indywidualno�æ musi tu odgrywaæ rolê. Powró-
cimy jeszcze do tego, bo lêkam siê, ¿e nie mówiê jasno.

Co do niezupe³no�ci Twego uczucia wydaje mi siê, ¿e wymagasz za du¿o.
Nie przypuszczam, ¿eby dwoje ludzi mog³o utrzymaæ stale poczucie zupe³-
nego obejmowania siê i posiadania. Byæ mo¿e, ¿e wystarcza �wiadomo�æ mo¿-
liwo�ci takiego obejmowania i ¿e jest pewien czar w tym gubieniu siê i odzy-
skiwaniu na nowo. Zarazem rozumiem ten lêk i ochotê zaprzepaszczenia siê
w kim�, o którym wspominasz. Znam dobrze chwile kiedy prze¿ywa³am oba
te uczucia jednocze�nie.

Lektura Russella sprawia mi rado�æ ogromn¹. Tak wielk¹, jakiej nie prze-
¿ywa³am dawno, wobec ¿adnego konkretnego przedmiotu. Si³a wzruszeñ,
jakie prze¿ywam w zwi¹zku z abstrakcj¹, nie da siê zupe³nie mierzyæ z inten-
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sywno�ci¹ prze¿yæ zwi¹zanych ze �wiatem konkretnym. Jeszcze jeden do-
wód, ¿e tam, w �wiecie teorii jest moje w³a�ciwe miejsce.

Obiekcje, które czynisz przeciw spotkaniu siê w Beauvais bardzo mi odpo-
wiadaj¹, bo wo³a³abym wyjechaæ bli¿ej, zw³aszcza, ze wzglêdu na to, ¿e w so-
botê siê przeprowadzam, nie bêdê mog³a tak wcze�nie wyjechaæ z Pary¿a.
Spotkamy siê w Mantes. Poci¹g wyznaczê w nastêpnym li�cie.

Maryla
[18]

[Pary¿]. 2 VIII 1922. �roda
Ju¿ jest pó�no, oczy mi siê klej¹ i niewiele prawdopodobnie potrafiê Ci

powiedzieæ. Nie chcê wszak¿e odk³adaæ pisania, bo chcê ¿eby� zawczasu móg³
sobie unormowaæ swoje plany i godzinê przyjazdu do Mantes.

Nie chc¹c siê mêczyæ ju¿ w sobotê i spieszyæ od³o¿y³am przeprowadzkê
na pocz¹tek przysz³ego tygodnia, tak ¿e do Mantes bêdê mog³a przyjechaæ
wcze�niej ni¿ przewidywa³am.

Wyjadê z Gare St. Lazare wed³ug wszelkiego prawdopodobieñstwa omnibu-
sem, który odchodzi o 14.00, a przychodzi do Mantes o 16.00. Gdybym nie zd¹-
¿y³a na ten poci¹g wezmê express o 17.00 i stanê w Mantes o 18.00. Na wypadek
gdyby�my dla jakich� nieprzewidzianych przeszkód nie spotkali si¹ na dworcu,
punktualnie o 8.00 zastaniesz mnie przed fasad¹ katedry naprzeciw g³ównego
portalu. Gdyby� mia³ tym planom co� do zarzucenia zd¹¿ysz jeszcze odpisaæ. List
pisany w pi¹tek otrzymam w sobotê rano, i zastosujê siê do jego tre�ci.

Czujê siê w Pary¿u ju¿ jako� na wylocie i z trudno�ci¹ zmuszam siê do
jakiej� programowej pracy. Czytam du¿o powie�ci, z których jedna (polska)
podoba³a mi siê tak bardzo, ¿e chcê by� j¹ przeczyta³. Dzisiejszy wieczór spê-
dzi³am jak zwykle nad Russellem. Bardzo chcia³abym skoñczyæ go w ci¹gu
sierpnia, gdy¿ na wrzesieñ obieca³am artyku³ do �Przegl¹du Warszawskiego�.

Mam nadziejê, ¿e spotkamy siê w sobotê bez ¿adnych nieporozumieñ.
Pisaæ mi siê nie chce, bo liczê na blisk¹ rozmowê. Jeszcze raz powtarzam, ¿e
do³o¿ê wszelkich starañ by wyjechaæ o 14.00, bo by³oby mi najwygodniej i�æ
na dworzec prosto z banku.

Maryla

[19]
[Pary¿]. 8 VIII 1922. Wtorek wieczór.
Wróci³am z Mantes w jakim� nastroju spokojnej ufno�ci w przysz³o�æ.

Wi¹za³am j¹ z Tob¹ i zdawa³o mi siê, ¿e nam bêdzie dobrze. Twój list naru-
szy³ mój spokój. W ci¹gu ca³ego dnia tysi¹ce spraw przesunê³o mi siê w zwi¹z-
ku z nim po g³owie. W tej chwili wydaje mi siê, ¿e nie potrafiê ju¿ swoich
my�li skoordynowaæ, bo jest ju¿ pó�no i bardzo jestem zmêczona instalacj¹
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w swoim nowym domu. Dlatego nie wiem, czy powiem to, co chcê i tak jak
chcê; nie chcê wszak¿e odk³adaæ odpowiedzi do jutrzejszego wieczoru cho-
cia¿by dlatego, ¿e ze wzglêdu na ewentualno�æ zwiedzenia Cacu plan naszej
sobotniej marszruty powinien Ci byæ wcze�niej znany.

Jestem zgnêbiona tym, ¿e wtedy kiedy ja wraca³am do Pary¿a spokojna i jak na
siebie dosyæ promienna, z uczuciem, ¿e mi jest z Tob¹ dobrze i ¿e siê dobrze poro-
zumiewamy, Ty� wraca³ do siebie z przekonaniem, ¿e nie by³e� szczery, ¿e� nie poru-
szy³ spraw dla siebie najdonio�lejszych i ¿e, jak piszesz, zdawa³e� siê sobie g³upi i lichy.

Mo¿liwo�æ porozumiewania siê, skoro jak twierdzisz, stajesz siê ze mn¹
inny ni¿ wtedy gdy jeste� sam, wydaje mi siê w tych warunkach napotykaæ
na znaczne trudno�ci.

Nie wiem i istotnie tym razem nie rozumiem, co Ci w moim towarzy-
stwie ka¿ê przemilczaæ to co uwa¿asz za najwa¿niejsze. Czy to owo wrogie
Ci moje nastawienie w stosunku do ludzi i �wiata?

To nastawienie o którym mówili�my i które starali�my siê sformu³owaæ
bezwzglêdnie we mnie jest, ale zdaje siê, ¿e mimo wszystko przeceniasz jego
rolê. Lêkam siê, ¿e chc¹c moje �ja� przecie¿ jednak w jaki� sposób skleiæ,
przesadzasz i wpadasz w karykaturê.

To wra¿enie nasunê³o mi siê tak¿e, gdy czyta³am w jaki sposób rekon-
struujesz motywy, które mnie sk³aniaj¹ do zbli¿enia z Tob¹. Pos¹dzasz mnie
o liczenie na zimno wtedy, gdy zdawa³o mi siê, ¿e dla nikogo uczuciowo nie
zrobi³am tyle od dawna, ile dla Ciebie.

Znowu teraz mam ochotê cofn¹æ siê, tym razem ju¿ na dobre, do mojej skorup-
ki. Energia wydostania siê z niej pod wp³ywem Twojego listu jako� mnie opad³a.

Pragnê³abym wyj�æ z siebie, gdybym wierzy³a, ¿e to Ci przyniesie naprawdê
co� dobrego. Je¿eli wszak¿e mam wnie�æ do Twego ¿ycia jedynie rozterki i kom-
plikacje, trud staje siê w znacznej mierze daremny.

Nie chcê odgrywaæ w stosunku do Ciebie naprawdê roli kusicielki, odci¹gaj¹c
Ciê od ekspiacji, która Ci siê wydaje konieczna. Przykro mi odbieraæ Ciê kobiecie,
z któr¹ wi¹¿e Ciê Twoja przesz³o�æ i nie chcê w stosunku do niej zawiniæ.

Je¿eli masz siê tak drêczyæ, jak siê teraz drêczysz, istotnie lepiej wyjazd
Twój do Tunisu, wzi¹æ za pretekst do ostatecznego rozstania.

Wo³a³abym tego listu nie wysy³aæ, bo lêkam siê, ¿e bêdzie wydawa³ Ci siê
rozgoryczony i nieprzyjemny. Jestem daleka od odebrania Ci tych uczuæ, ja-
kie Ci dajê, ale istotnie przyznajê, ¿e ogarn¹³ mnie ogromny smutek, gdy
przeczytawszy Twój list, zda³o mi siê jasno rozumieæ daremno�æ moich wy-
si³ków. Chcia³am dobrze � dzieje siê �le. Istotnie muszê byæ stworzona dla
�wiata teorii, skoro tak niezgrabnie biorê siê do ¿ycia.

Wrócimy do tego w sobotê i w ci¹gu dni nastêpnych. P. Milewiczówna
chc¹c zapobiec wszelkim z³ym ewentualno�ciom naznaczy³a Ci w kartce, któr¹
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za³¹czam, ca³y szereg punktów spotkania, z których ostatni �wiadczy o jej
dobrym humorze.

Liczê na to, ¿e spotkamy siê w Avranches w sobotê o 23.54 na dworcu.
Gdyby� móg³ wcze�niej zatrzymaæ dwa pokoje, z których ka¿dy na dwie oso-
by, by³oby dobrze. Nie rób sobie wszak¿e z tym ¿adnych k³opotów, bo jest
rzecz zupe³nie b³ahej wagi, i nie w¹tpiê, ¿e mimo nat³oku przejezdnych do-
staniemy w ostatniej chwili jakie� locum.

Odpisz, 68 me Gay-Lussac (Paris Ve) i nie k³ad� mojego listu do jednej
rubryki z listem z Norymbergi!

Twoja Maryla

[20]
[Pary¿]. 17 VIII 1922
Dzisiejszy wieczór spêdzi³a u mnie p. Helena. Do pó�na czyta³y�my Moyen

Age.
Jest ju¿ teraz pora spó�niona i nie bêdê pisa³a obszerniej. Chcê Ci tylko

zgodnie z obietnic¹
Powiedzieæ, jak o Tobie my�la³am od chwili naszego rozstania.
Jest mi tak, jak mi by³o po wyje�dzie z Mantes � s³odko i spokojnie. Mam

najg³êbsze przekonanie, ¿e ludzi o Twojej warto�ci nie spotyka siê czêsto i cieszê
siê, ¿e nasze drogi siê skrzy¿owa³y. Ufam Ci i wierzê, ¿e mnie nigdy w niczym nie
zawiedziesz i ¿e zawsze bêdziesz na tym poziomie, na jakim Ciê teraz widzê.

Wierzê, ¿e wespó³ z Tob¹ potrafiê ¿yæ na szerok¹ i, w moim przekonaniu,
mo¿liwie najlepsz¹ skalê i ¿e wszystko co dla Ciebie bêdê musia³a po�wiêciæ,
bêdzie dla Ciebie po�wiêciæ warto.

Przychodz¹ ró¿ne trudno�ci, wiêkszej i mniejszej miary, ale na razie nie
m¹c¹ mi spokoju.

Cieszê siê, ¿e w przysz³ym tygodniu przyjedziesz i ¿e bêdziemy wieczory
spêdzaæ razem.

Dzieñ w biurze, po nocy bezsennej, min¹³ wzglêdnie ³atwo. Dzi� raczej
czujê siê bardziej zmêczona. Nie we�miesz mi za z³e, ¿e przerwê pisanie, aby
siê wreszcie po³o¿yæ.

Czekam na list i proszê o uprzedzenie mnie o przyje�dzie do Pary¿a.
MNiedz

[21]
Amiens. 15 XI 1922
Stachu Kochany,
Jestem w Amiens wcze�niej ni¿ projektowa³am przed rozstaniem siê z Tob¹.

W Pary¿u nie mog³am sobie znale�æ miejsca. Wewnêtrznie go ju¿ po¿egna-
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³am i ka¿da chwila, któr¹ tam spêdza³am, wydawa³a mi siê stracona, to te¿
nie waha³am siê odpoczynek od³o¿yæ do Amiens i po dwudziestoczterogo-
dzinnym godzinnym pobycie w Pary¿u, wêdrowaæ w �wiat dalej.

Przed chwil¹ wróci³am do hotelu po d³ugiej kontemplacji przed fasad¹ kate-
dry. Masz racjê, ¿e jest bardziej feeryczna od innych. Mam przed sob¹ spokojny
wieczór i cieszê siê. W Pary¿u mia³am gor¹czkê i nieustanny, wewnêtrzny niepo-
kój � kr¹¿y³am miêdzy Gay-Lussac, gdzie z³o¿y³am rzeczy, a hotelem na Châte-
audun, gdzie mieszka³am prowizorycznie. Mia³am wra¿enie, ¿e nie mam w³a�ci-
wie dachu nad g³ow¹ i ¿ycie koczownicze zaczê³o mi siê wydawaæ mêcz¹ce.

Odzwyczai³am siê w czasie podró¿y z Tob¹ od samotno�ci i teraz czujê co�
w rodzaju zdziwienia, ¿e Ciebie przy mnie nie ma. Objawia siê to miêdzy innymi
w drobiazgach. Wysiadaj¹c z poci¹gu z Marsylii, który nawiasem mówi¹c spó�-
ni³ siê o dwie godziny do Pary¿a, zdziwi³am siê mocno, ¿e trzeba bêdzie zmagaæ
siê samej z technicznymi trudno�ciami ¿yciowymi. Wyda³o mi siê to trudne
i skomplikowane. Zdemoralizowa³e� mnie i przesta³am radziæ sobie sama.

My�lê o Tobie spokojnie i bardzo przyja�nie. My�lê czê�ciej ni¿ przy-
puszcza³am, a nawet zdaje mi siê, ¿e za Tob¹ têskniê. Mówiê �zdaje siê�, bo
nie mia³am jeszcze czasu na dok³adniejsze wejrzenie w siebie i nazwanie tego,
co siê tam dzieje.

Na ogó³ staram siê teraz ca³¹ energiê skierowaæ na moj¹ najbli¿sz¹ przy-
sz³o�æ i wyzyskanie Londynu. Od mojej znajomej Angielki, do której pisa³am
z Prowansji, dosta³am list inteligentny, prosty i tak serdeczny, ¿e a¿ mi to
zrobi³o szczer¹ przyjemno�æ. Obiecuje mi, ¿e je¿eli pozwolê na to, nie opu�ci
mnie na krok w Londynie. Zaczê³a od kupienia biletów na sztukê Shelleya
dla mnie i dla siebie na najbli¿szy poniedzia³ek, co �wiadczy, ¿e ma szczere
intencje i ¿e mogê liczyæ na jej obietnice.

Milewiczównê zasta³am przemêczon¹ i rozgoryczon¹. Moja zastêpczyni
nie s³u¿y jej na razie wielk¹ pomoc¹, wobec czego p. Helena pracuje po jede-
na�cie godzin, przy czym jeszcze nie mo¿e robocie podo³aæ. Rozstanie z ni¹
zrobi³o mi wielk¹ przykro�æ. Wobec jej projektowanego wyjazdu w egzo-
tyczne kraje, jest istotnie mo¿liwe, ¿e siê mo¿emy wiêcej w ¿yciu nie spo-
tkaæ. Obawiam siê na przysz³o�æ jakiego� sztucznego podtrzymywania, z cza-
sem coraz bardziej ja³owej korespondencji, i jest mi niezmiernie przykro na
my�l, ¿e wygasn¹æ mo¿e to wszystko co nas ³¹czy³o. Rozstanie z (dyrekto-
rem) raz jeszcze bardzo czu³e. Wzruszy³ mnie do reszty, przys³aniem przed
podró¿¹ prze�licznych ró¿, które dowioz³am pieczo³owicie do Amiens.

Mo¿e mój list Ci sprawi zawód? Mo¿e spodziewa³e� siê innego? Mo¿e
zaliczysz go do jednej rubryki z nieprzyjemnym listem norymberskim? Przy-
kro mi, ¿e jeste� tak daleko i ¿e nie mo¿na nic ewentualnie uzupe³niæ, albo
wyja�niæ. Nasza utrudniona w najbli¿szej przysz³o�ci korespondencja jest mi
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tym przykrzejsza, gdy pomy�lê, ¿e wiêksz¹ czê�æ nieporozumieñ, jakie miê-
dzy nami mia³y miejsce, zawdziêczamy korespondencji i ¿e nie by³oby ich,
gdyby�my byli razem. Adresuj do p. Heleny (23 rue Turgot). Uprzedzi³am, ¿e
listy dla mnie bêd¹ przychodzi³y do niej i obieca³a mi przeadresowywaæ je
skrupulatnie.

Jak dojecha³e�? Pamiêtaj, ¿e obieca³e� mi o sobie troskliwiej ni¿ zwykle
my�leæ. Nie chcê ¿eby moje macierzyñskie przestrogi, na które siê oburza³e�,
zosta³y zupe³nie zlekcewa¿one i ¿eby tkliwo�æ, któr¹ w nie k³ad³am, zosta³a
zupe³nie zignorowana.

Nastêpny list piszê do Palermo.
Poca³uj mnie w czo³o na dobranoc.
Maryla

[22]
[Londyn]. 18 XI 1922. Sobota wieczór
Przykro mi, ¿e wys³a³am ostatnio do Ciebie jaki� niem¹dry list. W ogóle

ta ca³a utrudniona teraz korespondencja nie jest mi³a. Gdy pomy�lê, ¿e listy
kursuj¹ tak d³ugo i ¿e trzeba jednym listem karmiæ siê przez tydzieñ, a mo¿e
i wiêcej, zaczynam mimo woli liczyæ siê ze s³owami i pisaæ rzeczy mo¿liwie
najd³u¿ej wa¿ne.

Nie mia³am jeszcze nic od Ciebie. Wczoraj rano dopiero pos³a³am mój adres
p. Helenie, wiêc dopiero za parê dni bêdê mog³a mieæ pierwsze wiadomo�ci.

Przyjecha³am do Londynu we czwartek 16 XI o 5.00 po po³udniu. Przy-
gnêbi³a mnie na granicy nieprzyjemna godzinna indagacja, po co jadê do
Anglii, sk¹d mam pieni¹dze itd. itd. Podobno du¿o bolszewików przemyca
siê do Anglii, wiêc poddanych rosyjskich i polskich poddaje siê specjalnemu
�ledztwu, dla zabezpieczenia siê przed nap³ywem niebezpiecznych elemen-
tów. Gdybym by³a wiedzia³a, ¿e co� podobnego mnie spotkaæ mo¿e, by³a-
bym zaopatrzy³a siê w jakie� listy, za�wiadczenia itp. Mnie jedn¹ zatrzymano
tak d³ugo, mój poci¹g sobie poszed³ i dlatego przyjecha³am do Londynu z dwu-
godzinnym opó�nieniem. Domy�lasz siê, ¿e czu³am siê nieszczê�liwa i pokrzyw-
dzona, zwa¿ywszy czysto�æ moich intencji.

Ulokowa³am siê w jakim� pensjonacie w niez³ym punkcie. Nie masz po-
jêcia, jak mi jest w moim pokoju zimno. Anglicy nie tylko nie opalaj¹ nigdy
mieszkañ, lecz ponadto w czasie najwiêkszych nawet mrozów okna maj¹
szeroko otwarte. Nie chcia³am wierzyæ w³asnym uszom, gdy moja s³u¿¹ca
powiedzia³a mi, ¿e moje okno siê w ogóle nie zamyka. Piszê o tych drobiaz-
gach obszernie, bo maj¹ one wielki wp³yw na moje samopoczucie. Mia³am
tak¹ têsknotê za spokojnym k¹tem, gdy przyje¿d¿a³am do Londynu, tymcza-
sem znowu nie mam domu. W swoim pokoju z konieczno�ci staram siê by-
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waæ jak najrzadziej, a kiedy w nim siedzê, nie mogê my�leæ o niczym innym,
jak tylko o tym, ¿e jest mi zimno, ¿e trzeba rêce rozetrzeæ, i ¿e s¹ na �wiecie
szczê�liwi ludzie, którzy nie marzn¹ tak jak ja. Wczorajszy i dzisiejszy dzieñ
spêdzi³am na zwiedzaniu. Wczoraj wieczorem próbowa³am sobie przygoto-
waæ to, co mam do powiedzenia Russellowi. Zaledwie zaczê³am uczu³am
silny opór zmêczonego mózgu. Nie by³am w stanie nic obj¹æ, najbardziej
znane nazwiska zaczê³y mi siê wymykaæ i musia³am zrezygnowaæ z roboty.
Posz³am spaæ pod wra¿eniem, ¿e swoj¹ sprawno�æ umys³ow¹ zaprzepa�ci³am
gdzie� na zawsze i ¿e mam niew¹tpliw¹ anemiê mózgu, która mo¿e byæ nie-
uleczalna. Wszystkie próby zbadania, czy umiem jeszcze my�leæ, da³y ujem-
ny rezultat. Nie umiem zrekonstruowaæ ¿adnego nawet najprostszego rozu-
mowania, nie umiem nawet zbudowaæ sylogizmu, a skromna erudycja, któr¹
posiada³am, zupe³nie pierzch³a mi z pamiêci. Czy¿by naprawdê ta gospodar-
ka rabunkowa, któr¹ prowadzi³am w Pary¿u, mia³a pozostawiæ mi �lady na
ca³e ¿ycie? Po prostu przypomnieæ sobie nie mogê, jak to bywa³o dawniej,
kiedy umia³am sobie równie¿ zdawaæ jasno sprawê z tylu rzeczy i kiedy znaj-
dowa³am tyle przyjemno�ci w sprawnym my�leniu dla niego samego.

Ogarnia mnie czasem taki niepokój, ¿e mam chwilami ochotê rzuciæ
wszystko i czym prêdzej wracaæ do Warszawy, ¿eby odpocz¹æ i sprawdziæ czy
potrafiê pracowaæ, tak jak dawniej. S³ysza³am o przeci¹¿eniach umys³owych,
które pozostawia³y trwa³e �lady i bojê siê, ¿e podobny wypadek mo¿e zaj�æ i ze
mn¹.

By³am dzi� u Russella, ale go nie zasta³am w domu. Przedwczoraj odby³y
siê w Londynie wybory i Russell zdaje siê byæ polityk¹ zupe³nie zaabsorbo-
wany, s¹dz¹c z licznych afiszów, na których figuruje jego nazwisko jako mówcy
itd. itd.

Bardzo siê lêkam, ¿eby ta wizyta, na któr¹ tak ogromnie liczê, mnie nie
zawiod³a dla braku czasu czy dobrej woli z jego strony. Moment jest mo¿e
trochê niefortunny by go trudziæ, ale nie mogê ju¿ wytrzymaæ, zw³aszcza ¿e
jego pomoc i wskazówki s¹ mi realnie potrzebne.

Moja znajoma Angielka przysz³a do mnie dzisiaj. Jest pe³na entuzjazmu
i dobrej woli. Jest ekscentryczna, nieco ha³a�liwa, nosi krótkie rozczochrane
w³osy i chodzi bez kapelusza po ulicy, co bynajmniej nie jest tutaj przyjête
i co, muszê przyznaæ trochê mnie przera¿a.

W poniedzia³ek rano idziemy razem na uniwersytet i do biblioteki uni-
wersyteckiej, za� wieczorem do teatru na sztukê [Percy Bysshe�a] Shelleya
The Cenci.

Mam dane na to by poznaæ Londynu z ró¿nych stron. W pensjonacie
mam prawicowe towarzystwo, za� moja m³oda znajoma pasjonuje siê wszyst-
kim, co skrajnie postêpowe.
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Bêdê mia³a z niej du¿¹ pociechê, bo interesuje siê trochê wszystkim i wprowa-
dzi mnie w bardziej intymne ¿ycie Londynu. Londyn stanowczo warto ogl¹-
daæ. Stary ko�ció³ przy Westminsterze jest jedn¹ z piêkniejszych rzeczy, jakie
kiedykolwiek widzia³am.

Wstajê punktualnie o 7.30. Na drugie �niadanie nie wracam do domu,
bo odleg³o�ci nazbyt wielkie. Do 4.00 w³óczê siê po mie�cie, po czym wra-
cam do domu i nie ruszam siê ju¿ wiêcej. Niestety, jak mówi³am, w swoim
pokoju siedzieæ nie mogê. Schodzê do salonu � jedynego pokoju, gdzie jest
kominek, przy którym skupia siê ca³e towarzystwo � towarzystwo z³o¿one
z samych Anglików nie przedstawiaj¹cych absolutnie nic interesuj¹cego.
Obcowanie z nimi traktujê jak lekcje angielskiego. Wzdycham, i rozma-
wiam ca³y wieczór o byle czym. K³adê siê spaæ bardzo wcze�nie, ale �piê
nieszczególnie. Przypuszczam, ¿e ten régime siê zasadniczo zmieni, jak za-
poznam siê z wyk³adami i jak uzyskam wstêp do biblioteki uniwersytec-
kiej.

Zamierzam siedzieæ w Londynie cztery tygodnie. Oko³o 16 XII wyje¿d¿am
prosto do kraju. W Niemczech nie zatrzymujê siê, stanowczo dla wzglêdów,
o których mówili�my. Przypuszczam, ¿e uda mi siê byæ w Oksfordzie i Cam-
bridge, tak jak zamierza³am.

Gdzie jeste� teraz? Czy Ci dobrze i czy my�lisz trochê o mnie. Czêsto
têskniê do Ciebie. Ta têsknota nie jest bynajmniej wywo³ana osamotnieniem
w obcym mie�cie, bo jak zwykle, tak i teraz, samotno�æ mi ani przez chwilê
nie ci¹¿y. Orientujê siê i dajê sobie radê dobrze. Czêsto jednak chcia³abym
siê z Tob¹ porozumieæ i wielk¹ rado�æ sprawi³aby mi pewno�æ, ¿e mnie za-
wsze kochasz.

Napiszê nied³ugo, znowu do Palermo.
Maryla
9 Kensington Garden Square Bayswater, London W.2.
P.S. Dajê adres na wszelki wypadek. Je¿eli obliczysz, ¿e list przed 15 XII

nie dojdzie, adresuj prosto do Warszawy.

[23]
[Londyn]. 20 XI 1922
Nie mam jeszcze od Ciebie ¿adnego listu. Przypuszczam, ¿e jutro lub

pojutrze powinnam mieæ pierwsz¹ przesy³kê z Pary¿a. Na razie w braku no-
wych, odczytujê dawne listy z Rouen i Belle Isle. Lubiê zw³aszcza te z Rouen, bo
bardziej mnie kochaj¹. Jestem dzi� bardzo zmêczona. O 9.00 wysz³am z domu
i wróci³am dopiero na obiad o 7.00. By³am w uniwersytecie i orientowa³am siê
w wyk³adach, by³am tak¿e i w bibliotece uniwersyteckiej, gdzie w wolnych
chwilach zamierzam pracowaæ.
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Po po³udniu by³ w programie teatr. Przedstawienie by³o ³adne, ale bar-
dzo mêcz¹ce, gdy¿ przez ca³y czas musia³am natê¿aæ ca³¹ uwagê, by rozu-
mieæ, tak, ¿e wysz³am z bólem g³owy i z trudno�ci¹ trafi³am do domu.

Powtórna wizyta u Russella siê uda³a, bo tym razem zasta³am go w domu.
Nigdy nie widzia³am kogo�, kto tak jak on, nie wygl¹da na autora swoich
w³asnych dzie³. M³ody, drobny, ruchliwy i raczej na pierwszy rzut oka nie-
przyjemny. Zyskuje w rozmowie, bo wypowiada siê prosto i szczerze. Nie
powiedzia³am oczywi�cie ani po³owy tego co mia³am powiedzieæ, ale mam
nadziejê, ¿e to sobie powetujê, bo zobaczymy siê jeszcze w przysz³y ponie-
dzia³ek na posiedzeniu Aristotelian Society, gdzie Russell mnie wprowadzi.

Nie jest mi na ogó³ dobrze w Londynie. Jestem zanadto zmêczona, by
cieszyæ siê tym, co widzê. Ogl¹dam z t¹ energi¹, ¿e siê bêdê kiedy� cieszy³a,
¿e to wszystko widzia³am i ¿e bêdê mia³a wiêcej przyjemno�ci wspominaj¹c,
ni¿ ogl¹daj¹c. Mêczy mnie ca³odzienny wysi³ek by dobrze rozumieæ, to, co
s³yszê dooko³a siebie. �piê d³ugo, ale siê nie czujê wypoczêta. Gdybym kie-
rowa³a siê impulsami, a nie za� tym, co uwa¿am za wskazane, wyjecha³abym
do Warszawy natychmiast. Wra¿eñ mam za du¿o. Nie mogê tyle, jest to za-
danie ponad si³y.

Dzi� w teatrze têskni³am bardzo do Ciebie. Nie wiem zupe³nie, co mi
przynios¹ Twoje listy. Wydaje mi siê, ¿e rozstali�my siê ju¿ bardzo dawno i ¿e
siê wiele rzeczy mog³o od tego czasu zmieniæ.

Dwa listy wys³a³am do Ciebie przed tym listem. Czy je dosta³e�?
Twoja Maryla
9 Kensington Garden Square Bayswater, London W.2.

[24]
[Londyn]. 29 XI 1922. �roda
Dosta³am Twój list trzy dni temu, w niedzielê rano. Wzglêdnie nied³ugo

wêdrowa³ z Tunisu i ucieszy³am siê, ¿e komunikacja pocztowa nie jest tak
utrudniona jak przypuszcza³am.

Dwa tygodnie dobiegaj¹ jutro, jak siedzê w Londynie. ̄ ycie sobie powo-
li unormowa³am i jestem dosyæ zadowolona z mego pobytu tutaj. W pogod-
ne dni zwiedzam miasto, a kiedy mg³a zapada, wêdrujê na wyk³ady i do bi-
blioteki w British Musem. W poniedzia³ek by³am na posiedzeniu Aristotelian
Society, dzi� idê na doroczne, wielkie posiedzenie Akademii z referatem filo-
zoficznym.

Zagadnienia semantyczne bardzo s¹ aktualne tutaj. Trudno siê w tych
sprawach czego� konkretnego dowiedzieæ, bo ¿adne wiêksze publikacje na ten
temat siê nie ukaza³y, ale mówi siê o tym du¿o i niejedno wyczuwa siê w at-
mosferze. Zrobi³o mi przyjemno�æ przekonaæ siê, ¿e nie tylko ja uwa¿am
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te zagadnienia za wa¿ne i nabra³am nowej energii do zabrania siê do tej ro-
boty natychmiast po powrocie do kraju.

Ze zdrowiem dobrze. Smutnie tylko wp³ywa na mój humor przemêcze-
nie umys³owe, o którym wspomina³am w jednym z moich poprzednich li-
stów i które ci¹gle bole�nie daje mi siê odczuwaæ. Po godzinie wyk³adu g³o-
wa pêka mi z bólu, czytam z ogromn¹ trudno�ci¹ i zawsze ma³o ogarniam.
Po powrocie do domu zabiorê siê do jakiej� radykalnej kuracji, bo s¹ chwile,
kiedy moja niemoc psychiczna odbiera mi zupe³nie ochotê do ¿ycia.

Wyjadê z Londynu prawdopodobnie 14 XII. Zamierzam dwa dni zatrzymaæ
siê w Brukseli i stamt¹d ju¿ jechaæ prosto do Warszawy. Przysz³a mi na �wiat ma³a
siostrzeniczka i jestem ciekawa j¹ zobaczyæ. W ci¹gu nastêpnego tygodnia zrobiê
wyprawê do Cambridge i Oksfordu. Od³o¿y³am tê wycieczkê na razie na pó�niej,
bo chcia³am przedtem zebraæ mo¿liwie najdok³adniejsze informacje, w jaki sposób
najlepiej wyzyskaæ swój krótki pobyt w tych miastach.

Projekty naukowe oddali³y mnie trochê w ci¹gu ostatnich dni od mojego ¿ycia
uczuciowego. Przecie¿ jednak zastanawiam siê du¿o nad tym, co by³o i co byæ mo¿e.

My�la³am nie dalej jak dzi� nad tym, czy w ci¹gu ostatnich miesiêcy by³y
chwile kiedy bêd¹c ze mn¹, czy te¿ w mojej nieobecno�ci, ale przeze mnie,
mog³e� powiedzieæ, ¿e by³e� szczê�liwy. Okoliczno�ci da³y nam tyle. Da³y
nam samotno�æ w wielkim mie�cie, da³y nam katedry, które zwiedzali�my
razem, da³y nam w ci¹gu ostatniej naszej podró¿y Prowansjê jako t³o i b³êkit-
ne po³udniowe morze. Czy by³e� szczê�liwy? Wierzê, ¿e Ci bywa³o ze mn¹
dobrze, ale czy zdarza³y siê jakie� momenty ponad t¹ spokojn¹ skal¹, czy
pamiêtasz jakie� chwile ekstaz i uniesieñ, które siê niecodziennie zdarzaj¹.

Z dala od Ciebie powraca mi mój zwyk³y nastrój rezygnacji. Jest ona na
ogó³ trochê z³agodzona teraz. Przyczyni³a siê do tego w znacznej mierze ca³a
podró¿ moja na Zachód, bo przekona³am siê, ¿e nawet w najgorszych warun-
kach potrafiê o w³asnych si³ach zdobyæ dla siebie trochê uroku ¿ycia, z któ-
rym, przed moim przyjazdem do Pary¿a, tak ju¿ ostatecznie siê ¿egna³am.

Wracam do filozofii z utêsknieniem, ale powrót do domu mnie chwilami
przera¿a. Znowu branie na siebie wszystkich wiêkszych i mniejszych trosk
rodziny, znowu patrzenie z bliska na codzienn¹ mêczarniê siostry, na jej
zmarnowane ¿ycie, które mnie ju¿ tyle ³ez kosztowa³o i tyle jeszcze ci¹gle
kosztowaæ bêdzie. Jest to mo¿e egoizm z mojej strony, ale my�lê czêsto, po
co mam na to wszystko patrzeæ, skoro i tak jestem zupe³nie bezradn¹ wobec
z³a, które widzê i dla którego, zdaje mi siê, nie ma wyj�cia.

Jeste� ju¿ w Palermo w tej chwili, a mo¿e dalej. Oko³o 20 XII bêdê w War-
szawie i w tym terminie kieruj tam listy.

Maryla
Londyn W.2., Bayswater 9 Kensington Garden Square
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[25]
[Londyn]. 1 XII 1922. Pi¹tek
Dosta³am Twój list z Palermo. Cieszê siê, ¿e mo¿emy ju¿ korespondowaæ

bezpo�rednio i ¿e Twoje listy nie bêd¹ ju¿ przechodzi³y przez ca³y szereg in-
stancji.

Nie wiem jak nam siê u³o¿y wspó³¿ycie w kraju, ale uradowa³am siê gdy
przeczyta³am, ¿e przewidujesz wcze�niejszy powrót ni¿ poprzednio zamie-
rza³e�. Nie rozumiem tylko Twoich nocnych postanowieñ i proszê o bli¿sze
wyja�nienia.

I ja jestem niezadowolona z korespondencji i uwa¿am listy za marny �ro-
dek porozumienia. Te¿ przyznaæ muszê � piszê mniej z potrzeby, ile by zaro-
biæ na odpowied�, bo bardzo lubiê dostawaæ Twoje listy.

Pesymizm londyñski istotnie nie min¹³. Bardzo du¿o korzystam z pobytu
tutaj i to mnie pocieszy³o. Nigdy nie przypuszcza³am, by sfery naukowe by³y
tu tak przystêpne. Nie tylko ¿e przyjmuj¹ mnie tu i dopuszczaj¹ wszêdzie, ale
ponadto podejmuj¹ mnie z honorami. Pozna³am ca³y szereg profesorów,
nawi¹za³am ca³y szereg przyjaznych stosunków i niebawem zostanê zaliczo-
na w poczet cz³onków Aristotelian Society, co mi zagwarantuje kontakt na-
ukowy z Angli¹ na przysz³o�æ. Sztukê i zwiedzanie zabytków postawi³am na
drugim planie. Chodzê na wyk³ady, posiedzenia i pracujê w bibliotece Bri-
tish Museum, dwa razy pod wzglêdem ilo�ci tomów wiêkszej od Bibliothe-
que Nationale i istotnie imponuj¹cej komfortem, z jakim siê tam pracuje.
Mam ca³y szereg spostrze¿eñ i pomys³ów w dziedzinie semantyki i jestem
zakochana w swoim temacie.

Jutro skoñczê list. Jest ju¿ dosyæ pó�no, le¿ê ju¿ w ³ó¿ku i bardzo mi siê
spaæ chce. Niestety znowu zaczynam �le sypiaæ. Mam rozko³ysany mózg, nie
mogê wieczorem go u�piæ, a w nocy miewam fatalnie przykre sny.

Maryla
9 Kensington Garden Square Bayswater, London W.2.

2 XII [1922]. Sobota
Przed chwil¹ wróci³am z teatru. By³am na bardzo nowoczesnej operze

angielskiej. By³o mi smutno, ale dobrze, jak bywa mi zwykle kiedy s³ucham
muzyki. By³o mi bardzo dobrze samej, ale wspomina³am w³a�nie, ¿e muzyki
lubiê s³uchaæ tak¿e i z Tob¹. Walkirie by³y jednym z wieczorów, kiedy by³e�
mi wyj¹tkowo drogi i kiedy istotnie wierzy³am, ¿e porozumiewamy siê bez
s³ów.

Gdy przyje¿d¿a³am do Londynu zdawa³o mi siê, ¿e w ci¹gu czterech ty-
godni zdo³am ³atwo zrobiæ wszystko, co mam do zrobienia, tymczasem teraz
z przera¿eniem zestawiam uciekaj¹ce dni i mno¿¹ce siê ci¹gle projekty.
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Anglia bardzo zyskuje przy bli¿szym poznaniu. Jest tu wiêcej bezintere-
sownych umi³owañ ni¿ we Francji i przeciêtna skala publiczno�ci jest sto-
kroæ powa¿niejsza. Ani we Francji, ani w Niemczech nie mia³am tak jak tutaj
wra¿enia, ¿e mam do czynienia z jak¹� obc¹ mi, inn¹ kultur¹. Anglia nam jest
na ogó³ bardzo ma³o znana i wyrzucam sobie teraz, ¿e tak ma³o, dot¹d sto-
sunkowo, uwzglêdnia³am jej literaturê.

W bibliotece wertujê parê rzeczy, które siê tu ci¹gle wspomina i cytuje,
i które, zdaje siê, mia³y znaczny wp³yw na urobienie siê wspó³czesnej my�li
filozoficznej w Anglii. Niestety nie zd¹¿ê wszystkiego wch³on¹æ, a zabraæ
tak¿e nie bêdê mog³a, bo za kosztowne.

Na przysz³o�æ obiecujê sobie stanowczo pracowaæ w filozofii z Angli¹
i Niemcami, nie z Francj¹. We Francji wolê katedry, poezje i powie�ci.

Potrzeby osiedlenia siê gdzie� w jednym miejscu i skupienia odczuwam
ogromnie, ale bojê siê bardzo chwili powrotu do domu i chwili, kiedy sobie
pomy�lê, ¿e oto trzeba sobie organizowaæ ¿ycie na czas d³u¿szy.

Dzi� dopiero, przed chwil¹, dosta³am drugi Twój list z Tunisu. Wêdrowa³
d³u¿ej ni¿ Ty z Tunisu do Palermo i list Twój z Palermo do Londynu.

Twoja Maryla

[26]
[Londyn]. 7 XII 1922. [Czwartek]
Przed chwil¹ dosta³am list Twój z Neapolu. Po listach kierowanych do

Palermo wys³a³am dwa listy do Rzymu i przypuszczam, ¿e w tej chwili mu-
sisz ju¿ mieæ oba.

Jestem dzi� z siebie niezadowolona, bo program dnia mi siê �le uk³ada.
Zimno w pokoju. Zamiast o 7.30, jak zwykle, wsta³am o godzinê pó�niej, co
naruszy³o mi wszystkie projekty. Przestrzenie w Londynie s¹ tak olbrzymie,
¿e trzeba prawdziwego kunsztu, by czas dobrze wyzyskaæ i wszêdzie przyje-
chaæ w porê. Przez obrzydliwe lenistwo przemarnowa³am ca³y ranek i z³osz-
czê siê okropnie. Mam wyk³ad o 12.00, na którym chcê byæ, a przedtem nie
zd¹¿ê ju¿ nic zrobiæ.

Wyje¿d¿am z Londynu za tydzieñ, w czwartek, 14 XII, tak jak to ju¿ pi-
sa³am. Zatrzymam siê w Belgii dwa dni, je¿eli stan moich finansów bêdzie
przedstawia³ siê dosyæ pomy�lnie. Je¿eli nie � pojadê bezpo�rednio z Osten-
dy do Warszawy. Zdaje siê, ¿e ta druga ewentualno�æ jest prawdopodobniej-
sza i ¿e, co za tern idzie, bêdê ju¿ 16 XII w Warszawie.

Samopoczucie intelektualne ci¹gle nieszczególne. Przed paroma dniami
pracowa³am trochê za d³ugo w bibliotece British Museum, co narazi³o mnie
na ból g³owy trwaj¹cy dwa dni z tak¹ intensywno�ci¹, ¿e by³am zupe³nie
niezdolna do niczego. Rozpacza³am i nauczona do�wiadczeniem obchodzê
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siê teraz ze sob¹ ostro¿niej, a pracê rzucam, gdy tylko mózg zaczyna odma-
wiaæ pos³uszeñstwa.

Jest du¿o ciekawych ksi¹¿ek filozoficznych tutaj. ̄ a³ujê, ¿e nie mogê kupiæ
choæ paru i przywie�æ do kraju, ale niestety ceny nieprzystêpne. W ponie-
dzia³ek zosta³am obrana na cz³onka Aristotelian Society. Cieszê siê, ¿e bêdê
odbiera³a wszystkie sprawozdania w kraju i teksty referatów, bo wydaje mi
siê, ¿e s¹ one ¿ywym odzwierciedleniem filozoficznej my�li angielskiej.

Czego� podobnie imponuj¹cego, jak muzea angielskie, nie widzia³am
dotychczas. S¹ bogate nie tylko w zabytki kultury europejskiej, ale i kultury
wszystkich czê�ci �wiata, i pod tym wzglêdem s¹ rewelacyjne. Z zazdro�ci¹
my�lê ile tu jest materia³u do nauki i jak bardzo du¿o mo¿na siê tak ³atwo
nauczyæ, je¿eli siê zechce tylko z tego materia³u korzystaæ. O ile¿ nasze ¿ycie
w kraju jest ubo¿sze w ewentualno�ci. Gdzie i�æ w Warszawie, kiedy siê jest
zmêczonym? Gdzie szukaæ jakiego� mi³ego odpoczynku i rozrywki, która
co� po sobie pozostawia. Nie ma Nôtre Dame ani Louvre�u, nie ma bibliote-
ki British Museum, gdzie mo¿na dla rozrywki przegl¹daæ stare rêkopisy per-
skie i arabskie � ozdobione miniaturami, które ma³o maj¹ równych sobie
w Europie. Angliê stanowczo �le taksowa³am z odleg³o�ci. Teraz widzê, ¿e jej
nie zna³am i ¿e j¹ poznaæ warto. Du¿o tu jest ludzi, którzy lubi¹ my�leæ dla
samego my�lenia, a literatury angielskiej nie mo¿na s¹dziæ na zasadzie tych
specimenów, które dochodz¹ do nas.

My�lê o Tobie czêsto i spokojnie. Moja przynale¿no�æ do Ciebie jest mi
teraz znacznie bardziej oczywista ni¿ wtedy kiedy byli�my razem. Wydaje mi
siê to ju¿ przes¹dzone i dlatego jestem spokojniejsza. Na jak d³ugo? Co mi przy-
niesie Warszawa? Co bêdê czu³a jak zainstalujê siê znowu w pokoju, w którym
tyle prze¿y³am i w którym ci¹¿y mi zawsze ca³a moja przesz³o�æ?

Maryla
9 Kensington Garden Square Bayswater, London W.2.

[27] [k. poczt.]
[Londyn]. 11 XII 1922. Poniedzia³ek
Monsieur Stanislas Ossowski, Albergo Valle Teatro Valle, Roma (XVII),

Italia
Czego narzekasz, Obrzydliwcze, ¿e Ciê zaniedbujê i karzesz mnie karta-

mi. Wys³a³am ju¿ do Rzymu trzy listy i dziwiê siê, ¿ przynajmniej pierwszy
nie by³ w Twoim posiadaniu, gdy pisa³e� do mnie. Zas³u¿ysz na list dopiero
jak napiszesz obszerniej, a teraz tytu³em odwetu, pragn¹c ukaraæ Ciê jeszcze
wiêcej ni¿ Ty mnie ukara³e�, przysy³am Ci kartê bez obrazka.

Mój pobyt w Londynie, niestety dobiega koñca. Przedwczoraj by³am w Oks-
fordzie. Szczegó³y odk³adam do listu, powiem tylko, ¿e dzieñ, który tam spêdzi-
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³am zaliczam do jednych z najpiêkniejszych dni w moim ¿yciu. My�la³am
sobie, ¿e ca³y rok pracy w banku by³ tym jednym dniem okupiony. Nauczy-
³am siê du¿o i przeczyta³am wiele. Jutro jadê do Cambridge, a w czwartek
14 XII opuszczam Londyn. Czy zatrzymam siê w Belgii jeszcze nie wiem, ale
w¹tpiê. Prawdopodobnie 16 XII rano bêdê ju¿ w domu.

Czekam na list.
Maryla
Exp.: M. Niedzwiecka, 9 Kensington Garden Square Bayswater, London W.2.

[28]
[Londyn]. 14 XII 1922. [Czwartek].
Ostatni list z Londynu. Za dwie godziny wyje¿d¿am. Nie zatrzymujê siê

nigdzie i w sobotê 16 XII bêdê w Warszawie. Przypuszczam, ¿e zastanê co�
od Ciebie.

Smutno mi siê zrobi³o, gdy dosta³am Twój list ostatni i gdy przeczyta³am
odpowied� na moje pytania. Je¿eli nie by³e� szczê�liwy, to prawdopodobnie
moja wina. Czasem mi siê wydaje, ¿e w moim stosunku do Ciebie zmienia
siê co� na Twoj¹ korzy�æ i ¿e kiedy� przyjdzie co�, co bêdê musia³a nazwaæ
mi³o�ci¹, chocia¿ bêdzie to inne uczucie ni¿ to, które prze¿y³am. Drobiazgi,
które by³y mi w Tobie obce zatar³y siê w mojej pamiêci. Moje uczucie dla
Ciebie jest teraz jednolitsze i spokojniejsze. S¹ chwile kiedy mi siê wydaje, ¿e
Twoja obecno�æ na �wiecie jest mi ju¿ teraz niezbêdna.

Jak Ci pisa³am, prze¿y³am bardzo piêkny dzieñ w Oksfordzie. Dzieñ ten
nale¿a³ do dni rewelacyjnych, kiedy siê nagle obejmuje i rozumie co� nowe-
go, czego siê nie rozumia³o przedtem. Wyobra� sobie miasto, które sk³ada siê
z dwudziestu blisko uniwersytetów, z których przesz³o po³owa datuje z XII,
XIII i XIV wieku. Niebywa³a cisza, spokój i nastrój klasztorny. Ods³aniaj¹ siê
spory �redniowieczne o interpretacjê dogmatów, czuje siê uwielbienie dla
potêgi nauki, która to wszystko stworzy³a i tylu pokoleniom s³u¿y³a za po-
karm. W charakterze studiów w Oksfordzie jest jaki� luksus intelektualny,
abstrakcyjno�æ i teoretyczno�æ, uprawianie nauki dla niej samej. Atmosfera tak
nadzwyczajna, ¿e godzina pracy warta tam wiêcej ni¿ trzy godziny w ka¿dej
innej bibliotece �wiata.

Zni¿a siê mimo woli g³os, jak siê chodzi po starych korytarzach tych
gmachów. Ogarnia jaka� dewocja i pietyzm, jak gdyby siê mia³o do czynienia
z relikwi¹.

Cambridge, dok¹d je�dzi³am przedwczoraj, mniej piêkny choæ tak¿e cza-
rowny.

Wróci³am z tej wycieczki z konkretn¹ akwizycj¹ filozoficzn¹. Zapozna-
³am siê z profesorem [Charles Kay] Ogdenem, który w³a�nie wydaje ksi¹¿kê
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na ten sam temat, nad którym ja pracujê. Przyj¹³ mnie z tak¹ prostot¹, z jak¹
siê przyjmuje cz³owieka o podobnych zainteresowaniach, w imiê których
zapomina siê o wszystkich towarzyskich trudno�ciach. Pokazywa³ mi swój
rêkopis. Przeczyta³am niektóre ustêpy, dyskutowali�my d³ugo, spotkali�my
siê dla dalszej dyskusji raz jeszcze nazajutrz w Londynie i obiecali�my sobie
utrzymywaæ w tych sprawach korespondencjê. By³am bardzo wdziêczna
Rusellowi, bo to on mnie do niego skierowa³.

Muszê ju¿ koñczyæ. Za dwadzie�cia minut wyje¿d¿am na dworzec. Mam
przed sob¹ podró¿ trwaj¹c¹ dwie noce i dwa blisko dni, co trochê mnie prze-
ra¿a.

Masz do mnie czasem ¿al za przesz³o�æ. Wiem. A przecie¿ wiem tak¿e, ¿e
gdyby nie to co by³o, nie by³abym taka, jaka jestem, a tak¹ w³a�nie mnie
kochasz. Czy tak?

Maryla
P.S. Pamiêtasz mój adres. Mieszkam Piêkna 62 m. 8.

[29]
[Warszawa. 19 XII 1922. Wtorek]
Jest dzi� wtorek 19 XII. Przyjecha³am do Warszawy w sobotê, w po³u-

dnie. Przyjazd smutny. Wpad³am w polityczne piek³o. Pó³ godziny przed moim
przyjazdem zosta³ zabity nasz pierwszy prezydent. Wyj¹tkowo smutne szcze-
gó³y samego faktu zmrozi³y od razu nik³¹ zreszt¹ rado�æ zwi¹zan¹ z powro-
tem do domu. Ju¿ nieprawdopodobnym mi siê w tej chwili wydaje moje
spokojne ¿ycie w Londynie. Z trudno�ci¹ uwierzyæ mogê w rzeczywisto�æ
naszej wycieczki na po³udnie.

Drugim niepomy�lnym faktem by³o sprawdzenie siê moich czarnych prze-
czuæ co do mojego pokoju. Jest nadal zajêty i znowu nie mam domu. Miesz-
kam prowizorycznie w gabinecie ojca, a dzi� mia³am prawdziwy k³opot ze
znalezieniem sobie jakiego� cichego k¹ta, ¿eby do Ciebie napisaæ. Jestem bar-
dzo zmêczona i nie mam ochoty na nic. Nie wychodzê na ulicê i nie spieszy mi
siê powitaæ nikogo. By³am tylko u kole¿anki Budkiewiczówny i u Juleczki.

Na uniwersytecie zaognienie polityczne przeszkadza pracowaæ. Nie by-
³am jeszcze u £ukasiewicza, ale podobno asystentura na mnie czeka. Chcia-
³abym, ¿eby tak by³o. Postaram siê zgromadziæ ca³¹ energiê i nie daæ opano-
waæ siê przygnêbieniu. Tylko na razie jestem jeszcze zupe³nie niezdolna do
pracy. Sypiam nieszczególnie i depresyjna reakcja po okresie gor¹czki robi
swoje.

By³o mi przykro, kiedy nie zasta³am listu od Ciebie. Ju¿ tak dawno je-
stem bez wiadomo�ci, ¿e nawet zaczynam siê niepokoiæ, czy Ci siê co� nie
sta³o. Napisz prêdko przynajmniej parê s³ów, ¿eby mnie uspokoiæ.
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Do pana Michalskiego po wycieczce do Oksfordu nie pisa³am. Chcê do
niego i�æ, ¿eby mu swoje wra¿enia opowiedzieæ, ale na razie uwa¿am tê wizytê
za niestosown¹, bo nikt nie umie my�leæ o niczym innym, jak tylko o naszych
przysz³ych politycznych losach itp.

Ten nastrój i ograniczenie wszelkich zainteresowañ do spraw politycz-
nych i sprawy ¿ydowskiej nie wp³ywa korzystnie na mój stosunek do rodzi-
ny, gdzie jak wiesz, jestem w tego rodzaju kwestiach zupe³nie odosobniona.
W�ród najbli¿szych nieporozumienia na tym tle daj¹ siê jeszcze za³agodziæ,
ale z dalsz¹ rodzin¹ moje stosunki oziêbi³y siê znacznie. Mimo, ¿e ludzie ci
mi s¹ dosyæ obcy, ta atmosfera mi ci¹¿y, bo nie lubiê k³ótni.

Kole¿anka Janina [Budkiewiczówna] przejêta tym co siê dzieje i twierdzi,
¿e pracowaæ nie mo¿e zupe³nie. Sprawa ¿ydowska postawiona na ostrzu no¿a
i biedny £ukasiewicz ma ciê¿ki rektorat wobec ci¹g³ych manifestacji uniwer-
syteckich przeciwko ¯ydom i wobec ¿¹dañ studentów, by ograniczyæ ich
dostêp do uniwersytetu do jedenastu procent. Wyobra¿am sobie jaki nastrój
musi w tych warunkach panowaæ w Kole Filozoficznym. Ono zreszt¹ pierw-
sze protestowa³o przeciwko numerus clausus.

Rodzina twierdzi, ¿e nigdy nie widzia³a mnie tak chud¹ i mizern¹. Rze-
czywi�cie nie wiem ju¿, co mam robiæ, ¿eby czuæ siê fizycznie lepiej, a co
najwa¿niejsze wyprzystojnieæ. Atmosfera nie sprzyja by odpocz¹æ. Co chwila
jakie� zdarzenie zewnêtrzne przejmuje i wymaga przemy�lenia i ustosunko-
wania siê do tego, co siê dzieje.

Co s³ychaæ u Ciebie? Jakie masz plany na przysz³o�æ najbli¿sz¹? Czy masz
perspektywy osiedlenia siê na d³u¿ej w Rzymie?

Ani od Ciebie, ani od p. Milewiczówny od d³u¿szego czasu nie mia³am
listu. Wydaje mi siê, ¿e opu�cili mnie wszyscy Ci, którzy byli �wiadkami mojego
promienniejszego ¿ycia na Zachodzie i ¿e to ¿ycie w ogóle nie istnia³o.

Maryla
Piêkna 62 m. 8. Warszawa

[30]
[Warszawa]. 25 XII 1922. [Poniedzia³ek]
Dosta³am Twój pierwszy list w Warszawie, tydzieñ po moim powrocie,

w Wigiliê. Ca³y ten tydzieñ by³ dla mnie bardzo smutny. Mia³am do Ciebie
nieuzasadniony ¿al, ¿e nie domy�lasz siê, jak bardzo mi jest �le i jak bardzo
Twoje uczucie jest mi potrzebne. Czeka³am na list, i sk³onna, jak zwykle, do
interpretowania wszystkiego na swoj¹ niekorzy�æ i tym razem toczy³am czar-
ne rozmy�lania. Tak czeka³am Twego listu, ¿e mnie nie zaspokoi³. Chcia³am
wiêcej ciep³a i p³aka³am po odebraniu, bo to co dosta³am, nie wystarcza³o,
¿eby mnie pokrzepiæ.
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Du¿o czynników sk³ada siê na to, ¿e mi jest �le. Ciê¿kie warunki ¿ycia w kraju,
trudno�æ wspó³¿ycia z rodzin¹, zw³aszcza dalsz¹, a przede wszystkim brak
pokoju i fatalny stan zdrowia.

Dnie spêdzam bezczynnie. Czytaæ nie mogê zupe³nie. Przeczytanie paru
zdañ jakiej� powie�ci wymaga takiego umys³owego wysi³ku i poci¹ga za sob¹
taki ból g³owy, ¿e po paru próbach zaniecha³am wszelkiej lektury. Apatycz-
nie spacerujê po mieszkaniu, nie wychodz¹c wcale prawie z domu, bo nic
mnie nie poci¹ga i do niczego mi siê nie �pieszy. Ze wzglêdu na brak pokoju
nie mogê sobie jeszcze zorganizowaæ ¿ycia. Na �wiêta ca³e zamieszkali u nas
Witoldowie z sze�ciotygodniow¹ córk¹ [Witold Niedzwiecki, Maria ze Sztañ-
ców i Hania]. Sypiam prowizorycznie, gdzie siê da i dnie schodz¹ ja³owo,
rodzinnie.

Przypisujê przede wszystkim swoje samopoczucie wyczerpaniu fizyczne-
mu i po �wiêtach zamierzam wzi¹æ siê do siebie energicznie. Kuracja zreszt¹
nie jest ³atwa, bo mój stan nerwowy nie poprawi siê, dopóki nie nabiorê si³
i na odwrót. Ci¹gle p³aczê i muszê prowadziæ nieustann¹ walkê, ¿eby nie
pozwalaæ z³ym my�lom opanowaæ mnie zupe³nie.

U £ukasiewicza by³am. By³ serdeczny i troskliwy jak zwykle. Koniecznie
zachêca³ do wyjazdu na odpoczynek i martwi³ siê ¿yczliwie moim z³ym wy-
gl¹dem. Asystenturê obejmujê od stycznia. Bêdzie to zdaje siê starsza asy-
stentura co do funkcji, ale m³odsza co do wyposa¿enia, tak ¿e oczywi�cie
muszê jeszcze poza tym szukaæ sobie czego� zarobkowego. Po �wiêtach za-
cznê robiæ kroki, ¿eby sobie co� znale�æ. Pragnê³abym unikn¹æ lekcji, bo za-
wsze kosztowa³y mnie du¿o skrupu³ów, wyrzutów sumienia itp. Lekcji z logiki
i psychologii, za� obj¹æ na razie nie mogê, bo mój program logiki i psycholo-
gii, tak jak go pojmowa³am dawniej, uleg³ znacznemu zachwianiu i muszê
przede wszystkim ukszta³towaæ sobie nowy kurs, inne proporcje i uk³ad za-
gadnieñ, ¿eby móc siê czegokolwiek podj¹æ w tym zakresie. Byæ mo¿e uda
mi siê znale�æ jakie� t³umaczenia, albo co� podobnego, co bêdzie wzglêdnie
pop³atne, a nie bêdzie krêpowa³o pewnymi okre�lonymi godzinami i wyma-
ga³o ci¹g³ego wychodzenia z domu.

Pytasz, czy odczuwam potrzebê wspó³¿ycia z Tob¹ i w³a�nie z Tob¹. Tak.
Bardzo têskniê do naszego dobrego porozumienia i zawsze wierzê, ¿e z Tob¹
mog³abym ¿yæ t¹ skal¹ ¿ycia, jak¹ uwa¿am za najlepsz¹. Mówi¹c, ¿e my�la-
³am o Tobie spokojnie, mia³am na my�li, ¿e min¹³ mi niepokój w sprawie
zorganizowania sobie mego przysz³ego ¿ycia uczuciowego, jaki odczuwa³am
poprzednio. Wydawa³o mi siê, ¿e zostaniemy przy sobie, i by³o mi spokojnie,
bo bardzo ufam w Twoj¹ warto�æ i w Ciebie. W ostatnich dniach mia³am
znowu chwile rozterki. Musnê³a mnie znowu mo¿liwo�æ jakiego� ma³¿eñ-
stwa z rezygnacji (sprawa wileñska, o której Ci wspomina³am). Siostra mó-
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wi³a mi o przyje�dzie mego wileñskiego znajomego i o projektach jego w sto-
sunku do mnie, do których podobno oficjalnie siê przyznaje. W tej chwili
mia³am ochotê przekre�liæ to, co napisa³am. Znowu drobna rzecz w �wiado-
mo�ci, która niepotrzebnie zyskuje przez sformu³owanie, a zw³aszcza napi-
sanie. W ka¿dym razie zastanawia³am siê nad t¹ � teoretyczn¹ zreszt¹ � ewen-
tualno�ci¹ przez ca³e popo³udnie. Tak marzy³am, o jakim� s³owie podtrzymania
z Twojej strony, ¿eby zwyciê¿yæ. A zwyciêstwem wydaje mi siê stanowczo
negatywna odpowied� w tej sprawie. Dzi� przesta³am o tym my�leæ. Jestem
znowu trochê silniejsza i nie waha³abym siê dzi� odmówiæ. Nie my�l o tym
wszystkim, bo s¹ to rozwa¿ania zupe³nie teoretyczne. Wiem, ¿e nie chcesz
wp³ywaæ na moje decyzje, ale tak bym pragnê³a, ¿eby� mi tylko powiedzia³,
czy mnie kochasz, tak jak mnie kocha³e�. Napisz prêdko i przytul mnie moc-
no do siebie.

Maryla
P.S. Czy dosta³e� ju¿ mój pierwszy list z Warszawy?

[31]
Warszawa. 28 XII 1922. [Czwartek]
Napisa³am do Ciebie parê dni temu list, za który teraz znowu robiê sobie

wyrzuty, bo wydaje mi siê, ¿e móg³ Ciê zupe³nie niepotrzebnie zmartwiæ i zaab-
sorbowaæ. Chcia³am byæ zupe³nie szczera, a z drugiej strony obawia³am siê, ¿e
byæ mo¿e, bêdziesz przypuszcza³, i¿ moje drobne decyzje, o których w koñcu
wspomina³am, mog¹ poci¹gn¹æ dla Ciebie jakie� zobowi¹zania w stosunku
do mnie. Szczero�æ zwyciê¿y³a, ale teraz, gdy sprawa o której mówi³am prze-
sta³a jako� byæ dla mnie aktualna, martwiê siê, ¿e budzi³am w Tobie jakie�
niepotrzebne refleksje czy konflikty.

Dzi� dosta³am Twój trzeci list, z listów kierowanych do Warszawy. Pytasz
o sprawy polityczne. Bojê siê pisaæ obszerniej, by� przez przypadkow¹ nie-
ostro¿no�æ z mojej strony nie zosta³ w ogóle mego listu pozbawiony. Pi³sudz-
ki ust¹pi³ ju¿ dosyæ dawno, motywuj¹c miêdzy innymi swoje ust¹pienie zbyt-
nim ograniczeniem w³adzy prezydenta przez Konstytucjê. Narutowicz by³
prezydentem przez tydzieñ zaledwie. Zabi³ go w sobotê 16 XII Eligiusz Nie-
wiadomski, dobrze Ci niew¹tpliwie znany, je¿eli nie osobi�cie, to przynaj-
mniej ze s³yszenia. Zabi³ go w Zachêcie podczas otwarcia Zimowego Salo-
nu. Zareagowano na to ogólnie, bez wzglêdu na stanowisko polityczne,
strasznym przygnêbieniem. O�wietlenia i komentarze s¹ ró¿ne, i zbierzesz je
dopiero po powrocie, bo trudno mi na razie wdawaæ siê w tê sprawê szcze-
gó³owiej.

Jak uk³adaj¹ siê Twoje plany na najbli¿sz¹ przysz³o�æ i kiedy zamierzasz
powróciæ? Martwiê siê, ¿e nie bêdziesz mia³ swojego k¹ta w Warszawie.
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Odrobiæ to bêdzie bardzo trudno, bo stosunki mieszkaniowe, od czasu kiedy
by³e� w Polsce, pogorszy³y siê znacznie. I ja jestem tak¿e nadal bez domu.
Byæ mo¿e niebawem bêdê mia³a w³asny pokój, gdy¿ siostra moja i szwagier
zamierzaj¹ siê wyprowadziæ � na razie jednak te projekty s¹ jeszcze bardzo
mêtne i o jakim� skupieniu ani reasumpcji nie mo¿e byæ mowy. �piê w jed-
nym pokoju, suknie mam w innym, ksi¹¿ki w jeszcze innym, a notatki spo-
czywaj¹ jeszcze w kufrze, bo w ogóle nie mam gdzie ich wypakowaæ. Dzi�
samopoczucie fizyczne mam trochê lepsze, wobec czego nieco pogodniej
patrzê na �wiat, ale w ostatnich czasach, jak to zreszt¹ mo¿esz wywniosko-
waæ z mojego ostatniego listu, czu³am siê fatalnie. Nie wychodzê prawie
zupe³nie, bo nie mam si³ chodziæ. Brat mój, doktor [Stanis³aw Niedzwiecki],
twierdzi, ¿e nie ma co ¿artowaæ i na dobre zapêdza mnie do ³ó¿ka. Nic mi
konkretnie nie dolega, ale czujê siê tak os³abiona, ¿e prawdopodobnie us³u-
cham jego rady i po³o¿ê siê na parê dni do ³ó¿ka. Bêdê mia³a przynajmniej
jakie� upozorowanie dla swojej przymusowej bezczynno�ci, nad któr¹ bar-
dzo cierpiê.

8 I � rozpoczynaj¹ siê wyk³ady i w tym terminie mam zg³osiæ siê do rek-
toratu, by obj¹æ moje funkcje. W seminarium na razie cisza. Jedynym wyk³a-
daj¹cym w tym semestrze by³ £ukasiewicz. Profesor Kotarbiñski na urlopie,
a profesor [W³adys³aw] Tatarkiewicz, nie mog¹c znale�æ mieszkania w War-
szawie � wyk³ada dalej w Poznaniu. Bez najmniejszej przyjemno�ci odwiedzi-
³am stare k¹ty w uniwersytecie. Mury uniwersyteckie tak przesi¹kniête s¹
dla mnie niedol¹, któr¹ w nich prze¿y³am, ¿e jak tylko tam wchodzê, zaraz
jaki� ciê¿ar spada na moje barki. Z Janin¹ widujê siê dosyæ czêsto. Kolega
Suchorzewski podobno w Wilnie i dot¹d siê z nim nie widzia³am.

Pragnê³abym bardzo zabraæ siê do pracy, ale si³y niewspó³mierne w sto-
sunku do zamiarów. Powoli zaczynam czytaæ powie�ci, ale wiêcej ni¿ parê
stron dziennie zrobiæ nie mogê.

Czekam na listy.
Maryla

[Rok 1923]
[32]

[Warszawa]. 2 I 1923. [Wtorek]
Dosta³am dzisiaj równocze�nie trzy listy od Ciebie. By³ czas, bo ju¿ ze

z³o�ci, ¿e nie piszesz, zaczê³am chowaæ siê do skorupki.
Nigdy przed napisaniem listu nie zastanawia³am siê tak d³ugo, co napi-

saæ, jak dzisiaj. Mam psychikê zupe³nie wyja³owion¹. Nie mam z czym do
Ciebie dzisiaj przyj�æ. Nic nie czujê i nic nie my�lê. Samopoczucie fizyczne
jeszcze niewiele lepsze, wiêc i depresja moralna trwa. Mam chwilami wra¿e-
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nie, ¿e w domu nie przyjdê do siebie i ¿e tylko zmiana atmosfery mo¿e mnie
postawiæ na nogi. Czytaæ jeszcze nie mogê, a wszelkie dociekania przyp³a-
cam bólem g³owy. Nigdy jeszcze nie czu³am siê takim destruktem fizycznym
i nerwowym. Przenoszê siê ca³y dzieñ z ³ó¿ka na kanapê i z kanapy na ³ó¿ko
i my�lê z przera¿eniem, kiedy ten stan przejdzie. Automatycznie za³atwiam
ca³y szereg spraw technicznych. Dzi� po po³udniu omawiali�my z panem
[Stefanem] Ko³aczkowskim moj¹ dalsz¹ wspó³pracê w �Przegl¹dzie Warszaw-
skim�. Rano odwiedzi³am pana Michalskiego. Pogodzili�my siê najzupe³niej
w entuzjazmie dla Oksfordu i rozmowa by³a mi³a, choæ od czasu do czasu,
gdy mówi³ o planach, jakie ma w stosunku do Ciebie, drêczy³ mnie lekki
wyrzut sumienia. W rozmowie z Dzikiem dowiedzia³am siê, ¿e 23 XII wyru-
szy³a z Warszawy wycieczka do Rzymu. By³am niepocieszona, ¿e nie wie-
dzia³am nic o tym i ¿e wymknê³a mi siê z r¹k sposobno�æ zobaczenia Rzymu
i Ciebie.

Nie pos³a³am Ci gazet, o które w ostatnim li�cie prosi³e�, nie przez niepa-
miêæ ani lenistwo, ale dlatego, ¿e w prasie na czas pewien zaleg³o zupe³ne
milczenie o sprawach politycznych i nie mia³am nic ciekawego do pos³ania.

Sytuacja w domu zawsze ta sama. Pokoju nie mam i nie wiem, kiedy bêdê
w³asnym k¹tem rozporz¹dza³a. Obiecuj¹ wyprowadzenie siê, zarówno An-
gielka, jak i szwagrostwo, którzy od dawna ju¿ szukaj¹ mieszkania. Obie
obietnice s¹ równie problematyczne i zupe³nie nie wiem na co mogê liczyæ.
Jak tylko czujê siê trochê lepiej i zaczynam nabieraæ ochoty do pracy, brak
pokoju daje mi siê wiêcej odczuwaæ i staje siê powodem do ponownego wtr¹-
cenia w depresjê.

Wahania, o których wspomina³am Ci w jednym z ostatnich moich listów,
i poruszenia, których nie mogê od¿a³owaæ, opu�ci³y mnie zupe³nie. Jestem
bardzo ju¿ daleka od tych spraw i nie mogê ju¿ zrozumieæ, jak bardzo mo-
g³am siê tym przej¹æ.

W skorupkê stoicyzmu chowam siê ju¿ rzadziej ni¿ dawniej. Naruszy³e�
mi j¹ i kiedy mi jest �le, chroniê siê teraz raczej pod Twoje skrzyd³a i staram
siê wierzyæ, ¿e w Twojej ufno�ci i rado�ci ¿ycia jest co� s³usznego.

Staram siê byæ ³adn¹. Zmieni³am uczesanie, co podobno odbi³o siê korzyst-
nie na mojej urodzie, tylko oczy zblak³y mi zupe³nie, bo bardzo du¿o p³aczê.

Projektów filozoficznych mam du¿o, ale si³ niestety nie mogê mierzyæ na
zamiary. Mój mózg protestuje tak gwa³townie przeciw wszelkim próbom za-
brania siê do pracy, ¿e muszê kapitulowaæ. Moja zwyk³a ostoja � filozofia �
zawiod³a mnie i dlatego jestem nieszczê�liwa. Gdybym tylko mog³a zabraæ siê
do pracy, depresja niew¹tpliwie by minê³a. Przez pierwsze dni po moim przy-
je�dzie nie mog³am odwa¿yæ siê wyj�æ na ulicê, bo mia³am ci¹gle wra¿enie, ¿e
wszyscy ludzie s¹ tu sobie nie¿yczliwi i ¿e na pewno kto� mi zrobi co� z³ego.
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Pisa³e�, ¿e po Nowym Roku wyja�ni siê sprawa Twego dalszego pobytu
w Rzymie. Napisz, jakie masz plany, i proszê, nie niszcz na przysz³o�æ swoich
rêkopisów, bo to siê nie godzi.

Twoja Maryla

[33]
[Warszawa]. 6 I 1923. [Sobota]
Niecierpliwie czekam na wiadomo�ci od Ciebie w odpowiedzi na mój

list �wi¹teczny. List ten mia³am ochotê wycofaæ zaraz po napisaniu. Niepo-
koi³am siê, ¿e niepotrzebnie dam Ci mo¿e tym listem do my�lenia, i liczê dni
do odbioru odpowiedzi w nadziei, ¿e mnie pocieszy.

Ostatnie dni moich wakacji mijaj¹. Z rozpoczêciem wyk³adów tj. 8 I za-
mierzam powoli zabraæ siê do pracy. Wobec braku pokoju o jakiej� systema-
tycznej pracy nie ma jeszcze mowy, pragnê tylko powoli wdra¿aæ siê w at-
mosferê zagadnieñ i nawi¹zaæ trochê kontakty z uniwersytetem. Na razie nie
robiê nic. Jest to prawdziwa sztuka spêdzaæ dzieñ tak, jak ja to teraz robiê.
Wiesz, ¿e na ogó³ jestem aktywna, wiêc domy�lasz siê, ¿e ta przymusowa
pró¿niaczka nie przychodzi mi z ³atwo�ci¹. Jest to o tyle konieczne, ¿e nie
umiem znale�æ sobie zajêcia, które by mnie nie mêczy³o. Opór, na który
natrafia³am przy czytaniu, tak mnie deprymowa³, ¿e wo³a³am nie próbowaæ.
Teraz, dziêki tej kuracji, czujê siê trochê silniejsza.

Chcia³abym powróciæ zupe³nie do siebie, zanim przyjedziesz, bo przykro
mi, ¿e zetknêli�my siê w tak fatalnym okresie mojego ¿ycia, kiedy ci¹gle jê-
czê i doprawdy nie przesadzam.

Nie mam ochoty powracaæ do naszej uniwersyteckiej atmosfery nauko-
wej. Stanowisko [Stanis³awa] Le�niewskiego mnie z³o�ci, a zaciêto�æ Ko-
tarbiñskiego w wysuwaniu zawsze jednych i tych samych zagadnieñ mnie
nu¿y. Mam wra¿enie, ¿e strz¹snê³am z siebie wszystkie wp³ywy warszaw-
skie i nie mam ochoty do tego powracaæ. ¯aden dawny sposób traktowa-
nia sprawy mnie ju¿ nie zaspokaja i mam potrzebê rozpoczêcia wszystkiego
od pocz¹tku.

Okoliczno�ci nasuwa³y mi podczas �wi¹t czêste refleksje o macierzyñ-
stwie. Pisa³am Ci, ¿e moi braterstwo z maleñk¹ córeczk¹ mieszkali u nas
podczas �wi¹t przez czas d³u¿szy. Z bliska to wszystko przedstawia siê prze-
ra¿aj¹co. Odwiedzi³am parê dni temu by³¹ Sachsównê i przekona³am siê
naocznie, ¿e rozwi¹zanie trudno�ci zwi¹zanych z godzeniem macierzyñstwa
i osobistego, szerszego ¿ycia, nie zale¿y tylko od stanu finansów. Sachsówna
stracona i wysz³am od niej z przykrym wra¿eniem ca³ej nonsensowno�ci
po�wiêcenia jednej egzystencji dla wyprodukowania drugiej. Bêdzie dosko-
na³¹ matk¹ i jest dobr¹ ¿on¹, ale co� dobrego w niej przepad³o, jakie� aspira-
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cje zupe³nie ucich³y. Nie chcê mieæ dzieci, Stachu. Cieszy mnie moja �mier-
telno�æ i chcê j¹ przeprowadziæ na ca³ej linii.

Têskniê do w³asnego pokoju niewiarygodnie. Wydaje mi siê, ¿e normal-
ne ¿ycie mo¿e zacz¹æ siê dla mnie tylko z odzyskaniem w³asnego k¹ta. Chcia-
³abym uporz¹dkowaæ wszystkie akwizycje z zakresu zagadnieñ semantycz-
nych, marzê o tym, ale to wszystko rozbija siê o drobn¹, techniczn¹, ale
zasadnicz¹ trudno�æ. ¯yjê z tym, ¿e moja obecna sytuacja jest prowizorycz-
na, ¿e co� przecie¿ musi siê zmieniæ, ¿e tak d³ugo nie wytrzymam. Zarazem
martwiê siê, ¿e mój wewnêtrzny spokój daje siê naruszyæ takim drobiazgiem,
jakim jest w istocie brak pokoju.

Ataki mizantropii zdarzaj¹ mi siê dosyæ czêsto. Nie oszczêdzaj¹ czasem
i Ciebie, ale tego rodzaju nastawienie w stosunku do Ciebie bywa zazwyczaj
krótkotrwa³e. Stosunki w kraju drêcz¹ mnie i nadszarpuj¹ mój patriotyzm.
Odnajdujê czasem w sobie ca³e morza goryczy dla rodaków i wydaje mi siê,
¿e tak jak zwi¹zki krwi s¹ wobec zwi¹zków duchowych bez znaczenia, tak
i wspóln¹ ojczyzn¹ jest raczej pewien wspólny �wiat zainteresowañ ni¿ wspólne
terytorium, wobec czego za ojczyznê swoj¹ uwa¿aæ chcê kraj wy¿szej kultury
i odwracam siê od wszystkiego co mnie otacza.

Przypuszczam, ¿e najdalej jutro bêdê mia³a od Ciebie list. Czy siê nie
zawiodê?

Maryla
P.S. Nie masz pojêcia jak siê cieszê, ¿e razem tu³ali�my siê zagranic¹. Nie

wiem czy mog³abym siê dzi� z Tob¹ porozumieæ, gdyby nam tego ³¹cznika
brakowa³o.

[34]
[Warszawa]. 11 I 1923. [Czwartek]
Powoli zabieram siê do pracy i wci¹gam siê w normalny, tzn. w tym

wypadku unormowany tryb ¿ycia. Od paru dni nawi¹za³am kontakt z uniwer-
sytetem, a od przysz³ego tygodnia rozpoczynam ju¿ sta³e urzêdowanie w semi-
narium. Niechêtnie powracam do starych murów i dawnych stosunków. Przy-
kro, ¿e trzeba mieæ zajêcie, które zmusza do obcowania z lud�mi, kiedy siê
na to nie ma ochoty. Jedn¹ z moich nielicznych przyjemno�ci jest tylko widy-
wanie siê z kole¿ank¹ Budkiewiczówn¹ i nasze rozmowy, chocia¿ czasem mi
siê wydaje, ¿e i tu nasze porozumienie natrafia na jakie� przeszkody i ¿e je-
stem z ni¹ niedok³adnie taka, jaka jestem rzeczywi�cie.

Têskniê za Tob¹ czêsto i w ró¿ny sposób. Têskniê czasem za naszym,
dobrym porozumieniem, które nie da siê z ¿adnym innym porównaæ. Czêsto
w chwilach depresji têskniê za Tob¹ szukaj¹c w Twojej rado�ci ¿ycia oparcia
dla siebie i podtrzymania. Têskniê wreszcie za Twoimi poca³unkami i piesz-
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czotami. Zw³aszcza rano, kiedy siê budzê i kiedy odwlekam wstawanie, by
jeszcze d³u¿ej z Tob¹ pozostaæ.

W ogóle zawsze i trwale marzê o jakim� nowym ¿yciu. Wyobra¿am so-
bie, ¿e takie nowe ¿ycie musia³oby siê zacz¹æ od wyprowadzenia siê z domu.
Obcowanie z lud�mi starszymi, którzy, tak jak moi rodzice, nie umiej¹ przy-
stosowaæ siê do nowych warunków ¿ycia i nieustannie lamentuj¹, jest bar-
dzo ciê¿kie. Nie umiem siê tym nie przejmowaæ i czujê ci¹gle na sobie jaki�
ciê¿ar, którego nie umiem zepchn¹æ.

W³asny pokój bêdê mia³a mo¿e w lutym. Czekam na swój k¹t, by powró-
ciæ do zagadnieñ semantycznych, bo na razie, pracuj¹c co chwila w innym
pokoju, w zale¿no�ci od tego, który w danym momencie jest wolny, nie mogê
liczyæ na d³u¿sze chwile skupienia i muszê ograniczyæ siê do jakiej� roboty
dorywczej. Obieca³am Towarzystwu Psychologicznemu odczyt o poza-logi-
stycznej twórczo�ci Russella i zaczynam trochê o tym my�leæ, w¹tpiê jednak
czy przed wakacjami cokolwiek bêdzie gotowe.

Wczoraj p. B., o którym Ci wspomina³am, powróci³ do Wilna po parodnio-
wym pobycie w Warszawie. Rozterki, które prze¿ywa³am w zwi¹zku z jego sto-
sunkiem do mnie, by³y jedynie rozumowe, bo uczuciowo nic mnie ku niemu
nie poci¹ga. Widzia³am, ¿e wspó³¿ycie z nim mo¿e byæ pomy�lne dla mojej pracy
i dlatego siê w ogóle zastanawia³am. Droga mniejszego oporu, która w tym
wypadku stawa³a przede mn¹ otworem, kusi mnie zawsze tylko teoretycz-
nie. Jak przychodzi do jakiej� konkretnej decyzji, te argumenty nigdy nie
bywaj¹ dla mnie decyduj¹ce, a nawet w ogóle przestaj¹ wchodziæ w rachubê.
Mia³am trochê ciê¿kich chwil takich, jakie miewam, kiedy siê czegokolwiek
wyrzekam, kiedy zamykam jak¹� mo¿liwo�æ i kiedy z rozpacz¹ stwierdzam,
¿e wszystkiego obj¹æ i zawrzeæ w sobie nie mogê. Znasz moje dziwne ³akom-
stwo i zrozumiesz, co czu³am. Zajê³am na ogó³ stanowisko negatywne, co
przypuszczam zosta³o odczute, chocia¿ ¿adnych wyja�nieñ miêdzy nami nie
by³o.

Bardzo mi brak osobistego porozumienia z Tob¹. Nie umiem Ci tego
wszystkiego dobrze wyja�niæ listownie, lêkam siê nieporozumieñ, a wiem, ¿e
gdyby�my mogli ze sob¹ pomówiæ wszystko by³oby jasne.

Zdaje siê, ¿e Twój przyjazd siê odwleka. Kiedy siê zobaczymy?
Maryla

[35]
[Warszawa]. 15 I 1923. [Poniedzia³ek]
Piszê do Ciebie w naszym seminarium. Spêdzam w nim dziennie trzy

godziny, trzy razy na tydzieñ rano i trzy razy popo³udniu. Jest ju¿ wieczór,
nie ma nikogo i w pustym gmachu seminaryjnym jestem zupe³nie samotna.



Listy Marii Ossowskiej do Stanis³awa Ossowskiego. Cz. 1: 1918�1939 (Listy 1�146)

SOCIETAS/COMMUNITAS

1 (31) 202198

Dwie godziny spêdzi³am na czytaniu, a teraz muszê odpocz¹æ, bo przesta³am
ju¿ rozumieæ, co czytam. Rozgl¹dam siê po pokoju. Tyle lat mojego ¿ycia
zwi¹za³o siê z tymi k¹tami. Entuzjazmy naukowe, szarpania uczuciowe ró¿-
nego typu, czegó¿ tu nie prze¿y³am!

Tak czêsto Ci mówi³am, ¿e zawsze marzê o jakim� �nowym ¿yciu�. To
marzenie wydaje mi siê teraz znowu niedo�cig³e. Moja praca naukowa wi¹¿e
mnie z lud�mi, do których nie chcia³abym wracaæ. My�l, ¿e je¿eli moja �ka-
riera� siê uda, zostanê tutaj zwi¹zana na zawsze, mnie przera¿a. Asystentura,
mo¿e pó�niej docentura, w najlepszym razie jaka� katedra. Nie, nie mogê siê
zgodziæ, ¿eby ju¿ dzi� moja przysz³o�æ by³a wyznaczona a¿ do koñca.

Fizycznie czujê siê ju¿ trochê lepiej. Byæ mo¿e trochê za wcze�nie podjê-
³am siê tej pracy w seminarium, bo wracam zawsze do domu bardzo zmêczo-
na, nie mog³am jednak ju¿ spêdzaæ dni bezczynnie, bo mia³am wstrêt do sa-
mej siebie za marnowanie czasu.

Listy Twoje dosz³y, jak przypuszczam, wszystkie do moich r¹k. Ostatnio
mia³am wiadomo�ci z 27, 26, 28 XII i 4, 6 i 9 I. Dzisiejsze gazety mnie trochê
zaniepokoi³y � mam wszak¿e wra¿enie, ¿e nie zajdzie nic takiego, co by nam
uniemo¿liwi³o korespondencjê.

16 I 1923. [Wtorek]
Znowu w seminarium. Skoñczy³am dzi� dwadzie�cia siedem lat. Czy to

jeszcze czas próbowaæ ¿yæ na nowo? Najwa¿niejsze, ¿e sobie tego nowego
¿ycia nie wyobra¿am i ¿e ci¹gle czekam na jaki� uk³ad okoliczno�ci, który
mnie za sob¹ poci¹gnie i co� nowego narzuci.

W po³owie maja odbêdzie siê we Lwowie zjazd filozofów polskich. Zg³osi-
³am swój wspó³udzia³ i cieszê siê na tê przeja¿d¿kê. Niedawno wróci³am, a ju¿
chcia³abym gdzie� uciekaæ. Parê dni we Lwowie to niewiele, ale dobre i to.

Niepokoisz siê o mnie, jak piszesz, a przecie¿ mi siê wydaje, ¿e pisujê czê-
�ciej od Ciebie. Kolega Suchorzewski ma pretensje do Ciebie, ¿e milczysz.
Powiedzia³am mu dzi� wyj¹tkowo, ¿e mia³am od Ciebie wiadomo�ci. Powie-
dzia³ ze zdziwieniem i gorycz¹: �a dlaczego w takim razie do mnie nie pisze?�.
U�miechnê³am siê po cichu do siebie zarozumiale i nic nie powiedzia³am.

Maryla

[36]
[Warszawa]. 20 I 1923. [Sobota]
Nie masz s³uszno�ci, Stachu, przypuszczaj¹c, ¿e list Twój z 27 XII przyjê-

³am jak co� obcego, nie masz tak¿e racji twierdz¹c, ¿e przez my�l mi nie
przesz³o, ¿e odpowiedzi¹ z dnia 2 I, mogê zrobiæ Ci przykro�æ. Kiedy otrzy-
ma³am ów list Twój, nie prze¿y³am go wprawdzie w pewnym sensie, ale siê
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nim ucieszy³am i by³am daleka od nazwania Ciê zañ romantykiem. By³am
zgnêbiona i smutna, w chwili gdy list ten czyta³am i nie prze¿y³am go w tym
sensie, ¿e nie odpowiedzia³am na Twoje uczucie analogicznym prze¿yciem.
Listy Twoje czytam i obcujê z niemi nie tylko wtedy gdy je otrzymujê. Czy-
taj¹c Twój list cieszy³am siê Twoim uczuciem i my�la³am, ¿e bêdê do czytania
tego, co pisa³e�, powraca³a jeszcze niejednokrotnie, w chwilach, gdy bêdê
szuka³a w Tobie odd�wiêku na to, co w sobie wtedy czuæ bêdê.

W odpowiedzi z 2 I �wiadomie nie uczyni³am o Twoim li�cie ¿adnej
wzmianki. Zdawa³o mi siê, ¿e na ten list nie mo¿na odpowiedzieæ byle czym,
a poniewa¿ nie na wiele zdobyæ siê wtedy mog³am, wo³a³am tê sprawê prze-
milczeæ zupe³nie. Zdawa³am sobie sprawê, ¿e moja odpowied� mo¿e Ci przy-
nie�æ jaki� zawód, ale nie chcia³am zadawaæ sobie ¿adnego przymusu. Odpi-
sa³am Ci tak, jak mia³am w danej chwili ochotê; mia³am przy tym trochê
nadziei, ¿e zinterpretujesz mój list, tak, jak winien by³ byæ interpretowany.

Dwa ostatnie Twoje listy zrobi³y mi przykro�æ. Mimo Twoich zastrze¿eñ nie
mog³am nie doj�æ do wniosku, ¿e okaza³am siê ma³o subtelna. Ogarnê³o mnie
przy tym zniechêcenie do korespondencji, bo istotnie, czy warto pisaæ, by wyja-
�niaæ nieporozumienia, których by nie by³o gdyby siê nie pisa³o zupe³nie.

W domu ró¿ne smutki. Wczoraj wieczorem, po raz ju¿ drugi w ¿yciu,
pomaga³am siostrze wynosiæ jej rzeczy do jakiego� samotnego pokoiku na
mie�cie. Znowu próba rozstania z mê¿em, tym smutniejsza dla mnie, ¿e pra-
gnê³abym, ¿eby to rozstanie raz ju¿ by³o ostateczne, a tym czasem wiem
dobrze, ¿e to jest bezcelowe szarpanie siê w sieci.

Pokoju mimo wszystko nie mam i do pracy zabraæ siê nie mogê. Poza
prac¹ w seminarium nic prawie nie robiê i dni schodz¹ bezbarwnie.

Wczoraj wieczorem by³am z kole¿ank¹ Budkiewiczówn¹, koleg¹ Sucho-
rzewskim i [Stefanem] Purmanem na jakim� odczycie [Wincentego] Luto-
s³awskiego. By³o mi z nimi wyj¹tkowo dobrze. Têskni³am do Ciebie i my�la-
³am o Tobie.

Kolega [Stanis³aw] Lorentz parê dni temu opowiada³ mi obszernie swoje
wra¿enia z Rzymu. Mówi³ miêdzy innymi o waszym spotkaniu. Oszczêd-
no�æ, z jak¹ ¿yjesz, mnie niepokoi. Proszê Ciê, je¿eli mnie trochê lubisz, dbaj
o siebie i nie doprowad� siê do tego stanu, do jakiego ja siê doprowadzi³am.

Przy zabieraniu siê do filozofii konstatujê z przykro�ci¹, ¿e ogromnie
wysz³am z przyzwyczajenia systematycznego filozoficznego my�lenia. Nie
umiem w porê odnajdywaæ argumentów, nie mam ju¿ w ewidencji dziejów
my�li filozoficznej, nie umiem powo³ywaæ siê na przyk³ady, zatraci³am po-
czucie pewnych lokalizacji zagadnieñ i pewnych propozycji, s³owem wy-
sz³am zupe³nie z atmosfery filozoficznej. Martwi mnie to. Lêkam siê anga-
¿owaæ w jak¹kolwiek dyskusjê, bo mam wra¿enie dezorientacji w przedmiocie.
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Zatraci³am pewien training, który trzeba bêdzie stopniowo nabywaæ na nowo.
Nie ¿yjê filozofi¹, tak jak dawniej ¿y³am, a warunki sk³adaj¹ siê tak, ¿e nie
mogê sobie tej atmosfery wytworzyæ.

Kiedy¿, mój Bo¿e, na koniec bêdê mia³a w³asny k¹t, gdzie bêdê mog³a
spokojnie my�leæ i pracowaæ!

Maryla

[37]
[Warszawa]. 23 I 1923. [Wtorek]
Sam widzisz, ¿e napsoci³e�. Bo istotnie, czy mo¿na mi mieæ za z³e, ¿e nie

umiem i nie chcê wywo³ywaæ w sobie sztucznie pewnych stanów psychicz-
nych na zawo³anie i ¿e wolê przemilczaæ pewne sprawy o których w danej
chwili mogê powiedzieæ mniej, ni¿ bym chcia³a. Czy naprawdê zas³ugiwa³am
na te dwa przykre listy, które odebra³am, na odes³anie Bergsona, które w zwi¹z-
ku z tre�ci¹ Twego listu wygl¹da³o na likwidacjê naszych stosunków? Mówi-
³e� mi kiedy�, ¿e mam prawdziwy talent interpretowania rzeczy, które daj¹
siê ró¿nie interpretowaæ, w sposób najbardziej dla siebie niekorzystny. Oka-
zuje siê, ¿e talent ten przys³uguje i Tobie. Bêdê o tym na przysz³o�æ pamiêta³a
i postaram siê unikaæ wszystkiego, co by mog³o nasuwaæ jak¹� z³¹ interpre-
tacjê. Zgadzam siê, ¿e post¹pi³am niedelikatnie, ale protestujê kategorycznie
przeciwko temu, bym nie zdawa³a sobie sprawy z tego co robiê.

Kiedy� prosi³e� o gazety. Nie pos³a³am nie przez zapomnienie ani leni-
stwo, lecz tylko dlatego, ¿e po �mierci Narutowicza i procesie Niewiadom-
skiego zaleg³o w pismach g³êbokie milczenie i nie by³o co posy³aæ. �ledzi³am
tre�æ gazet z my�l¹ o Tobie. Teraz ruszy³y posiedzenia sejmowe, wiêc posy-
³am Ci parê numerów, które prawdopodobnie odbierzesz o parê dni pó�niej
od tego listu.

Trzy godziny dziennie, które spêdzam w seminarium, mam teraz bardzo
zajête. Biblioteka Towarzystwa Psychologicznego jest teraz w naszym lokalu.
Panuje w niej wielki nieporz¹dek i mam niejedno do zrobienia. W domu nie
pracujê prawie wcale. Mia³am krótkie chwile, kiedy powraca³y mi têsknoty
do zagadnieñ i potrzeba wgryzania siê w ró¿ne sprawy. Teraz znowu ogarnê-
³a mnie apatia intelektualna i niemoc. Od tygodnia piszê dla �Przegl¹du
Warszawskiego� jaki� artyku³ i zupe³nie nie mam si³ swojej roboty doprowa-
dziæ do koñca.

Parê dni temu zelektryzowa³ mnie jaki� nowy projekt. Ta sama grupa
ludzi, z któr¹ siostra moja je�dzi³a w ci¹gu lata na wycieczkê, urz¹dza now¹,
dwutygodniow¹ wyprawê na Wielkanoc. W programie Bu³garia, Rumunia,
Konstantynopol. Koszt 300.000 mkp. [marek polskich]. Piszê o tym obszer-
niej, bo ogarnê³a mnie ochota, ¿eby jechaæ, przy tym my�la³am sobie, ¿e mo¿e
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mogliby�my jechaæ razem, gdyby� przyjecha³ wcze�niej. Powrócê do tego jesz-
cze w którym� z nastêpnych listów. Nie my�l w ka¿dym razie o tym jeszcze,
bo prawdopodobnie dla ró¿nych drobnych trudno�ci bêdê musia³a zrezy-
gnowaæ. Zreszt¹ przypuszczam, ¿e wnet po przyje�dzie nie mia³by� ochoty
znów puszczaæ siê w drogê.

By³ dzi� u mnie, w seminarium z wizyt¹ kolega Dzik. By³ wy�wie¿ony i pachn¹-
cy. Rozmawiali�my mile z nim i koleg¹ Suchorzewskim. Obiecali�my sobie,
¿e po Twoim powrocie zrobimy w ma³ej dawnej grupie jak¹� weso³¹ wypra-
wê.

Powiedz mi, ¿e siê ju¿ na mnie nie gniewasz i obiecaj nie pisaæ ju¿ do
mnie obrzydliwych listów, bo i tak mam dosyæ swoich i cudzych zmartwieñ.

Twoja Maryla

[38]
[Warszawa]. 27 I 1923. [Sobota]
Nie wypowiada³am siê w sprawie Twego powrotu do kraju, bo jak siê

domy�lasz, �nie chcia³am wp³ywaæ na Twoje decyzje�.
Uczuciowo chcê, ¿eby� prêdko powróci³. Du¿o bym da³a za rozmowê z Tob¹

w tej chwili i czêsto têskniê do bezpo�redniejszego ni¿ korespondencja poro-
zumienia. Du¿o rzeczy niew¹tpliwie nabra³oby dla mnie uroku, gdyby� by³
tutaj ze mn¹. Rozumowo, gdy zaczynam my�leæ o Twojej obecno�ci w War-
szawie, ró¿ne rzeczy mnie strasz¹. Pisa³e� mi kiedy� z Rouen po naszej roz-
mowie na stacji w Tours, ¿e nie wiesz, w jakie formy praktyczne wci�niesz
przysz³o�æ i ¿e wiele o tym nie my�lisz. (Chodzi³o wtedy o przysz³y charakter
naszego stosunku). Bardzo bym chcia³a tak jak Ty o tym nie my�leæ, niestety,
to siê nie udaje. Nie umiem egzystowaæ ani chwili bez uk³adania swojej przy-
sz³o�ci na d³ugie lata. Te projekty mog¹ zmieniaæ siê co chwila, ale w ka¿dym
momencie mego ¿ycia widzê jako� to, co mam przed sob¹ i czujê jaki� przy-
kry wewnêtrzny nieporz¹dek, je¿eli nie mam przed sob¹ jakiego� okre�lone-
go planu. Usposobienie fatalne. Trudno powiedzieæ, ile energii tracê na pró¿no
martwi¹c siê z góry ewentualno�ciami, które nigdy siê nie ziszcz¹, przewidu-
j¹c ró¿ne komplikacje na drodze, po której ¿ycie pó�niej wcale nie pójdzie.
To samo oczywi�cie dzieje siê w moim stosunku do Ciebie. Wiem, ¿e my�lê
o tym znacznie czê�ciej ni¿ Ty, a wolê o tym nie mówiæ, bo uwa¿am Twój
system ¿ycia za lepszy i nie chcê Ci g³owy zaprz¹taæ bezcelowymi, byæ mo¿e,
dociekaniami. Powracaj¹c do punktu wyj�cia: chcê Ciê mieæ przy sobie, ale
siê lêkam tych wszystkich komplikacji, które w zwi¹zku z Twoim powrotem
przewidujê.

O Twojej przysz³o�ci te¿ du¿o my�lê. Miêdzy innymi martwiê siê ró¿ny-
mi drobiazgami, które w obliczu wielkich rzeczy, z którymi obcujesz, wyda-
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dz¹ Ci siê ma³omiasteczkowe i �mieszne. Martwi mnie mianowicie, przyznaæ
muszê, Twój oporny stosunek do doktoratu. Wydaje mi siê, ¿e skoro raz cz³o-
wiek decyduje siê na obcowanie z lud�mi, lekcewa¿enie jakich� obiektyw-
nych etykiet nie jest wskazane. Nie mo¿na wymagaæ od ka¿dego, by zadawa³
sobie trud wgl¹dania w czyj¹� duszê i oceniania z bliska jej warto�ci. Potrzeb-
ne s¹ we wspó³¿yciu jakie� ³atwo dostêpne kryteria, wed³ug których ludzie
siê grupuj¹ i za pomoc¹ których odnajduj¹ siê ³atwiej. Nie chcê przez to
bynajmniej powiedzieæ, by ka¿dy cz³owiek posiadaj¹cy tytu³ doktora by³ przez
to samo czym� nadzwyczajnym. Wiem dobrze, jak dalece to kryterium czê-
sto zawodzi, ale mimo to nie przestaje ono mieæ jakiego� praktycznego zna-
czenia, którego nie nale¿y bagatelizowaæ. Poza tym dla wzglêdów czysto es-
tetycznych mi³a by mi by³a w naszym stosunku symetria i dlatego miêdzy
innymi pozwalam sobie na te mora³y, za które chyba gniewaæ siê nie bê-
dziesz. Wszystkie te uwagi s¹ spowodowane rozmow¹ z koleg¹ Lorentzem,
który �wie¿o przypomnia³ mi Twoje stanowisko w tej sprawie.

Dla przypomnienia sobie Twego listu z Rouen, o którym mówi³am po-
wy¿ej, przeczyta³am przed chwil¹ znaczn¹ czê�æ Twoich starych listów. Czy¿
by� mnie wtedy kocha³ wiêcej?

W technice mego ¿ycia nic nowego. Poczu³am siê trochê lepiej, zabra³am
siê do roboty i znowu wróci³y uporczywe bóle g³owy.

Kolega Suchorzewski obiecuje Twój powrót na Wielkanoc. Czy istotnie
taki sobie w przybli¿eniu ustali³e� termin?

Pisz czêsto.
Maryla

[39]
[Warszawa]. 1 II 1923. [Czwartek]
Siostra moja odda³a mi wczoraj Twój list z ¿yczeniami, w chwili gdy ju¿

zasypia³am. Snu³y mi siê w³a�nie po g³owie jakie� senne my�li o Tobie i chêt-
nie da³am siê rozbudziæ, ¿eby Twój list przeczytaæ. �ni³e� mi siê pó�niej ca³¹
noc. �ni³o mi siê, ¿e�my siê wzajem drêczyli przez brak dobrej woli, ¿eby
wyja�niaæ drobne i nic nie znacz¹ce nieporozumienia, które stawa³y miêdzy
nami. Obudzi³am siê zmêczona ca³onocnym szarpaniem i sp³akana. Te sny
nie zosta³y bynajmniej sprowokowane jak¹� przykro�ci¹ zwi¹zan¹ z lektur¹
Twego listu. Przeciwnie, list Twój zrobi³ mi przyjemno�æ. Po pierwsze cieszê
siê, ¿e przeje¿d¿asz do Florencji, bo bêdziesz bli¿ej i jest to b¹d� co b¹d� ju¿
etap na Twojej powrotnej drodze. Po drugie ucieszy³am siê, ¿e mo¿e zobaczê
Ciê ju¿ w marcu. Bardzo bym chcia³a siê z Tob¹ zobaczyæ.

Jestem zniechêcona do ludzi. Zetknê³am siê w ostatnich czasach paro-
krotnie z drobn¹, ma³ostkow¹ z³o�ci¹ ludzk¹, wobec której chêtnie cofam
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siê pod Twoje skrzyd³a. Szukam pociechy w Twojej warto�ci moralnej,
w któr¹ tak bardzo wierzê. Rozpêta³o siê u nas teraz w ludziach naprawdê
co� przykrego. Zakres ludzi z którymi pragnê³abym obcowaæ, coraz bardziej
siê zwê¿a i mizantropia czêsto mnie nawiedza.

P. Milewiczówna w korespondencji swojej jest po prostu wzruszaj¹co do-
bra. Pisze do mnie listy tak troskliwe, tak serdeczne i tak zaniepokojone
o moje losy, ¿e czujê dla niej g³êbok¹ wdziêczno�æ. Czy pisujesz do niej czasem?

Jutro moje imieniny. Zachowa³am pewien sentyment dla tego dnia, z któ-
rym tyle nadziei wi¹za³o siê zawsze dla mnie w dzieciñstwie. Bêdê my�la³a o Tobie
serdecznie, gdy bêdê siê czu³a samotnie w�ród tego wielkiego zbiorowiska
ludzkiego, jakie jutro ma siê u nas zgromadziæ.

Czytam to i owo, ale niesystematycznie. Obieca³am w Towarzystwie Psy-
chologicznym odczyt o Russellu i muszê siê do tego niebawem zabraæ. Mam
poza tym jeden zabawny artyku³ w projekcie, o którym opowiem, jak siê
trochê skrystalizuje. W ogóle odczuwam jak¹� ogromn¹ potrzebê d³ugiego
kontemplacyjnego my�lenia. Godzinami siedzia³abym bezczynnie. Nie po-
trzebujê ¿adnych materia³ów z zewn¹trz, mam tysi¹ce rzeczy do przemy�le-
nia w sobie. Niestety warunki zewnêtrzne nie sprzyjaj¹ podobnemu spêdza-
niu czasu. Mo¿e, jak powrócisz, bêdê mia³a ju¿ w³asny pokój i trochê ciszy.

Do sztuki bardzo têskniê. Szukam czego�, gdzie bym siê mog³a izolowaæ
od ¿ycia, a kiedy g³owa boli i filozofia zawodzi, ogl¹dam godzinami ró¿ne
reprodukcje z pietyzmem i uciech¹. D³u¿ej ni¿ zwykle by³e� teraz bez listu
ode mnie. Zwleka³am trochê z pisaniem do Florencji, bo i tak wiedzia³am, ¿e
nie Ty na list, ale list na Ciebie czekaæ bêdzie.

Piszesz w ostatnim li�cie, ¿e siê zastanawia³e� d³ugo nad listem, który w³a-
�nie ode mnie odebra³e�. O którym li�cie mówisz? Nad czym i co my�la³e�?

Maryla

[40] [k. poczt.]
[Warszawa]. 5 II 1923. [Poniedzia³ek]
Monsieur Stanislas Ossowski, Albergo Valle via del Teatro Valle, Rzym �

Roma XVII, Italia � W³ochy
Przed chwil¹ dosta³am list i kartê, w której komunikujesz, ¿e zostajesz w Rzy-

mie d³u¿ej ni¿ zamierza³e�. Nie piszê listu, bo nie wiem gdzie kierowaæ. Przed
paroma dniami napisa³am obszernie do Florencji. Czekam na list, który za-
powiadasz, ¿eby napisaæ d³u¿ej. Za ga³¹zkê oliwn¹ dziêkujê. Ju¿ nie bêdê
wiêcej dokuczaæ. Pomszczê siê za ró¿ne drobne rzeczy, jak powrócisz, ale na
razie obiecujê byæ grzeczn¹. Jeste� ju¿ od d³u¿szego czasu bez wiadomo�ci
ode mnie, ale to wina Florencji. Nie my�l, ¿e o Tobie zapomnia³am.

MN
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[41]
[Warszawa]. 6 II 1923. [Wtorek]
Kochany Stachu,
Nie wiem dlaczego wydawa³o mi siê wczoraj, ¿e musia³e� w Rzymie zmie-

niæ adres i ¿e wobec tego lepiej nie ryzykowaæ listu i wstrzymaæ siê z obszer-
niejszymi wiadomo�ciami, a¿ do czasu odebrania od Ciebie bli¿szych danych,
co do nowego uk³adu projektów. Dosta³am dzi� Twój list z 1 II i prêdko
odpisujê, bo wiem ¿e jeste� w ci¹gu ostatnich czasów nies³usznie pozbawio-
ny wiadomo�ci ode mnie.

�le siê dzieje u mnie, Stachu. Mia³am parodniow¹ zwy¿kê si³ i humoru,
a teraz wpad³am w depresjê gorsz¹ bodaj od tej, któr¹ prze¿ywa³am bezpo-
�rednio po przyje�dzie. Podobno wygl¹dam na chor¹ i rodzina gwa³townie
wyprawia mnie do doktora, ale wiem dobrze, ¿e to jest bezcelowe. Có¿ mi
doktor na to pomo¿e, ¿e odwyk³am od ¿ycia w rodzinie i ¿e nie bardzo umiem
siê do tego nagi¹æ, ¿e siostra moja ma ciê¿kie zmartwienia, które razem z ni¹
prze¿ywam, i ¿e wreszcie, co najwa¿niejsze, nie mam gdzie siê przed tym
wszystkim skryæ, bo nie mam w³asnego k¹ta. Mam w dalszym ci¹gu wra¿enie,
¿e ¿yjê ¿yciem prowizorycznym, ¿e przecie¿ kiedy� siê to musi zmieniæ i ¿e
moja egzystencja nie mo¿e byæ ju¿ d³ugo tak poszarpana, jak poszarpane s¹
moje rzeczy, z których trochê mam w ka¿dym pokoju. Co mi jest najprzy-
krzejsze, to to, ¿e siê marnujê dla tak nêdznych powodów. Niew¹tpliwie
by³abym siê okaza³a w stosunku do tych drobnych przeciwno�ci znacznie
oporniejsza, gdyby nie to, ¿e przyjecha³am wyczerpana fizycznie i ¿e te wszyst-
kie trudno�ci natrafi³y na grunt tak wyj¹tkowo podatny.

W profesorze £ukasiewiczu mam teraz bratni¹ duszê. Ma depresjê i mizantro-
piê granicz¹c¹ z rozstrojem nerwowym. Od czasu do czasu spotykamy siê, ¿eby siê
nau¿alaæ. Ma dosyæ rektoratu i marzy o cichej pracy naukowej i odpoczynku.

Bojê siê czasem o Twoje zdrowie. Nie ufam temu systemowi surowych
jajek i bojê siê, ¿eby� nie wyniszczy³ organizmu, tak jak ja to zrobi³am. Pa-
miêtaj o sobie, bo trzeba pewnej odporno�ci, ¿eby po szerokich perspekty-
wach kultury i natury wróciæ do drobnych zagadnieñ nacjonalnych, spraw
antysemickich i kwestii mieszkaniowych i dro¿y�nianych.

Straszê Ciê i w ogóle nie piszê nic mi³ego. Podziwiam Twoj¹ cierpliwo�æ,
¿e ¿yczliwie przyjmujesz te listy pe³ne narzekañ.

Jak ju¿ kiedy� pisa³am, wysz³am bardzo w ci¹gu pobytu zagranic¹ ze spraw
filozoficznych. Miewam czasem wra¿enie dezorientacji w przedmiocie, za-
tar³y mi siê fizjognomie ró¿nych kierunków, zagadnieñ i ludzi, i nie umiem
przywo³ywaæ do pomocy � gdy my�lê � ca³ego tego aparatu, którym dawniej
mog³am siê pos³ugiwaæ. Uros³o za to we mnie po �wiecie jeszcze bardziej zami-
³owanie do sztuki. Teraz, kiedy jestem zmêczona i czytaæ nie mogê, z ogromn¹
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rado�ci¹ wertujê ró¿ne ksi¹¿ki z historii sztuki i z pietyzmem ogl¹dam obraz-
ki. Ciesz¹ mnie one tym wiêcej, ¿e s¹ dla mnie symbolem tego lepszego ¿y-
cia, w którym staæ cz³owieka na jaki� luksus. Moje zainteresowania siê roz-
szerzy³y. Czytam rzeczy z zakresu teorii muzyki, mam ogromn¹ ochotê
dowiedzieæ siê czego� z ¿ycia zwierz¹t i pasjonujê siê do etnografii. Bojê siê,
¿e nawet dla tej znienawidzonej historii, która mnie dot¹d nie niepokoi³a,
nie pozostanê d³ugo obojêtna.

Termin Twego powrotu siê teraz przesun¹³, nieprawda[¿]? Spodziewam
siê Ciebie oko³o 1 IV, wzglêdnie w po³owie marca. Czy s³usznie? Mam na-
dziejê, ¿e co� ja�niejszego powróci do mojego ¿ycia, gdy przyjedziesz i cze-
kam niecierpliwie na Twój powrót.

Maryla

[42]
[Warszawa]. 9 II 1923. [Pi¹tek]
Mi³y by³ list, który odebra³am od Ciebie wczoraj. Przede wszystkim tro-

chê d³u¿szy ni¿ zwykle, a poza tym jaki� sympatyczny. Za to ja wys³a³am do
Ciebie przed paroma dniami list dramatyczny. Pamiêtam, ¿e nad nim p³aka-
³am, co zreszt¹ nadal zdarza mi siê dosyæ czêsto. Trzy godziny dziennie jak
zwykle spêdzam w seminarium. W domu usi³ujê trochê pracowaæ. Nie maj¹c
warunków odpowiednich dla zag³êbienia siê jakie� zagadnienia (my�lê tu o se-
mantyce), pracujê dorywczo nad ka¿dym zagadnieniem, które mi chwila nasu-
wa. Reasumujê sobie i uk³adam ró¿ne rzeczy, których nauczy³am siê w Anglii.
Dla �Przegl¹du Warszawskiego� przekazujê ma³y artyku³ o ogólnych tenden-
cjach wspó³czesnej filozofii angielskiej.

Przygotowujê wreszcie dla �Przegl¹du Filozoficznego� wzglêdnie �Prze-
gl¹du Warszawskiego� co� zabawnego z psychologii typów indywidualnych,
która zawsze interesowa³a mnie specjalnie. Wszystko to traktujê jako zajêcia
prowizoryczne, tak jak ca³¹ moj¹ obecn¹ egzystencjê. W zetkniêciu z metafi-
zyk¹ angielsk¹ i amerykañsk¹ skrystalizowa³y siê ró¿ne moje sympatie filo-
zoficzne. Szukam dla nich teraz argumentów i tradycji historycznych. My�lê
o tym, jakby u³o¿yæ moj¹ ewentualn¹ pedagogiczn¹ pracê filozoficzn¹ w przy-
sz³o�ci. Trzeba o tym my�leæ zawczasu, bo chcia³abym ¿eby mój program nie
zawiera³ nic przypadkowego i ¿eby tworzy³ nie tylko filozoficzn¹, ale i este-
tyczn¹ ca³o�æ. Cieszê siê, ¿e przyznajesz mi s³uszno�æ w sprawie mego stano-
wiska, co do zdawania doktoratu. Oprócz wielu innych korzy�ci doktorat
umo¿liwi³ mi pewne mi³e wspó³¿ycie towarzyskie. Bywam na zebraniach
towarzysko-naukowych u profesora Kotarbiñskiego, pana Borowskiego i mi³o
siê czujê w tej atmosferze. Awersji do egzaminów, �ci�lej do postawy egzami-
nacyjnej, nie mam. Ani chwili nie stawia³am siê w upokarzaj¹cej sytuacji zda-



Listy Marii Ossowskiej do Stanis³awa Ossowskiego. Cz. 1: 1918�1939 (Listy 1�146)

SOCIETAS/COMMUNITAS

1 (31) 2021106

j¹cego. Mia³am wra¿enie, ¿e przystêpujê do jakiej� szermierki, ¿e czujê siê
silna i ¿e chcê wyj�æ zwyciêsko. Patrz¹c na to z tego punktu widzenia, nie
prze¿y³am w zwi¹zku z tymi egzaminami nic, co by mnie dotkn¹æ mog³o.

 Do ¿ycia uniwersyteckiego jeszcze nie przylgnê³am. Praca dla biblioteki
Towarzystwa Psychologicznego zabiera mi tyle czasu, ¿e nie mam czasu in-
formowaæ siê, co s³ychaæ na seminariach, ani wyk³adach. Twarze studentów
s¹ mi przewa¿nie obce, a i oni znaj¹ mnie jeszcze bardzo ma³o. Obiecujê
sobie od przysz³ego semestru byæ bardziej dla Uniwersytetu. Mam nadziejê,
¿e do tego czasu z³agodniej¹ nieco moje tendencje mizantropijno-izolacyjne
i ¿e bêdê mog³a to zrobiæ bez wiêkszej przykro�ci.

 Za siedem tygodni siê zobaczymy.
 Maryla
 P.S. Nie czuj siê pokrzywdzony, ¿e piszê do Ciebie na jednym arkuszu,

bo i tak moje listy s¹ d³u¿sze od Twoich.

[43]
[Warszawa]. 11 II 1923. [Niedziela]
Wydaje mi siê, ¿e zrobi³e� dobrze przyjmuj¹c propozycjê pana Michal-

skiego. Mieszkanie w lasach otwockich mo¿e mieæ swoje dobre strony. Chcia-
³abym tylko, by by³ tam kto�, kto by roztoczy³ jak¹� ¿yczliw¹ opiekê nad
Twoim zdrowiem, bo jak Ci ju¿ nie raz mówi³am, nie ma zaufania do Twoich
systemów i bojê siê, ¿e fizycznie ¿yjesz nad stan i ¿e przeceniasz swoje si³y.
Nie pos¹dzaj mnie, ¿e umiem na wszystko patrzeæ tylko, jak mówi³ Stani-
s³aw Brzozowski, �przez rurê do ba...� (wybacz terminologiê).

Im bardziej zbli¿a siê termin Twojego powrotu, tym stajê siê niecierpliw-
sz¹. Za jakie� sze�æ tygodni siê prawdopodobnie zobaczymy. Gdzie, w jakich
okoliczno�ciach siê pierwszy raz spotkamy?

Czu³am siê skrzywdzona, gdy siê dowiedzia³am, ¿e po otrzymaniu moje-
go listu z 6 I przez dwa dni mnie nie kocha³e�. Wyobra¿am sobie, ile niechêci
hodowa³e� prze te dwa dni w swoim sercu w stosunku do mnie. Za co? Wiem,
¿e s¹ we mnie rzeczy, które czasem wzbudzaj¹ w Tobie niechêæ, ale tym ra-
zem wydawa³o mi siê, ¿e te wszystkie nie¿yczliwe my�li skupi³y siê przeciw
mnie niezas³u¿enie.

Dlaczego mi siê wydaje, ¿e� w Rouen bardziej mnie kocha³? Mo¿e istot-
nie nie mam racji. W Rouen uczucie absorbowa³o Ciê niew¹tpliwie wiêcej
mo¿e dlatego, ¿e nie mia³o jeszcze wyznaczonego sobie miejsca w Twoim
¿yciu, podczas gdy teraz ustosunkowanie wzajemnie Twoich prze¿yæ wydaje
mi siê bardziej ustalone. Byæ mo¿e z up³ywem czasu cz³owiek czê�ciej zada-
wala siê poczuciem �wiem, ¿e kocham�, ale rzadziej samo uczucie prze¿ywa
i dlatego listy Twoje wydawa³y mi [siê] czasem zimniejsze.
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Kiedy�, w chwili, gdy rozstawa³am siê z T., zdawa³o mi siê, ¿e mimo
wszystko mój bilans ¿yciowy przedstawia siê pomy�lniej ni¿ jego, bo mam
wiêcej ni¿ on zasobów, by z ¿ycia co� jeszcze wys¹czyæ. Teraz tych zasobów
odnale�æ w sobie nie mogê. Nie masz pojêcia, do jakiego stopnia jestem apa-
tyczna. W chwilach, gdy mi siê wydaje, ¿e z tego stanu nigdy ju¿ siê nie
d�wignê, wydaje mi siê, ¿e nie powinnam wi¹zaæ Twojej egzystencji z moj¹.
My�la³am tak¿e dawniej, ¿e jestem na ogó³ dobra. Teraz odkrywam w sobie
ró¿ne niechêci, ró¿ne gorycze i zaczynam w¹tpiæ w ów dobry charakter.
Powiedz, czy Ci bardzo nie dokuczam? Bo chwilami wydaje mi siê, ¿e jestem
un monstre.

W Warszawie karnawa³uj¹. Przyjecha³a Jadzia Studz. z Wiesbaden i od
rana do nocy tañczy, agituj¹c, bym jej towarzyszy³a. Czy korespondujesz
z p. Milewiczówn¹? Napisz co s³ychaæ u Twojej siostry i czy jej dobrze.

 Maryla

[44]
[Warszawa]. 13 II 1923. Wtorek
Le¿ê w ³ó¿ku i trochê chorujê. Zaziêbi³am siê przed paroma dniami,

wczoraj dosta³am do�æ znacznej gor¹czki i musia³am siê po³o¿yæ. Choroba
nie gro�na. Ma³a recydywa anginy paryskiej. Dzi� ju¿ gor¹czka spad³a i jutro
zamierzam wstaæ. My�la³am dzi� bardzo d³ugo o Tobie. Etap po etapie przy-
pomina³a mi siê ca³a moja choroba paryska. Spodziewa³am siê listu od Cie-
bie i nie zawiod³e� mnie. Oko³o 12.00, jak zwykle, us³ysza³am z ³ó¿ka szelest
listu wrzucanego do puszki. Bogu dziêki nikt z rodziny nie zauwa¿y³, jak
wyskoczy³am z ³ó¿ka i pobieg³am po list. Po chwili by³ ju¿ pod poduszk¹,
a minê mia³am grzeczn¹ i rozs¹dn¹, tak ¿e nikt by siê nie domy�li³, ¿e co�
zbroi³am.

Bardzo czêsto w ci¹gu ostatnich czasów umy�la³am sobie, ¿e chcia³abym
zachorowaæ, ¿eby móc d³ugo le¿eæ w ³ó¿ku. Wyobra¿a³am sobie, ¿e to bêdzie
bardzo przyjemne i martwi³am siê, ¿e nie mam dostatecznego pretekstu, by
rzuciæ wszystkie zajêcia i zagrzebaæ siê w ³ó¿ku. Niestety próba zawiod³a.
Bezczynno�æ mnie mêczy, a czytaæ nawet nie mogê, bo ból g³owy ci¹gle do-
kucza. W dodatku przeczuwam, ¿e czeka mnie po wstaniu parê dni niem¹-
drego os³abienia i niemocy psychicznej, i ¿e znowu wziêcie siê do systema-
tycznej pracy, o której marzê, siê odwleka.

Nigdy ju¿ chyba nie bêdê tak inteligentna, jak by³am dawniej, Stachu.
Spencer przepracowa³ siê maj¹c lat trzydzie�ci piêæ i przez ca³e ¿ycie pó�niej
pracowaæ móg³ co najwy¿ej trzy godziny dziennie, a by³y ca³e okresy, na-
wet sze�cioletnie, kiedy w ogóle musia³ wyrzekaæ siê pracy umys³owej ze
wzglêdu na stan zdrowia. Higiena pracy naukowej stanowi teraz nowy
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przedmiot moich zainteresowañ. Czytam biografie uczonych, ¿eby siê prze-
konaæ, ¿e nie ja jedna tylko grzeszy³am nadmiernym ³akomstwem w rzeczach
wiedzy.

Mam pewne perspektywy odzyskiwania pokoju. My�la³am, ¿e bêdê cie-
szyæ siê ogromnie, tymczasem dzi� mi siê wydaje, ¿e i to nie przywróci mi
sprawno�ci my�lenia, a co za tem idzie jakiego� lepszego samopoczucia.

Maryla

14 II [1923]
List nie zosta³ wrzucony wczoraj, bo nie mia³am komu go powierzyæ.

Dzi�, tak jak zapowiada³am, próbowa³am wstaæ, ale si³y jeszcze nie dopisy-
wa³y, wiêc wróci³am do ³ó¿ka. Jutro ju¿ na pewno bêdê zupe³nie zdrowa.
Przykro mi, ¿e opuszczam moj¹ pracê w seminarium i niepokojê siê tak, jak
w Pary¿u bankiem. W ³ó¿ku ogl¹dam obrazki. Wertujê sobie monografie
o Rzymie i Florencji i zazdroszczê Ci wszystkiego, co ogl¹dasz. Czytaæ nie
mogê zupe³nie. �Mózg mi siê roz³azi� � uczucie, którego doznajê dosyæ czê-
sto i na które wolê siê nie nara¿aæ, bo jest bardzo nieprzyjemne.

Dlaczego mnie nie leczysz? Dlaczego mnie nie dogl¹dasz? Rodzina bar-
dzo mnie psuje, ale przecie¿ to co innego. Brzydka nie jestem tak jak wtedy,
ale przedwczoraj, gdy sobie przypomina³am swoj¹ brzydotê parysk¹ i zwi¹-
zane z ni¹ tragedie, znowu p³aka³am.

[45]
[Warszawa]. 19 II 1923. [Poniedzia³ek]
Ju¿ my�la³am, ¿e mnie zaniedbujesz. Prawie ca³y tydzieñ nie mia³am od

Ciebie nic. Przed chwil¹ dopiero dosta³am dwa listy.
Jestem dzisiaj trochê lepszej my�li, bo mimo i¿ pracujê, ju¿ w tej chwili

od paru godzin, g³owa jeszcze nie boli i my�lê dosyæ jasno. Ró¿ne mam pro-
jekty na niedalek¹ przysz³o�æ:

1) podjê³am siê cyklu wyk³adów z filozofii na zorganizowanych niedaw-
no kursach dla bibliotekarzy;

2) zosta³am w³¹czona do grupy wycieczkowiczów wyje¿d¿aj¹cych w cza-
sie �wi¹t Wielkiejnocy na dwa tygodnie do Bu³garii i nad Morze Czarne.

Ten drugi projekt muszê przyznaæ mnie nie fascynuje. Zapisa³am siê bez
nadziei, ¿e zostanê przyjêta, dlatego tylko, ¿eby sobie powiedzieæ, ¿e nie
opu�ci³am ¿adnej sposobno�ci, by co� zobaczyæ i czego� siê nauczyæ. Niespo-
dziankê zrobiono mi przyjmuj¹c mnie, chocia¿ lista by³a ju¿ od dawna za-
mkniêta, gdy zg³osi³am swoj¹ kandydaturê. Nie mam wielkiej ochoty jechaæ
dla ca³ego szeregu powodów, z których najwa¿niejszy jest Twój powrót w tym
okresie.
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Napisz, jakie masz plany po powrocie do kraju. Je¿eli natychmiast po
przyje�dzie pojedziesz do Lipna i bêdziesz tam siedzia³ d³u¿ej, nie bêdzie mi
¿al wyjechaæ, ale gdyby� mia³ zaraz osi¹�æ w Warszawie, a raczej pod Warsza-
w¹, by³oby mi przykro wyruszaæ w �wiat zaraz po zobaczeniu siê z Tob¹.
Sposobno�æ do zobaczenia czego� nowego jest istotnie doskona³a, ale jestem
tak zmêczona, ¿e my�l o trudach podró¿y i nieprzespanych nocach po prostu
mnie przera¿a. Ponadto znowu wytr¹cê siê z równowagi i odwlecze siê wdro-
¿enie do systematycznej pracy, o której tak bardzo marzê.

Owe wyk³ady na kursach dokszta³caj¹cych dla bibliotekarzy zawdziêczam
panu Michalskiemu, który do mnie skierowa³ organizatorów poszukuj¹cych
kogo� do filozofii. 15 III bêdê mia³a pierwszy wyk³ad, a raczej odczyt (bo
tych wyk³adów bêdzie tylko cztery) o podziale filozofii itp. Ró¿ne zagadnie-
nia nasuwaj¹ mi siê w zwi¹zku z tymi sprawami i ¿a³ujê, ¿e nie mogê siê
wiêcej w nie zag³êbiæ.

Skutki influency do dnia wczorajszego odczuwa³am jeszcze bardzo do-
tkliwie. Wynios³am z niej os³abienie i nieustanne jakie� wra¿enie oszo³omie-
nia, które mi dopiero dzisiaj trochê przesz³o. Je¿eli dzisiejsza zwy¿ka nie bêdzie
trwa³a, pójdê do doktora, bo chcê koniecznie byæ zupe³nie zdrowa przed
Twoim przyjazdem, a wydaje mi siê, ¿e bez pomocy z zewn¹trz mi siê to nie
uda.

W Uniwersytecie pracy mam du¿o. Opu�ci³am prawie tydzieñ z powodu
choroby i teraz pracujê jeszcze gorliwiej, staraj¹c siê odrobiæ tygodniow¹
pró¿niaczkê.

Cieszê siê, ¿e powracasz, bo mi siê zdaje, ¿e naprawdê przyniesiesz mi ze
sob¹ jak¹� wiosnê. Napisz dok³adnie kiedy przyjedziesz. Liczê na Ciebie
miêdzy 20�25 III. Parê dni posiedzisz w Warszawie, a na �wiêta pojedziesz
do domu. Czy tak projektujesz? Wyobra¿am sobie, jak siê w domu ciesz¹, ¿e
Ciê nied³ugo zobacz¹.

Adresujê do Florencji. Zastaniesz tam razem dwa listy ode mnie. Wi-
dzisz, ¿e o Tobie pamiêtam.

Twoja Maryla

[46]
[Warszawa] 22 II 1923. [Czwartek]
Jestem w tych dniach jako� ogromnie zajêta. Dzi� odda³am artyku³ do

redakcji �Przegl¹du Warszawskiego� i natychmiast zabieraæ siê muszê do
przygotowywania wyk³adów na kursach dla bibliotekarzy, o których wspo-
mina³am ostatnio. Równocze�nie pracowaæ muszê nad poprawianiem i uzu-
pe³nianiem swojej pracy doktorskiej. �Przegl¹d Filozoficzny� nie ukazuje siê
dla braku materia³ów i redakcja czeka na mój rêkopis dla wype³nienia i od-
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dania do druku nowego numeru. Wszyscy mnie popêdzaj¹ i lêkam siê, ¿e dla
�wiêtego spokoju dam do druku co�, z czego zadowolona nie bêdê.

Tak jak Ty, my�lê, ¿e ka¿dy przedmiot mo¿e staæ siê przedmiotem docie-
kañ filozoficznych i ¿e raczej mówiæ nale¿y o pewnej postawie filozoficznej
ni¿ o pewnym zakresie przedmiotów nale¿¹cych jakoby do filozofii. W zwi¹z-
ku z moim pierwszym ogólnym wyk³adem z filozofii zastanawiam siê dosyæ
du¿o nad tymi sprawami i znajdujê du¿o zagadnieñ, które na pozór winny
byæ dla filozofa elementarnymi, przez które wszak¿e dot¹d jeszcze nie prze-
sz³am.

W nadchodz¹c¹ niedzielê po po³udniu odbêdzie siê nadanie panu Mi-
chalskiemu honorowego doktoratu Uniwersytetu Warszawskiego. Bêdê na
tej uroczysto�ci i opiszê Ci jak siê rzecz mia³a. Stawi siê zdaje siê ca³y �wiat
naukowy, bardzo rad z tego wyró¿nienia, które siê panu Michalskiemu tak
nale¿a³o.

Dzi� znowu czujê siê bardzo nieszczególnie. G³owa tak boli, ¿e ca³y wie-
czór mam zmarnowany. Z³oszczê siê. Zajêæ mam mnóstwo, a niemoc umy-
s³owa taka, ¿e najprostszego sylogizmu typu Barbara skleciæ bym nie potra-
fi³a.

Mój ma³y siostrzeniec znowu chory. W³a�nie przed chwil¹ by³am u nie-
go. Ma ciê¿k¹ odrê. Nie stanowi³oby to nic powa¿nego, gdyby nie to, ¿e
przy jego w¹t³ym niezmiernie zdrowiu, ka¿dy drobiazg grozi komplikacj¹.

Siostra te¿ mnie martwi. Dzi� ca³e popo³udnie p³aka³a i mówi³a, ¿e nie
chce ¿yæ. Powiedzia³am jej my�l¹c o Tobie, ¿e przyjedzie niebawem do Warsza-
wy kto�, co j¹ i mnie nauczy mo¿e promienno�ci. Bêdziesz mia³ ciê¿kie zada-
nie, Stachu. Uprzedzam tylko, ¿e jako pacjentka bêdê rozporz¹dza³a ogrom-
nym zapasem dobrej woli. Chcê siê koniecznie wyleczyæ, a to ju¿ jest du¿o.
O przyje�dzie Twoim istotnie my�lê czêsto, jak o przyje�dzie jakiego� dobrego
lekarza, który pomo¿e mi przezwyciê¿yæ to, co mi dokucza. Bo istotnie, jak¿e¿
mogê sobie sama daæ radê ¿yj¹c w otoczeniu siostry, która nie widzi ju¿ nic
przed sob¹, i rodziców, którzy narzekaj¹ na ciê¿kie czasy i dro¿yznê?

Przyje¿d¿aj nied³ugo. Od dzi� za miesi¹c chyba ju¿ na pewno bêdziesz w War-
szawie. Przywie� wiosnê i siebie. Tak bym chcia³a, ¿eby ju¿ zazieleni³y siê
drzewa i pokaza³o siê s³oñce. Mam ró¿ne projekty w zwi¹zku z Twoim przy-
jazdem, mo¿e na koniec z Tob¹ pójdê na jaki� koncert pos³uchaæ dobrej
muzyki, bo sama jestem nazbyt apatyczna, by gdziekolwiek siê wybraæ.

Z kole¿ank¹ Janin¹ widujê siê czêsto. Kolega Walfisz siedzi od d³ugiego
ju¿ czasu w Wiesbaden. Kolega Krzywoszewski jest coraz zagorzalszym chrze-
�cijaninem. Z koleg¹ Suchorzewskim widujê siê codziennie w seminarium.
Chodzi i dogaduje. Bojê siê, ¿e to tendencje starokawalerskie daj¹ siê ju¿
odczuwaæ. Zreszt¹ zawsze mi³y i stosunki ³¹cz¹ nas dobre.
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Jeden z moich listów, a mianowicie list z 15 II by³ �le [o]frankowany. Czy
otrzyma³e� go?

Twoja Maryla

[47]
[Warszawa]. 25 II 1923. Niedziela
By³am dzisiaj na uroczysto�ci nadania honorowego doktoratu panu Mi-

chalskiemu. Odby³o siê to w zwi¹zku z obchodami 450-letniej rocznicy ko-
pernikañskiej. Wszyscy wyszli�my wzruszeni. Niezgrabno�æ pana Michalskie-
go, jego mi³e za¿enowanie i prostota, z jak¹ odpowiedzia³ na to, co us³ysza³,
by³y po prostu rozrzewniaj¹ce w zwi¹zku z wielkimi zas³ugami, jakie ma za
sob¹. Nawet pan Przyby³owicz siê przyznawa³, ¿e go co� mocno �ciska³o za
gard³o, a kolega Suchorzewski twierdzi³, ¿e torebki ³zowe mia³ mocno pod-
ra¿nione. Wyszli�my pó�niej razem: kole¿anka Janina, pan Przyby³owicz,
kolega Suchorzewski � i ja. Pan Przyby³owicz jako� ³atwo da³ siê wci¹gn¹æ do
naszego towarzystwa. Wszyscy odprowadzili mnie do samego domu i by³o
mi z nimi bardzo dobrze.

Od paru dni siedzê nad moj¹ prac¹ doktorsk¹. Nieustanny wzrost cen
druku sk³oni³ redakcjê �Przegl¹du Filozoficznego� do szybkiego wydania
nastêpnego numeru i musia³am zobowi¹zaæ siê do oddania pracy w ci¹gu
paru dni. Ró¿nych zabawnych uczuæ doznajê, wracaj¹c do starych dziejów.
Praca wydaje mi siê dosyæ sumienna, analiza miejscami jest dosyæ finezyjna,
ale ca³o�æ haniebnie nudna. Wyobra� sobie mo¿liwie skondensowany ci¹g
my�li, z których ¿adna nie jest rozwiniêta z obawy powiedzenia jednego cho-
cia¿by s³owa za wiele. Wszystko razem jest tak nabite, ¿e nie ma czym oddy-
chaæ. Lektura mêczy i po paru paragrafach ma siê dosyæ. Rzeczowo nie zna-
laz³am nic specjalnie do poprawienia. Obca mi jest ju¿ tylko absolutystyczna
tendencja, do której naginam swoje interpretacje, obciê³abym poza tym znacz-
n¹ czê�æ materia³u erudycyjnego, który by³ byæ mo¿e, na miejscu w stosunku
do profesorów, przed którymi legitymowa³am siê, sk¹d co czerpa³am, ale
który bardzo niefortunnie pracê obci¹¿a.

Niestety dla dokonania tych drobnych zmian brak mi ju¿ czasu. Martwiê
siê, ¿e rzecz pod wzglêdem zewnêtrznym (kaligraficznym) przedstawia siê
bardzo niejasno i ¿e bez dwóch korekt siê nie obêdzie. Umiejêtno�æ pisania
do druku jest specjaln¹ umiejêtno�ci¹ a praca ta jest pisana w okresie, kiedy
tych spraw technicznych, drukarskich, nie zna³am jeszcze wcale. Ca³o�æ na
tym, zdaje siê, bardzo ucierpi, co mnie bardzo martwi.

S¹ dni, kiedy brak bli¿szego porozumienia z rodzin¹ jest mi specjalnie
dokuczliwy. Ma³e drobiazgi �wiadcz¹ce o braku wzajemnego zrozumienia
rozgoryczy³y mnie na dobre dzisiaj. Toczy³am z³e my�li przez ca³e popo³u-
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dnie i tylko stoikom zawdziêczam, ¿e w tej chwili niebo trochê siê rozpogo-
dzi³o. Ze stoicyzmem na razie mam filiacje znacznie w¹tlejsze ni¿ poprzed-
nio, ale czujê, ¿e jeszcze kiedy� do tego powrócê.

Kiedy przyje¿d¿asz? Czy i gdzie zatrzymujesz siê miêdzy Florencj¹ a War-
szaw¹? U nas jeszcze dotkliwe mrozy, a wiosna wydaje siê bardzo odleg³a.

Maryla
P.S. Przed chwil¹ dosta³am Twój list z 20 II. Martwiê siê, ¿e przez czas

d³u¿szy by³e� pozbawiony wiadomo�ci ode mnie, bo wydaje mi siê, ¿e po
napisaniu listu z 15 II, kierowa³am ju¿ dalsze listy do Florencji.

[48] [k. poczt.]
[Warszawa]. 27 II 1923. [Wtorek]
Monsieur Stanislas Ossowski Albergo Galio via del Teatro Valle, W³ochy

Rzym-Roma XVII [przekre�lone i dopisane:] Via dei Neri 26 Firenze, Italia �
W³ochy

Mój Stachu Kochany!
Nie jestem gorsza, ale jestem mniej od Ciebie inteligentna i dlatego nie pisa-

³am ju¿ do Rzymu, lecz kierowa³am listy do Florencji. Tak mi przykro, ¿e jeste�
pozbawiony wiadomo�ci ode mnie i niepotrzebnie siê niepokoisz o moje zdro-
wie. A mia³am jakie� przeczucie, ¿eby raz jeszcze do Ciebie do Rzymu napisaæ,
tylko rozs¹dek przemóg³. Zobaczymy siê za trzy tygodnie, najwy¿ej za trzy. Je¿e-
li zawiadomisz mnie dok³adnie i nikogo wiêcej, o dniu i godzinie Twego przyjaz-
du, przysz³abym na dworzec. Chyba ¿e bêdziesz wola³ za³atwiæ beze mnie wszyst-
kie techniczne sprawy przyjazdowe i zobaczyæ siê ze mn¹ dopiero po
zainstalowaniu w Warszawie. Pokrzy¿owa³y siê Twoje plany na skutek tych spó�-
nionych pieniêdzy. Martwiê siê, ¿e mo¿e g³odowa³e� czekaj¹c na nie.

Cieszê siê, ¿e wracasz z ochot¹. Wracaj prêdko.
Twoja Maryla

[49]
[Warszawa]. 2 III 1923. [Pi¹tek]
Jestem zupe³nie zdezorientowana. Nie wiem, gdzie mam listy adresowaæ:

do Rzymu jeszcze, czy ju¿ do Florencji. Przypuszczam jednak, ¿e sprawy fi-
nansowe zosta³y ju¿ pomy�lnie uregulowane i ¿e list mój zastanie Ciê ju¿ na
Twoim drugim etapie w drodze powrotnej, to jest we Florencji. Niepoko-
i³am siê bardzo w ci¹gu ostatnich dni o Ciebie. Wys³anie pieniêdzy opó�ni³o
siê przez nieporozumienie, a tymczasem Ty siedzisz uwiêziony w Rzymie,
prawdopodobnie g³oduj¹c. Znam nazbyt dobrze Twoje systemy, ¿eby nie
przypu�ciæ, ¿e swoje zasoby musia³e� dok³adnie wyczerpaæ. Kolega Dzik mia³
zaraz depeszowaæ do Poselstwa. Mam nadziejê, ¿e za³atwi³ to, co obieca³.
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Ju¿ 2 III. Za dwa tygodnie blisko siê zobaczymy. Czekam na wiadomo�ci,
jakie masz projekty po przyje�dzie. Od Twoich planów uzale¿niam swoje.
Wspomina³am Ci kiedy� o jakiej� wycieczce do Bu³garii i nad Morze Czarne.
Figurujê jeszcze na li�cie uczestników. Wycieczka wyrusza 24 III. Waham siê,
czy wzi¹æ udzia³ z wielu wzglêdów, a tak¿e i dlatego, ¿e ¿al mi wyje¿d¿aæ
zaraz po Twoim powrocie. Poza tym lêkam siê zmêczenia. Na czterna�cie dni
podró¿y mamy osiem dni i nocy spêdziæ w wagonie, co nie jest ponêtne.

Jutro oddajê pracê doktorsk¹ do druku. Na koniec siê od niej uwolniê
i uniemo¿liwiê sobie nieustanne poprawki, które mi czas zabiera³y w ci¹gu
ostatniego tygodnia i my�li. Cieszê siê, ¿e siê z ni¹ rozstajê i obiecujê sobie
zabraæ siê natychmiast do przygotowywania wyk³adów na kursach.

Od pewnego czasu pracujê ju¿ nie w seminarium, a w dawnym lokalu Towa-
rzystwa Psychologicznego w Pa³acu Staszica. Zosta³am tam wydelegowana dla
porz¹dkowania stosu papierów po panu W³adys³awie Weryho. Warunki pracy
niezbyt przyjemne. Kurz i szalone zimno. Mam nadziejê, ¿e za dwa tygodnie siê
z t¹ robot¹ uporam i wrócê do dawnych dy¿urów w seminarium filozoficznym.

Ze zdrowiem czujê siê znacznie lepiej. Nabra³am pewnego umiarkowa-
nia w pracy i powoli nabywam umiejêtno�ci przerywania roboty w porê, nie
doprowadziwszy do ostatecznej niemocy psychicznej i bólu g³owy. Uwa¿am
nadal sw¹ egzystencjê za dosyæ beznadziejn¹, ale nie dramatyzujê. Pokój, byæ
mo¿e, niebawem odzyskam. Chcê koniecznie mieæ w³asny k¹t przed Twoim
przyjazdem, ¿eby�my mieli gdzie od czasu do czasu pogawêdziæ.

Mój siostrzeniec ju¿, dziêki Bogu, prawie zdrowy. £obuzuje siê w ³ó¿ku i do-
maga siê, bym go odwiedza³a. W tej chwili w³a�nie czeka na moj¹ wizytê i nie
mogê go zawie�æ.

Niedzielna uroczysto�æ nadania doktoratu panu Michalskiemu obudzi³a
we mnie du¿o dobrych uczuæ i wp³ynê³a dodatnio na mój stosunek do Uni-
wersytetu. Przekona³am siê naocznie, ¿e ludzie miewaj¹ jeszcze jakie� zapasy
ciep³a w sobie i moja mizantropia nieco z³agodnia³a.

Kolega Suchorzewski zachowuje siê jako� opornie w stosunku do moich
planów skojarzenia z kole¿ank¹ Janin¹? Jest uparty i szalenie starokawaler-
�cieje. Mo¿e oka¿esz siê zrêczniejszy ode mnie, gdy powrócisz.

Mam monografie o Rzymie i Florencji u siebie. Wertujê je czasem z my-
�l¹ o Tobie. Obejrzymy je kiedy� razem i dodasz swoje komentarze.

Maryla

[50]
[Warszawa]. 7 III 1923. [�roda]
Dosta³am dzisiaj Twój list z Florencji. Pieni¹dze, jak mnie informowa³

wczoraj kolega Suchorzewski, wys³ane zosta³y przedwczoraj, ale przecie¿
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jednak piszê do Florencji, bo s¹dz¹c z dat, które mi poda³e�, list mój powi-
nien Ciê jeszcze tam zastaæ.

Niepokoi³am siê w ci¹gu ostatnich czasów bardzo o Ciebie. Sprawy pie-
niê¿ne pogmatwa³y siê i wyobra¿a³am sobie, ¿e g³odujesz i ¿e jeste� pozba-
wiony wszelkich �rodków do ¿ycia. Mam nadziejê, ¿e w tej chwili ju¿ prze-
sy³ka z 5 III dosz³a Twoich r¹k, ale martwiê siê znowu, ¿e wobec olbrzymiego
spadku marki dosta³e� bardzo niewiele i ¿e ta suma nie wystarczy na doko-
nanie wszystkich Twoich projektów, ³¹cznie z powrotem do kraju.

Mój wyjazd na po³udnie bardzo jest jeszcze niepewny. Lêkam siê o�miu
bezsennych nocy i naruszenia nie najgorszego obecnego samopoczucia fi-
zycznego, do którego dosz³am z takim mozo³em. Ponadto ta ca³a wyprawa
w moim bud¿ecie jako� nie bardzo siê mie�ci, tak ¿e prawdopodobnie od³o¿ê
j¹ do innych, lepszych czasów.

Pracowa³am dzi� ca³y ranek z natê¿eniem. Napisa³am po³owê pierwszego
swego wyk³adu na kursach. Za chwilê obiad, a pó�niej wêdrujê do by³ego Towa-
rzystwa Psychologicznego porz¹dkowaæ archiwa, o których wspomina³am.

Mia³am parê mi³ych wieczorów ostatnio. Siedzia³am sobie w domu w wygod-
nym fotelu i namiêtnie czyta³am poezje. Sybarytyzm intelektualny jest rzecz¹ nie-
zmiernie mi³¹. Mi³o jest mieæ wygodny fotel, ciep³y pokój, przyæmione �wiat³o
i pó³kê z tomikami poezji, po które tylko trzeba siêgn¹æ, ¿eby otworzyæ sobie ca³e
�ród³o rado�ci. Naturalnie do nastroju potrzebna jest poezja nie-monumentalna.
Najlepiej poezja francuska. Tak przyjemnie z nastawieniem smakosza zrywaæ so-
bie bez porz¹dku i ³adu ten czy inny kwiatek kultury ludzkiej i wiedzieæ gdzie,
czego szukaæ i do kogo siê zwróciæ, by znale�æ to, czego siê w danej chwili pragnie.

Poza tymi dygresjami w �wiat poezji patrzê w ostatnich czasach na ¿ycie
bardzo twardo. Nic kobiecego odnale�æ w sobie od d³u¿szego czasu nie mogê.
Ani trochê stanów bezwolnych, miêkkich i poddañczych, które siê przecie¿ od
czasu do czasu prze¿ywa³o. Jestem twarda i uparta. Wiem, ¿e mnie tak¹ nie
lubisz, ale nie odbieraj mi jeszcze ca³ej sympatii, bo zarêczam Ci, ¿e mimo
wszystko jestem jeszcze trochê mi³a. Mam zaci�niête piê�ci, ale nie ze z³o�ci,
tylko z nadmiaru energii, by przeprowadziæ wszystko to, co chcê i tak jak chcê.

Do Rzymu pisa³am jeszcze kartê. Domy�la³am siê, ¿e Ciê ju¿ prawdopo-
dobnie nie zastanie, ale nie chcia³am zas³u¿yæ na ¿adne wyrzuty i pragnê³am
okazaæ ca³¹ swoj¹ dobr¹ wolê.

Dzi� 7 III. Za szesna�cie dni siê zobaczymy. 1 IV � Wielkanoc, wiêc nie
przyje¿d¿aj zbyt pó�no, ¿eby� móg³ jeszcze parê dni przynajmniej po�wiêciæ
Warszawie, zanim pojedziesz do rodziny.

Napiszê obszerniej nied³ugo. Dzi� koñczê, bo czas wychodziæ, a chcê
koniecznie list wyekspediowaæ natychmiast, by� mi nie uciek³ z Florencji.

Maryla
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[51]
[Warszawa]. 15 III 1923. [Czwartek]
Listy moje przebiegaj¹ coraz to krótsze drogi. Teraz adresujê ju¿ do Wied-

nia. Bêdzie to prawdopodobnie mój ostatni wzglêdnie przedostatni list. Za
tydzieñ blisko siê zobaczymy.

Spêdzi³am dzi� pierwsz¹ noc w moim w³asnym pokoju. Cieszê siê ogrom-
nie z powrotu do normalnego ¿ycia. Inaczej mi siê teraz dzieñ uk³ada. Spê-
dzam du¿o chwil na spokojnej kontemplacji, któr¹ zawsze lubi³am uprawiaæ
i która ostatnio, ze wzglêdu na warunki mieszkaniowe, by³a niemo¿liwa.

Niepokojê siê o Twoje sprawy pieniê¿ne. Tak bym ju¿ pragnê³a wiedzieæ
czy ta przesy³ka wreszcie dotar³a do Ciebie. Mówi³am koledze Suchorzew-
skiemu, ¿e 8 III jeszcze pieniêdzy nie dosta³e�. Dziwi³ siê, bo by³y wys³ane
telegraficznie 3 III. Czy¿by adres w depeszy zosta³ przekrêcony?

Chcia³e� wymkn¹æ siê w tym roku zimie, ale Ciê mo¿e jeszcze w kraju
dosiêgnie, bo wiosna jeszcze s³abo siê zapowiada i zimno dokucza. Dopiero
dzisiaj po raz pierwszy od d³u¿szego czasu za�wieci³o s³oñce.

Wycieczka, któr¹ projektujesz ze mn¹ po powrocie, jest istotnie niewy-
konalna. Ale nie nale¿y siê tym przejmowaæ. Nie bardzo wierzê w porozu-
mienie na obstalunek w ci¹gu dni paru. Nie trzeba siê niecierpliwiæ. Gdy
ustalisz siê w Warszawie, bêdziemy siê widywali czêsto i wtedy powoli to
porozumienie przyjdzie samo. Wolê siê z Tob¹ widywaæ nie w okoliczno-
�ciach stworzonych naumy�lnie, lecz przy codziennej, normalnej pracy. Lu-
biê codzienno�æ i najlepiej siê w niej czujê.

Gdzie chcesz mnie po raz pierwszy w Warszawie zobaczyæ? Czy przyj-
dziesz do mnie, czy spotkamy siê gdzie� na neutralnym gruncie? Wolê ¿eby�
przyszed³ do mnie, tylko chcia³abym ¿eby� napisa³, kiedy przyjedziesz i kie-
dy w przybli¿eniu przyjdziesz, ¿ebym na pewno by³a w domu. Je¿eli by Ci to
mog³o zrobiæ jak¹kolwiek przyjemno�æ, przysz³abym po Ciebie na dworzec,
gdybym wiedzia³a jakim poci¹giem przyjedziesz.

Pisaæ mi siê nie chce. Ju¿ tak nied³ugo bêdziemy mogli ze sob¹ porozma-
wiaæ, ¿e korespondencja mnie niecierpliwi i nie chce mi siê nic ju¿ jej powie-
rzaæ.

Maryla

[52] [k. poczt.]
[Warszawa]. 16 III [1923. Pi¹tek]
Monsieur Stanislas Ossowski, Wiedeñ � Wien, Poste restante, Austria �

Oesterreich
Ostatnia karta. Nie piszê nawet listu, bo nie wiem czy Ciê w Wiedniu

jeszcze dogoni. Raz przynajmniej bêdê uprzywilejowana, bo dosta³am jesz-
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cze jakie� listy od Ciebie, na które ju¿ nie odpiszê. List adresowany do We-
necji prawdopodobnie dosta³e� i wiesz ju¿, ¿e zrezygnowa³am z podró¿y na
Ba³kany i ¿e co za tym idzie zastaniesz mnie w Warszawie, gdy przyjedziesz.
Jest po prostu obrzydliwo�ci¹ z Twojej strony nie wspomnieæ w li�cie z 11 III
(ostatni jaki otrzyma³am) nic o sprawie owej nieszczê�liwej przesy³ki pie-
niê¿nej. Stara³am siê milczenie w tej sprawie interpretowaæ pomy�lnie, ale
jaki� niepokój pozosta³ i z³a jestem, ¿e� siê nie domy�li³, ¿e siê niepokojê
i s³owa nie nadmieni³. Chcia³abym wiedzieæ dok³adnie, kiedy przyje¿d¿asz,
a tak¿e czy chcesz mnie zobaczyæ na dworcu, czy te¿ wolisz spotkanie od³o-
¿yæ do chwili, kiedy strz¹�niesz ze siebie drobne k³opoty techniczne zwi¹za-
ne z przyjazdem. Czekam precyzyjnych instrukcji.

Maryla

[53]
[Warszawa]. 30 III 1923. Pi¹tek
Bêdê mia³a �mierteln¹ urazê do Ciebie, je¿eli siê mój list nie rozminie

z Twoim, bo zawsze upieram siê przy tym, ¿e kobiecie pierwszych kroków
czyniæ nie przystoi, a w tym wypadku wiem, ¿e Twój list, a nie mój, powi-
nien wznowiæ nasz¹ korespondencjê.

Ba³am siê, czy Ci co� nie zm¹ci³o wieczoru spêdzonego u nas, bo chcia-
³am ¿eby� odjecha³ z dobrym wspomnieniem. Co do mnie by³am dziwnie
spokojna po rozstaniu siê z Tob¹. Tak spokojna jak gdyby zapad³a w moim
¿yciu jaka� decyzja. Nawi¹zuj¹c do tego sceptycyzmu, o którym mówili�my,
mia³am wra¿enie, ¿e zaczyna wreszcie w moim ¿yciu narastaæ co� pozytyw-
nego, ¿e co� siê zaczyna budowaæ.

Ranek czwartkowy zburzy³ mój spokój. Sz³am na Uniwersytetu na mój ranny
dy¿ur w seminarium w prze�wiadczeniu, ¿e przyjdzie tam do mnie przywitaæ
siê po d³ugim niewidzeniu profesor Tatarkiewicz. Istotnie przyszed³. Rozmo-
wa z nim obudzi³a we mnie przede wszystkim poczucie ruiny. Ca³a smutna
postawa w stosunku do ¿ycia od¿y³a. Wróci³am do domu zgnêbiona i �le spê-
dzi³am resztê dnia i noc. Jak jeste� przy mnie, mam znacznie wiêcej si³, by nie
daæ opanowaæ siê depresji, gdy Ciebie nie ma, nie próbujê nawet walczyæ.

Nie chcê Ci zrobiæ tym wszystkim przykro�ci. Przeczytaj to wszystko tak,
¿eby Ciê nic nie dotknê³o. I napisz jak Ci by³o w �rodê i co my�la³e� po
wyj�ciu ode mnie i w drodze do Lipna.

D³ugo i szeroko napisz tak¿e co zasta³e� w domu. Czy siostrze naprawdê
jest dobrze. Jak porozumiewasz siê ze szwagrem.

W�ród jakich� przed�wi¹tecznych przygotowañ gospodarskich ogrom-
nie têskniê do pracy. Gwa³t w domu nie pozwoli mi prawdopodobnie du¿o
w czasie �wi¹t zrobiæ, a tymczasem tak mi têskno do roboty.
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Kolega Suchorzewski odprowadzi³ mnie w czwartek z Uniwersytetu do
domu. Mówili�my du¿o o Tobie. Pogodzili�my siê co do tego, ¿e jeste� jak
mówi Heniek � �bezczelnie beztroski� (cieszê siê, ¿e nie ja jedna jestem
tego zdania). Poza tym nie mog³am, oprzeæ siê pokusie wyprowadzenia
Heñka w pole. Mówili�my o Twoim stosunku do kobiety i wyci¹ga³am zrêcz-
nie z kolegi Suchorzewskiego ró¿ne nie�cis³e informacje, udaj¹c oczywi�cie
Bogu ducha winn¹. Kiedy� siê do tego przyznam � mam nadziejê, ¿e mi prze-
baczy. Nie chcia³am go oszukaæ, chcia³am siê tylko trochê po�miaæ.

Napisz co� prêdko i powiedz, jakie masz projekty na najbli¿sz¹ przysz³o�æ
i czy nie zrobi³am Ci tym listem przykro�ci.

 Maryla

[54]
[Warszawa]. 5 IV 1923. [Czwartek]
Natychmiast po wys³aniu mego listu do Lipna po¿a³owa³am, ¿e poszed³.

Mia³am ogromn¹ potrzebê porozumienia siê z Tob¹, ale gdy przysz³o do pi-
sania, napisa³am nie to, co chcia³am i nie tak jak chcia³am. Mój Bo¿e, tak
bardzo pragnê³am list cofn¹æ, gdy by³ ju¿ w drodze. W Tobie wzbudzi³ zw¹t-
pienie, a tymczasem ja czu³am, ¿e nigdy nie by³e� mi jeszcze tak drogi jak
teraz, po powrocie z W³och, a zw³aszcza po wyje�dzie do Lipna.

Twój list pierwszy przyszed³, widocznie na skutek �wi¹t, tak pó�no, ¿e
ju¿ nie zd¹¿y³am odpisaæ w �rodê rano. Wobec tego my�la³am, ¿e nie odpiszê
ju¿ wcale, ale skoro piszesz, ¿e sprawy wojskowe mog¹ Ciê w Lipnie d³u¿ej
zatrzymaæ, wziê³am siê natychmiast do pisania.

Obiecaj, Stachu, ¿e nie bêdziesz nad tym wszystkim my�la³, a¿ do chwili
ustnego porozumienia ze mn¹. Nie chcê ju¿ na przysz³o�æ nic powierzaæ li-
stom, bo s¹ one naprawdê tylko �ród³em przykro�ci dla nas obojga � przy-
kro�ci, których mo¿na by niew¹tpliwie unikn¹æ, gdyby�my mówiæ ze sob¹
mogli. Nie masz pojêcia jak bardzo mi jest przykro, ¿e tym listem zepsu³am
ten dobry nastrój, który, jak zdawa³o mi siê z poprzedniego Twego listu,
wywioz³e� ze sob¹. Wiem, kiedy prze¿ywam takie rzeczy, które by Ci jak¹�
przykro�æ zrobiæ mog³y. Tym razem nie by³o we mnie nic takiego, a prze-
cie¿ jednak, chocia¿ siê zastrzegasz, wyczyta³am w Twoim li�cie du¿o gory-
czy.

Jeszcze piêæ dni do Twego powrotu. Przyje¿d¿aj jak najprêdzej. Przekli-
nam listy. Nigdy ju¿ wiêcej pisywaæ nie bêdê. I dzi� ju¿ mówiæ nie chcê wiê-
cej. Wszystkie wiadomo�ci wydaj¹ mi siê drugorzêdne wobec tego, o czym
chcê mówiæ z Tob¹ przede wszystkim i z czym czekaæ muszê a¿ do Twego
powrotu.

Twoja Maryla



Listy Marii Ossowskiej do Stanis³awa Ossowskiego. Cz. 1: 1918�1939 (Listy 1�146)

SOCIETAS/COMMUNITAS

1 (31) 2021118

[55]
[Warszawa]. 9 IV 1923. [Poniedzia³ek]
Dosta³am przed chwil¹ Twoje dwa listy z 7 i 8 IV. Nie wiem dlaczego,

pisz¹c, nie mia³e� jeszcze mojego listu wys³anego 5 IV. Czy¿by siê gdzie� za-
b³¹ka³?

Martwiê siê, ¿e Twój przyjazd siê odwleka. Oby te sprawy wojskowe da³y
siê jak najprêdzej za³atwiæ, bo stokroæ wo³a³abym z Tob¹ rozmawiaæ, ni¿ do
Ciebie pisaæ.

Czêsto w ci¹gu ostatnich dni zastanawia³am siê nad tym, co prze¿ywasz
patrz¹c na nowe ¿ycie siostry i na zaabsorbowanie drugim, mniejszym wio-
sennym przybyszem. Wiem z w³asnego do�wiadczenia, ¿e siê prze¿ywa, pa-
trz¹c z bliska na te sprawy tysi¹ce refleksji i tysi¹ce uczuæ i chcia³abym wie-
dzieæ, co my�la³e� i co czu³e�, tym bardziej ¿e i mnie te sprawy w ci¹gu �wi¹t
by³y bliskie.

�wiêta z konieczno�ci spêdzi³am prawie bezczynnie, wiêc teraz nast¹pi³
odwet. Ca³¹ wczorajsz¹ niedzielê spêdzi³am w domu pracuj¹c, a i dzisiaj mam
ju¿ sporo roboty poza sob¹. Pracujê z pasj¹. Z tak¹ pasj¹, z jak¹ pracujê cza-
sem, gdy mi siê wydaje, ¿e moja pozycja jest zagro¿ona i gdy chcê siê ko-
niecznie przekonaæ, ¿e jestem bezpieczna.

Du¿o my�lê o tym jak siê w przysz³o�ci u³o¿y nasze ¿ycie. Nie bêdê o tym
pisa³a, bo za du¿o jest do powiedzenia, a i tak, gdy przyjedziesz, sprawa ta
wyp³ynie na porz¹dek dzienny.

Przejê³am siê Twoim smutnym listem z 3 IV i my�la³am, ¿e mnie ju¿ nie
kochasz. My�la³am ze smutkiem, ¿e sta³aby mi siê wielka krzywda, gdyby
moja przesz³o�æ mia³a mi zepsuæ moje dobre jutro. Czy nie dosyæ ju¿ prze-
cierpia³am? Czy z³y los, zamkn¹wszy przede mn¹ jedn¹ drogê, chce mi tak¿e
zatrzeæ wszystkie inne?

Cieszê siê, ¿e mnie nie przesta³e� kochaæ i chcê ¿eby� mi to jeszcze raz
powtórzy³, i ¿eby� mi to ci¹gle powtarza³.

Masê czasu po�wiêcam w ci¹gu ostatnich dni na projekty, na rozwa¿ania
zaczynaj¹ce siê od �co by by³o gdyby�. Du¿o energii k³adê w to wszystko
niepotrzebnie. P³aczê nad fikcyjnymi nieszczê�ciami, które siê zdarzyæ mog¹,
walczê uporczywie z wiatrakami, zaciskam piê�ci i zêby wobec ró¿nych uro-
jonych trudno�ci i cieszê siê ró¿nymi perspektywami, które siê mo¿e nigdy
nie ziszcz¹. Przysz³o�æ zajmowa³a zawsze i zajmuje nadal ogromne miejsce
w mojej �wiadomo�ci. Nie uwa¿am, ¿eby to by³o dobre, bo pomijaj¹c niepo-
trzebne zu¿ywanie energii, odbiera mi to co� z dnia dzisiejszego.

Kolega Suchorzewski jeszcze nie powróci³. Z kole¿ank¹ Janin¹ siê widujê
dosyæ rzadko.

�wiêta spêdzi³am w rodzinie, tzn. innymi s³owy bardzo samotnie.
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Przyje¿d¿aj prêdko i o ile mo¿liwe uprzed�, kiedy przyjedziesz.
Twoja Maryla

[56] [wiz.]
[Warszawa]. 25 VI 1923
Panie Stanis³awie,
Dawno projektowane spotkanie starych znajomych u mnie zosta³o wy-

znaczone na nadchodz¹cy czwartek o godzinie 8.30 wieczór. Zrobi³by mi
Pan ogromn¹ przykro�æ, gdyby Pan nie przyszed³, wiêc liczê na pewno.

MNiedzwiecka

[57]
Józefów. 21 VII 1923. [Sobota]
Stachu mój Kochany,
Heniek obieca³ mi przyjechaæ do Józefowa w sobotê, albo w niedzielê,

wiêc piszê list do Ciebie w nadziei, ¿e bêdê mia³a komu go powierzyæ.
Wróci³am z Warszawy zmêczona i zdeprymowana. Okaza³o siê, ¿e zasób

si³ zdobyty dot¹d w Józefowie nie by³ tak znaczny, jak przypuszcza³am. Za-
czê³am my�leæ z rozpacz¹, ¿e oto za sze�æ tygodni trzeba bêdzie wróciæ do
normalnych zajêæ i ¿e wakacje, na które tak bardzo liczy³am, nie postawi¹
mnie na nogi. Mam wra¿enie, ¿e spêdzê wakacje tak jak spêdzam niektóre
bezsenne noce, kiedy nie mogê zasn¹æ z emocji, ¿eby jak najlepiej noc wyzy-
skaæ.

Druskienniki zaczynaj¹ przybieraæ coraz realniejsze kszta³ty. Stach (brat �
doktor) ma mi przywie�æ konkretne wiadomo�ci dzisiaj, co do leczniczego
charakteru Druskiennik. Mam jeszcze tylko do przezwyciê¿enia pewne trud-
no�ci z Iren¹ [Kurowsk¹ z Niedzwieckich]. Którego� dnia powiedzia³a mi, ¿e
jak tylko st¹d wyjadê, ona natychmiast powróci do Warszawy. Stara³am siê
przemówiæ jej do rozs¹dku. Nie wiem jeszcze z jakim wynikiem. W ka¿dym
razie widzisz, ¿e rzecz na pozór tak prosta jak mój wyjazd, uzale¿niona jest
od tysi¹ca czynników.

Heniek jest tak dobry, ¿e ju¿ nie wiem zupe³nie, jak mu okazaæ moj¹
wdziêczno�æ. Przesta³am ju¿ wiedzieæ, czy siê orientuje w naszym stosunku
czy nie. Z jednej strony otacza³ mnie ostatnio w Warszawie opiek¹ tak spe-
cjaln¹, ¿e wyda³o mi siê, ¿e do obowi¹zków kolegi do³¹czy³ jeszcze obowi¹z-
ki wzglêdem kogo� bliskiego jego przyjacielowi. Sk¹din¹d znowu, ró¿nymi
drobiazgami zdradza nieorientowanie siê w tej sprawie.

Co s³ychaæ w koszarach? Czy policzki szwole¿erów zapadaj¹ siê coraz
bardziej? Proszê dbaæ o siebie i swój wygl¹d, bo w Lipnie siê przera¿¹, jak
zobacz¹ tego wymizerowanego ¿o³nierza.
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Pracujê ma³o. Liczê na sierpieñ, by pchn¹æ trochê robotê naprzód i mu-
szê przyznaæ, ¿e ze wzglêdu na tê robotê w³a�nie, wyjazd ewentualny nie
bardzo mi dogadza. Na razie oskrzydlam temat, w sierpniu chcia³am wzi¹æ
siê do niego bezpo�rednio. Wyprawa do Warszawy by³a pomy�lna o tyle, ¿e
przekona³am siê, ¿e nikt nic nie robi. To mnie uspokoi³o. Z trudno�ci¹ zno-
szê, by kto� oddawa³ siê filozofii wiêcej ni¿ ja jej siê oddajê. Do pracy nazbyt
siê niestety jeszcze nie rwê. Umiem ca³y dzieñ przepró¿nowaæ a przynajmniej
po³owê dnia spêdzaæ le¿¹co. Z kole¿ank¹ Budkiewiczówn¹ mój stosunek
w ostatnich czasach trochê och³ód³. Urazi³y mnie jakie� drobiazgi i nie mogê
tego w sobie przemóc. Bardzo siê martwiê tym wszystkim i chcia³abym to
naprawiæ. Ul¿y³oby mi, gdybym mog³a po prostu wszystko co mam do za-
rzucenia, powiedzieæ, ale nasz stosunek nigdy nie by³ na takiej stopie szcze-
ro�ci, bym takie rzeczy mówiæ mog³a.

Có¿ kolega Purman? Czy z³a wiadomo�æ siê sprawdzi³a? Proszê mu po-
wiedzieæ ode mnie parê bardzo ¿yczliwych s³ów i serdecznie d³oñ mu u�ci-
skaæ.

Do Warszawy przyjadê, tak jak zamierza³am, najpó�niej 2 VIII. Bêdê oczy-
wi�cie wtedy u Ciebie, je¿eli Was gdzie� nie wy�l¹ na manewry.

23 VII 1923. Poniedzia³ek
Heniek nie przyjecha³, natomiast Irena jutro jedzie do Warszawy, wiêc

przez ni¹ list Heñkowi posy³am.
Paru miesiêcy by³o by mi potrzeba, ¿eby wróciæ z ochot¹ do roboty. Liczê

ci¹gle z niepokojem dni, które mi zostaj¹ do wrze�nia. Ju¿ tylko miesi¹c z
niewielkim dodatkiem. Niew¹tpliwie czujê siê ju¿ trochê silniejsza, ale tak
jeszcze daleko do tej szalonej energii i potrzeby ekspansji, któr¹ odczuwa³am
dawniej po powrocie z wakacji.

Projekt wyjazdu wprowadza zamêt i konflikt w moje ¿ycie. Z jednej stro-
ny przera¿aj¹ mnie zabiegi wyjazdowe, z drugiej chcia³abym móc sobie po-
wiedzieæ, ¿e nie zaniedba³am niczego, ¿eby nagromadziæ jak najwiêkszy za-
pas ochoty do ¿ycia na rok przysz³y.

W dni powszednie bywa mi dobrze. Gorsze s¹ niedziele, gdy zje¿d¿a siê
rodzina i gdy ma siê ochotê uciekaæ.

Zaledwie jeden mam dot¹d list od Ciebie. Irena jutro prawdopodobnie
przywiezie mi dalsze. Coraz bardziej zaczynam gustowaæ w niesamowitej li-
teraturze. Autorzy uwa¿ani za nienormalnych odpowiadaj¹ mi teraz najbar-
dziej. Powie�ci u³atwiaj¹ ucieczkê od czasów obecnych. Nigdy z tak¹ ochot¹
nie czyta³am rzeczy historycznych. Przyjemnie jest uciekaæ od tego co jest.

Jak sprawy wojskowe? Czy bêdziesz w Warszawie oko³o 1 VIII? Czy bê-
dziesz ju¿ wolny 1 VIII? Chcia³abym, ¿eby Heniek przyjecha³ w sobotê albo



Listy Marii Ossowskiej do Stanis³awa Ossowskiego. Cz. 1: 1918�1939 (Listy 1�146)

SOCIETAS/COMMUNITAS

1 (31) 2021 121

niedzielê nadchodz¹c¹, by�my siê ewentualnie porozumieæ mogli co do wspól-
nego wyjazdu.

Twoja Maryla

[58]
Druskienniki. 6 VIII 1923. Poniedzia³ek.
Kochany Stachu,
Stanêli�my w Druskiennikach o 12.00 w po³udnie, w pi¹tek. Olek czeka³

na nas na szosie, gdy wyje¿d¿ali�my do Druskiennik. Heniek opiekowa³ siê
mn¹ ca³¹ drogê jak matka.

Dwie drobne okoliczno�ci zepsu³y mi trochê dwa pierwsze dni mego
pobytu tutaj. Po pierwsze, w ci¹gu soboty i niedzieli la³ prawie nieustannie
deszcz, po drugie, czu³am siê niezupe³nie zdrowa, a ¿e wypad³o mi chodziæ
sporo, wiêc by³am bardzo zmêczona, a dzi� z wysi³kiem piszê list do Ciebie,
tak bardzo boli mnie g³owa z os³abienia.

Olkowie s¹ dla mnie nadzwyczaj dobrzy i serdeczni. Staraj¹ mi siê doga-
dzaæ i dbaj¹ o to, bym siê dobrze czu³a. Z pani¹ [Halin¹] Gru¿ewsk¹ stosun-
ki u³o¿y³y siê jak najlepiej. Olek wyjecha³ na parê dni do Warszawy i dzi� po
po³udniu zamierzamy we dwie i�æ na wiêkszy spacer.

Towarzystwo pensjonatowe nie przedstawia absolutnie nic atrakcyjnego.
Nie mam ¿adnych pokus zaznajomienia siê z nikim, a poniewa¿ jada siê przy
osobnych stolikach izolacja jest ³atwa.

Wo³a³abym ¿eby� przyjecha³ raczej 13 VIII ni¿ 20 VIII. Koniec sierpnia
bywa podobno ju¿ w Druskiennikach bardzo ch³odny, a ¿e pogoda nieszcze-
gólna, wiêc przyjemno�æ Twego pobytu tutaj mo¿e byæ w znacznej mierze
zepsuta. Natura jest tu istotnie prze�liczna i trzeba j¹ jeszcze mo¿liwie wyko-
rzystaæ.

Technicznie Twój przyjazd mo¿e siê u³o¿yæ tak: mieszkaæ mo¿na u Ol-
ków. Bêd¹ to noclegi prymitywne, ale prawdopodobnie bêdziesz móg³ siê
z tym pogodziæ. Co do sto³owania to przynajmniej obiady i kolacje powinie-
ne� je�æ razem ze mn¹, w tym pensjonacie, gdzie jadam. Ca³y szereg osób
mieszka gdzie indziej, a przychodzi tutaj tylko na wszystkie, wzglêdnie nie-
które jedzenia. Je¿eli zaakceptujesz ten projekt, u³o¿ê to z moj¹ gospodyni¹.

M³ynki � gdzie mieszkaj¹ Olkowie, s¹ o blisko dwie wiorsty od Druskien-
nik. Je¿eli bêdziesz jada³ ze mn¹, bêdziemy czê�ciej ze sob¹ razem. Kuracji ¿ad-
nej na razie nie mogê rozpocz¹æ. Musia³am na tydzieñ od³o¿yæ wizytê u dok-
tora i k¹piele. Za to pó�niej przeprowadzê krótk¹, ale intensywn¹ kuracjê.

Jeszcze jedno. Wolê ¿eby� przyjecha³ wcze�niej, tak¿e i dlatego, ¿e w wy-
padku gdyby mia³o padaæ ci¹gle, ucieknê wcze�niej do Warszawy ni¿ zamie-
rza³am.
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Podobno najwygodniejszym poci¹giem do Druskiennik jest nie ten po-
ci¹g, którym jechali�my w nocy, lecz poci¹g wychodz¹cy z Warszawy oko³o
9.00 rano. Tylko ten poci¹g zostaje w Druskiennikach � [ze] stacji autobus.
My z Heñkiem dojechali�my furk¹.

Przyje¿d¿aj nied³ugo.
Maryla
Pensjonat �Marta�, pani O�Brien de Lacy, ul. Orzeszkowej Nr. 1, Dru-

skienniki.

[59] [k. poczt.]
[Druskienniki]. 18 VIII [1923]. Sobota
Wielmo¿ny Pan Stanis³aw Ossowski, Warszawa, Nowy �wiat 72, Kasa

Mianowskiego
Panie Stanis³awie, Olek mia³ z powodu Pana du¿o powa¿nych konflik-

tów. Sprawy pana Cwojdz. powo³uj¹ go do Warszawy, a z drugiej strony bardzo
pragnie, choæ parê dni pozostaæ i zobaczyæ siê z Panem. Nie wiem jak roz-
wi¹za³ ten konflikt, bo�my siê ju¿ 24 godzin nie widzieli, ale mam trochê
nadziei, ¿e zastanie go Pan jeszcze w Druskiennikach.

Je¿eli Pan siê ju¿ decyduje na utrzymanie w moim pensjonacie � to najle-
piej ju¿ bêdzie, je¿eli Pan tak¿e w nim zamieszka. S¹ pokoje wolne po 10.000
dziennie. Utrzymanie z podwieczorkami, który siê zazwyczaj opuszcza �
75.000, bez podwieczorków � 65.000. Razem 85.000, b¹d� 75.000 dziennie.

Autobus na poci¹g nocny z Warszawy nie przyje¿d¿a, przyje¿d¿aj¹ wszak¿e
furki ¿ydowskie, z których Pan winien skorzystaæ. By³oby po¿¹dane przy-
wie�æ ze sob¹ poszewkê, prze�cierad³o, s³owem komplet po�cielowy, ale mo¿e
siê bez tego obejdzie.

Liczê na to, ¿e wrócimy do Warszawy razem i bardzo siê cieszê.
W Druskiennikach mi doskonale, a sam siê Pan przekona, ¿e s¹ �liczne.
MNiedzwiecka

[60]
[? 1923]
Wielmo¿ny Pan Stanis³aw Ossowski, Mokotowska 63 m. l, u pp. Lesz-

nowskich w/m
Kochany Stachu,
Zmiana programu. Ojciec wyje¿d¿a dopiero w niedzielê o 2.00, wobec

czego wo³a³abym by� do mnie w sobotê wieczorem nie przychodzi³. Je¿eli
mo¿esz, wpadnij przed l.00 w sobotê, to jest jutro rano, do seminarium. Bêdê
ju¿ wtedy prawdopodobnie wiedzia³a, co bêdê robi³a w niedzielê. Nie jest
wykluczone, ¿e bêdê musia³a ojca sama odwie�æ. Je¿eliby� wpa�æ w sobotê
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rano do seminarium nie móg³, b¹d� o 5.15 w kawiarni u zbiegu Piêknej,
Mokotowskiej i Kruczej. Przesy³am jakie� drobiazgi dla pod�wigniêcia w¹t-
pliwych kolacji. Proszê nie dziêkowaæ, bo jestem z³a jak pies.

 Maryla

[61]
[Warszawa]. 18 XII 1923
Stachu mój najdro¿szy,
Nie martw siê moj¹ chorob¹, bo nie ma czego. Byæ mo¿e bêdzie mia³a

i swoje dobre strony, bo je¿eli nie zajd¹ ¿adne gro�niejsze komplikacje to
liczê na to, ¿e trochê odpocznê. Przykro�æ najwa¿niejsza, ¿e siê tak d³ugo nie
zobaczymy, ale trzeba pamiêtaæ, ¿e termin sze�ciotygodniowy to maksimum
i ¿e je¿eli przebieg bêdzie lekki i skóra wcze�niej mi siê ³uszczyæ zacznie, to
ju¿ w drugiej po³owie stycznia bêdê mo¿e wolna. Najbardziej mi ¿al rodzi-
ców, bo okropnie towarzyscy i ta przymusowa izolacja okropnie im ci¹¿y.
�wiêta bêd¹ mieli smutne z mojej winy, a przywi¹zuj¹ do nich bez porówna-
nia wiêksz¹ wagê ni¿ ja.

Do Lipna jed�, zupe³nie spokojnie. Mo¿liwe komplikacje zaj�æ mog¹
dopiero w koñcu trzeciego tygodnia choroby, a do tego czasu ju¿ bêdziesz
z powrotem.

Wizyta inspekcyjnego doktora sanitarnego przerwa³a mi pisanie! Doktor
ba³ siê mnie jak ognia. Z odleg³o�ci czterech metrów skonstatowa³ szkarlaty-
nê, pobieg³ sobie umyæ rêce i natychmiast uciek³. Poniewa¿ notowa³ sobie
dok³adny adres instytucji, gdzie pracujê, wiêc bojê siê, ¿e Urz¹d Sanitarny
bêdzie napastowa³ seminarium filozoficzne. Zakomunikuj Heñkowi, gdyby�
go przypadkiem zobaczy³, ¿eby powiedzia³ p. [Dinie] Steinber¿ance, je¿eli
spotkaj¹ [siê] w uniwersytecie, by przedstawicieli Urzêdu Sanitarnego wy-
rzuci³a z naszego zacnego Zak³adu, a ich ewentualne pismo wrzuci³a do ko-
sza.

Mam do Ciebie dwie wielkie pro�by. Wiem, ¿e nadu¿ywam Twojej do-
broci, ale pokutujesz za to, ¿e Ty jeden i Irena macie odwagê przychodziæ
dowiadywaæ siê o moje zdrowie. Profesor [Czes³aw] Znamierowski z Pozna-
nia wypo¿yczy³ w lutym roku bie¿¹cego z naszej Biblioteki Uniwersyteckiej
ksi¹¿kê The New Realism. Mówi³am Ci kiedy�, ¿e pisa³am do niego, by mi tê
ksi¹¿kê przywióz³ do Warszawy, jak przyjedzie na �wiêta. Obieca³, ¿e przy-
wiezie, zastrzeg³ tylko sobie, bym potem ksi¹¿kê odes³a³a znowu jemu, a nie
zwraca³a Uniwersytetowi. Na ksi¹¿ce tej zale¿y mi tak ogromnie, ¿e dr¿ê na
my�l, by mnie moja choroba nie pozbawi³a tej lektury. Pan Znamierowski
przyjedzie do Warszawy i dowiedziawszy siê, ¿e jestem chora, gotów wy-
wie�æ ksi¹¿kê z powrotem do Poznania. Tego ciosu bym nie prze¿y³a. Liczê
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na to, ¿e gdy wyzdrowiejê, bêdê mog³a jeszcze wyzyskaæ dla filozofii okres
mojej przymusowej izolacji. Ksi¹¿kê zobowi¹zujê siê zwróciæ panu Znamie-
rowskiemu najdok³adniej wydezynfekowan¹ formalin¹.

Nie wiem gdzie pan Znamierowski mieszka, gdy przyje¿d¿a do Warsza-
wy, ale wiem, ¿e po przyje�dzie zobaczy siê zaraz na pewno z profesorem
Kotarbiñskim i profesorem Tatarkiewiczem, chodzi³oby zatem o to, ¿eby jed-
nemu z nich sprawê tê wy³uszczyæ i prosiæ tylko ¿eby pan Znamierowski
albo u nich, albo w seminarium ksi¹¿kê tê dla mnie zostawi³. Gdyby� nie
mia³ sposobno�ci zobaczyæ siê z jednym z profesorów, to mo¿e tê sprawê
przedstawisz p. Steinber¿ance, która niew¹tpliwie w czasie �wi¹t bêdzie mia-
³a z nimi jaki� kontakt. Bardzo przepraszam, ¿e Ciê tak nudzê, ale jest to dla
mnie sprawa ogromnej wagi, bo brak New Realism parali¿uje mi dalsz¹ ro-
botê nad Russellem.

Teraz druga pro�ba. Je¿eli zobaczysz Heñka spytaj siê go, jak siê odbiera
na Uniwersytecie pieni¹dze za upowa¿nieniem. Wiem, ¿e trzeba mieæ na to
jaki� druczek podpisany przeze mnie, ale nie wiem, gdzie siê te druczki zdo-
bywa. Irena siê pró¿niaczy, wiêc bêdzie mog³a mój dodatek dro¿y�niany, który
by³ wyp³acany ju¿ w sobotê, odebraæ, chodzi tylko o instrukcje.

O mnie to umiesz my�leæ, a sam siê zaniedbujesz i �le wygl¹dasz. Pamiê-
taj, ¿e im jestem s³absza, tym musisz byæ silniejszy, wiêc dobrze wypocznij
podczas �wi¹t i wygl¹daj lepiej ni¿ u mnie ostatnio.

Nie napisa³am do Ciebie wczoraj nie z braku pamiêci, lecz dlatego, ¿e
by³am bardzo os³abiona. Dzi� jestem rze�wiejsza, wiêc zdobywam siê na d³u-
gi list. Twój list zrobi³ mi wielk¹ rado�æ i proszê ¿eby� pisa³ czê�ciej. Je¿eli
krêpuje Ciê oddawanie listów Matce, to pisz poczt¹ � na drugi dzieñ bêdê
listy odbiera³a.

Od p. Janiny, która tu przed chwil¹ by³a, dowiedzia³am siê, ¿e Ci poda-
³am z³y adres p. Steinber¿anki. Jak Ciê mam przeprosiæ? Napsocê, a Ty na-
wet nic nie powiesz. Naturalnie musia³am pomyliæ numer domu i numer
mieszkania.

Szkarlatyna nie jest wcale chorob¹ uci¹¿liw¹. Powiedz Heñkowi, ¿e od-
noszê siê do niej po u³añsku. Martwiê siê bardzo, ¿e Heñka nie odprowadzê
na dworzec i nie po¿egnam.

Twoja Maryla

[62]
[Warszawa]. 19 XII 1923. �roda
Kochany mój Stachu,
Zaczê³am pisaæ ciep³e instrukcje, dla Heñka, ale siê okropnie zmêczy³am

i musia³am od³o¿yæ. Byæ mo¿e na raty wypracujê memoria³, który obieca³am.
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Ogromnie Ci dziêkujê za prezenty. Chryzantem jest �liczny i stoi przede
mn¹ na stole, a winogrona by³y doskona³e. Twoja wizyta stanowi najwa¿-
niejszy wypadek mojego dnia. Szkoda ¿e musi trwaæ tak krótko. Ale nie roz-
mawiaj ani chwili d³u¿ej, bo ju¿ lada moment wejdê w niebezpieczny okres
³uszczenia skóry i jeszcze siebie albo kogo� zarazisz.

Mia³am dzi� ciê¿k¹ noc. Twarz pali³a jakby kto� j¹ zlewa³ wrz¹tkiem.
Wra¿enie podobne do oparzenia. D³ugo nie mog³am zasn¹æ i bardzo siê
mêczy³am. Szkarlatyna z wysypk¹ nawet i na twarzy jest podobno bardzo
rzadka. Palenie powiek, policzków, itd. � nasunê³o mi w nocy okropne re-
fleksje. Wydawa³o mi siê, ¿e na pewno wysypka zostawi mi na twarzy takie
do³y jak ospa. Wstawa³am, zapala³am �wiat³o, przegl¹da³am siê w lustrze
i liczy³am z przera¿eniem do³y na twarzy. Ju¿ widzia³am siê oszpecon¹, z ohyd-
nym, ordynarnym piêtnem na twarzy. Obudzi³am siê rano zmêczona, z obo-
la³¹ g³ow¹. Z powodu tej niedobrej nocy moje u³añskie samopoczucie mnie
jako� dzisiaj opu�ci³o i czujê siê trochê gorzej. Dot¹d traktowa³am moj¹ cho-
robê jako �wietny sposób odpoczynku i dlatego by³am w dobrym humorze.
Dzi� mi siê ten sposób odpoczywania wydaje trochê gorszy i dlatego opad³a
mnie depresja.

Wszyscy s¹ dla mnie bardzo dobrzy. Przychodzi³y tu wczoraj dowiady-
waæ siê o moje zdrowie dwie studentki, z którymi mia³am sposobno�æ za-
mieniæ zaledwie parê s³ów w ¿yciu. P. Steinber¿anka wrzuci³a wczoraj do
skrzynki bardzo serdeczny list od siebie i od seminarium. Jestem wzruszona
tyloma dowodami ¿yczliwo�ci i zawstydzona zarazem, ¿e robiê tyle ha³asu o nic.
My�la³am dzi� du¿o o Tobie. Uk³ada³am najrozmaitsze plany na przysz³o�æ.
Czy powiesz mi listownie to, co mi mia³e� powiedzieæ na Bo¿e Narodzenie,
czy te¿, skorzystasz z mojej choroby, ¿eby siê niecnie wykrêciæ? Niedobry.

Olkom podziêkuj za pamiêæ. Do p. Steinber¿anki chcia³abym kiedy� na-
pisaæ, ¿eby jej podziêkowaæ i dowiedzieæ siê, co s³ychaæ u niej i w semina-
rium, ale przyznam siê, ¿e bojê siê ludzi obdarzaæ swoimi zaka¿onymi lista-
mi. Czy pracujesz? Tak mi ¿al naszych rozpoczêtych dyskusji. Dopiero miêdzy
15 a 20 I, najwcze�niej siê zobaczymy. Do Janiny kiedy� zatelefonuj albo
wpadnij i powiedz jej, ¿e jej jestem ogromnie wdziêczna za wizytê, ale pro-
szê, ¿eby wiêcej nie przychodzi³a, bo mam straszne emocje za moich odwie-
dzaj¹cych. Ty te¿ uwa¿aj i pilnuj stanu swego gard³a, bo by� mnie do grobu
wpêdzi³, gdyby� zachorowa³.

Twoja Maryla
P.S. I. Nastêpny list wy�lê ju¿ do Ciebie prawdopodobnie poczt¹, nie dziw

siê wiêc, je¿eli jutro nic nie dostaniesz.
P.S. II Jak my�lisz, czy ¯ywot Micha³a Anio³a nale¿¹cy do Olków nie

ba³by siê szkarlatyny ani formaliny? Gdyby nie, to bym bardzo prosi³a, ¿eby�
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go dla mnie od Olków po¿yczy³. Ksi¹¿kê wydezynfekujê bardzo starannie
formalin¹, która podobno papieru ani druku nie niszczy. [po napisaniu tekst
PS II skre�lony]

 P.S. III. Czy Ciê nie zanudzam moimi pro�bami?

[63]
[Warszawa]. 21 XII 1923. Pi¹tek
Dzi� króciutko napiszê Stachu mój Kochany, bo g³owa po prostu pêka

z bólu i ka¿de s³owo kosztuje mnie znaczny wysi³ek. Od dwóch dni czujê siê
gorzej, a noce mam zawsze gorsze od dni. Noc wczorajsza by³a okropna.
Znasz uczucie cz³owieka, który budzi siê na obcym ³ó¿ku, w obcym miejscu
i nie wie przez chwilê, gdzie nogi, gdzie g³owa, gdzie �ciana, a gdzie wyj�cie
z ³ó¿ka. Mia³am to uczucie przez noc wczorajsz¹ tylko z t¹ ró¿nic¹, ¿e nie
trwa³o chwilê, lecz ca³e dwie godziny. W ogóle nie spa³am wcale i my�li tañ-
czy³y mi po g³owie. O godzinie 1.00 ogarnê³a mnie nagle jaka� dziwna dez-
orientacja i niepokój. Zapali³am �wiat³o i siedz¹c na ³ó¿ku nie umia³am sobie
zdaæ z ró¿nych rzeczy sprawê. Mia³am ochotê krzyczeæ o pomoc, bo mi siê
wydawa³o, ¿e dostajê ob³êdu. Tak bardzo chcia³am Ciê mieæ przy sobie.
Wydawa³o mi siê, ¿e gdyby� mnie mocno uj¹³ za rêkê tobym siê by³a odnala-
z³a. O 3.00 zasnê³am. Wspomnienie tej nocy by³o tak silne, ¿e dzi� nie chcia-
³am zostaæ na noc bez bromu przy sobie. Stach zapisa³, za¿y³am i by³o mi
spokojnie, chocia¿ nie spa³am wiele.

To, ¿e czujê siê gorzej, to nic powa¿nego. Szkarlatyna ma dalej pomy�lny
obrót, tylko brzuszek psoci po parysku i st¹d ten silny ból g³owy, i podwy¿-
szenie temperatury.

My�lê bardzo du¿o i bardzo kochaj¹co o Tobie. Kochaj mnie Stachu bar-
dzo. Tak tego potrzebujê!

Twoja Maryla

[64]
[Warszawa]. 22 XII 1923. [Sobota]
Wielmo¿ny Pan Stanis³aw Ossowski
Kochany mój Stachu,
Chcê, ¿eby� mia³ jeszcze parê s³ów ode mnie przed wyjazdem.
Samopoczucie umys³owe zmienne. Chwilami têskniê do zagadnieñ, kie-

dy indziej jestem bliska poproszenia, ¿eby wszystkie ksi¹¿ki z mojego pokoju
usuniêto, bo mam wra¿enie, ¿e ca³a ich zawarto�æ ci¹¿y mi na mózgu i patrzê
na nie z nienawi�ci¹. Dominuje ogromne znu¿enie. O czytaniu nie ma mowy.
Przeczytanie paru wierszy ju¿ mêczy mnie okropnie. Nie jestem pewna czy
szkarlatyna nie oka¿e siê dobra, jako �rodek odpoczynku.
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Przeczyta³am dzisiaj parê Twoich dawnych listów. Wyjmowa³am na chy-
bi³ trafi³ z du¿ej gromadki i czyta³am. Przeczyta³am d³ugi list z Rouen, w któ-
rym, po pobycie w Mantes, wydaje Ci siê, ¿e jednak jeste�my sobie bardzo
obcy i ¿e Ciê nie rozumiem. Przeczyta³am parê listów z Rzymu, a miêdzy
innymi i ten, za przyjêcie którego czu³e� dla mnie w swoim czasie tyle gory-
czy. Jaki� cieñ powia³ na mnie przez chwilê od tej lektury. Sama nie wiem, co
mnie zmartwi³o. Czy ta zmienno�æ, któr¹ wyczuwa siê w Twoich listach i lêk
o to, czy to, co teraz zbudowali�my razem bêdzie trwa³e? Sama nie wiem. Pomó-
wiê jeszcze o tym kiedy� z Tob¹. ̄ al mi by³o, ¿e mi siê co� zm¹ci³o i stara³am siê
to zwalczyæ. Teraz ju¿ przesz³o. Znowu projektujê z ufno�ci¹ i spokojem,
tylko mi ¿al, ¿e nie mogê Ci opowiedzieæ wszystkiego co my�la³am.

W budowaniu moich projektów na przysz³o�æ brak mi jednego przês³a.
Brak mi odpowiedzi na jedno: kiedy? Od tej odpowiedzi uzale¿niam du¿o
drobnych i wa¿niejszych rzeczy, o których teraz mam tyle czasu my�leæ. Ale
siê tym nie martwiê i nie formu³ujê tutaj nic, co by mia³o formê najl¿ejszego
chocia¿by zarzutu. My�lê czasem, ¿e mo¿e nie rozumiesz we mnie tej potrze-
by precyzowania takich rzeczy, bo jak to nieraz stwierdzali�my, plany i pro-
jekty na przysz³o�æ graj¹ u Ciebie mniejsz¹ ni¿ u mnie rolê.

Czy pisaæ do Ciebie do Lipna? Napisz kiedy mo¿na z Warszawy wys³aæ
ostatni list tak, ¿eby Ciê jeszcze w Lipnie zasta³. Napisz d³ugo. Tak siê cieszê
Twoimi listami i tyle razy je odczytujê.

Bezczynne my�lenie o Tobie toruje drogê szatanowi. Dawno ju¿ nie pra-
gnê³am Twoich pieszczot tak jak wczoraj. Czy to mo¿na siê do tego przyzna-
waæ? Mo¿e jestem niedyplomatyczna? Mo¿e kobieta nie powinna takich rze-
czy mówiæ? Mo¿e siê teraz na mnie pom�cisz za ów wspomniany list z Rzymu?

W przysz³ym tygodniu dowiem siê, czy nerki s¹ zaatakowane, czy nie i w za-
le¿no�ci od tego, jak d³ugo jeszcze mi wypadnie le¿eæ. Starannie oczy�æ i wy-
wietrz swoje ubranie i palto, bo po psotach wczorajszych d³ugo nie mia³am
spokoju i ju¿ wyobra¿a³am sobie Ciebie chorym i okrytym wysypk¹.

Najdro¿szy mój! Napisz do mnie d³ugo i powiedz mi tysi¹c razy, ¿e mnie
kochasz.

Ogromnie jeste� Kochany.
MN.

[65]
[Warszawa. 26 XII 1923]. �roda wieczór
Kochany mój Stachu,
Tyle niepokoju kosztowa³a mnie Twoja ostatnia wizyta. Tak sobie wyrzuca³am,

¿e by³am za s³aba, ¿eby Ci kategorycznie zabroniæ wej�cia do mojego pokoju. Mo¿e
chorujesz? Mo¿e Ciê gard³o boli? Napisz prêdko, jak zdrowie Twoje i Twoich?
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Nie bêdê pisa³a bardzo d³ugo, bo dowiedzia³am siê, ¿e czytanie czy pisa-
nie w czasie szkarlatyny zagra¿a os³abieniem wzroku, a jest to punkt, na któ-
ry jestem bardzo czu³a.

Bezczynne le¿enie zaczyna mnie trochê nu¿yæ. Liczê dni do koñca cho-
roby. Niestety mam jeszcze du¿o przed sob¹. Mieszkanie jest tak �le opala-
ne, ¿e trzeba bêdzie d³ugo le¿eæ. Ju¿ pogodzi³am siê z my�l¹, ¿e bêdê le¿a³a
cztery tygodnie i ¿e dopiero oko³o 20 I bêdê mog³a wróciæ do swoich nor-
malnych zajêæ. O korzystaniu z ¿adnego urlopu niema mowy. Wyjadê gdzie�
na Wielkanoc, ¿eby nabraæ si³, ale teraz nie osierocê pod ¿adnym pozorem
moich lekcji w szkole. Wspominasz w swoim li�cie o jakim� urlopie. Gdy-
by kiedykolwiek by³a o tym mowa, zaprotestuj w moim imieniu katego-
rycznie. Gdybym nawet dosta³a, nie wyzyskam. Przecie¿ mnie znasz i wiesz,
na jaki upór siê we mnie w pewnych sprawach natrafia i co to ja jestem za
zió³ko.

Jestem Ci ogromnie wdziêczna za bilecik przed wyjazdem. Przykro mi by³o,
¿e mój list akurat w chwili d³u¿szego rozstania zostanie �na wierzchu�, tj. bê-
dzie ostatnim powiedzianym s³owem. Jeste� kochany, ¿e� to zrozumia³. Twoim
listem poprzedzaj¹cym bilecik ucieszy³am siê bardzo. Po raz pierwszy mówisz
o �naszym szczê�ciu�. Teraz dopiero kochasz mnie tak¹ mi³o�ci¹, o której za-
wsze marzy³am.

W czasie �wi¹t by³a wiêksza cisza ni¿ kiedykolwiek. Wszyscy byli zaab-
sorbowani swoimi sprawami. Olkowie kochani, o mnie nie zapomnieli. Na
gwiazdkê przys³ali mi �liczny kwiat, a przed chwileczk¹ Olek przys³a³ na górê
bilecik, który za³¹czam. Mamunia posz³a do okna dawaæ ró¿ne znaki i twier-
dzi, ¿e doszli do najlepszego porozumienia. Chcia³abym ogromnie Olkom
podziêkowaæ, ale bojê siê wys³aæ do nich list, by w¹t³ej pani Haliny [nie]
zaraziæ, a po drugie � pisanie bardzo mnie mêczy i zdobywam siê na listy
tylko do Ciebie.

Tak mi przykro, ¿e nie mogê z Tob¹ pomówiæ d³u¿ej. Wczoraj mia³am
dzieñ depresji i ró¿nych drobnych pesymizmów w sprawach nas obojga do-
tycz¹cych. Opowiem pó�niej, o co chodzi³o. ¯aden nowy temat. Od czasu
do czasu wracaj¹ stare motywy. By³oby mo¿e wszystko przesz³o, gdybym by³a
mog³a z Tob¹ pogawêdziæ. Ju¿ zmrok zapada � muszê koñczyæ. List przed
wys³aniem podlegnie d³ugotrwa³emu wywietrzeniu.

Napisz, Kochany, jak Ci jest w Lipnie. Czy siostrzeniec chwyta za serce.
Sied� u swoich a¿ do Nowego Roku w³¹cznie. Na pewno nic nowego u mnie
nie zajdzie, wiêc niepokoiæ siê o mnie nie trzeba.

Za tydzieñ Twój g³os us³yszê.
Maryla
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[66]
[Warszawa]. 28 XII 1923. Pi¹tek
Najdro¿szy mój,
Przed chwil¹ dosta³am Twój list. Odpisujê zaraz. Mo¿e mój list zd¹¿y

jeszcze do Lipna przed Twoim wyjazdem.
Ze zdrowiem dobrze. Dosta³e� pewno ju¿ mój list i depeszê Ireny, wiêc

musisz byæ spokojny. Teraz, skoro gor¹czka ju¿ minê³a i nic mi nie dolega,
mo¿na uwa¿aæ moj¹ chorobê za odpoczynek. Cztery tygodnie le¿enia w ³ó¿-
ku musz¹ zrobiæ swoje. Na pewno nie bêdê po szkarlatynie potrzebowa³a
¿adnego dodatkowego wytchnienia. Przeciwnie, obiecujê sobie nagromadziæ
spory zapas energii do wyekspandowania. Liczy³am na Twój przyjazd dopie-
ro w �rodê wieczorem. Zrób Matce przyjemno�æ i spêd� z Ni¹ jeszcze Nowy
Rok. Sam tak¿e na tym zyskasz, bo lepiej odpoczniesz.

Tyle spraw nasuwa siê do omówienia, a tak d³ugo jeszcze trzeba bêdzie czekaæ
na chwilê rozmowy. Tak trudno mi zrozumieæ, ¿e jestem na indeksie i ¿e mogê
swoj¹ chorob¹ komu�, komu najbardziej jestem ¿yczliwa, wyrz¹dziæ ciê¿k¹ krzyw-
dê. Rozumiem los trêdowatego, który musi najbardziej unikaæ tych, których kocha.

Nic nie czytam, ale czêsto my�lê, mimo Twego zakazu, o ró¿nych rze-
czach powa¿nych.

 Odpowiedzi na pytania, które zada³e�, przemy�la³am wzd³u¿ i wszerz
i jak tylko siê zobaczymy, powiem Ci jak to sobie wyobra¿a³am.

Pisa³am w ostatnim li�cie, ¿e ogarnê³y mnie ró¿ne pesymizmy. Istotnie
tak by³o, ale Twój list zag³uszy³ w¹tpliwo�ci. Twoja obecno�æ na ogó³ mój
nastrój sceptyczny rozprasza. Ufam Ci. Ró¿ne miewam sceptycyzmy. Tyle
jest narzeczonych, którzy roj¹, a tak ma³o ma³¿eñstw, które ¿yj¹ ze sob¹ tak,
jak to sobie wyobra¿a³y. Mam najg³êbsze przekonanie, ¿e potrafiê stworzyæ
z Tob¹ co� niezwyk³ego, a przecie¿ przychodzi mi do g³owy, czy nie jestem
w³a�nie w fazie z³udzeñ. Patrzê na swoich rodziców. Przecie¿ kiedy� prawdo-
podobnie tak¿e siê kochali, a dzisiaj nie zosta³o z tego ani �ladu. Wszyscy mo¿e
prze¿ywaj¹ to samo co my, a nam siê wydaje, ¿e tworzymy nowe �wiaty.

Czasem przychodz¹ ró¿ne obrazy. Dzisiaj mam spokojn¹ i wyznaczon¹
egzystencjê. Zamieniam j¹ na niepewne jutro. W parê tygodni po �lubie mogê
stan¹æ wobec konfliktu, od którego dzisiaj jestem tak odleg³a!

A Ty? Czy Ci jest dobrze dlatego, ¿e przesta³e� widzieæ moje wady? Mam
przecie¿ du¿e wady. A najwiêcej lêkam siê dla Ciebie mojego egoizmu na-
ukowego. Czy rozumiesz co mam na my�li? Czujê w sobie od tej strony ja-
kie� zupe³nie nieobliczalne potencje i zupe³nie przera¿aj¹c¹ potêgê. Czy po-
trafimy nasze ¿ycie tak skoordynowaæ, ¿ebym Ci od tej strony w³a�nie nie
wyrz¹dzi³a nigdy ¿adnej krzywdy? Czy mnie rozumiesz? Nie chodzi tu oczy-
wi�cie o ¿adne rywalizacje ani ambicje. Chodzi o to, czy nigdy nie stanie na
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drodze temu zadaniu, dla którego przede wszystkim ¿yjê co�, co bêdzie z
tym sprzeczne, a do czego Ty bêdziesz przywi¹zywa³ wagê.

Mój Stachu najdro¿szy! Taki brzydki list do Ciebie napisa³am. A w do-
datku to jeszcze nie jest wszystko. Bakcyle mego sceptycyzmu s¹ gorsze od
bakcyli mojej szkarlatyny. I nie wiadomo czego Ci ¿yczyæ. Czy ¿eby� siê nimi
zarazi³, czy ¿eby� im siê opar³. Pytasz mnie, czy ja Ciê kiedy potrafiê kochaæ
tak, jak Ty mnie dzisiaj kochasz. Wydaje mi siê, ¿e tak.

Twoja Maryla.

[Rok 1924]
[67]

[Warszawa]. 9 I 1924. �roda
Najdro¿szy mój Stachu,
Tak wczoraj têskni³am do Twego przyj�cia. Wydawa³o mi siê, ¿e nie wi-

dzieli�my siê ju¿ bardzo dawno, co najmniej ca³e tygodnie. Bogu dziêki, ¿e
okres izolacji siê skraca i ¿e za jedena�cie dni siê mo¿e ju¿ zobaczymy. Ale
poca³owaæ siê jeszcze nie pozwolê. Dopiero kiedy bêdê pewna, ¿e naprawdê
wszystkie bakcyle ju¿ uciek³y.

Czy wi¹zaæ siê z gimnazjum Batorego? To wi¹zanie siê ma jeden mglisty
plus za sob¹ i dwa powa¿ne minusy. Owym plusem oczywi�cie mieszkanie.
Uwa¿am ten plus za mglisty, bo wobec oszczêdno�ci zaprowadzonych w Skar-
bie i braku kredytów, to mieszkanie mo¿e byæ gotowe dopiero równocze�nie
z mieszkaniem pana Przyby³owicza. Dwa minusy to: 1/ zale¿no�æ od szko³y,
dziêki temu¿ w³a�nie mieszkaniu; 2/ niepewno�æ mojej asystentury, w my�l
nowej ustawy, o której kiedy� wspomina³am.

Curriculum vitae daæ zawsze mo¿na, bo to chyba do niczego jeszcze nie
zobowi¹zuje. Wycofaæ siê zawsze bêdzie chyba mo¿na. Trudno�ci zwi¹zane
z owym mglistym plusem i drugim z minusów mog¹ byæ dok³adnie wyja�nio-
ne. Byæ mo¿e po tym wyja�nieniu sprawa przedstawi siê pomy�lniej. Je¿eli
panu Michalskiemu nie sprawisz nazbyt du¿o k³opotu, to z³ó¿ papiery, a jed-
nocze�nie staraj siê dowiedzieæ, kiedy zapowiada siê ukoñczenie gmachu i czy
mój zwi¹zek z Uniwersytetem nie zosta³by zachwiany. Je¿eli jeszcze bêdzie
czas, pomówimy o tym wszystkim obszernie, kiedy wyzdrowiejê.

Czytam Popio³y i czytaj¹c du¿o my�lê o Tobie. Twoje zwi¹zki z t¹ ksi¹¿k¹ s¹
jasne, ja na ni¹ patrzê bardziej z zewn¹trz. Pierwszy tom jest istotnie kapitalny.
Rozdzia³y dobrze konstruowane, koñcowe zestawienie trzech ludzi: D¹browski,
Su³kowski, Gintu³t, istotnie niezwykle interesuj¹ce. Jako my�li absolutnie rów-
naæ siê nie mo¿e z ¿adn¹ z rzeczy Sienkiewiczowskich. Czytaj¹c zrozumia³am
pewne strony mojego stosunku do literatury polskiej. Dlaczego jestem �zagra-
niczna�? Bo bardziej ceniê i bardziej mnie zawsze interesuj¹ zagadnienia interna-
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cjonalne ni¿ zagadnienia narodowe, a literatura polska z rzadkimi wyj¹tkami jest
zawsze i na wskro� narodowa. To jest powód, dla którego bli¿szy mi jest roman-
tyzm zachodni ni¿ nasz. W stosunku do zagadnieñ narodowych mam zawsze
wra¿enie, ¿e to s¹ zagadnienia prowizoryczne (i przypadkowe), które kiedy�
i tak odpadn¹, i którymi siê zatem specjalnie zajmowaæ nie warto. Faust ma
zagadnienia doskonale poza-narodowo�ciowe i dlatego wolê go czytaæ ni¿ czy-
taæ Mickiewicza. Co mi przeszkadza w Popio³ach, to znowu ich charakter naro-
dowy. Jest to ksi¹¿ka, która to piêtno narodowe posiada w ka¿dym calu.

Specjalnie o psychologii Rafa³a pomówimy obszerniej przy sposobno�ci.
Powracaj¹c jeszcze do owego zagadnienia narodowo�ci: ksi¹¿ki i posta-

cie, które w nich wystêpuj¹, s³u¿¹ nam jako symbole w naszej mowie we-
wnêtrznej i w porozumieniu z lud�mi. Czytaj¹c rzeczy polskie mam wra¿e-
nie, ¿e uczê siê jakiego� lokalnego jêzyka symbolów, niezrozumia³ych dla
ludzi innej ni¿ ja narodowo�ci z dwóch powodów: 1/ ¿e ten jêzyk jest tam
nieznany; 2/ ¿e nawet gdyby by³ znany, mia³by inne przyporz¹dkowanie ni¿
w g³owie mojej i moich rodaków.

Dlaczego mój Stach mówi niem¹dre rzeczy o ustosunkowaniu w sobie
zdolno�ci i chêci? Wiesz, ¿e umiem patrzeæ na Ciebie krytycznie i spokojnie,
jak na obcego cz³owieka, a tyle widzê w Tobie i zawsze, tak nieprzeciêtnych
talentów. Dla pewnych w³a�ciwo�ci emocjonalnych, które posiadasz, a nie
dla ¿adnych w³a�ciwo�ci �mentalnych�, filozofia jest, jak mi siê zdaje, dla
Ciebie, drog¹ ciê¿szego oporu ni¿ inne dziedziny. Wszystko Ci przychodzi
³atwo, wiêc i tu opór nie bêdzie ciê¿ki.

Okrutnie siê zmêczy³am tym d³ugim listem. Gniewasz siê zawsze na mnie, jak
moja �zagraniczno�æ� na wierzch wychodzi, wiêc i teraz nie bêdziesz mnie kocha³
po przeczytaniu. Ju¿ widzê jak siê sro¿ysz i mówisz �co mnie i tobie, kobieto�.

Nie gniewaj siê d³ugo. Przypomnij sobie, ¿e przecie¿ jednak jestem mi³a
i ¿e trzeba mnie kochaæ.

Du¿o projektujê i marzê. Bardzo cieszê siê na pierwsz¹ wizytê, któr¹ kiedy�
z³o¿ê z Tob¹ w Lipnie i Starogubach. Czy bêdziesz mnie aby zawsze kocha³, niedobry?

Twoja Maryla
P.S. Mieli�my wczoraj dotkliw¹ przykro�æ.
Córeczka Maryni, wczoraj rano, zupe³nie nagle umar³a. Nie pos³u¿y³o

biedactwu pój�cie miêdzy ludzi.

[68]
[Warszawa]. 11 I 1924. Pi¹tek
Stachu mój najdro¿szy,
My�la³am, ¿e doprowadzê siê w czasie choroby do takiego momentu,

gdy zatêskniê do normalnych zajêæ: do Uniwersytetu, do Towarzystwa Psy-
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chologicznego i �Przegl¹du Filozoficznego�. Tymczasem jako� siê na to jeszcze
nie zanosi. Mo¿e te dwa tygodnie, które mam jeszcze przed sob¹, przynios¹ mi
co� nowego, ale na razie mi przykro, ¿e mi dobrze z t¹ bezczynno�ci¹ i ¿e nie
wzdycham do niczego, z wyj¹tkiem mo¿no�ci zobaczenia siê z Tob¹.

Za dziewiêæ dni siê mo¿e ju¿ zobaczymy. Za dwa tygodnie, w pi¹tek,
przyjdziesz po mnie o 1.00 i pójdziemy na pierwszy mój spacer, w Aleje, na
s³oñce. Nie bêdê ju¿ dzi� pisa³a d³u¿ej. Czujê siê wyczerpana i os³abiona. Na
niedzielê przygotujê co� d³u¿szego.

Usta Twoje ca³ujê.
Twoja Maryla

[69]
[Warszawa]. 12 I 1924. Sobota
Niedobrze siê dzisiaj czujê Stachu. Bodaj w ci¹gu ca³ej choroby nie mia-

³am takiej depresji fizycznej. Nawet mi siê oczu otwieraæ nie chce i spêdzam
ca³y dzieñ le¿¹c bezczynnie z zamkniêtymi oczyma. Nie potrzebujê Ci mó-
wiæ, ¿e mam tak¿e siln¹ depresjê moraln¹. Jedno idzie za drugim. Wszystkie
mizantropie i inne drêcz¹ce rzeczy rzucaj¹ siê na mnie oczywi�cie wtedy, gdy
jestem s³absza i bardziej bezbronna. Jutro nie wstanê i nie �miem ju¿ mówiæ
o ¿adnym terminie wyzdrowienia.

Dziêkujê Ci bardzo za zajêcie siê New Realism. Nie masz pojêcia, jak mi na
tej ksi¹¿ce zale¿y. Bez niej traci³abym na razie grunt pod nogami, bo nie mog³a-
bym skoñczyæ Russella, z którym ju¿ bardzo pragnê³abym siê rozstaæ. Bêdê ocze-
kiwa³a z niepokojem odpowiedzi pana Znamierowskiego. Lêkam siê, ¿e zasz³o
jakie� nieporozumienie, które mnie tej ksi¹¿ki pozbawi? Plotka o profesorze
£ukasiewiczu kr¹¿y nadal uporczywie. Wczoraj Zosia Piasecka spyta³a mi siê
listownie, co ma my�leæ o dochodz¹cej j¹ pog³osce, ¿e jestem zarêczona z profe-
sorem £. Zaczyna mi to wszystko robiæ trochê przykro�ci, bo zale¿y mi na moim
dobrym stosunku z £ukasiewiczem i bojê siê, ¿eby siê nie zepsu³. Uporczywo�æ,
z jak¹ ta wiadomo�æ kr¹¿y, nasuwa podejrzenia jak gdyby kto� j¹ podtrzymywa³.
Sk¹din¹d mam niema³o uciechy, ¿e pos¹dzenia id¹ w z³ym kierunku.

O projekcie wi¹zania siê ze szko³¹ Batorego my�lê teraz jako� ¿yczliwiej.
Zachorowa³am w zgo³a niew³a�ciwym momencie: wtedy gdy tyle naszych
spraw wymaga omówienia i uregulowania. Ju¿ nie �miem projektowaæ i wie-
rzyæ, ¿e za jaki� tydzieñ siê zobaczymy. Taka siê czujê s³aba i nieodporna,
lada drobiazg, jak mi siê zdaje, mo¿e spowodowaæ jak¹� komplikacjê.

13 I 1924. Niedziela
Dzi� trochê lepiej, ale niewiele. Wszystko mnie mêczy i dra¿ni. Nie

umiem doceniæ dobroci matki i jej towarzystwo bywa mi dokuczliwe. Jed-
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nym s³owem, je¿eli nie zachowujê siê, to przynajmniej my�lê jak najgorszy
potwór.

Tydzieñ temu jeszcze widzieli�my siê, a mnie siê to wydaje zgo³a niemo¿-
liwe. Mam wra¿enie, ¿e to by³o gdzie�, kiedy� w zamierzch³ej przesz³o�ci.
We wtorek mo¿e wstanê. By³oby to z wielu wzglêdów wskazane, bo le¿¹c
w ³ó¿ku jako� coraz bardziej s³abnê. Przesta³am czytaæ i szyæ, bo wszystko
mnie mêczy.

Czy du¿o pracujesz? Czy praca dobrze idzie? Czy na pewno Heñkowi siê
nic nie sta³o, ¿e tak d³ugo milczy.

Pozdrawiaj zawsze Janinê ode mnie i Olków.
Twoja Maryla
P.S. Taka jestem niezno�na, Stachu. Czy Ciê aby nie unieszczê�liwiê?

[70]
[Warszawa]. 14 I 1924. Poniedzia³ek
Stachu mój najdro¿szy,
Tak Ci dziêkujê za Twój list! Tyle mi sprawi³ rado�ci i tyle doda³ si³.
 Nie trzeba siê o mnie niepokoiæ. Jutro wstanê i wszystko mo¿e siê po-

prawi. Stach uwa¿a wstanie za najlepszy �rodek uporania siê z t¹ atoni¹ ki-
szek, która dokucza mi od pocz¹tku choroby. Specjalisty wzywaæ nie ma po
co, bo mój stan nie ma w sobie nic tajemniczego. Zwyczajny bezw³ad kiszek,
wywo³any le¿eniem i os³abieniem. Cztery tygodnie ju¿ po³ykam nieustannie
ró¿ne �dziecinne �rodki�, wiêc nic dziwnego, ¿e siê doprowadzi³am do znacz-
nego wycieñczenia. (Odwo³ujê siê do Twojej pob³a¿liwo�ci dla mnie. Mo¿e
mi przebaczysz te wszystkie brzydkie szczegó³y i nie przestaniesz mnie ko-
chaæ, chocia¿ jestem taka u³omna).

Stachowi ufam jako lekarzowi ogromnie. Jest inteligentnym diagnost¹ i ¿a-
den doktor wezwany nie wzbudzi³by we mnie wiêkszego ni¿ on zaufania.
Dbaæ o siebie obiecujê solennie. Ju¿ uradzi³am wczoraj ze Stachem, ¿e oprócz
intensywnego od¿ywiania bêdê stosowa³a ró¿ne �rodki wzmacniaj¹ce, jak
glicerofosfaty, i tym podobne, ¿eby nie zaniedbaæ ¿adnego argumentu dla
jak najszybszego powrotu do zdrowia.

 Do pana Znamierowskiego, zlituj siê, nie depeszuj. Przerazi³by siê prze-
cie¿ okropnie i mia³by racjê. Tydzieñ zw³oki jest dla mnie bez znaczenia, wobec
tego, ¿e od roku ju¿ dobijam siê o tê ksi¹¿kê. I tak wcze�niej ni¿ za dwa
tygodnie nie wezmê siê do roboty zw³aszcza, ¿e czeka mnie jeszcze sumienne
przerobienie gramatyki francuskiej, bez czego nie chcê przyst¹piæ do lekcji.

Poza próg swojego pokoju oczywi�cie wychodziæ nie bêdê, bo nie chcê
zara¿aæ mieszkania. Najd³u¿szym moim spacerem bêdzie przez tydzieñ spacer
od drzwi do okna. Za to kiedy�, jak wyjdê pierwszy raz na prawdziwy spacer,
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bêdê mia³a olbrzymi¹ uciechê. Ju¿ tylko potrzebny Ci jest zapas cierpliwo�ci
na tydzieñ. Oko³o 22 I na pewno siê zobaczymy. Mia³am racjê przepowiada-
j¹c kiedy�, ¿e dopiero 25 I mnie poca³ujesz. I to nie bardzo mocno, bo z rekon-
walescentkami trzeba obchodziæ siê ostro¿nie.

Cieszê siê Twoj¹ mi³o�ci¹ i jest mi z ni¹ dobrze ¿yæ.
Twoja Maryla

[71]
[Warszawa]. 16 I 1924. �roda
Kochany mój Stachu,
Piszê przy biurku, jak zdrowy cz³owiek. Czujê siê jednak bardzo nieszcze-

gólnie. Kaprysy mego ¿o³¹dka odbijaj¹ siê na biednej g³owie, która od d³u-
giego ju¿ szeregu dni bardzo mi dokucza. Mimo intensywnych spacerów,
które z wysi³kiem urz¹dzam miêdzy oknem a drzwiami mego pokoju, stan
¿o³¹dka nie bardzo ma siê ku poprawie. Dokucza mi tak¿e trochê bezsenno�æ.
Mimo i¿ w dzieñ nie sypiam, w nocy mêczê siê bardzo d³ugo, zanim zdo³am
zasn¹æ. Do 1.00, 2.00 � codziennie borykam siê z tañcz¹cymi my�lami, na
pró¿no usi³uj¹c je uspokoiæ. S³owem na ogó³ muszê siê pogodziæ z my�l¹, ¿e
rekonwalescencja nie pójdzie tak szybko, jak to kiedy� przypuszcza³am.

Cieszê siê, ¿e bez wzglêdu na dalszy przebieg choroby zobaczymy siê nie-
d³ugo. Okres zaka�no�ci ju¿ siê przecie¿ ma ku koñcowi. Nie od razu po
dezynfekcji wpuszczê Ciê do siebie. Ca³e mieszkanie musi siê przedtem do-
brze wywietrzyæ, ¿eby ju¿ nic nie grozi³o Tobie i dzieciom. Irena wprowadzi
siê tak¿e do domu dopiero po 27 I, tj. po przekroczeniu najdalszego limitu
zaka�no�ci.

Wstanie ma pewne z³e strony. Kusz¹ mnie ró¿ne zajêcia, które powin-
nam jeszcze od³o¿yæ na pó�niej. Wczoraj (mea culpa!) rzuci³am siê na grama-
tykê francusk¹ i srodze to odpokutowa³am. Nie gniewaj siê na mnie, Kocha-
ny. Obiecujê solennie, ¿e wiêcej nie bêdê i bardzo przepraszam za grzech
pope³niony. Wiem, ¿e masz s³uszny powód, ¿eby siê na mnie gniewaæ, ale nie
domy�lasz siê nawet jak bardzo nie umiem pró¿nowaæ.

K¹piel przerwa³a mi pisanie. Krótka przyjemno�æ katartyczna i chwilo-
we, niestety chwilowe, wzmo¿enie wigoru.

Witold [Niedzwiecki] jest chory. Od paru dni ma znaczn¹ gor¹czkê. My�l,
¿e mo¿e z tego wywi¹zaæ siê szkarlatyna, nie daje mi spokoju. Stach ma nam
dzisiaj wieczorem przynie�æ wiadomo�ci o jego zdrowiu. Nie mogê siê do-
czekaæ tej wizyty. Pojê Ciê sam¹ gorycz¹, Stachu, od d³u¿szego czasu. Nie
przejmuj siê aby. Musi byæ przecie¿ na to wszystko jaka� rada. Dzi� wieczo-
rem pokonferujê ze Stachem nad dalszym regime�em i wszystko bêdzie do-
brze.



Listy Marii Ossowskiej do Stanis³awa Ossowskiego. Cz. 1: 1918�1939 (Listy 1�146)

SOCIETAS/COMMUNITAS

1 (31) 2021 135

Mam Ci bardzo du¿o do powiedzenia. Sformu³owa³am w czasie jednej
z ostatnich nocy wszystkie zasadnicze pesymizmy, które mnie nawiedzaj¹
i chcê Ci to powiedzieæ. Chcê Ci tak¿e powiedzieæ wiele innych rzeczy, znacz-
nie s³odszych.

Chcia³abym móc czytaæ, bo lektura dzia³a na mnie na ogó³ koj¹co, ale nie-
stety ból g³owy zmusza mnie do bezczynno�ci. Nie mam poza tym nic atrak-
cyjnego, co by naprawdê mnie poci¹ga³o. Mówiê o beletrystyce, bo na nic
powa¿niejszego mnie nie staæ. Niedobra ta szkarlatyna. Nie tylko, ¿e w czasie
choroby nie odpoczê³am, ale jeszcze po niej odpoczywaæ bêdê musia³a.

Pannie Janinie bardzo podziêkuj za list. My�lê o niej czêsto i bardzo ser-
decznie. W ogóle têskniê do ludzi, z którymi ³¹czy mnie jakie� g³êbsze poro-
zumienie. Tyle siê we mnie nagromadzi³o w czasie tych d³ugich godzin bez-
czynnej samotno�ci, a nie mam nikogo, komu bym mog³a to wszystko
powiedzieæ.

Nied³ugo siê zobaczymy, najdro¿szy. Zrobiê �mizern¹ minê�, ¿eby� siê
bardzo musia³ nade mn¹ litowaæ i ¿eby� mnie bardzo kocha³.

Twoja Maryla

[72]
[Warszawa]. 18 I 1924. Pi¹tek
Kochany Stachu,
Wczorajszy dzieñ by³ dniem wzajemnego ¿alu do siebie. Ty mia³e� praw-

dopodobnie ¿al do mnie za nie zastosowanie siê do Twojego programu, ja
mia³am ¿al do Ciebie za ton Twego wieczornego listu.

List ten zrobi³ mi znaczn¹ przykro�æ. Na pró¿no perswadowa³am sobie,
¿e dyktowa³a Ci go wy³¹cznie troska o mnie. Perswazje nic nie pomog³y �
czu³am siê zmaltretowana.

Wczoraj wydawa³o mi siê, ¿e nie potrafiê dzi� do Ciebie szczerze napi-
saæ. Przed chwil¹, by zmierzyæ siê z si³ami, odczyta³am ten niedobry list zno-
wu i ju¿ nie odnalaz³am w sobie ¿adnej rancune.

Niecierpliwisz siê zanadto Stachu. Po ciê¿kiej chorobie nie mo¿na od razu
czuæ siê doskonale ani w jeden dzieñ dokonywaæ cudów. Nie umiesz czekaæ,
a tu czekaæ trzeba.

Stach, brat mój, zainterpelowany przez mamusiê w sprawie ewentualne-
go sprowadzenia internisty odpowiedzia³, ¿e nie widzi ¿adnego powodu dla
odwo³ywania siê do kogokolwiek. Odczu³ zreszt¹ tê interpelacjê jako brak
zaufania do jego programu leczenia i by³ dotkniêty, co ogromnie mnie zmar-
twi³o, bo mam w stosunku do niego znaczne d³ugi wdziêczno�ci. Widzisz
wiêc, ¿e oprócz trudno�ci, które przewidywa³e�, s¹ jeszcze inne i to znacznie
powa¿niejsze. Zreszt¹ dosyæ o tym wszystkim. Sprawa, Bogu dziêki, przesta-
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³a byæ tak aktualna, bo czujê siê od dzisiaj lepiej. Mam nadziejê, ¿e termin
dezynfekcji nie ulegnie ju¿ przesuniêciu i ¿e w �rodê, najdalej czwartek przy-
sz³ego tygodnia siê zobaczymy. Czekam tej chwili niecierpliwie. Ju¿ przecie¿
wtedy nie bêdzie miêdzy nami ¿adnych nieporozumieñ. Brak bezpo�rednie-
go porozumienia by³ zawsze przyczyn¹ wszystkich najwa¿niejszych naszych
zawi�ci.

Do pana Znamierowskiego nawet w tej formie w jakiej projektujesz, nie
telegrafuj, Kochany. S¹ ludzie, którzy u¿ywaj¹ depeszy tylko w wa¿nych bar-
dzo wypadkach i tych depesze przera¿aj¹. Wystarczy zupe³nie, je¿eli odpo-
wied� nie nadejdzie do poniedzia³ku, napisaæ kartê z zapytaniem, czy poprzednia
interpelacja dosz³a miejsca przeznaczenia. Przecie¿ nie ma nic pilnego, bo i tak
przecie¿ na razie o lekturze filozoficznej jeszcze my�leæ nie mogê.

Wiem, ¿e jestem niewdziêczna i ¿e masz s³uszne powody, ¿eby siê na mnie
sro¿yæ. Chcesz dobrze, chcesz jak najlepiej, a ja zawsze mam co� do zarzuce-
nia. Nie gniewaj siê jednak i nie pisz szorstkich i niedobrych listów, bo bar-
dzo siê przera¿am i bardzo siê martwiê.

Dzi� istotnie czujê siê lepiej i nawet powoli wraca zainteresowanie filo-
zofi¹. Wczoraj jeszcze wydawa³o mi siê, ¿e zagadnienia filozoficzne s¹ do-
nios³e tylko dla ludzi zdrowych, podczas gdy cz³owiek chory ma zgo³a od-
mienn¹ skalê donios³o�ci. Cieszê siê na powrót do naszych dyskusji. Na
pierwszym miejscu bêdzie teraz dyskusja o definicji znaku. Musi siê odbyæ
u mnie, zanim jeszcze bêdê mog³a wychodziæ.

P.S. � P. Janina by³a wczoraj u mnie i d³ugo gawêdzi³y�my z odleg³o�ci.
Przegl¹da³am dorywczo ró¿ne ksi¹¿ki. Z umi³owaniem nies³ychanym wertu-
jê ró¿ne rzeczy z historii sztuki. Wczoraj zabawia³am siê do�æ d³ugo fraszka-
mi [Jana] Kochanowskiego. W ogóle znalaz³am w swojej bibliotece wiêcej
ciekawych rzeczy, ni¿ przypuszcza³am.

Czy zgoda miêdzy nami, czy te¿ na ostateczne pogodzenie trzeba czekaæ
a¿ siê zobaczymy?

Twoja Maryla

[73]
[Warszawa]. 20 I 1924. Niedziela
Najdro¿szy mój,
Ow³adnê³a mn¹ ogromna skrucha po przeczytaniu Twego listu i poczu-

³am siê wielk¹ grzesznic¹. Ju¿ Ci nigdy dokuczaæ nie bêdê. Uda Ci siê mo¿e
wypleniæ ze mnie ten brzydki zwyczaj wys¹czania ze wszystkiego jak najbar-
dziej niekorzystnej dla siebie interpretacji. Tak bardzo chcia³am Ciê zoba-
czyæ po przeczytaniu tego co napisa³e�, ¿eby Ci rêce na szyjê zarzuciæ i przy-
rzec, ¿e siê poprawiê.
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Czujê siê coraz silniejsza, chocia¿ jeszcze mi siê w g³owie bardzo krêci
przy ka¿dym wiêkszym umys³owym czy fizycznym wysi³ku. Wczoraj wieczo-
rem zabra³am siê z ogromn¹ przyjemno�ci¹ do lektury [Romain Rolanda]
Jean Christophe. Istotnie, jest to jedna z niewielu ksi¹¿ek, które pragnê³oby
siê zawsze mieæ przy sobie. Psychologiczne spostrze¿enia w niektórych punk-
tach s¹ zupe³nie niezrównane. Wybieram ró¿ne miejsca, które chcê jeszcze
raz odczytaæ i przedyskutowaæ z Tob¹. W Buncie Jan Krzysztof mi jest naj-
bardziej obcy. Czytaj¹c mam dla niego du¿o z pó�niejszego uczucia Gracji, tj.
patrzê na niego z zewn¹trz, z pewn¹ dobrotliw¹ pob³a¿liwo�ci¹. Pó�niej, gdy
burza siê uspokaja i gdy Jan Krzysztof dojrzewa, przestajê byæ w stosunku do
niego tylko widzem. Za czasów paryskich zaczynam byæ w jego ideologii
osobi�cie zaanga¿owana.

Wczoraj wieczorem, gdy po³o¿y³am siê spaæ, przyszed³ Czarny Duch
w jednej z postaci, któr¹ bardzo czêsto przywdziewa. Wyobra¿a³am sobie, ¿e
oto ju¿ od dawna jeste�my razem i ¿e mam z Tob¹ dziecko. Prze¿ywa³am
tysi¹ce uczuæ z nieporównan¹ intensywno�ci¹. Postanowienie, ¿e siê nie dam,
�wytworzy³o we mnie pozycjê obronn¹�. ¯y³am, szpieguj¹c sam¹ siebie nie-
ustannie, czy aby nie pozwalam ow³adn¹æ siê zanadto fali mi³o�ci, ze szkod¹
dla swojej pracy. Nie pozwala³am sobie za d³ugo patrzeæ w drog¹ twarzycz-
kê, bo ba³am siê, ¿e ulegnê. Nieustannie przerzuca³am siê z jednego stanowi-
ska na drugie. To zwyciê¿a³o dziecko, a wtedy zadrêcza³am siê zaniedban¹
prac¹, to zwyciê¿a³a praca, a wtedy ugina³am siê pod ciê¿arem ogromnej,
pope³nianej nieustannie winy wyrodnego macierzyñstwa. Konflikt tym
okropniejszy, ¿e mi³o�æ dla dziecka wydaje mi siê czym� zupe³nie irracjo-
nalnym. W ¿adnej ze swych postaci ideologia macierzyñstwa nie przedsta-
wia dla mnie nic, co by mnie nêciæ mog³o rozumowo. Nie potrzebujê dziec-
ka, by memu ¿yciu nadaæ sens. Nie pragnê siê przed³u¿yæ w tej postaci, bo
mi³¹ mi jest �miertelno�æ. Nie mam potrzeby urabiania nowych dusz i wyda-
je mi siê, ¿e tego zadania dobrze wykonaæ nie potrafiê. Nie wierzê w donio-
s³o�æ stworzenia cz³owieka. Nie chcê po�wiêcaæ nazbyt du¿o uczuciom, któ-
re ka¿dy umie prze¿ywaæ. A teraz wszystkie jeszcze ujemne strony tego faktu,
których wyliczaæ nie potrzeba.

Wyla³am du¿o ³ez bezsilnego buntu i g³uchej z³o�ci, i zasnê³am bardzo
pó�no udrêczona i zmaltretowana.

Czy potrafisz mnie od tego Czarnego Ducha obroniæ, Stachu?
Czasem mi siê wydaje, ¿e te konflikty s¹ niepotrzebne, ¿e ¿ycie samo

jako� wszystko rozstrzygnie, ¿e, tak jak kiedy� mówi³e�, inaczej siê wszystko przed-
stawia na zewn¹trz i wewn¹trz systemu. Ale pozostaje b³êdne ko³o, w którym
cz³owiek b³¹ka siê jak szaleniec: Na to by zdecydowaæ siê wej�æ w jaki� system
trzeba wiedzieæ, co on jest wart, a na to, by wiedzieæ, co on jest wart, trzeba



Listy Marii Ossowskiej do Stanis³awa Ossowskiego. Cz. 1: 1918�1939 (Listy 1�146)

SOCIETAS/COMMUNITAS

1 (31) 2021138

ju¿ w nim byæ. Nie chcê prowokowaæ swoim listem z³ego dnia u Ciebie,
Stachu. Ale jestem szczê�liwa, ¿e Ci to wszystko mogê powiedzieæ i ¿e mnie
zrozumiesz.

Twoja Maryla
P.S. Powiedzia³am zaledwie cz¹stkê tego, co mia³am do powiedzenia. Jesz-

cze dodam tylko jedno: sprawi³oby mi ogromn¹ ulgê, gdyby� rozstrzygn¹³
jedn¹ sprawê dla Siebie. Chodzi mianowicie o to, czy pod�wiadoma nadzieja
dziecka nie jest jednym z powodów, dla których nasze po³¹czenie przedsta-
wia dla Ciebie warto�æ. Czyli innymi s³owy, czy gdyby ju¿ dzisiaj mog³o byæ
z ca³¹ pewno�ci¹ wiadome, ¿e bêdziemy zawsze ¿yli tylko we dwoje, Twoja
decyzja nie uleg³aby ¿adnej zmianie. Moje stanowisko w tej sprawie jest ja-
sne, chodzi mi teraz o Twoje. Namy�l siê i odpowiedz.

[74]
[Warszawa]. 23 I 1924. �roda
Najdro¿szy mój Stachu,
Spodziewa³am siê takiej odpowiedzi jak¹ otrzyma³am, ale chcia³am po-

twierdzenia. Tysi¹ce rzeczy mam do odpowiedzenia na ró¿ne szczegó³y Twe-
go listu. Ró¿nimy siê w zdaniach w wielu bardzo punktach. Poza tym pomi-
jasz jedn¹ stronê tej ca³ej sprawy, tj. stronê, ¿e tak powiem, techniczn¹. Tutaj
sytuacje nasze ju¿ nie s¹ tak bardzo jednakowe.

Niedosypianie w nocy, szycie kaftaniczka itp. itp. nale¿¹ do kobiety. To
nie s¹ rzeczy wa¿ne, ale tym gorzej, bo poch³aniaj¹ du¿o energii i czasu. Tobie
grozi tylko po¿arcie przez lwa, mnie to samo niebezpieczeñstwo, a ponadto
jeszcze zagryzienie przez drobne, z³o�liwe muchy. Nie mo¿na pracowaæ jak
siê �le spa³o, i ma siê g³owê ciê¿k¹ i obola³¹ od bezsenno�ci. Nie mo¿na tak¿e
dniu przysporzyæ godzin, a trudno zmie�ciæ w ramach dwudziestu czterech
godzin: pracê zawodow¹, zarobkow¹, pracê naukow¹, momenty wytchnie-
nia. Wszystkie zajêcia kobiece, które mno¿¹ siê wtedy nies³ychanie, a wresz-
cie tê dawkê snu, której jak dot¹d nie potrafi³am zredukowaæ do porcji prze-
pisanej przez pani¹ Gru¿ewsk¹. Mo¿e przeceniam te sprawy, ale dzieje siê to
dlatego, ¿e znam tysi¹ce kobiet, które zmia¿d¿y³ drobiazg. Nie mam naj-
mniejszych w¹tpliwo�ci co do tego, ¿e potrafiê zaj¹æ w stosunku do drobia-
zgu inne stanowisko ni¿ zajmuje siê przeciêtnie, ale wchodzi tu w grê kwe-
stia czasu, z któr¹ uporaæ siê trudniej. Nie lêkam siê ¿eby mnie drobiazg
poch³on¹³, bo zupe³nie sobie czego� podobnego nie wyobra¿am, ale lêkam
siê, by mój czas i si³y nie podo³a³y wszystkiemu.

Przyznajê, ¿e �miertelno�æ jest mi tak jak Tobie mi³a na tle nie�miertelno-
�ci, na tle ogólnej odnowy, ale to praktycznie nie ma wp³ywu na moje stano-
wisko. Nie potrzebujê przysparzaæ cz³owieka �wiatu na to, by wszystko po
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mojej �mierci sz³o zwyk³ym torem i na to, by natura nadal dla innych rozta-
cza³a swoje krasy. Urabianie dusz nie wi¹¿e mi siê tak jak Tobie z filozofi¹.
Nie mam najmniejszej potrzeby nawracaæ ludzi na swoj¹ wiarê, i nic mi na
tym nie zale¿y, by moje przekonania sta³y siê czyim� przekonaniem. Gdybym
mog³a wiedzieæ, ¿e moich prac nikt nie przeczyta, nie z³ama³abym pióra.
Piszê, bo mnie co� do tego pcha, obojêtne mi jest, co siê z tym stanie. Filozo-
fia jest dla Ciebie przejawem jakiej� potrzeby dzia³ania i to dzia³ania na ze-
wn¹trz, ja jestem znacznie bardziej egocentryczna, co w tej chwili wydaje mi
siê niesympatyczne, ale niemniej prawdziwe. A wreszcie, co do pogardy dla
uczuæ pospolicie prze¿ywanych, przyznajê, ¿e rozumowo ta sprawa nie wy-
trzymuje krytyki, ale niemniej ma ona bardzo rzeczowe psychologiczne pod-
³o¿e. Wejrzyj w siebie i przyznaj, ile radosnych stanów w ¿yciu zawdziêczasz
poczuciu swej odrêbno�ci. To wystarczy.

Napisa³am list poziomy, egoistyczny i niemi³y. Nie potêpiaj mnie suro-
wo, bo ca³a w tym, co napisa³am, siê nie mieszczê. Mia³am do Ciebie ju¿ nie
pisaæ wcale, bo nie chcia³am zastêpowaæ ustnego porozumienia, na które ju¿
tak bardzo liczy³am przez ten marny surogat, jakim jest porozumienie listowne.
Jestem teraz bardziej niecierpliwa ni¿ w pocz¹tkach choroby i ka¿da chwila,
która odwleka widzenie siê z Tob¹, wydaje mi siê niezno�na.

W pi¹tek zobaczê Ciê ju¿ na pewno, a mo¿e ju¿ i poca³ujê. Liczê minuty
i sekundy do naszego przywitalnego poca³unku.

Twoja Maryla

[75]
[Warszawa]. 25 I 1924. Pi¹tek
Stachu Kochany,
Znowu zw³oka! Czeka³am dzi� niecierpliwie na dezynfekcjê. Gdy Urz¹d

Sanitarny siê nie stawia³, pos³a³am Maryniê do telefonu. Okaza³o siê, ¿e ca³a
ta procedura od³o¿y³a siê na jutro, to jest sobotê. Prawdziwe zmartwienie!
Wo³a³abym stokroæ mieæ z góry wyznaczony jaki� dalszy, ale trwa³y termin,
ni¿ znosiæ to nieustanne zwodzenie. Piszê, bo nie chcê Ci zrobiæ zawodu.
Mo¿e ju¿ nie przychod� dzisiaj, a raczej przyjd� jutro o jakiejkolwiek wie-
czornej albo popo³udniowej porze. Mo¿e ju¿ na koniec ca³y ten obrzêd bê-
dzie za³atwiony. Gdyby� nie wpad³ dzisiaj, bêdzie to znaczy³o, ¿e przyjdziesz
jutro. Jedyny zysk to to, ¿e z ka¿dym dniem zw³oki Twoja wizyta zyskuje na
bezpieczeñstwie.

Usta ca³ujê.
Twoja Maryla
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[76]
[Zakopane]. 13 IV 1924. Niedziela wieczorem
Widzisz, ¿e bardzo mi jeste� drogi, skoro od razu po przyje�dzie piszê do

Ciebie. By³am rozrzewniona ró¿nymi drobnymi dowodami pamiêci, które
znalaz³am w�ród moich zapasów podró¿nych. Tak mi dobrze z tym, ¿e je-
stem kochana i tak lêkam siê to dobro utraciæ.

Podró¿ przesz³a dosyæ g³adko. W nocy cierpieli�my wszyscy bardzo od okrut-
nego zimna (wed³ug ustawy kolejowej wagony od 1 IV przestaj¹ byæ opalane), ale
wszystkie trudy podró¿y op³aci³ cudowny ranek. Wje¿d¿ali�my w Tatry w�ród
takiego b³êkitnego nieba i intensywnego s³oñca, ¿e nie mo¿na siê by³o nie cieszyæ.
Psu³ mi trochê rado�æ mój gru�liczny towarzysz, który nieustannie zanudza³ mnie
niedyskretnymi pytaniami, chc¹c wybadaæ nie tylko kim jestem ja, co robiê, ile
mam lat, itd., ale nawet kim jest ten, co mnie odprowadza³ i jaki stosunek nas
³¹czy. W drodze mia³am jeszcze ró¿ne skrupu³y gdzie zajechaæ, ale wreszcie zde-
cydowa³am siê trzymaæ naszej umowy i skierowaæ siê do profesora [Stanis³awa]
Szobera. Dobrze zrobi³am, bo czeka³ na mnie, a nawet wys³a³ s³u¿¹cego naprze-
ciwko. Pañstwo Szoberowie ogromnie uprzejmi. Powiedzieli mi, ¿e mi bêd¹ pierw-
sze �niadania przysy³aæ, bym mog³a d³u¿ej pole¿eæ. Pokój mam z cudownym
widokiem. Nie przypuszczam, by w Zakopanem móg³ byæ z jakichkolwiek okien
taki pejza¿. Tak ¿a³ujê co chwila, ¿e Ciê nie ma i ¿e nie mo¿esz tego widzieæ.

Gorzej na razie z reszt¹ utrzymania. Pensjonaty, które mi rekomendowano �
albo odleg³e o parê kilometrów, albo zamkniête a¿ do 1 VI. Nigdy chyba w ¿yciu
siê tak nie natrudzi³am, ¿eby dostaæ co� do zjedzenia jak dzisiaj. Trzy godziny
(dos³ownie) chodzi³am po Zakopanem zanim znalaz³am jak¹� mleczarniê otwar-
t¹. Wróci³am zmêczona do domu i chocia¿ dopiero godzina 7.00, zaraz k³adê siê
spaæ. Z³a jestem, ¿e przemarnowa³am ca³y jeden dzieñ na takie rzeczy, mam
wszak¿e nadziejê, ¿e mi jutro, gdy siê wy�piê, z³o�æ przejdzie, wiêc odk³adam
koniec listu do jutra, ¿eby siê z Tob¹ nie rozstawaæ w z³ym humorze.

Bardzo za Tob¹ têskniê. W pokoju moim mam dwa ³ó¿ka, co by³o �ró-
d³em paroksyzmu têsknoty, zreszt¹ bezgrzesznej.

Gdyby tylko strona techniczna ¿ycia u³o¿y³a mi siê pomy�lnie, to wszystko
by³oby w porz¹dku. Rano mam zamiar d³ugo spaæ, d³ugo siê ubieraæ, praco-
waæ dwie godziny i werandowaæ (mam pokój z balkonem po³udniowym, z
którego nie widzê nic, tylko tu¿ blisko góry okryte iskrz¹cym �niegiem). Po
obiedzie godzina le¿enia, potem trochê reasumpcyjnego haftu, a o zmroku
niewielki spacer.

[14 IV 1924]. Poniedzia³ek rano
Spa³am dwana�cie godzin jak suse³ i ju¿ patrzê ró¿owo na �wiat. Wybra-

³am siê rano znowu do Zakopanego, ¿eby szukaæ pensjonatu. Wreszcie uda-
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³o mi siê zainstalowaæ na obiady i kolacje w niedalekim, niestety tylko bar-
dzo kosztownym pensjonacie. Mniejsza o to. Jestem zadowolona, ¿e moje
¿ycie jest ju¿ zorganizowane i ¿e nie potrzebujê o tym wszystkim my�leæ.

Dzi� �nieg sypie i s³oñce �wieci na przemian. Willa Szobera stoi samotnie
na wysokiej górze za Zakopanem. Pañstwo Szoberowie zajmuj¹ parter, ja
mieszkam na pierwszym piêtrze. Stosunków towarzyskich nie bêdê, zdaje
siê, mia³a z nimi ¿adnych, z czego bardzo jestem rada, bo mi do ludzi nie têsk-
no. Wychodziæ zamierzam ma³o. O co� piêkniejszego ni¿ to, co widzê z okien
nie potrzeba siê uganiaæ, a jak chcê korzystaæ ze s³oñca i pysznego powietrza
k³adê siê na balkonie na le¿aku.

Na wyjazd do Starogub mam wielk¹ ochotê. Termin mojego powrotu do
Warszawy musi stosowaæ siê do poci¹gów, które odchodz¹ bezpo�rednio do
Warszawy tylko cztery razy na tydzieñ. Przyjadê w ka¿dym razie najpó�niej
29 IV, ¿eby odetchn¹æ trochê przed wycieczk¹ do Starogub.

Pamiêtaj o sobie, Kochany, i odpocznij podczas �wi¹t. �pij d³ugo i nie
pracuj zanadto intensywnie. Martwiê siê, ¿e Ciê obci¹¿y³am moimi dy¿ura-
mi. Zrób tak, ¿eby Ci zanadto nie zatruwa³y ¿ycia.

Jadziê, je¿eli bêdzie jeszcze w Warszawie, pozdrów serdecznie. Jest mi z ni¹
tak, jak z kim� od dawna znajomym, mo¿e dlatego, ¿e j¹ znam za Twoim
po�rednictwem.

Twoja Maryla
P.S. Wyraz �twoja� ma teraz ju¿ dla mnie zupe³nie inne znaczenie ni¿

dawniej. Znaczy: �naprawdê twoja� i �na zawsze twoja�.

[77]
[Zakopane]. 17 IV 1924. Czwartek
Najdro¿szy mój Stachu,
Dzi� rano dosta³am Twój list. Zdaje mi siê, ¿e wiem co za ciê¿kie przej-

�cie masz za sob¹. Jakkolwiek by³o ciê¿kie, dobrze, ze wzglêdu na obie stro-
ny, ¿e siê ju¿ sta³o.

Dziêkujê za depeszê i przekaz. Tak mi dobrze czuæ nad sob¹ Twoj¹ czujn¹
opiekê. Za czujn¹ mo¿e, bo chocia¿ niczego sobie nie odmawiam, pieniêdzy
mam jeszcze du¿o i wrócê zamo¿na do Warszawy. Bardzo mi jeste� drogi, ale
wrócê do Warszawy raczej 28 IV ni¿ 30 IV. Poci¹g z Zakopanego odchodzi
bezpo�rednio do Warszawy w niedzielê, a potem dopiero we wtorek. Nie mam
ochoty przyje¿d¿aæ do Warszawy tak, by byæ zmuszon¹ nieomal prosto z dworca
i�æ na lekcje. Wolê wróciæ w poniedzia³ek rano i wyspaæ siê spokojnie. Jestem
krn¹brna jak zawsze, ale nie gniewaj siê i poca³uj mnie serdecznie.

Dzi� w Zakopanem pierwszy dzieñ niepogody. Nie uskar¿am siê zbytnio,
bo przynajmniej nie mam pokus, ¿eby biegaæ po górach. Wczoraj i przed-
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wczoraj by³am na trochê przyd³ugich spacerach i chêtnie odpoczywam. To-
warzysz¹ mi w moich wyprawach: profesor [Roman] Dyboski i profesor
[Adam] Krzy¿anowski z Uniwersytetu Krakowskiego. Pierwszy wyk³ada lite-
raturê angielsk¹, drugi ekonomiê. S¹ sympatyczni i staram siê od nich czego�
nauczyæ. Maj¹ jedn¹ wadê, ¿e za d³ugo lubi¹ i mog¹ chodziæ. Jeden chce
schudn¹æ, drugi jest z przyrodzenia zami³owanym piechurem.

Pracujê trochê, tak jak projektowa³am. Pierwszy tydzieñ postanowi³am
po�wiêciæ odzyskaniu kontaktu z Russellem, drugi � pracy konstrukcyjnej.
Nie idzie mi nadzwyczajnie, ale przecie¿ jednak poruszam siê trochê naprzód.
Notujê sobie po drodze ró¿ne zagadnienia do przedyskutowania z Tob¹ i z Jani-
n¹! Swoim stanem psychicznym nadal trochê siê martwiê. Staæ mnie na drobne
uwagi krytyczne, ale niewiele obejmujê. Pocieszam siê, ¿e obcowanie z za-
gadnieniami, nad którymi teraz pracujê, nie jest ³atwe. Trzeba staæ nieustan-
nie oko w oko, ni mniej ni wiêcej tylko z ca³ym wszech�wiatem, a cz³owiek
nie zawsze jest nale¿ycie do tego usposobiony i czêsto zadowoli³by siê czym�
skromniejszym. Ci¹gle trzymaæ ca³y �wiat �w ewidencji� i o wszystkim pa-
miêtaæ, to a la longue g³owê rozsadza.

Wczoraj w nocy by³ pierwszy wiatr halny. Jest istotnie trochê denerwuj¹-
cy, bo tak ¿ywio³owo dmie, ¿e ci¹gle ¿yje siê w oczekiwaniu jakiej� katastro-
fy. W po³udnie wszystko ucich³o, a wieczór by³ prze�liczny.

W pensjonacie dobrze trafi³am zarówno pod wzglêdem kulinarnym jak to-
warzyskim. Prowadzi pensjonat pani £abuñska � matka g³o�nego pianisty. Oprócz
mnie jest jeszcze tylko jej córka i profesor Dyboski. Nie po�wiêcam im nazbyt
wiele czasu, ale ten czas, który z nimi spêdzam, schodzi przyjemnie. Szoberowie
mili, ale nie ³¹czy mnie z nimi ¿aden stosunek towarzyski. Tant mieux!

Nie jestem pewna, czy wrócê na pewno taka jak Herkules, ale w ka¿dym
razie wrócê zadowolona, ¿e mi co� przyby³o, zamiast �wiêta w domu prze-
marnowaæ. Dwa tygodnie to przecie¿ co� znaczy, zw³aszcza gdy nic siê nie
dzieje i gdy czas przez to p³ynie znacznie powolniej.

Najdro¿szy mój, muszê ju¿ koñczyæ, bo trzeba jeszcze zd¹¿yæ do miasta,
by list wrzuciæ, a jestem odleg³a od miasta przesz³o o kilometr drogi.

Napisz d³ugo o sobie.
Twoja Maryla

[78]
Zakopane. 21 IV 1924. [Poniedzia³ek]
Piszê do Ciebie ju¿ trzeci list, a od Ciebie zaledwie jeden otrzyma³am.

Spodziewa³am siê dzisiaj czego� od Ciebie, ale nic nie przysz³o i zaczynam siê
niepokoiæ. Czy siê co� sta³o? Czy masz jakie� zmartwienia, których nie chcesz
ze mn¹ dzieliæ?
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W Zakopanem cicho. Czujê siê w tym tygodniu znacznie lepiej ni¿ po-
przednio. Pracujê trochê i odczyt co dzieñ posuwa siê trochê naprzód, ale do
d³u¿szego ponad dwie godziny wysi³ku jestem w dalszym ci¹gu niezdolna.
Nie mam dawnej werwy do pracy. Zabieram siê rano do roboty nie z têskno-
ty, lecz po ciê¿kim wysi³ku woli. Po skoñczeniu swojej dziennej dawki zrzu-
cam z siebie czym prêdzej zagadnienia, zamiast tak jak dawniej nosiæ ci¹gle
je w sobie i wszêdzie z niemi obcowaæ. Czy naprawdê dawna energia nie
wróci i czy trzeba za jeden rok pokutowaæ przez ca³e ¿ycie?

K³adê siê spaæ i budzê siê rano z my�l¹, ¿e za dwa miesi¹ce mój �lub.
My�lê o tym spokojnie i rado�nie. Spokojnie, bo czujê siê z Tob¹ bezpieczna.
Bezpieczeñstwo oparte na porozumieniu � o czym wspominali�my kiedy�.

Parê dni temu rozmawia³am z pewn¹ znajom¹ m³od¹ mê¿atk¹ o zagad-
nieniu zast¹pienia ma³¿eñstwa przez woln¹ mi³o�æ w spo³eczeñstwie przy-
sz³o�ci. Ze zdziwieniem skonstatowa³am, ¿e mam w tej sprawie jakie� nowe
pogl¹dy. Mam teraz wra¿enie, ¿e nie mo¿e tu byæ mowy o zast¹pieniu, bo s¹
to rzeczy zgo³a odmienne. Inne jest nastawienie cz³owieka w stosunku do
kochanka, a inne w stosunku do mê¿a. To s¹ dwa zupe³nie odrêbne stosunki,
stosunki z innej p³aszczyzny. Oczywi�cie prze¿ywanie nastawienia ma³¿eñ-
stwa bez ¿adnego prawnego ani ko�cielnego legalizowania nie jest bynaj-
mniej wykluczone, ale jest przeciêtnie utrudnione. Splata siê tu bardzo du¿o
motywów, dla których mi siê na razie wydaje, ¿e ma³¿eñstwo prawnie nale-
¿a³oby dalej zachowaæ. Pomówimy jeszcze o tym, gdy powrócê.

[22 IV 1924]. Wtorek
Nie dali mi wczoraj skoñczyæ listu do Ciebie. Pani Szoberowa przysz³a mnie

wyci¹gn¹æ na �niadanie �wi¹teczne do siebie. Po po³udniu by³am w towarzy-
stwie pensjonatowym w dolinie Olczyskiej, gdzie nas okrutny deszcz z³apa³ i prze-
moczy³ do nitki. Dzi� w nocy �le spa³am, bo dom trz¹s³ siê w posadach od
halnego wichru. Teraz wiatr dmie dalej. Co chwila rozgania chmury i ukazu-
je siê s³oñce.

Przed chwil¹ oddano mi list od Ciebie i kartê z domu. Zmartwi³y mnie
wiadomo�ci rodzinne. Mamunia podobno niedomaga, a Witold zdenerwo-
wany i �le siê czuje. Czy by³e� aby u nas na �niadaniu �wi¹tecznym w pierw-
szy dzieñ �wi¹t? Mamunia, nie bez ¿alu stwierdza, ¿e od chwili mego wyjaz-
du nie pokazujesz siê u nas.

Zobaczymy siê nied³ugo. Przyjdziesz do nas w poniedzia³ek po po³udniu,
dobrze? Nie gniewaj siê, ¿e wracam w poniedzia³ek. Jest mi doprawdy z ty-
si¹ca i jeden wzglêdów wygodniej. Chcê odespaæ podró¿ przed wyjazdem do
Starogub, a poza tym mam niecierpi¹ce zw³oki, bardzo wa¿ne sprawy, a mia-
nowicie sprawy garderobiane do za³atwienia. Wreszcie, a nie jest to bynaj-
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mniej najmniej wa¿ny z powodów � stêskni³am siê do Ciebie. Dzi� przyje¿d¿a
do mego pensjonatu syn gospodyni, znany pianista [Wiktor] £abuñski. Jest to
specjalista od Skriabina. Mam nadziejê, ¿e du¿o ciekawych rzeczy wys³ucham
w ci¹gu tych piêciu dni, które mam jeszcze do spêdzenia w Zakopanem.

I ja te¿ ¿yjê teraz prowizorycznie, w oczekiwaniu koñca czerwca. Na to,
by mi nic nie zm¹ci³o szczê�cia, muszê skoñczyæ swego Russella. Nie mogê
zamkn¹æ roku szkolnego z niczym. Nie mogê nie zrobiæ tego, co sobie i in-
nym obieca³am. A tak siê nie chce, nie masz pojêcia. Najchêtniej le¿ê bez-
czynnie. Zupe³nie siê nie rwê do pracy.

Pisa³am do Lipna, do Twojej Matki z ¿yczeniami �wi¹tecznymi. Niestety,
przypuszczam, ¿e list ju¿ Jej nie zasta³, a adresu Starogub nie mia³am. Nie-
trudno list napisaæ, ale bardzo trudno go wrzuciæ do skrzynki, bo trzeba
wêdrowaæ do miasta, do którego staram siê wcale nie zagl¹daæ. Dlatego
dostajesz moje listy z opó�nieniem.

Ju¿ koñczê. Trzeba jeszcze godzinê popracowaæ, a czas ucieka. Jeszcze
raz napiszê do Ciebie przed przyjazdem. S³ucham Ciê we wszystkim grzecz-
nie i wracam drug¹ klas¹. Widzisz jak siê poddajê Twojej tyranii!

Najdro¿szy mój! Czy mnie na pewno bardzo kochasz?
Twoja Maryla
P.S. Je¿eli kiedykolwiek zobaczysz p. Steinberg powiedz jej, ¿e pan Za-

wadzki musi i�æ do pana [Stanis³awa] Schayera i powiedzieæ mu, ¿e termin
jego odczytu w Kole musi byæ z 30 IV przesuniêty na pó�niejszy termin.

[79]
[Zakopane]. 24 IV 1924. Czwartek
Najdro¿szy mój Stachu,
Wczoraj dosta³am równocze�nie a¿ dwa Twoje listy. Nie wiem w jaki

sposób ten z 17 IV wêdrowa³ równie d³ugo, jak ten z 21 IV. Teraz rozumiem
dlaczego by³am przez parê dni pokrzywdzona.

Tak jak pisa³am, wracam w poniedzia³ek. Pogoda w ci¹gu ostatnich dni
siê w Zakopanem popsu³a i bêdzie mi tym ³atwiej siê z nim rozstaæ. Obietni-
cy, jak¹ ode mnie wymagasz, tyranie, nie mogê w ca³o�ci zaakceptowaæ. Mogê
Ci tylko obiecaæ, ¿e z trzech posiedzeñ, które odbêd¹ siê w ci¹gu trzech dni
po moim powrocie, bêdê tylko na jednym. I ta koncesja nie przysz³a mi ³a-
two, a w ogóle wzdycham, ¿e dosta³am siê pod tak ciê¿kie jarzmo.

Cieszê siê tak¿e bardzo na Staroguby. Mam tylko skrupu³y, ¿e uknuli�my
ten projekt bez porozumienia z gospodarzem, który mo¿e byæ znacznie mniej
zachwycony ni¿ my. Niestety, pogoda nie sprzyja. Podobno i w Warszawie
jeszcze od wiosny daleko. Mo¿e za to brzózki bêdê jeszcze fioletowe, takie
jak w Twoich opowiadaniach.
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Z Russellem, nie najgorzej. Wry³am siê w temat ponownie i zaczê³am
opracowywaæ ostateczn¹ redakcjê. Cieszê siê w ka¿dym razie z tego, ¿e ju¿
teraz na pewno wyp³ynie, podczas gdy niedawno jeszcze wydawa³ mi siê na
pewno pogrzebany.

By³ syn pani £abuñskiej i zala³ nas muzyk¹. A¿ mia³am ochotê krzyczeæ:
�dosyæ�, bo mi ju¿ g³owa pêka³a od us³yszanych, a przewa¿nie dot¹d niezna-
nych mi rzeczy.

Nie dostaniesz dzi� d³ugiego listu, bo muszê go zaraz wrzuciæ. Jutro po-
ci¹g do Warszawy nie odchodzi i lêkam siê, czy list mój dojdzie do Ciebie
przed poniedzia³kiem.

Twoja Maryla

[Rok 1927]
[80] [k. poczt.]

[Wis³a]. 25 VIII 1927. Czwartek. Godz. 13.05
Wielmo¿ny Pan Stanis³aw Ossowski, Warszawa Smolna 23 m. 2.
Stachu Kochany,
Pocz¹tkowo my�la³am, ¿e jeste� na wycieczce w górach i oczekiwa³am

ci¹gle Twego bliskiego powrotu. Dopiero powoli zaczê³am rozumieæ, ¿e�
naprawdê wyjecha³.

Przewertowa³am ksi¹¿ki p. Ciencia³y. Wziê³am sobie Nowy Testament
i Turcjê dzisiejsz¹ Wandy Rutkowskiej do przejrzenia. Zaczê³am od �w. Mar-
ka. Wygl¹da to na pisanie ch³opa: pokorne i dobroduszne. Ksi¹¿ka Wandy
to tandetka. ¯adnego starania o jêzyk, nieporz¹dny i banalny. Móg³by� ta-
kich sporo naprodukowaæ o swoich podró¿ach. Czyta³am wczoraj wieczo-
rem o przyja�ni u [W³adys³awa] Witwickiego. Zaczê³am siê przejmowaæ teo-
ri¹ mocy i niemocy, chocia¿ cz³owiek wo³a³by w to nie wierzyæ. W ogóle tê
psychologiê czyta siê jak fizjologiê, tj. z przykro�ci¹, z jak¹ siê asystuje przy
ods³anianiu jakiego� �w³a�ciwego� mechanizmu dzia³alno�ci ludzkich, które
by cz³owiek wo³a³ ³adniej jako� interpretowaæ.

Pensjonat bardzo pustoszeje. Wyjadê st¹d ostatnia. Ranek przesiedzia³am
nad wyra¿aniem, ale by³o mi sennie i my�la³am nad czym innym. Deszcz leje
i burza dudni. �P� uci¹¿liwe. Dzi� jeszcze boli. Po obiedzie bêdê spa³a, po
podwieczorku pójdê do [Kazimierza] Ajdukiewicza.

Zarabiam na czysto na tym, ¿e� wyjecha³. Przynajmniej wrócê z przyjem-
no�ci¹ do Warszawy.

 Nie mêcz siê i nie przejmuj.
 Twoja Maryla
 P.S. Ty, p...m...
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[81]
[Wis³a]. 26 VIII 1927. Pi¹tek. Godz. 8.40
Wielmo¿ny Pan Stanis³aw Ossowski, Warszawa, Smolna 23 m. 2
Stachu Kochany,
By³am dzi� przed wieczorem w³a�nie u profesorostwa Ajdukiewiczów,

kiedy nadszed³ Twój przekaz. Niewiarygodne tempo! Jestem ju¿ bogata i nawet
grubo za bogata. Po co a¿ 70 z³? Czy chcesz ¿ebym pope³ni³a po drodze
ró¿ne szaleñstwa?

Wczoraj by³ dzieñ depresyjny. Dzi� czujê siê lepiej. Ca³y ranek przepra-
cowa³am. Po po³udniu siê le¿a³o, po podwieczorku pali³o ognisko i piek³o
kartofle. Pogoda nienajgorsza, tylko strasznie zimno. Pañstwo Ajdukiewiczo-
wie wyje¿d¿aj¹ do Warszawy ju¿ 2 IX. Ja waham siê miêdzy 30 a 31 VIII.
Nieszczególnie znoszê samotno�æ i pilno mi do Ciebie.

 Profesor Ajdukiewicz zwierza³ mi siê, ¿e� go okrutnie chwyci³ za serce.
Mówi o Tobie z wielk¹ czu³o�ci¹. Pani [Maria] Ajdukiewiczowa opowiada³a
mi dzisiaj ciekawe rzeczy o [Janie] Kasprowiczu. Okaza³o siê, ¿e Kasprowicz
by³ ich najbli¿szym przyjacielem. Szeregi lat spêdzali razem wakacje w Poro-
ninie. Z obecn¹ ¿on¹ Kasprowicza pani Ajdukiewiczowa ¿yje niezmiernie
blisko. Jest to podobno niezwyk³a kobieta. Pani Ajdukiewiczowa obiecuje
sobie pokazaæ Ci w Warszawie masê wspólnych fotografii, wierszy niedru-
kowanych Kasprowicza i jego rysunków. Ewangeliê Marka czytam powoli.
Gdzie¿ wreszcie jest ta filozofia chrze�cijañska? Wszêdzie tylko biografie!
Ale tekst wydaje mi siê piêkniejszy od Janowego. Tak mi pilno do jakich�
wiadomo�ci!

Twoja M.
[27 VIII 1927]. Sobota rano � ubieram siê szybko, ¿eby i�æ do Halamy �

wrzuciæ kartê. Dzieñ mglisty, zimny, pachn¹cy jesieni¹. Najdalej za piêæ dni
siê zobaczymy.

[82]
[Wis³a]. 27 VIII 1927. Sobota. Godz. 9.00 wieczorem
Najdro¿szy, Kochany!
Dosta³am list i �Wiadomo�ci Literackie�. Mam przynajmniej lekturê na

podró¿ powrotn¹ zapewnion¹. Martwi mnie tylko, ¿e wyrzek³e� siê dla mnie
tego smacznego k¹ska. Stosunki w Kuratorium s¹ zgo³a nadzwyczajne. Bar-
dzo jestem ciekawa Twego porozumienia � Rudzkim. Pamiêtaj, w ¿adnym
razie nie przejmuj siê i nie bierz byle czego, na to tylko, ¿eby co� w ogóle
mieæ.

Pisa³am ju¿ dzisiaj do Ciebie. Mamy dzieñ s³otny, smutny i nies³ychanie
zimny. Je¿eli tak bêdzie dalej chêtnie wyjadê 30 VIII. Uzale¿niam jeszcze mój
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wyjazd od tego, czy uda mi siê 30 czy 31 VIII, zrzeszyæ siê z kim� na wyjazd.
Koñmi do Ustronia. Je¿eli na ¿aden z tych dni nie bêdê mia³a ¿adnych per-
spektyw; wybiorê. swobodnie ten, na który bêdê mia³a ochotê.

Mia³am dzisiaj u Ajdukiewicza konwersacjê, która mnie trochê od profe-
sora Ajdukiewicza odsunê³a. Znowu ta nieszczê�liwa �sprawa kobieca�.
Okaza³o siê, ¿e profesor Ajdukiewicz jest w tej sprawie bardziej jeszcze cia-
sny ni¿ Kotarbiñski. �Kobiety nie nadaj¹ siê w³a�ciwie prawie do niczego� �
mówi³ profesor Ajdukiewicz. �S¹ z³ymi nauczycielkami itd. itd.�. Ciekawe
jest, ¿e pan Jerzy w tej sprawie ma ju¿ inne opinie. Tak¿e w sprawie wspó³-
¿ycia w ma³¿eñstwie, o czym tak¿e by³a mowa. Mam to nieodparte przeko-
nanie, ¿e gdyby pani Ajdukiewiczowa zarobkowa³a lekcjami greki czy ³aciny,
by³aby traktowana inaczej. Nie chodzi tu o jak¹� grub¹ interesowno�æ, chci-
wo�æ na pieni¹dze. Ale uros³oby jej w³asne poczucie mocy, (o której mówi
Witwicki), poczucie niezale¿no�ci i profesor Ajdukiewicz musia³by siê z tym
liczyæ. Przesta³am siê ju¿ zreszt¹ tymi dyskusjami przejmowaæ. Nie mo¿na
argumentowaæ. Trzeba czekaæ a¿ nowe pokolenia, wychowane w odmien-
nych warunkach, bêd¹ inne.

[28 VIII 1927]. Niedziela rano
�le sypiam i to mnie tak¿e pcha do wyjazdu. Ani jednego dnia od Twego

wyjazdu nie zasnê³am przed dwunast¹. Nie z jakiego� strachu przed czymkol-
wiek. My�li tañcz¹ mi po g³owie i spaæ nie daj¹. Dzi� czujê siê okrutnie niewy-
spana, bo mnie zbudzili rano go�cie wyje¿d¿aj¹cy z pensjonatu. Ju¿ tylko czte-
ry osoby siadaj¹ do sto³u, a jutro bêdê w ca³ej willi zupe³nie osamotniona. Nie
jestem pewna czy dzi� zdo³am ustaliæ datê wyjazdu, a ewentualne jutrzejsze
wiadomo�ci ju¿ by do Ciebie nie dosz³y w porê. W ka¿dym razie nie przy-
chod� na stacjê 30 VIII. By³oby mi bardzo przykro gdyby� biega³ na pró¿no.

Za trzy, najdalej cztery dni siê zobaczymy.
Maryla

[28 VIII 1927]. Niedziela wieczór
Pogoda siê poprawi³a. Byli�my popo³udniu z profesorostwem Ajdukiewicza-

mi w Dolinie Go�ciejowskiej. Bardzo jest ³adna. Nieporównanie piêkniejsza od
Dziechcinki. Nie bêdê ju¿ nic czyta³a wieczorem i pójdê bardzo wcze�nie spaæ.
Nie wrzuci³am Twego listu, bo mi powiedziano, ¿e skrzynka pocztowa u Hala-
my funkcjonuje bardzo niedbale. Jutro rano wrzucê list na samej poczcie.

[29 VIII 1927]. Poniedzia³ek rano
Poniedzia³ek rano. Jestem na poczcie. Nie przyjadê w ¿adnym razie 30 VIII.

Odebra³am w tej chwili na poczcie Twoj¹ kartê. Jeste� najdro¿szy i najukochañszy.
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[Rok 1928]
[83]

[Krynica]. 22 II 1928. �roda
Stachu mój najdro¿szy,
Jedyn¹ moj¹ dzisiejsz¹ przyjemno�ci¹ bêdzie napisanie do Ciebie. Mój

pierwszy dzieñ w Krynicy przedstawia siê minusowo. Przyjecha³am z okrop-
nym bólem g³owy, spowodowanym prawdopodobnie upa³em, który wkrót-
ce po wyjechaniu z Warszawy zapanowa³ w wagonie. Znalezienie czego�
w Krynicy nie okaza³o siê ³atwe. Od 7.00 do 10.00 w okropn¹ zamieæ �nie¿-
n¹ brodzi³am po Krynicy szukaj¹c jakiego� k¹ta. Dom zdrojowy pe³en, o nowe
³azienki nie sposób siê dowiedzieæ, bo biuro informacyjne otwiera siê dopie-
ro pó�niej, �Podlasie� brudne, drogie i cuchn¹ce, �Siedlisko� pe³ne itd. itd.
itd. Chcia³am i�æ za Twymi wskazówkami i szukaæ, dopóki nie znajdê czego�,
co mi bêdzie odpowiada³o, ale niestety nie mia³am ju¿ si³. Zamieszka³am
prowizorycznie u doktora Skórczewskiego za 15 z³. Gdyby przynajmniej by³o
dobrze! Obiad pretensjonalny, ale prawie niejadalny. W pokojach zimno,
w korytarzach po prostu mróz, zainteresowanie go�æmi ¿adne. Na pró¿no
usi³owa³am po obiedzie zasn¹æ. Poczucie prowizoryczno�ci tego wszystkiego
nie dawa³o mi spokoju. My�la³am o przejechaniu do Zakopanego na 25 II
(termin p. Szoberówny) i o zatelegrafowaniu do niej, ¿e przyje¿d¿am i wreszcie
brak decyzji mnie poderwa³ z ³ó¿ka. Znowu powêdrowa³am na miasto. By-
³am jeszcze w zarz¹dzie zdrojowym i paru willach. Wreszcie zdecydowa³am,
jak nastêpuje: w �Siedlisku� ma opró¿niæ siê pokój w niedzielê. Zaczekam tu
do niedzieli i w niedzielê siê tam przeprowadzê. Pokoje s¹ przyzwoite i jest
ciep³o. Nastrój jaki� przyjemniejszy ni¿ tu. Nie chcê po jednym dniu prze-
je¿d¿aæ do Zakopanego, bo wiadomo, ¿e pierwszego dnia wszystko przed-
stawia siê najczarniej. Jutro, jak siê wy�piê, przestanê pewno pesymizowaæ.
Je¿eli w �Siedlisku� nie bêdzie mi tak przyjemnie, jakby mi mog³o byæ np.
u p. Szoberówny, posiedzê ogó³em w Krynicy dwa tygodnie, po czym wyjadê
do Szoberówki. Je¿eli mi bêdzie dobrze dosiedzê do koñca. W Siedlisku p³a-
ciæ bêdê zapewne 14 z³. Zdzierstwo panuje tu wszêdzie, a warunki kultural-
ne �rednie. Werandowaæ w ogóle nie ma gdzie. Wille maj¹ tylko ganki. We-
rand krytych na ogó³ nie ma, mo¿na zatem le¿eæ tylko wtedy, gdy nie pada.
S³owem Zakopane znacznie bardziej przystosowane do tego typu kuracji,
jak¹ ja mam prowadziæ.

U doktora jeszcze nie by³am, tylko siê rozejrza³am, gdzie i kiedy przyjmuje.
Jutro wczesnym rankiem pójdê, ¿eby jeszcze przed po³udniem le¿eæ, o ile nie
bêdzie, tak jak dzi� pada³ �nieg. Natura bardzo piêkna. �niegu nies³ychane
ilo�ci. O�nie¿one góry wygl¹da³y jak z bajki. Krynica ³adna, tylko ogólny
nastrój, jak na Krupówkach. Zdrowi siê tu prawdopodobnie nie�le czuj¹,
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ale, kto nie mo¿e du¿o chodziæ, temu gorzej, bo trudno mu wyj�æ poza to
�wiatowe centrum, do którego nie ma sentymentu.

Nie potrzebujê Ci mówiæ jak za Tob¹ têskniê. Po otrzymaniu tego listu
napisz od razu na poste restante. To bêdzie najpewniejsze. Jutro rano zaraz
napiszê kartê, jak siê wszystko ostatecznie u³o¿y³o, dzi� bowiem nie mogê
jeszcze nic na pewno powiedzieæ, bo w³a�cicielki �Siedliska� teraz po po³u-
dniu nie zasta³am i konferowa³am o niedzielny pokój tylko ze s³u¿¹c¹. Jutro
rano ju¿ bêdê mog³a Ci powiedzieæ mój murowany adres na najbli¿sz¹ przy-
sz³o�æ.

Mam do Ciebie tak¹ pro�bê: Wiesz, ¿e sporz¹dza³am taki babski spis dla
Helusi Wiêckowskiej. Helusia mia³a przys³aæ po niego. Chcia³am Ciê prosiæ,
¿eby� zatelefonowa³ do niej, ¿e spis jest (zostawi³am go w teczce, na biurku)
i ¿e mo¿e s³u¿¹c¹ przys³aæ. Telefon Helusi 80-39. Chcia³am Ciê tak¿e prosiæ
by� zatelefonowa³ do Zuzanny Stawskiej, gdzie zostawi³a dla mnie ksi¹¿ki,
które mi obieca³a po¿yczyæ. Gdy bêdziesz ju¿ mia³ mój adres, mo¿e mi je
kiedy nade�lesz. Z po�ród dwóch Stawskich, mieszkaj¹cych na Senatorskiej,
którzy maj¹ telefony, wybierz tego, który jest prawnikiem. Piszê bardzo nie-
porz¹dnie, ale mi pilno list wys³aæ, nie ma wiêc mowy o stawianiu przecin-
ków. Jest 6.00. Wyjdê tylko bliziutko wrzuciæ list do skrzynki i kupiæ proszek
na ból g³owy w aptece. Oby mnie nie �zawia³o�, tak jak mamusiê. Od Jadziuni
siê dowiedz, czego by Mamusia potrzebowa³a na imieniny. Kup i po�lij przez
Jadziuniê.

Kocham Ciê, jedyny mój i najdro¿szy. Bardzo mi bez Ciebie smutno.
Niew¹tpliwie tysi¹c razy gorzej ni¿ Tobie beze mnie, bo mam wiêcej czasu na
têsknotê. Nie wiem czy dobrze zrobi³am wyje¿d¿aj¹c tak daleko. Tu wpraw-
dzie klimat górski, ale w Aninie nerwowo by³oby mi o tyle lepiej, gdybym co
sobota mog³a mego Stacha zobaczyæ.

Maryla
Zak³ad Dr. Skórczewskiego, Pokój Nr 47

[84] [k.poczt.]
[Krynica]. 23 II 1928
Wielmo¿ny Pan Stanis³aw Ossowski, Warszawa, Smolna 23 m. 2
Kochany mój Stachu,
Piszê na karcie, któr¹ zaczê³am pisaæ do Ciebie wczoraj i zamiast której

wys³a³am do Ciebie list. Jak by³o do przewidzenia, humor po dobrze prze-
spanej nocy mam dzi� znacznie lepszy. Kaloryfer mi naprawiono tak, ¿e dzi�
w pokoju ciep³o. Mog³am nawet godzinê i trzy kwadranse werandowaæ
w pokoju, przy oknie otwartym, nie obni¿aj¹c temperatury do nieprzyjem-
nych granic.
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Dzi� rano by³am u doktora. Kaza³ mi wpa�æ jeszcze do siebie w sobotê
i zademonstrowaæ temperaturê. Gdyby nie by³a wysoka, chce ¿ebym wziê³a
trochê k¹pieli. Powiedzia³am mu, dla pewno�ci, ¿e mój doktor warszawski
wcale na k¹piele nie liczy³, ale to nie wp³ynê³o na jego zdanie. W �Siedlisku�
da³am zadatek i przenoszê siê tam w niedzielê lub we wtorek. Ceny kolosal-
ne (tak¿e 15 z³), ale s¹ to ceny, od których wiêkszo�æ pensjonatów tu debiu-
tuje. Zyskam zdaje siê znacznie na kuchni, bo tu jedzenie typowo restaura-
cyjne, które zapachem jakiego� t³uszczu dzia³a na mnie raczej odra¿aj¹co.
Towarzystwo raczej nieprzyjemne, bur¿ujskie, ale, wbrew wszelkim przewidy-
waniom jestem nastrojona zupe³nie samotniczo, wiêc mi strona towarzyska
jest obojêtna. Gdyby� móg³ gromadziæ kupowane �Kuriery Poranne� i po ja-
kim� tygodniu razem mi przys³aæ by³abym Ci bardzo wdziêczna. Do domu
zdrojowego na gazety nie chce mi siê chodziæ, a brak lektury trochê odczu-
wam. Dzi� poczyta³am trochê po angielsku.

A Ty, kochany, nie zapracowuj siê. Napisz, czy Jadziunia w ostatni wto-
rek tañczy³a. Id�cie razem na Juliusza Cezara i na Pani¹ Dulsk¹. Powietrze
w Krynicy przepyszne. Wczoraj wieczorem by³o siedem stopni mrozu. By-
³am przekonana ¿e jest najwy¿ej jeden stopieñ, tak zimna nie czuæ. Adresuj
albo na poste restante, albo do doktora Skórczewskiego. Wszêdzie bêdê za-
gl¹daæ, czy nie ma listu do mnie. Chyba tu czterech tygodni bez Ciebie nie
wytrzymam.

Maryla
Krynica, Zak³ad Dr. Skórczewskiego, Pokój Nr 47

[85]
[Krynica]. 24 II 1928. Pi¹tek
Najdro¿szy mój Stachu,
Nowy dzieñ zbli¿a siê ku koñcowi. Jest 6.00. Za godzinê kolacja, a z ni¹

razem dzieñ mój siê koñczy, bo o 8.00 zaczynam k³a�æ siê spaæ! Mam �pe�.
Cieszê siê bardzo, ¿e to od razu odrobiê, ale na razie g³owa mnie boli i nie
tylko g³owa, a na sercu samotnie i smutno. Wczoraj, po powrocie od dokto-
ra dosta³am krwawych up³awów z silnymi a nieznajomymi bólami. Nie wspo-
mnia³am Ci o tym w karcie, któr¹ pisa³am wieczorem, bo nie chcia³am Ciê
jeszcze niepotrzebnie niepokoiæ, nie wiedz¹c, w co siê to wszystko zamieni.
Noc mia³am niespokojn¹. Rano ucieszy³am siê, gdy niedomagania zaczê³y
przybieraæ pomy�lny obrót. Jest to tym pomy�lniejsze dla mojej kuracji, ¿e i tak
z pocz¹tku nie mia³am braæ k¹pieli. Rano werandowa³am w pokoju przy oknie
otwartym. Okaza³o siê, ¿e nawet przy tak ostro¿nym, bezwietrznym weran-
dowaniu w pokoju, dawka pó³torej godziny, jest za wielka. Czu³am siê po
niej bardzo niedobrze, tak jak po owym nieszczê�liwym na�wietleniu. Po
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po³udniu oczywi�cie nie werandowa³am ju¿ wcale. Wietrzê tylko bardzo pokój,
by mieæ jak najlepsze powietrze. Przez ca³¹ godzinê obiadow¹ i podczas ko-
lacji zostawiam okno na o�cie¿ otwarte. Dzi� w nocy kaloryfer by³ tak roz-
pra¿ony, ¿e spa³am z oknem z lekka uchylonym. Do �Siedliska� przeprowa-
dzam siê w niedzielê lub we wtorek, nie wiadomo bowiem jeszcze, kiedy siê
pokój opró¿ni. Nie zyskam niestety na tanio�ci, a stracê nawet sporo na szy-
ku, ale zyskam na kuchni. Tutejsza jest typowo restauracyjna i zostawia mi
po sobie wspomnienia. Tam kuchnia wygl¹da na domow¹. Zrobi³am ju¿, co
do jarskich kolacji i octu wszelkie zastrze¿enia. Do przeprowadzek mo¿na
siê przyzwyczaiæ. Nie narzeka³abym nawet, gdyby �Siedlisko� nie mia³o byæ
moim ostatnim miejscem zamieszkania.

Na wzgórzach dooko³a Krynicy widzi siê wille cudownie po³o¿one, ale
nie mam na razie si³ do nich dobrn¹æ i dowiedzieæ siê, czy funkcjonuj¹ i na
jakich warunkach. Zreszt¹ to rozkoszne po³o¿enie nie jest jeszcze dla mnie,
bo doktor kaza³ mi jak najmniej chodziæ i tylko po równinie, tak ¿e chwilo-
wo muszê trzymaæ siê centrum, poczty i k¹pieli. Zmniejszenie ilo�ci godzin
werandowania naruszy³o mi uk³ad dnia. Nie bardzo teraz wiem, co z dniem zro-
biæ, bo na razie nie ma mowy o pracy. Czytaæ tak¿e zbyt wiele nie chcê, a zreszt¹
nie bardzo mam co. �Wiadomo�ci Literackie� wyczyta³am ju¿ z og³oszeniami
w³¹cznie. Tom Bajek z tysi¹ca i jednej nocy koñczê ju¿ niebawem. Czyta³am
to z wielk¹ przyjemno�ci¹. Jest to lektura niezmiernie instruktywna. �wiat
warto�ciowañ jest bardzo odleg³y od naszego chrze�cijañskiego �wiata. Czy¿by,
miêdzy innymi, chrze�cijanin móg³ kiedy powiedzieæ, ¿e �nie masz rzeczy
piêkniejszej na �wiecie i na któr¹ patrzeæ przyjemniej, ni¿ na mi³osne piesz-
czoty dwojga dorodnych ludzi�.

Na ogó³ pole �wiadomo�ci mam w tej chwili silnie zwê¿one. My�lê tylko
z utêsknieniem o wyzdrowieniu. Nic ciekawego mi przez g³owê nie przecho-
dzi. Ja³owo�æ i pustka. W pensjonacie ani jednego, jak siê zdaje, porz¹dnego
cz³owieka. Same tzw. �dobre towarzystwo�. Pali siê we mnie �dwójkowo�æ�
i szuka okazji do wybuchu. Temperatura wczoraj i dzi� najwy¿sza 37,1 stop-
nia. Nie jest to jeszcze nic ol�niewaj¹cego, bo i w Warszawie, prowadz¹c siê
tak znakomicie: tj. spêdzaj¹c prawie ca³y dzieñ na le¿¹co i nie wychodz¹c po
zachodzie s³oñca, potrafi³abym do tego doprowadziæ. Mam nadziejê, ¿e gdy
oswajanie siê z klimatem Krynicy przeminie, bêdê czu³a siê lepiej i samopo-
czucie bêdzie rze�wiejsze.

Wysz³am dzi� na chwilê na pocztê napisaæ i wrzuciæ kartê z powinszowania-
mi dla mamuni. Przy sposobno�ci zajrza³am na poste restante, chocia¿ wiedzia-
³am, ¿e niczego jeszcze nie mogê siê spodziewaæ. W najlepszym razie dopiero
w niedzielê mogê co� mieæ od Ciebie. Jak d³ugo! Obiecaj, ¿e nie bêdziesz siê przepra-
cowywa³, ¿e nie bêdziesz siedzia³ po nocach, ¿e nie bêdziesz ¿y³ za twardo.
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[25 II 1928]. Sobota rano
Najdro¿szy,
Dopisujê jeszcze parê s³ów na poczcie. Pogoda jest dzi� �liczna. S³oñce

zalewa góry. �niegu pe³no. Pisz. Adresuj gdzie chcesz. Wszystkie pozycje
obstawione. Pilnujê i czekam. Bardzo kocham.

Maryla

[86] [k. poczt.]
[Krynica]. 25 II 1928. Sobota
Wielmo¿ny Pan Stanis³aw Ossowski, Smolna 23 m. 2, Warszawa
Stachu Kochany,
Data mojej przeprowadzki rozstrzygnê³a siê dopiero dzi� popo³udniu.

Przeprowadzam siê jutro, to jest w niedzielê rano. Mój adres bêdzie wiêc
odt¹d: Krynica, �Siedlisko� p. Kêpiñskiej. Policz wszystko, co napisa³e� do
mnie pod innym adresem i powiedz, ile tego by³o, ¿ebym wszystko aby ze-
bra³a. Strasznie d³ugo czekaæ trzeba na Twój pierwszy list.

Wzdycham niecierpliwie do chwili kiedy sta³a korespondencja siê miê-
dzy nami ustali. Smutno mi. Stan nerwowy nieszczególny.

By³am dzi� pierwszy raz na deptaku krytym, gdzie ludzie pij¹ wody.
Spotka³am, bez uciechy, trochê znajomych ze sfer ziemiañskich (Gr¹bczew-
scy, Lesznowscy itd.). Ucieka³am czym prêdzej. Temperatura dzi� 37.2 stop-
nia.

Tom Bajek z tysi¹ca i jednej nocy skoñczy³am. Wziê³am siê do angielsz-
czyzny. Okrutnie mnie nudzi szukanie po s³ownikach. Popo³udnie d³ugie.
Ca³y czas czytaæ trudno. O ile¿ w domu przyjemniej! Mo¿e bym by³a zrobi³a
lepiej k³ad¹c siê na miesi¹c do ³ó¿ka, zamiast tu przyje¿d¿aæ? Karcê siê ci¹gle
za niecierpliwo�æ, ale dzieñ siê bardzo d³u¿y i czasu na ró¿ne pesymistyczne
refleksje mam a¿ nadto.

26 II 1928. Niedziela rano
Zapakowa³am rzeczy i czekam na cz³owieka, który ma mnie przeprowa-

dziæ. Noc by³a nieszczególna. W sali jadalnej panuje tu taki mróz, ¿e musia-
³am siê wczoraj zaziêbiæ. W nocy mia³am ciê¿kie bóle (nie w p³ucach) i proszki
embowskie by³y w robocie. Lêkam siê, czy w ogóle jest tam wszystko
w porz¹dku i czy nie trzeba jeszcze bêdzie i�æ do specjalisty. Ju¿ najdalej jutro
bêdê mia³a wiadomo�ci od Ciebie.

Twoja Maryla



Listy Marii Ossowskiej do Stanis³awa Ossowskiego. Cz. 1: 1918�1939 (Listy 1�146)

SOCIETAS/COMMUNITAS

1 (31) 2021 153

[87]
[Krynica]. 27 II 1928. Poniedzia³ek
Najdro¿szy mój, jedyny, najukochañszy Stachu,
Dzi� rano otrzyma³am na poczcie równocze�nie dwa Twoje listy: z 24 II i 25 II

i �Wiadomo�ci Literackie�. Okropnie siê ucieszy³am. Tak by³o przyjemnie i�æ na
pocztê maj¹c pewno�æ, ¿e tym razem na pewno co� zastanê. Zabra³am listy ze
sob¹ na tzw. kryty deptak, gdzie mia³am piæ swojego �Zubera� i tam zaczê³am je
czytaæ, ale jak tylko zaczê³am lekturê, tak siê pop³aka³am, ¿e musia³am czym prê-
dzej czytanie od³o¿yæ. Wczoraj obiad jad³am ju¿ w �Siedlisku�. Kuchnia wydaje mi
siê dobra, ale s¹ inne defekty, które mnie zaprawi³y czarn¹ depresj¹. W pokoju jest
tak zimno, ¿e siedzê w botach, podwójnej parze we³nianych poñczoch i wszyst-
kich swetrach, i szalach jakie posiadam. Gdy umawia³am siê z p. Kêpiñsk¹ mówi³a
mi, ¿e bêdê mog³a werandowaæ �mia³o przy otwartym oknie w pokoju, tak jest
ciep³o. Tymczasem nie wa¿ê siê nawet okna uchylaæ, by nie straciæ tego, co po-
siadam. Dzi� zatem pierwszy dzieñ bez werandowania. P. Kêpiñska obieca³a mi
daæ pokój znacznie cieplejszy. Ten, który zajmujê, jak siê dowiedzia³am od go�ci,
jest najzimniejszy w willi. Ma to nast¹piæ w czwartek. Gdyby nie to, ¿e jestem ju¿
w Krynicy silnie zaanga¿owana i ¿e przykro jest wyrzuciwszy masê pieniêdzy ka-
pitulowaæ, uciek³abym st¹d chêtnie. Mówiê o zaanga¿owaniu, bo wyda³am ju¿
masê pieniêdzy na doktorów. Doktor kaza³ mi przyj�æ po paru dniach z tempera-
tur¹, ¿eby siê zorientowaæ, czy mogê siê k¹paæ. Gdy dzi� do niego przysz³am
i miêdzy innymi poskar¿y³am siê, ¿e mia³am jakie� bóle w organach kobiecych
(rzeczywi�cie do pó�na mi dzi� spaæ nie da³y) oznajmi³ mi, ¿e mi k¹pieli nie prze-
pisze, dopóki mnie nie zbada ginekolog. Chc¹c nie chc¹c musia³am i�æ do gineko-
loga. Ten znalaz³ powiêkszenie jajnika i ma³¹ rankê na macicy, ale oznajmi³, ¿e to
s¹ drobiazgi, które k¹pielom siê nie sprzeciwiaj¹. Musia³am wróciæ do poprzed-
niego doktora i ten dopiero wtedy zapisa³ mi k¹piele. Mam zacz¹æ w czwartek,
albo w �rodê. S¹ to owe zaanga¿owania w stosunku do Krynicy, o których wspo-
mina³am i ze wzglêdu na które muszê byæ cierpliwa. Doktorzy nieprzyjemni. Two-
rz¹ spó³ki zmierzaj¹ce do tego, by klienta jak najwiêcej obedrzeæ. W ogóle jest to
styl ca³ej Krynicy. Dzi� wieczorem rozmówiê z pani¹ Kêpiñsk¹, o któr¹ parê razy
w ci¹gu dnia siê prosi³am, na pró¿no. Je¿eli nie za³atwi jako� mojego werandowa-
nia to jej powiem, ¿e siê wyprowadzê, ale mam nadziejê, ¿e przecie¿ siê co� wymy-
�li, a s³u¿ba mi obiecuje, ¿e mój przysz³y pokój bêdzie naprawdê bardzo ciep³y.

Do codziennych zajêæ przyby³o mi teraz chodzenie dwa razy dziennie na
picie wody. Mo¿e mi to dobrze zrobi. S¹czê przez rurkê swojego �Zubera�. Przed
k¹pielami parokrotnie przestrzega³am doktora, ale mi kaza³ wzi¹æ trzy i znowu
siê do siebie zg³osiæ (!!) Cz³owiek jest bezradny wobec tych ohydnych pijawek.

Towarzystwo krynickie skrajnie antypatyczne. Bogate i rozwydrzone zie-
miañstwo i bogate ¿ydostwo. Ziemianki w stylu £aniewskich. Ziemianie tro-
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chê lepsi, bo siê przynajmniej czerwieni¹, jak kobiety opowiadaj¹ �wiñstwa.
Pokus towarzyskich nie mam ¿adnych. Mam raczej repulsje i trzymam siê
zupe³nie na uboczu.

Z �Wiadomo�ci Literackich� bardzo cieszê siê. Wczoraj by³am po po³udniu
po raz pierwszy w czytelni Domu Zdrojowego. Pustki. Jaki� oficer w k¹cie u¿y-
wa³ gazety jako parawanu do flirtu z jak¹� umalowan¹ dzierlatk¹. A pism jest
rzeczywi�cie bardzo du¿o, tak ¿e dzienników mi ju¿ nie przysy³aj, bo tam
bêdê od czasu do czasu zagl¹daæ. Po¿yczy³am sobie dzi� tak¿e prywatnie
powie�æ, do której dosyæ dawno aspirowa³am, mianowicie [Maurice] Bedela
Jerôme ou le 60 de latitude du Nord. Jest to powie�æ nagrodzona w tym roku
nagrod¹ Goncourtów. Mam zatem na razie wieczory zape³nione.

Mi³o�æ do Ciebie mnie nak³ania do ekscesów. Oto 6.45 � a czujê, ¿e mimo
wszystko jeszcze na chwilê wyjdê wrzuciæ ten list do Ciebie. Bogu dziêki
poczta o trzysta kroków.

Najdro¿szy kocham Ciê nad ¿ycie. Powinnam rzadziej do Ciebie pisaæ,
bo muszê zawsze list skropiæ ³zami.

Maryla
P.S. Na pociechê dodam, ¿e mam w tej chwili tylko 36,9 stopnia, i ¿e

w pokoju siê bardzo ociepli³o. Poczciwy s³u¿¹cy, wzruszony moim zmartwie-
niem, nic nie robi, tylko ci¹gle wêgla u mnie dok³ada i w tej chwili zaczynam
zdejmowaæ kolejno z siebie szale, w które by³am zawiniêta.

[88] [k. poczt.]
[Krynica]. 28 II 1928. Wtorek
Wielmo¿ny Pan Stanis³aw Ossowski, Warszawa, Smolna 23 m. 2
Robiê sobie wyrzuty za to, ¿e dzielê siê z Tob¹ wszystkimi moimi depre-

sjami. S¹ przemijaj¹ce, a listy d³ugo chodz¹ do Ciebie. Odebra³am dzi� kartê,
adresowan¹ do �Siedliska�. Prze�liczne s³oñce przywróci³o mi dzi� humor.
Werandowa³am dwie godziny rano, na ganku. S³u¿¹ca mnie otula i umie to
robiæ. Program dnia mam mniej wiêcej ustalony. Rano chodzê piæ swoj¹ wodê
do pijalni. Pó�niej werandujê do obiadu. Po obiedzie le¿ê, ju¿ w pokoju, do
podwieczorku. O 4.00 wychodzê siê przej�æ i piæ drug¹ porcjê wody. Po
powrocie piszê do mego najdro¿szego i czytam. Po kolacji zaraz siê k³adê.
Bêdê siê teraz k³ad³a coraz wcze�niej, bo s³onecznych ranków szkoda i wolê
wcze�niej wstawaæ, a skróciæ sobie wieczór. Obieca³am sobie, ju¿ nie narze-
kaj¹c, posiedzieæ w Krynicy dwa tygodnie, a pó�niej, w zale¿no�ci od tego,
jak siê bêdê czu³a, zobaczê co dalej. Nie ¿a³ujê, ¿e nie pojecha³am do Zako-
panego, bo doktor tutejszy znalaz³ serce s³abe. I tak w ci¹gu pierwszych dni
odczuwa³am bardzo zmianê wysoko�ci. W Zakopanem by³oby mi mo¿e go-
rzej. Ale najlepiej w Aninie, blisko Ciebie. W tej chwili piszê siedz¹c na ³awce
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w pijalni. S¹czê przez rurkê, jak inni, swoj¹ popo³udniow¹ dawkê Zubera.
Na razie efekt tej wody nie jest �wietny, je¿eli chodzi o ¿o³¹dek, ale czekam
cierpliwie.

Nie przepracowuj siê, a nawet (najwiêksza ofiara jak¹ mogê zrobiæ) nie
pisz do mnie za czêsto, je�li masz dla tego siedzieæ po nocach.

Twoja M.
W pokoju cieplej.
Krynicy nie znam jeszcze prawie zupe³nie. Moje spacery do pijalni i z powro-

tem uwa¿am chwilowo za wystarczaj¹ce. W pi¹tek wezmê prawdopodobnie
pierwsz¹ k¹piel.

[89]
[Krynica]. 29 II 1928. �roda
Najdro¿szy, najukochañszy mój Stachu,
Dosta³am wszystkie listy Twoje i druki. Nawet Twój list pisany wczoraj.

Sprawiam Ci pewno masê k³opotu tymi wszystkimi dziwnymi polecania-
mi, ale za to Ci uby³y wszystkie funkcje sanitarne, które mia³e�, gdy by³am
w Warszawie.

W �Siedlisku� czujê siê ju¿ lepiej. Zyska³am w s³u¿bie dzielnych sprzy-
mierzeñców. Jan � s³u¿¹cy przez ca³y dzieñ pakuje mi wêgiel do piecyka, tak
¿e w pokoju jest dobrze. Zosia � s³u¿¹ca otula mnie starannie na le¿aku.
Ostatnie dwa dni by³y ³adne, mro�ne, s³oneczne, tak ¿e ca³y ranek mog³am
spêdzaæ na le¿aku. Powoli zaczynam odzyskiwaæ trochê równowagi ducha.
Na to potrzebna mi by³a pewna izolacja od deptakowego �rodowiska. Dlate-
go zrezygnowa³am dzi� z picia wody, a za to posz³am do lasu na samotny
spacer. Niestety trzeba chodziæ tylko udeptanymi �cie¿kami, bo g³êboko�æ
�niegu ogromna i bez ski sobie rady daæ nie mo¿na. Krynica staje siê wielkim
centrum sportowym. Masê osób spaceruje na nartach i budzi zazdro�æ. Tego
sportu musimy siê koniecznie nauczyæ. Zw³aszcza, ¿e parê dni wystarcza,
¿eby ju¿ umieæ utrzymaæ równowagê i odbywaæ du¿e spacery po �niegu.

Na pierwsz¹ k¹piel nie mogê siê jeszcze zdecydowaæ. Doktor mi j¹ zapi-
sa³ bez daty, pozostawiaj¹c mi w tej sprawie woln¹ rêkê, ale lêkam siê zaczy-
naæ, bo na ogó³ nikt siê tu z gor¹czk¹ nie k¹pie, a i ginekolog mnie bardzo
przestrzega³, by przy podwy¿szonej temperaturze z k¹pielami nie ¿artowaæ.
Mo¿e odwa¿ê siê po raz pierwszy w sobotê.

Towarzystwo pensjonatowe nastraja mnie tak, ¿e gdybym mog³a, to bym
nie jedn¹, ale dziesiêæ dwójek wrzuci³a do urny, ale niestety nie ma ¿adnych
okazji do burzliwych wyst¹pieñ, bo panuje w moim otoczeniu taka jedno-
my�lno�æ, ¿e dyskusji politycznych nie ma wcale. I to jest warstwa, która ma
najg³êbsze poczucie wy¿szo�ci nad innymi, która jest jedynym �dobrym to-
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warzystwem�! Na ³awce deptaka siadam raczej obok cha³aciarzy; s¹ mi nie-
porównanie bardziej bliscy.

Od semantyki jestem bardzo daleko. Bez trudno�ci dotrzymam obietnicy
nieruszenia ksi¹¿ki przez dwa tygodnie. Nie mam jako� werwy do pracy.
Ksi¹¿kê Bedela o Norwegii przeczyta³am. Jest to dosyæ ciekawy opis pojmo-
wania erotyki w Norwegii. Opis bardzo zastanawiaj¹cy. Opowiem Ci szcze-
gó³y, po powrocie.

Temperatura trzyma siê w dalszym ci¹gu 36.8 stopnia rano, 37.1 � wie-
czorem; od dwóch dni wszak¿e czujê siê rze�wiejsza i mam nieporównanie
lepszy apetyt. Przyroda ci¹gle ³adna. Dnie bardzo s³oneczne.

1 III [1928]. Czwartek
Dopisujê tylko parê s³ów, bo zale¿y mi na tym, ¿eby list dzi� poszed³, a w takim

razie trzeba go zaraz zanie�æ na pocztê. Dochodzi 10.00. Zaraz po powrocie
z poczty zacznê werandowaæ i bêdê ju¿ le¿eæ nieprzerwanie, a¿ do obiadu.
Tak mi ¿al, ¿e nie widzisz tych �licznych gór w �niegu. Umia³by� z nich lepiej
ni¿ ja skorzystaæ, bo moje spacery s¹ na razie bardzo ograniczone.

 Czy nic nowego nie s³ychaæ z Ameryk¹? Czy nie odes³ano przypadkiem
mojego nauczycielskiego dyplomu? Napisz dzi� do Kazia Ciechanowskiego
[m¹¿ siostry Ossowskiego] z powinszowaniem. Nie wiem gdzie adresowaæ
do Mamusi. Mo¿e powinszujesz Ajdukiewiczowi? Napiszê te¿ i do niego
karteczkê.

Najdro¿szy mój, czemu¿ Ciebie tutaj nie ma?
Maryla
Czy siê nie przemêczasz prac¹? Chod� na spacer na III most.

[90] [k. poczt.]
[Krynica]. 2 III 1928. [Pi¹tek]
Wielmo¿ny Pan Stanis³aw Ossowski, Warszawa, Smolna 23 m. 2
Tak siê cieszê, ¿e listy prêdko chodz¹! W tej chwili (jest godzina 18.00)

dosta³am Twój list pisany wczoraj. Od paru dni czujê siê lepiej i mam wiêcej
ochoty do ¿ycia. Werandujê do trzech godzin, poza tym do zachodu s³oñca
staram siê byæ jak najwiêcej na powietrzu. O 17.00 wracam do domu i siedzê
murem, wzbudzaj¹c swoj¹ solidno�ci¹ podziw w pensjonacie. Krynica w ci¹-
gu ostatnich dni ogromnie opustosza³a. W ci¹gu kilku dni z kilkunastu osób
zosta³o nas w pensjonacie osób cztery: jedna starsza pani, jedna m³oda mê-
¿atka z £odzi i m³ody sêdzia z Poznania � typowy poznaniak. Owa m³oda
mê¿atka (przystojna, elegancka i rozbawiona) jest, jak siê okazuje, z nami
nieco spowinowacona. Nazywa siê Holtz i m¹¿ jej jest z rodziny Babuni. Jest
to osoba nies³ychanie towarzyska. Chwili nie mo¿e byæ sama i ci¹gnie mnie
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na ró¿ne imprezy. Przed chwil¹ statecznie opar³am siê naci¹ganiom na dan-
cing i do kina. Jak Jadziunia opowiada³a, program kina zmienia siê tutaj co
dwa dni i ca³a Krynica nie opuszcza ani jednego przedstawienia.

W³a�ciciele �Siedliska� s¹ mili, ale martwiê siê ci¹gle, ¿e puszczam takie
kolosalne sumy. W zimie tu dro¿ej. Gorsze pensjonaty, nieprzystosowane do
sezonu zimowego, siê zamykaj¹, a zostaj¹ tylko lepsze, rozpoczynaj¹ce siê od
15 z³ wzwy¿. Nie ma wyboru. Skala jest tylko jedna � dla ludzi bogatych.
S³owem wpad³am z t¹ Krynic¹ i nawymy�lam doktorowi Eberhardtowi po
powrocie.

 Dzi� dosta³am kartê od profesora Kotarbiñskiego. Zdaje siê, ¿e tam maj¹
ró¿ne k³opoty beze mnie w seminarium.

G³osowanie siê zbli¿a. Przykro mi ogromnie, ¿e nie bêdê bra³a udzia³u.
Ciekawa jestem, jaki bêdzie rezultat Twojej agitacji na Chmielnej.

 Temperatura mi siê bardzo powoli obni¿a. Dzi� mam 37 stopni � wie-
czorem. A tu pilno do Warszawy!

3 III 1928. [Sobota]
Pogoda �liczna. Podobno i w Warszawie pe³no s³oñca. Piszê w ³ó¿ku. Zaraz

wstajê i pêdzê wypiæ szklankê swojej wody leczniczej i wrzuciæ kartê do Cie-
bie. Potem werandowanie do 1.00, jak zwykle. Do Starogub pos³a³am po-
winszowania dla obojga solenizantów. Nie pracuj za du¿o. K³aniaj siê piêk-
nie obu p. Skokowskim i El¿biecie.

Twoja Maryla
Zerknij czy to dyplom przyszed³ od Kuratorium?

[91] [k. poczt.]
[Krynica]. 4 III 1928. [Niedziela]
Wielmo¿ny Pan Stanis³aw Ossowski, Warszawa, Smolna 23 m. 2
G³osowa³e� dzisiaj. Ja nie, niestety. Chodzi³am tylko po Krynicy i wêszy-

³am nastrój wyborczy. Na ogó³ pachnie jedynk¹. Dzielnie siê do tego przy-
czynia �Ilustrowany Kurier Codzienny�, który ma tutaj, jak w ogóle na pro-
wincji, zbyt ogromny.

Nie podziêkowa³am Ci nawet za przesy³kê 100 z³. Wspominasz o nastêp-
nych dwustu. Na razie niepotrzebne. Moja sytuacja finansowa jest taka: mam
w tej chwili przy sobie 130 z³. W �Siedlisku� reguluje siê rachunki co 10 dni.
We wtorek zatem winnam zap³aciæ 10x15=150 z³. Poniewa¿ wp³aci³am tu
30 z³ � zadatku, zap³acê 120 z³. Zostanie mi 10 z³ na drobiazgi. Przez nastêp-
ne dni dziesiêæ wiêksze pieni¹dze nie bêd¹ mi potrzebne, przyda³aby mi siê
tylko jaka� drobna sumka np. 26 z³. na k¹piele i jakie� drobne wydatki. Gdyby�
mi co� takiego móg³ przys³aæ w ci¹gu tego tygodnia, to by siê przyda³o. Bar-
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dzo mi przykro, ¿e ja, pró¿niak najgorszy, ci¹gle Ciebie, pracuj¹cego, o co�
muszê prosiæ.

Je¿eli dzi� po po³udniu nie bêdê mia³a powy¿ej 37 stopni, to jutro wezmê
pierwsz¹ k¹piel. Przy p³aceniu rachunku we wtorek, spróbujê siê potargo-
waæ. W ogóle sumy, które wydajê, bardzo mnie martwi¹.

Twoje s³odkie zapasy jeszcze trwaj¹. Pocieszam siê nimi od czasu do cza-
su w po³udnie. Dzi�, poniewa¿ w niedzielê jeste�my bez podwieczorku, obie-
ca³am moim wspó³towarzyszom pensjonatowym i�æ z nimi do Domu Zdro-
jowego do kawiarni, gdzie dancinguj¹. Bêdzie to mój pierwszy wystêp
�wiatowy. Zapowiedzia³am tylko, ¿e tañczyæ nie bêdê i ¿e przed zachodem
s³oñca muszê byæ w domu.

Do Warszawy chcia³abym wróciæ w niedzielê 18 III, a raczej w niedzielê
st¹d wyjechaæ. Werandujê trzy godziny dziennie. Wczoraj wieczorem mia-
³am tylko 36,8 stopnia, nie chcê jednak siê zanadto cieszyæ, bo mog³o to byæ
tylko jednodniowe. Nie wa¿ê siê. Temperatura spada � to na razie najwa¿-
niejsze.

Najdro¿szy mój, ju¿ Ciê nied³ugo zobaczê
Twoja Maryla

[92]
[Krynica]. 5 III 1928. Poniedzia³ek
Najdro¿szy mój,
Godz. 12.00. Dosta³am przed chwil¹ masê pieniêdzy, Boya [Tadeusza

Boya-¯eleñskiego], �Wiadomo�ci Literackie� i cenny kawa³ek �Kuriera Po-
rannego�, na którym, prawdopodobnie nie przypadkiem, znalaz³y siê opisy
uniwersyteckich awantur.

Dzi� rano dowiadywa³am siê o k¹piele. Wyobra� sobie, ¿e na to, by otrzy-
maæ k¹piele ulgowe, nie wystarcza okazaæ legitymacjê urzêdnicz¹, lecz trze-
ba jeszcze za�wiadczenia z Kasy Urzêdników Pañstwowych z Warszawy. Od
razu machnê³am kartê do Eberhardta. Chcia³am j¹ wys³aæ ekspresem, ale
pocztê znalaz³am ju¿ zamkniêt¹ i musia³am przes³aæ kartê zwyczajn¹. Trochê
siê te¿ niepokojê, czy aby wszystko dojdzie jak nale¿y.

 Godz. 19.00. Nie k¹pa³am siê jeszcze dzisiaj, bo wczoraj na le¿aku by³o
trochê wiatru i gruczo³ w gardle mi silnie spuch³. Jodynujê, p³óczê (przez
�u� czy przez �ó�?) i do jutra niew¹tpliwie wszystko przejdzie. Ceny k¹pieli
s¹ 4.80 z³, wiêc ta zni¿ka by mi siê mocno przyda³a. A Ty jak mog³e� mi
przys³aæ taki maj¹tek? Czy siê nie zrujnowa³e�? Czy bêdziesz mia³ z czego
¿yæ? Czy nie za wiele d³ugów?

Mamy s³abe jeszcze pog³oski o rezultacie wyborów. Poniedzia³kowe ga-
zety z Warszawy bêd¹ w Krynicy dopiero jutro. Wybiorê siê do czytelni, by
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wszystko przewertowaæ. O awanturach uniwersyteckich dowiedzia³am siê,
dopiero na dobre, z odcinka jaki mi przys³a³e�.

Wczoraj, jak pisa³am, by³am na podwieczorku w kawiarni, gdzie jest
dancing. Ten pierwszy wystêp towarzyski na d³ugo napoi³ mnie przesytem.
Pañstwo Holtzowie, z którymi by³am, przypominaj¹ Zbichów [Zbigniew
Niedzwiecki z ¿on¹], tylko bodaj w gorszej odmianie. Ta sama �postêpo-
wo�æ�. Ten sam indyferentyzm moralny, który powoduje, ¿e z grubsza Ci
ludzie zgadzaj¹ siê z ka¿dym interlokutorem. Mam ich dosyæ.

Cieszê siê z Boya. Jedynym autorem, którego tu mo¿na dostaæ to Dekol-
ra. Zaczê³am nawet przerzucaæ jedn¹ z jego rzeczy. Przesz³o moje oczekiwa-
nia. Lektura dla kucharek.

Temperatura mi spad³a. Od soboty, wieczorem mam 36,8 albo 36,9 stop-
nia. Nie wiem dlaczego dzi� czujê siê dziwnie s³aba. Po niewielkim spacerze
ledwo dobrnê³am do domu, by z rozkosz¹ wyci¹gn¹æ siê na ³ó¿ku. Niepoko-
jê siê zupe³nym brakiem ochoty do pracy naukowej. Czy¿bym zg³upia³a?
Czy¿by choroba mia³a za sob¹ poci¹gn¹æ jakie� otêpienie umys³owe?

Przypominam Ci, ¿e wybiera³e� siê na który� weekend do M¹dralina. Sko-
rzystaj z tego, ¿e mnie nie ma i ¿e pogoda jest ³adna, i wybierz siê w nadcho-
dz¹c¹ sobotê w �wiat. Tak¿e i w nastêpn¹.

Po angielsku czytam bardzo ma³o. W ogóle nie umiem nak³oniæ siê do
niczego, co wymaga jakiegokolwiek b¹d� wysi³ku. Czy to tak bêdzie trwa³o
dalej?

6 III [1928]. Wtorek. Godz. 11.00
Wracam z pierwszej k¹pieli. W nocy �le spa³am tak mnie emocjonowa³a

my�l o czekaj¹cym mnie ryzyku k¹pielowym. Tak siê ba³am zepsuæ to, co z ta-
kim trudem zdoby³am. Siedzia³am w wodzie nie dziesiêæ minut, jak mi kaza³
doktor, ale sze�æ. Pó�niej odpoczywa³am w kabinie. Teraz po³o¿y³am siê w domu
i bêdê le¿a³a a¿ do 13.00. Czujê siê okropnie os³abiona.

Godz. 16.00. Przerwa³am, bo by³am tak wyczerpana, ¿e nie mog³am pi-
saæ. Nie chcê jeszcze przes¹dzaæ sprawy, ale wydaje mi siê, ¿e eksperyment
siê nie uda³. Mam 37 stopni, ból g³owy i bóle w do³ku sercowym. Zobaczê,
jak siê bêdê czu³a jutro i pojutrze. Je¿eli nietêgo � przerwê. Nie mo¿na piec
dwóch pieczeni przy jednym ogniu. To okropne os³abienie nie mo¿e mi do-
brze zrobiæ na p³uca. Wolê ju¿ skoñczyæ z jednym, a pó�niej wzi¹æ siê do
reszty. Le¿a³am po obiedzie i na pró¿no usi³owa³am zasn¹æ. Jutro Ci napiszê,
jakie s¹ moje dalsze plany, ale zdaje siê, ¿e nie bêdê igra³a z niebezpieczeñ-
stwem.

Dosta³am Twój list z podobizn¹ [Zofii] Praussowej i [Teodora] Sztekke-
ra. Podziwiam Wandê. Idê w tej chwili list wrzuciæ, napiæ siê wody �Zubera�
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i do czytelni na wiadomo�ci o wyborach. Nie chcê siedzieæ w Krynicy d³u-
¿ej ni¿ cztery tygodnie. Czujê siê o tyle szczê�liwsza przy Tobie, a to prze-
cie¿ co� znaczy.

Twoja Maryla

[93] [k. poczt.]
[Krynica]. 7 III 1928. [�roda]. Godz. 16.00
 Wielmo¿ny Pan Stanis³aw Ossowski, Warszawa, Smolna 23 m. 2
 Dosta³am Twoj¹ kartê. Rezultaty k¹pieli s¹ nieszczególne. Czujê siê okrut-

nie os³abiona. My�lê ¿eby dalej nie prolongowaæ. Dzieñ, w którym siê k¹piê,
jest stracony zupe³nie dla werandowania, bo mam le¿eæ w pokoju. Poniewa¿
mia³am siê k¹paæ co drugi dzieñ, straci³abym dla werandowania pó³ reszty
mojego pobytu tutaj. W ten sposób mogê nie wyleczyæ ani p³uc, ani reszty.
Wczoraj by³am tak wyczerpana, ¿e ba³am siê w ogóle wychodziæ z domu i po
po³udniu nie ruszy³am siê ze swojego pokoju. Temperatura wczoraj wieczo-
rem, po trzech dniach zni¿ki by³a znowu 37.1 stopni. Pani Holtzowa, bêd¹c
wczoraj u swojego (innego ni¿ ja) lekarza, pyta³a siê, czy pozwala siê k¹paæ
ludziom maj¹cym stan podgor¹czkowy. Odpowiedzia³, ¿e nie, i ¿e to jest
ogromne ryzyko.

Do�æ ju¿ na ten temat. Czyta³am dzi� �Ilustrowany Kurier Codzienny�
i z niego dowiedzia³am siê o ogólnych rezultatach wyborów, nie wiem wszak¿e,
jak siê przedstawia³y indywidualnie rezultaty dla Warszawy. Czy Genia prze-
sz³a? A Sta� Kurowski? Co w ogóle s³ychaæ na Piêknej, bo, oczywi�cie, nie
mam stamt¹d ani s³ówka odpowiedzi.

Godz. 18.00. Przed chwil¹ wróci³am z pijalni, gdzie pi³am swoj¹ popo³u-
dniow¹ dawkê wody mineralnej i z nies³ychan¹ rado�ci¹ zobaczy³am na stole
Twoj¹ kartê, list i kartê od Mamuni. Wiadomo�ci o Ameryce jeszcze nie zdo-
³a³am przetrawiæ, ale na razie mnie ucieszy³a. I z angielskim gwa³tu nie bê-
dzie, i ja siê ostatecznie wykurujê.

Co do terminu mojego powrotu � k¹piele mnie ju¿ nie wi¹¿¹, a wo³a³a-
bym wróciæ po czterech tygodniach, a za to d³u¿ej posiedzieæ w Aninie czy
Starogubach podczas �wi¹t. Zupe³nie inaczej mi siê bêdzie poprawiaæ, jak
bêdziesz przy mnie. Nie wiem, czy przy siedzeniu w Krynicy nawet do 26 III,
doprowadzi³abym siê do takiego stanu, ¿ebym mog³a braæ k¹piele. W¹tpiê.
Jutro napiszê do Ciebie potê¿ny list.

Twoja M.
Czy [Tadeusz] Mitana stawia jakie� warunki co do d³ugo�ci siedzenia

w Ameryce?
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[94]
[Krynica]. 8 III 1928. Czwartek
Najdro¿szy, Kochany mój Stachu,
Jestem zadowolona z decyzji amerykañskiej. Nie mia³am ochoty mieæ w tym

roku zepsutego lata Twoj¹ gor¹czkow¹ angielszczyzn¹ i perspektyw¹ wyjaz-
du w sierpniu. Ponadto, co znacznie wa¿niejsze, wydaje mi siê to korzystne
dla naszych planów naukowych. Postaramy siê w ci¹gu nastêpnego roku
skoñczyæ: Ty z Twoj¹ estetyk¹, ja ze swoj¹ semantyk¹ i bêdziemy mieli w Amery-
ce rêce rozwi¹zane. Napisz mi, jak wobec tej zmiany programu, my�lisz u³o¿yæ
sobie pracê na najbli¿sze miesi¹ce. Cieszê siê, ¿e odpada emocja z angielszczy-
zn¹. Bêdziemy siê uczyæ spokojnie. W ci¹gu ca³ego przysz³ego roku bêdzie-
my bywaæ na podwieczorkach YMCA. Poza tym, mo¿e bêdzie warto korzy-
staæ z lektoratu jêzyka angielskiego w Uniwersytecie. Pod wzglêdem prawnym
przedstawia siê to zupe³nie legalnie. Dina Steinberg mówi³a mi niedawno, ¿e
kto koñczy³ dany uniwersytet i pragnie odbyæ na nim jakiekolwiek dodatko-
we studia, ten, wed³ug jakiego� �wie¿ego rozporz¹dzenia, nie ma obowi¹zku
ponownie zapisywaæ siê na uniwersytet.

Co do powrotu do Warszawy, niew¹tpliwie przyznasz s³uszno�æ moim nastê-
puj¹cym wywodom: chcê posiedzieæ w Krynicy nie wiêcej ni¿ cztery tygodnie, bo
mam ochotê na Wielkanoc z Tob¹ pomkn¹æ do Starogub, albo Anina, a potrzebny
mi jest pewien przeci¹g czasu na za³atwienie ró¿nych spraw osobistych i zaleg³o�ci
seminaryjnych, które Dina od³o¿y³a do mojego powrotu, i o których wiem z ko-
respondencji z profesorem Kotarbiñskim. Do spraw osobistych nale¿y, miêdzy
innymi, z³o¿enie swojej oferty do TNSW [Towarzystwa Nauczycieli Szkó³ �red-
nich i Wy¿szych] w sprawie lekcji propedeutyki filozofii i w ogóle powêszenie tu
i ówdzie w tej sprawie. Przypominasz sobie wszak, ¿e od wrze�nia albo grudnia,
zostajê bez posady. Chodzi mi tylko o to, ¿eby przyjechaæ w taki dzieñ, kiedy
bêdziesz mia³ du¿o czasu na powitania, a wiêc nie w �rodê na przyk³ad, kiedy mi
umkniesz na ca³y dzieñ i kiedy nie bêdziemy nawet mieli czasu siê poca³owaæ.

Trwam nadal przy decyzji nie k¹pania siê. Wczoraj znowu by³o 37.1 stop-
nia, a przed ow¹ k¹piel¹ mia³am ju¿ cztery dni bez gor¹czki. Nie nale¿y trzy-
maæ paru srok za ogon. Koncentrujê siê teraz ca³kowicie na p³ucach i tem-
peraturze. Kupi³am sobie dzi� mas³a i dodajê sobie do mleka na �niadanie
i podwieczorek. Przed chwil¹ siê wa¿y³am po raz pierwszy. Wa¿ê jakoby
66.600 kg. Przed wyjazdem z Warszawy wa¿y³am 64.700. Jednym s³owem
trzymam siê dobrze, ale przy Tobie bêdzie mi znacznie jeszcze lepiej.

Najgorzej z ksi¹¿kami. Oszczêdza³am przys³anego mi Boya, jak mog³am, ale
mimo to, ju¿ dobiegam koñca. Do semantyki nie zerknê³am. Boy jest bardzo
przyjemn¹ lektur¹. Trudno siê od tego oderwaæ, chocia¿ �Plotki, plotki...� cie-
kawsze. Gdyby� mi jeszcze co� przysy³a³ (nie�mia³o Ci to podsuwam), to mo¿e



Listy Marii Ossowskiej do Stanis³awa Ossowskiego. Cz. 1: 1918�1939 (Listy 1�146)

SOCIETAS/COMMUNITAS

1 (31) 2021162

móg³by� do tego do³¹czaæ ksi¹¿kê, któr¹ niedawno kupi³am dla Seminarium
i która jest w bibliotece seminaryjnej Pojêcie moralno�ci [Karola] Frenkla; (tytu³
mo¿e trochê inny) [w³a�c. O pojêciu moralno�ci]. Zreszt¹ nie trud� siê. Przecie¿
niebawem siê zobaczymy, a lepiej ¿ebym czas spêdza³a nie intelektualnie.

Pogoda w Krynicy siê dzi� zepsu³a, to nie werandowa³am prawie wcale.
Mg³a zasnu³a zupe³nie góry. Le¿a³am trochê w pokoju przy oknie otwartym,
ale ba³am siê na otwartym powietrzu wdychaæ tê jego wilgoæ. Pejza¿ zbrzyd³.
�nieg topnieje i brunatna ziemia ukazuje siê po górach, jak brzydka ³ysina.

9 III 1928. Pi¹tek
Wsta³am bardzo pó�no, bo na dworzu brzydko. Wiatr potê¿ny, zadymka

�nie¿na.
 Znowu powerandujê w pokoju, a je¿eli wiatr siê nie uspokoi, nie wyjdê

wcale z domu, pomna przestróg Eberhardta. W Krynicy opustosza³o. Reszt-
ki go�ci pensjonatowych �Siedliska� s¹ sumiennie co dzieñ na dancingu i co
drugi dzieñ w kinie. Ja prowadzê siê nienagannie. Co dzieñ przed 6.00 je-
stem w domu, raz jeden dopiero, z okazji pój�cia do kawiarni wróci³am do
domu po 7.00. Ta cnota przychodzi mi z ³atwo�ci¹. Kino daje obrazy sprzed
piêtnastu lat. Kawiarnia wystarcza mi najzupe³niej raz na tydzieñ, w niedzie-
lê, gdy jeste�my w domu pozbawieni podwieczorków. Do atmosfery intelek-
tualnej zaczynam têskniæ coraz wiêcej. A do mojego najdro¿szego kochanka
i przyjaciela, do jedynego mojego Stacha, têskniê bardzo i nie zgadzam siê
têskniæ d³u¿ej ni¿ cztery tygodnie.

Ca³ujê usta i oczy najdro¿sze.
Maryla

[95] [k. poczt.]
[Krynica]. 9 III 1928. [Pi¹tek]
Wielmo¿ny Pan Stanis³aw Ossowski, Warszawa, Smolna 23 m. 2
Otrzyma³am przed chwil¹ Twój wczorajszy list. Termin mego powrotu uzale¿-

niam tak¿e od pogody. W tej chwili nie jest ponêtna. Jestem przykuta do swego
pokoju, gdzie temperatura pozostawia wiele do ¿yczenia. Gdyby tak mia³o trwaæ
i gdybym nie mog³a werandowaæ, siedzenie tutaj by³oby zupe³nie bezcelowe.

Przetasowanie Sejmu jest istotnie niezmiernie interesuj¹ce. Gdyby wybo-
ry mia³y byæ tylko eksperymentem, to, przyznaæ nale¿y, eksperyment by³ cie-
kawy. �ród³em moich wiadomo�ci tutaj jest przede wszystkim �Ilustrowany
Kurier Codzienny�. Dobrze redagowane pismo: brukowe, a przecie¿ nie
poni¿aj¹ce siê, tak jak nasz �Express�.

Powracaj¹c jeszcze do sprawy mojego powrotu, jest tak¿e i jeden jeszcze mo-
ment, który tu w grê wchodzi. Pewne terminy, które notujesz u siebie w notesiku
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przesunê³y siê z 21 III na 23 III. Muszê sobie tak podró¿ u³o¿yæ, by nie wra-
caæ w ci¹gu pierwszego ani drugiego dnia. Mówmy zatem ogólnikowo, ¿e
wrócê miêdzy 20 III a 25 III. D³u¿ej mnie tu nie wêd�. Oko³o 22 III wy-
je¿d¿aj¹ z naszego pensjonatu ostatni go�cie i zosta³abym zupe³nie sama. 25 III
s¹ imieniny Marychny [Marii ze Sztañców Peyserowej 1 voto Niedzwiec-
kiej]. Zapytaj siê Ireny, jakie s¹ projekty dotycz¹ce prezentu i czy jest jaka
umówiona rodzinna sk³adka.

10 III 1928. [Sobota]
Brzydka pogoda trwa. Jest mróz, ale �nieg prószy i utrudnia mi werando-

wanie. Mam zamiar u³o¿yæ siê na ganku pod parasolem. Wczoraj wieczorem
wraz z Twoim listem otrzyma³am list od Wujostwa z pro�b¹, by im w Domu
Zdrojowym zamówiæ pokój na lipiec. W tej chwili idê w tej sprawie do Za-
rz¹du Krynicy.

Mój mechanizm my�lenia zardzewia³. My�lê opornie i trudno�ci teore-
tyczne, które w swoich amatorskich refleksjach napotykam, uchylam, odk³a-
daj¹c �na potem�. Uprawiam ten system ju¿ od szeregu lat. Ciekawa jestem,
kiedy przyjdzie to oczekiwane �potem�?

Czujê siê znowu lepiej. Zaczynam ju¿ likwidowaæ skutki k¹pieli. Mam
nadziejê, ¿e dzi� wieczorem nie dobrnê ju¿ do 37 stopni. Chcê ¿eby ten stan
rzeczy umocni³ siê przed wyjazdem. Bóle w szczytach, które mi jeszcze dosyæ
d³ugo dokucza³y po przyje�dzie, przesz³y zupe³nie.

Twoja M.
Dowiedz siê od El¿biety kiedy s¹ imieniny pana Zbigniewa [Skokowskiego].
Zdaje siê, ¿e 14 III. Chcia³abym wiedzieæ, ¿eby móc kartê wys³aæ.

[96]
[Krynica]. 11 III 1928. Niedziela. Godz. 16.00
Stachu jedyny,
Ogromnie uty³am. Rêce, a �ci�lej przedramiê, mam jak Sztekker. O tym

¿eby� mnie móg³ obj¹æ, nie ma ju¿ mowy. Gdy pomy�lê, ¿e wa¿ê o dziesiêæ
kilo wiêcej ni¿ przed wakacjami, zdumiewam siê, gdzie siê to wszystko po-
dziaæ mog³o. G³osujesz do senatu. W³a�ciwie nie jest dobrze, ¿e g³osuj¹cy do
senatu, wiedz¹ ju¿ o rezultatach wyborów do sejmu, bo wybory odbywaj¹
siê ju¿ pod pewn¹ sugesti¹.

Lêka³am siê przed wyjazdem, ¿e �le znosiæ bêdê samotno�æ i jako zabez-
pieczenie od ewentualnych depresji, wo³a³am �wiatow¹ Krynicê ni¿ jak¹�
zapad³¹ dziurê. Okaza³o siê, ¿e �le przewidzia³am. Dzieñ schodzi mi ³atwo i ni-
kogo do szczê�cia nie potrzebujê, zw³aszcza, gdy jest pogoda i gdy samo
obcowanie z powietrzem tyle czasu mi zajmuje. Na ogó³ wolê zawsze i�æ
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gdzie� sama ni¿ z kim�, a krótkie wieczory nie starczaj¹ mi na ró¿ne drobne
a przyjemne rzeczy, które mam do zrobienia.

Pogoda ci¹gle nie sprzyja. Jest wprawdzie mróz, ale nieustannie od paru
dni pada �nieg, co mi bardzo utrudnia werandowanie. Wczoraj werandowa³am
godzinê pod parasolem. Po godzinie przerwa³am, bo jednak czuæ by³o w powie-
trzu wilgoæ i obawia³am siê, ¿e mi to mo¿e raczej zaszkodziæ ni¿ pomóc.
Dzisiaj werandowa³am godzinê w swoim pokoju przy oknie otwartym.

O tym, ¿ebym tu siedzia³a d³u¿ej ni¿ do 23 III nie ma mowy. Muszê tro-
chê przecie¿ posiedzieæ w Warszawie, zanim wyjedziemy na Wielkanoc, ina-
czej bym nie mia³a ochoty na wyjazd. Poza tym z¹b zaczyna mi trochê doku-
czaæ. Muszê go koniecznie nied³ugo wyreperowaæ. Wreszcie, wreszcie ... znasz
najwa¿niejszy argument, tylko nie chcesz go wzi¹æ pod uwagê.

Dzi� niedziela. Jestem bez poczty. Wczoraj dosta³am list od Mamusi z Lip-
na. Rozmin¹³ siê z moj¹ kart¹. Pisali tak¿e do mnie Wujostwo, prosz¹c bym
im co� zarezerwowa³a w Domu Zdrojowym lub Nowych £azienkach na lato.
By³am natychmiast w Zarz¹dzie. Niestety wszystko, a¿ do wrze�nia ju¿ poza-
mawiane.

Po k¹pieli ju¿ siê zrekonstruowa³am. Czujê siê lepiej. Mam wiêcej si³.
Budzê siê z werw¹. Zaczynam trochê têskniæ do pracy. Temperatura w tej
chwili (godz. 19.00) 36.7 stopnia. Do Starogub pojadê chêtnie, tylko oba-
wiam siê nieco temperatury salonu i tego braku w³asnego k¹ta. Ale to siê
jako� temu wszystkiemu zaradzi.

Wracam z kawiarni, z niedzielnego podwieczorku. Znowu syta jestem
towarzysko�ci na jaki� dobry tydzieñ. Semantyki jeszcze nie ruszy³am. Wczoraj
zaczê³am trochê wertowaæ skrypt Ajdukiewicza.

[12 III 1928]. Poniedzia³ek rano
Piszê w ³ó¿ku. Mia³am dzi� noc z przygodami, wiêc spa³am trochê gorzej.

Pani Holtzowa, wróciwszy wieczorem do domu, nie mog³a dostaæ siê do
swego pokoju, bo jej kto� przez pomy³kê klucz zabra³. Musia³am j¹ przenocowaæ
w swoim pokoju, bo mam pokój o dwóch ³ó¿kach.

Czujê siê dobrze. Temperatura wyra�nie spad³a. Pani Kêpiñskiej muszê
wcze�niej powiedzieæ, kiedy jadê, bo jednak s¹ amatorzy na pokoje. Moja
chwilowa decyzja jest, by wyjechaæ w �rodê 21 III albo w czwartek 22 III.
Raczej w �rodê, bo w czwartek mo¿e co� wybuchn¹æ. W pi¹tek nie mogê
wyjechaæ, bo w sobotê rano jeste� zajêty i nie móg³by� przyj�æ po mnie na
kolej. Przypomnij mi uczciwie i jak najprêdzej, jaki jest rozk³ad Twoich zajêæ
w czwartek i pi¹tek rano. Poczekam jeszcze na ten list, by z pani¹ Kêpiñsk¹
porozmawiaæ. Nie kapry� tylko, bo pomy�lê, ¿e mnie wcale nie chcesz zoba-
czyæ.
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�nieg ci¹gle pada i góry znowu pokryte.
Jeste� najdro¿szy z najdro¿szych. Cieszê siê, ¿e Ciê nied³ugo zobaczê, wy-

rzucam sobie, ¿e Ci tyle przykro�ci robiê swoimi chorobami i kocham Ciê
nad ¿ycie.

M.
P.S.
I. Mam w tej chwili tylko 36,6 stopnia.
II. Jutro napiszê Ci, jak stoj¹ moje finanse.

[97] [k. poczt.]
[Krynica]. 12 III 1928. [Poniedzia³ek]
Wielmo¿ny Pan Stanis³aw Ossowski, Warszawa, Smolna 23 m. 2.
Dosta³am dwie Twoje karty: z 10 III i 11 III. Wyje¿d¿am z Krynicy w �rodê

21 III. Fikam koz³y z rado�ci. Nie mam najmniejszego zamiaru robiæ Ci nie-
spodzianek, tak jak wtedy, gdy wraca³am z Wis³y. Powrót ten mia³ dla mnie
znaczenie pedagogiczne o tyle, ¿e przekona³am siê z niego o idiotyczno�ci
pewnych, dosyæ potocznych przekonañ o przewadze niespodzianki nad rze-
cz¹ przewidzian¹. Chcê ¿eby� by³ na dworcu i z góry siê bardzo cieszê. Moje
finanse stoj¹ tak: zap³aci³am pensjonat do 10 III w³¹cznie. Bêdê mia³a do
zap³acenia jeszcze 10 dni pobytu, dodatkowy obiad, napiwki, podró¿, drob-
n¹ sumê taksy klimatycznej itp. Obliczam moje ogólne potrzeby jeszcze na
50 z³. Mam w tej chwili przy sobie 160 z³. 50 z³. wystarczy mi a¿ nadto. Na
pewno jeszcze gotówkê przywiozê.

13 III 1928. [Wtorek]
Dzi� znowu pogoda ³adna. Werandowa³am przed obiadem dwie godzi-

ny. Powerandujê jeszcze jedn¹ po obiedzie. Je¿eli mo¿esz, to przy�lij mi
jednak 60 z³. Nie przypuszczam, ¿ebym tyle potrzebowa³a, ale wolê podró-
¿owaæ z jakim� zapasem. Wspominasz o wyje�dzie Heñka. Gdzie jedzie ten
³obuz i na jak d³ugo. Jak �mie siê ze mn¹ nie po¿egnaæ. Do pana [Konstan-
tego] Krzeczkowskiego napisa³am, tak¿e do naszego Szanownego Gospo-
darza. Je¿eli dot¹d Frenkla nie zdoby³e�, nie przysy³aj. Dam sobie radê bez
niego. Ogromnie przepraszam, ¿e Ci zawraca³am g³owê. Czy nic nie wiesz
o Zosi Piaseckiej?

Wyje¿d¿am w �rodê o godz. 15.05. Je¿eli siê nie mylê, poci¹g ten przy-
chodzi do Warszawy o godz. 7.57.

Ju¿ nied³ugo!
Twoja M.
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[98]
[Krynica]. 14 III 1928. [�roda]
Wielmo¿ny Pan Stanis³aw Ossowski, Warszawa, Smolna 23 m. 2.
Kochany Stachu,
Piszê swój dzienny biuletyn. Dzi� jest gorszy. Przedwczoraj przemarz³am

podczas kolacji w zimnej jadalni. Bóle w szczytach trochê dokuczaj¹ i tempera-
tura znów siê podwy¿szy³a. Ju¿ w ci¹gu dwóch kolejnych nocy nie mog³am za-
sn¹æ, bo mi dokucza³y dreszcze. Znowu lawiruj¹ oko³o 37 i 37.1 stopni. Nie
przejmujê siê tym, bo wierzê, ¿e to niebawem przejdzie, ale uwa¿am to za jeszcze
jeden powód do wyjazdu. Dla trzech lokatorek, mieszkaj¹cych w pensjonacie
nie op³aca siê ju¿ paliæ porz¹dnie na schodach, ani w hallu i jadalni, tote¿
cz³owiek jest ci¹gle nara¿ony na znaczne zmiany temperatury, które mi nie
s³u¿¹. W domu bêdzie lepiej. W ogóle czujê, ¿e mi to wszystko przejdzie dopie-
ro, gdy przyjdzie ciep³o. Na razie, mimo ciep³ego ubrania odczuwam bole�nie
byle powiew. Te¿ trochê siê lêkam salonu starogubskiego. Co mi tutaj zadziwia-
j¹co s³u¿y � to apetyt. Jestem ci¹gle g³odna. Okazuje siê, ¿e na to, by mieæ taki
apetyt nie trzeba ruchu, wystarczy czas spêdzaæ na �wie¿ym powietrzu.

Rozpró¿niaczy³am siê okrutnie. Wertujê teraz powie�æ Stanis³awa Igna-
cego Witkiewicza Po¿egnanie jesieni. Okrutnie pretensjonalna. Naczyta³ siê
[Edmunda] Husserla, pos³ysza³ co� o teorii typów Russella i robi z tego zwa-
riowany melan¿.

Godz. 17.00. Dosta³am Twój list przed chwil¹. Tak¿e Frenkla i kartê od
Babuni. Ogromnie dziêkujê. Wyrzucam sobie, ¿e Ci znowu zawraca³am g³o-
wê. Jak gdyby� mia³ za du¿o czasu. Termin wyjazdu stoi mocno. Wyje¿d¿a-
my razem z pani¹ Holtzow¹, która wysiada w Koluszkach. Po naszym wyje�-
dzie pensjonat siê zwija. Taki kochany Twój list. Odczyta³am go parokrotnie.
Za tydzieñ siê zobaczymy. Co za rado�æ!! Do pana Zbigniewa [Skokowskie-
go] napisa³am do Warszawy, nie wiedz¹c, ¿e jest w Zakopanem. Tak mi przy-
kro, ¿e tak pracujesz, a ja paso¿ytujê.

Twoja Maryla

[99]
[Krynica]. 15 III 1928. [Czwartek]
Najdro¿szy mój Stachu,
Biuletyn dzisiejszy niewiele lepszy od wczorajszego. Spa³am smacznie, ale

obudzi³am siê, nie wiadomo dlaczego, z temperatur¹ 37.1 stopnia. Na pró¿no
zastanawiam siê nad przyczyn¹ tej podwy¿ki. Nie mam na sumieniu ¿adnych
ekscesów. Co dzieñ o 9.00 w ³ó¿ku, co dzieñ przed zachodem s³oñca w domu,
chocia¿ mi tego nikt nie nakazywa³. Oprócz drobnego przemarzniêcia w jadalni,
o którem wspomina³am i o którem ju¿ zd¹¿y³am zapomnieæ, nie mam zupe³nie
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nic na sumieniu. Na le¿aku nigdy, ani przez chwilê nie by³o mi zimno. S³owem
nie wiem czym sobie zas³u¿y³am na 37.3 stopnia wczoraj wieczorem. Dzi� wziê-
³am siê do siebie energicznie. Poniewa¿ �nie¿ysto i wietrznie, postanowi³am ca³y
dzieñ przele¿eæ w ³ó¿ku. Jad³am wiêc i obiad, i podwieczorek u siebie, a dla
zlikwidowania ewentualnego zaziêbienia (choæ go nie czujê), wziê³am proszek
salipiryny. Jutro bêdê zdrowa. Nie przejmuj siê wiêc, bo ja siê nie przejmujê. Nie
tajê, ¿e te drobne nieporozumienia ze zdrowiem czyni¹ moj¹ têsknotê do domu
coraz ostrzejsz¹. Trochê smutno jest le¿eæ samotnie w pokoju pensjonatowym.
Liczê niecierpliwie dni do czwartku przysz³ego tygodnia.

Ogromnie wykolei³a mnie choroba. Ja � cz³owiek projektów, wszelkie projek-
towania muszê teraz zawiesiæ. Nie mogê sobie powiedzieæ: zrobiê to a to w czerw-
cu, tamto w czasie wakacji. Nic nie wiem. Nic nie mogê przewidywaæ. Moja
praca naukowa, zarówno jak i nastroje, zale¿¹ od fantastycznych wahañ tempe-
ratury. W niedzielê nie mia³am zupe³nie gor¹czki. Czu³am siê odrodzona. K³a-
d¹c siê spaæ, konstatowa³am rado�nie, ¿e nic mnie nie boli, ¿e krew nie pulsuje
mi w g³owie i ¿e byæ zdrow¹ jest tak przyjemnie. Dzi� wszystko siê odwróci³o.
Czekam niecierpliwie ciep³a na �wiecie. Czujê, ¿e dopiero ono mnie wyleczy.

W tej chwili s³u¿¹cy przyniós³ mi Twoj¹ kartê i kartê od profesora Kotar-
biñskiego. Tak mi przykro, ¿e Ciê znowu zmartwiê tym listem. Na pociechê
muszê Ci powiedzieæ to, co sobie ci¹gle powtarzam: od czerwca przyby³o mi
ogó³em dziesiêæ kilo. Nikt nie chce w to wierzyæ, gdy to opowiadam.

Z terminu wyjazdu nie zrezygnujê. Mogê go tylko przy�pieszyæ, ale nie
opó�niæ.

Wyje¿d¿am w �rodê z pani¹ Holtzow¹. Wzdycham ju¿ do poczciwego
Eberhardta. Tutejsi lekarze to wydrwigrosze i idioci. Chcê w Warszawie zno-
wu popróbowaæ na�wietlañ.

Profesor Kotarbiñski pisze, ¿e Ajdukiewicz wraca ju¿ do Lwowa na try-
mestr letni. Mia³am i od samego Ajdukiewicza kartê, w której mówi, ¿e dni
jego pobytu w Warszawie s¹ ju¿ policzone. Mam wra¿enie, ¿e Ajdukiewicz
wyje¿d¿a rozgoryczony do stosunków warszawskich. Przykro.

Semantykê wozi³am ze sob¹ niepotrzebnie. Nie tknê³am jej. Trochê my-
�lê nad jakimi� drobiazgami etycznymi. Rozmowy z pani¹ Holtzow¹ s¹ cie-
kawe pod wzglêdem obyczajowym. Cz³owiek zdaje sobie dopiero w zetkniê-
ciu z tym zepsutym �wiatem sprawê z tego, w jakiej mi³ej oazie ¿yje. �wiat
ludzi bogatych to na ogó³ �wiat wyrzutków spo³ecznych. Kurbow [?] zaciska
w cz³owieku piê�ci, jak s³yszy ró¿ne rzeczy, opowiadane na ogó³ jako rzeczy
naturalne. Niepodobna zaprzeczyæ, ¿e pieni¹dze ludzi deprawuj¹.

Wczoraj przewertowa³am monograficzny tom �Muzyki�, dotycz¹cy mu-
zyki polskiej. Bardzo ogólnikowe, ale szata zewnêtrzna przyjemna. W tej chwili
wertujê ksi¹¿kê Karius Michaelis Matta Trap [w³a�c.: Karin Michaelis Mette
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Trap]. Ksi¹¿ka doktrynerska i, jak mi siê zdaje, dosyæ s³aba. Bardzo bym chcia³a
dowiedzieæ siê czego� o Egipcie. Czy nic nie wiesz? Czyby Ci zrobi³o wielk¹
ró¿nicê zatelefonowaæ do pani Piaseckiej (tel. 173-30)?

Cieszê siê bardzo, ¿e projekty amerykañskie siê odwlek³y. Spokojniej
chorujê. Przerwa³am pisanie listu, ¿eby zmierzyæ gor¹czkê. Mam tylko 37.2
stopnia. Jest godzina maksymalnej temperatury. Nie ma siê czym niepokoiæ.

Liczê godziny do powrotu. Kocham Ciê bardzo.
Maryla

[100] [k. poczt.]
Krynica. 16 III 1928. [Pi¹tek]
Wielmo¿ny Pan Stanis³aw Ossowski, Warszawa, Smolna 23 m. 2.
Stan zdrowia w dalszym ci¹gu marny. Bóle w plecach dokuczaj¹, go-

r¹czka trwa. Nie bardzo wiem, co mi jest i sk¹d siê to wszystko wziê³o.
Hodowa³am dzi� przez pewien czas my�l, ¿eby wyjechaæ do Warszawy ju-
tro, daj¹c Ci o tym znaæ telegraficznie, ale wreszcie zdecydowa³am siê raz
jeszcze wzi¹æ na cierpliwo�æ, ¿eby pó�niej nie mieæ sobie nic do wyrzuce-
nia. Zreszt¹ mo¿e bym z finansami niezupe³nie da³a radê. Poniewa¿ by³o
s³onecznie, wysz³am rano na chwilê napiæ siê �Zubera�. Potem werandowa-
³am w pokoju przez dwie godziny. Jest to ju¿ tak ostro¿ne werandowanie,
jak tylko mo¿na.

Usposobienie smêtne. W³a�ciciele �Siedliska� wyjechali do chorej córki
na parê dni. W pensjonacie zupe³ne pustki. Obiad podano mi dzi� w pokoju,
bo jadalni dla tak niewielkiej ilo�ci osób nie op³aca siê opalaæ.

Samotno�æ na tle ogólnego ruchu pensjonatowego nie jest przykra, ale
obecne opustoszenie, ciemno�æ na schodach i w hallu, dzia³a nieco przygnê-
biaj¹co i cz³owieka wyprasza.

Po obiedzie nie wychodzê ju¿ zupe³nie. Mia³am ochotê jeszcze werando-
waæ, ale siê ba³am nadu¿yæ, po dniu spêdzonym w ³ó¿ku. Biedaku! Zawra-
cam Ci g³owê moimi k³opotami, ale co zrobiæ? Jeste� jedynym moim interlo-
kutorem.

Mia³am kartê od Mamusi. Bardzo jest biedna. Na jej miejscu wo³a³abym
straciæ, a przestaæ pertraktowaæ ze Skubañskim. Sprawê Mamusi trzeba ko-
niecznie przed wakacjami zlikwidowaæ. Niemo¿liwe, ¿eby to tak dalej trwa-
³o. Wydaje mi siê nawet chwilami, ¿e rozs¹dnie by³oby po�wiêciæ na to Wiel-
kanoc. Mamusia znowu pojedzie do Starogub i znowu bêdzie siê zastanawiaæ,
czy mieszkaæ w Toruniu, w Raci¹¿u czy w Warszawie. Pomówimy o tym, gdy
wrócê. Jeszcze sze�æ dni. Mój Bo¿e, jak to d³ugo! Czytam trochê skrypt Aj-
dukiewicza, ale nie idzie.

Twoja M.
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[101] [k. poczt.]
Krynica, 17 III 1928. [Sobota]
Wielmo¿ny Pan Stanis³aw Ossowski, Warszawa, Smolna 23 m. 2.
Siedzê tu jak w wiêzieniu i liczê dni do chwili wyzwolenia. Ze zdrowiem

ci¹gle kiepsko. Werandowa³am dzi� sumiennie. Pogoda by³a ³adna. Niestety
temperatura siê trzyma. Mam w tej chwili 37.3 stopnia i bardzo to odczu-
wam. Pra¿ê siê nieludzko, w g³owie krew pulsuje, musia³am od³o¿yæ ksi¹¿kê,
któr¹ wziê³am do rêki. Zupe³nie nie mogê siê domy�liæ, dlaczego siê tak
pogorszy³o. A jest w tej chwili niew¹tpliwie gorzej, ni¿ w chwili, gdy wy-
je¿d¿a³am z Warszawy.

Gdyby� móg³ zadzwoniæ do Kasy Chorych (Nowy �wiat 67) i zapytaæ siê
wo�nego, czy nadal Eberhardt przyjmuje ka¿dego, co siê zg³osi, czy te¿ zno-
wu trzeba sobie miejsce z góry zamawiaæ na tygodnie naprzód. Gdyby za-
chodzi³a ta druga ewentualno�æ, mo¿e by³oby mo¿liwe, ¿eby� kiedy prze-
chodz¹c zamówi³ dla mnie miejsce.

Jeste� pewno w M¹dralinie. Bardzo siê cieszê, ¿e trochê odetchniesz. Za-
czynam i ja powoli doceniaæ przyjemno�æ obcowania z natur¹. Niestety, mia-
³am ich tu niewiele. Prawie, ¿e nie znam Krynicy. Na to ¿eby wyj�æ poza obrêb
domów, trzeba odbyæ marsz, na który nigdy mnie staæ nie by³o. A szkoda.

Nie mogê wyjechaæ st¹d w poniedzia³ek, bo we wtorek rano masz lekcje. Ale
mo¿e nie wytrzymam d³u¿ej, jak do wtorku. W ka¿dym razie przygotuj wcze-
�niej lekcje i wyk³ady �rodowe. Je¿eli nie dam znaæ telegraficznie � przyje¿d¿am
w czwartek. Termin bêdzie jeszcze zale¿a³ od mojego samopoczucia i od rezulta-
tów wagi. Je¿eli mi ubywa (jutro siê zwa¿ê), bêdzie mi tym pilniej do domu.

Przykro mi, ¿e ostatnie biuletyny wypadaj¹ minorowo. Nie przejmuj siê
zanadto.

Twoja M.

[102] [k. poczt.]
[Krynica], 18 III 1928. [Niedziela]
Wielmo¿ny Pan Stanis³aw Ossowski, Warszawa, Smolna 23 m. 2.
Tydzieñ temu mia³am optimum samopoczucia krynickiego. Wydaj¹ mi

siê to ju¿ czasy bajeczne. Przypominam je sobie ze wzruszeniem. Teraz jest
w dalszym ci¹gu �le. W ci¹gu tygodnia odby³am pod wzglêdem stanu nerwo-
wego wielk¹ wêdrówkê z góry w dó³. Marzê tylko o jednym: wyjechaæ! Ju¿
w ogóle nie zgodzê siê nigdy na ¿aden dalszy wyjazd ni¿ do Anina. Albo
pensjonat albo sanatorium. Dzi� jestem bez poczty. Jutro prawdopodobnie
dostanê wiadomo�ci i pieni¹dze.

Dzieñ spêdzam w zupe³nej pró¿niaczce. Miêdzy 5.00 po po³udniu a 7.30,
kiedy nie wychodzê i nie werandujê, mog³abym znakomicie co� poczytaæ



Listy Marii Ossowskiej do Stanis³awa Ossowskiego. Cz. 1: 1918�1939 (Listy 1�146)

SOCIETAS/COMMUNITAS

1 (31) 2021170

i trochê popracowaæ. Niestety, przy mojej obecnej temperaturze, nie ma ju¿
mowy o pracy. G³owa stale boli. Krew pulsuje w skroniach. Ranków ¿a³ujê
na jak¹� lekturê. Staram siê wtedy obcowaæ z powietrzem i jak najwiêcej go
wdychaæ. Werandujê przez ostro¿no�æ tylko w pokoju. Korzystam z jednego
z pustych i nie opalanych pokojów.

O ile sobie przypominam, w �rodê jeste� zajêty od 11.00. Przyjazd mój
bêdzie w ten dzieñ niewygodny, ale mi tak pilno, ¿e nie wiem, czy do czwart-
ku wytrzymam. Jutro zadecydujê i, jak ju¿ pisa³am, gdybym mia³a przyjechaæ
w �rodê, dam znaæ telegraficznie. Zale¿y to tak¿e od ró¿nych technicznych
drobiazgów, o których opowiem pó�niej sama ustnie.

Jeste� dzi� w M¹dralinie. Bardzo siê cieszê, ¿e trochê odetchniesz. List od
Zosi Piaseckiej bardzo mi³y. Jestem zawstydzona swoj¹ niecierpliwo�ci¹ wo-
bec pogody, z jak¹ Zosia Bukow. [Bukowska] znosi chorobê. Wychowanie
stoickie nie zostawi³o widaæ na mnie g³êbszych �ladów.

Najdro¿szy, jak tylko Ciê zobaczê, od razu wyzdrowiejê.
Twoja M.

[103] [telegr.]
Krynica. 20 III.1928. [Wtorek]
Przyje¿d¿am �roda rano � Maryla

[104]
[14 V 1928. Niedziela wieczór]
Stachu mój jedyny, kochany,
Tak Ciê kocham ogromnie. My�la³am, ¿e mniej bêdê têskni³a w Warsza-

wie, ni¿ w Krynicy, a tymczasem jest wrêcz odwrotnie. Bo mi Ciebie brak w tych
warunkach, w jakich do Ciebie przywyk³am, w tym otoczeniu, gdzie jest pe³no
Ciebie.

Jest niedziela wieczór. Matka swoje przyjêcie niedzielne prze³o¿y³a na
sobotê, poprzedniego dnia, bo w niedzielê by³a gdzie� zaproszona. Zatem
na Piêknej by³ wczoraj bridge-monstre. Czu³am siê osamotniona i bardzo
smutna. Wróci³am pó�no, chocia¿ wysz³am pierwsza. Noc by³a z³a. Wyobra-
¿a³am sobie ró¿ne czarne mo¿liwo�ci i p³aka³am. Niepokoi³am siê o Ciebie
i ba³am siê, czy Ci siê co� nie sta³o. Wizytê u Mamuni wyzyska³am o tyle, ¿e
wszystkie dane zostawi³am o Tobie Cioci Kucz. [Kuczyñskiej] i Stasiowi Kur.
[Kurowskiemu]. Obiecuj¹ interweniowaæ. Im wiêcej interwencji, tym lepiej.
Znudzisz siê PKU i przecie¿ na koniec ode�l¹ twoje papiery DOK. Wczoraj
wieczorem telefonowa³ do mnie pan Krokowski. Pyta³ siê, jak sprawy stoj¹.
Powiedzia³am: pomagajcie, bo ja sama niewiele mogê. Pan Krokowski prosi³,
¿eby� bezpo�rednio pod adresem szko³y nades³a³ po osiem tematów z prope-
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deutyki i jêzyka polskiego do pi�miennych egzaminów, które siê niezale¿nie
od Twoich losów niebawem odbêd¹. Ogó³em szesna�cie tematów. Biedaku,
czy potrafisz bez materia³ów pod rêk¹ i ca³odziennym zmêczeniu tyle tema-
tów powymy�laæ. Pan Krokowski jutro ma byæ w PKU. Nie w¹tpiê ¿e siê
bêdzie dobrze stara³, bo mi powiedzia³, ¿e je¿eli Ty nie wrócisz, to on nie
dostanie urlopu. Ja jutro zostawiam obsadzenie PKU panu Krokowskiemu,
a sama za rad¹ gimnazjum rosyjskiego, które przed chwil¹ dzwoni³o, pójdê do
Kuratorium. Gimnazjum rosyjskie interpelowa³o pana Gadomskiego o inter-
wencjê. Pan Gadomski obiecuje wyst¹pienie Kuratorium do PKU. Chcê daæ
panu Gadomskiemu bli¿sze informacje, co do tego, w jakim stadium jest
sprawa i podaæ numer twojego podania. Pierwsze dni przysz³ego tygodnia
zadecyduj¹ o ca³ej sprawie, bo je¿eli jakie� protekcje maj¹ podzia³aæ, to w³a-
�nie teraz. Na [Stefana] Dêba-Biernackiego i Dzika nie ma co liczyæ. D¹b
siedzi na wsi, a Dzik za³atwia wszystko powoli, drog¹ �urzêdow¹�.

Dzi� rano wsta³am dosyæ pó�no. Pracowa³am grzej¹c nogi na balkonie,
na s³oñcu. Po po³udniu by³ odpoczynek. Potem zapowiedzieli mi niespodzie-
wanie przez telefon swoj¹ pierwsza wizytê Otoccy. Przygotowania, ciastecz-
ka itd. Po wyprawieniu go�ci (dopiero o 7.00) powêdrowa³am do Babuni
z Twoimi listami. Wielka by³a uciecha. Po powrocie do domu, odpar³am te-
lefoniczne naci¹gania (Heñka i Janiny), którzy koniecznie chcieli mnie wy-
ci¹gn¹æ do kina od 9.00.�11.00. Jestem zmêczona. List do Ciebie, a pó�niej
spaæ.

Tak Ciê g³êboko kocham. Wydaje mi siê, ¿e teraz na odleg³o�æ, ¿e oprócz
s³ownego, istnieje jeszcze miêdzy nami tyle milcz¹cego porozumienia. Jak
tylko wyniszczyæ w sobie ten polikratesowy niepokój, ¿eby co� nie zepsu³o
nam naszego szczê�cia. Jak jeste� przy mnie, niepokój ga�nie. A teraz, w ci¹-
gu ostatnich dni graniczy³ z psychoz¹.

Jutro rano pewnie bêdzie list. Dosta³am od Ciebie zaledwie dwa listy i kartê.
Babunia mówi o Tobie zupe³nie tak, jak gdyby� by³ na prawdziwej wojnie.
Sugestionuje mnie to. Boje siê wojny. Nie chce do¿yæ niczego, co by nas mog³o
rozdzieliæ.

Twoja M.

[105] [k. poczt.]
[Warszawa. 15] V 1928. Poniedzia³ek. Godz. 7.30
Wielmo¿ny Pan Stanis³aw Ossowski (powo³any na æwiczenia), Bereza

Kartuska, Szko³a Podchor¹¿ych Rezerwy Nr 9
Za chwilê idê na posiedzenie Zarz¹du WTF [Warszawskiego Towarzy-

stwa Filozoficznego]. Telefonowa³am do [Zygmunta] Salingera. Konferencji
z profesorem H. nie by³o, natomiast by³a w perspektywie konferencja z Mini-
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strem. Gdyby dosz³a do skutku, mia³am mieæ telefon. Nikt nie telefonowa³,
zatem wnioskujê, ¿e nasza sprawa nie posunê³a siê jeszcze naprzód. Niestety,
nic siê prêdko nie dzieje tam, w górze.

Okropnie niecierpliwie oczekujê wiadomo�ci od Ciebie. Jak¿e tam doje-
cha³e�? U mnie pracowicie i bardzo smutno, ¿e Ciebie nie ma.

Twoja Maryla
P.S. Czekam z rozpoczêciem jakichkolwiek kroków na wiadomo�ci od

Ciebie.
 Exp. Maria Ossowska, Smolna 23 m. 2, Warszawa.

[106]
[Warszawa]. 15 V 1928. [Poniedzia³ek]
Najdro¿szy, jedyny mój Stachu,
Tak mnie ucieszy³a Twoja karta. Nie przypuszcza³am, ¿e przyjdzie na drugi

dzieñ. Spodziewa³am siê wiadomo�ci dopiero jutro.
Pisa³am Ci ju¿, ¿e dzwoni³am do Dzika. Umówili�my siê, ¿e zadzwoni do

mnie, jak tylko odbêdzie jak¹� decyduj¹c¹ konferencjê. Dot¹d telefonu nie
by³o. Niestety, to wszystko nie idzie prêdko. Cz³owiek jest dla Ministerstwa
�rodkiem. Nikt siê nie liczy z tym, ¿e mu siê osobiste ¿ycie zupe³nie dezorga-
nizuje. Muszê przyznaæ, ¿e ten stan bardzo mi dokucza. Przypu�æmy, ¿e
z Rapperswilu nic nie bêdzie. Kto wie, czy nie lepiej by³oby w takim razie
ods³u¿yæ æwiczenia ju¿ do koñca, ni¿ na przysz³y rok powtarzaæ ca³¹ historiê.
Chyba ¿e odroczenie przyjdzie niebawem. Wtedy oczywi�cie warto wróciæ.

Wracam od Babci Zosi. Geni na pi�mie zostawi³am wszystkie dane. Ma
telefonowaæ do pani Wróblewskiej. Niezale¿nie od tego, jutro postaram siê
byæ w PKU, ¿eby siê dowiedzieæ kiedy papiery pójd¹. To ¿ycie w niepewno-
�ci bardzo jest mêcz¹ce, zw³aszcza kiedy siê czuje, ¿e co� przecie¿ ode mnie
zale¿y i mo¿e gdybym potrafi³a naci¹gn¹æ odpowiedni¹ sprê¿ynê wszystko
by siê uda³o.

Heniek telefonowa³. Ma jutro dowiedzieæ siê czego� od Dzika w Mini-
sterstwie i zadzwoniæ. Oby nas nie wykierowano, tak jak z Batorym.

Dzi� rano telefonowa³a jaka� prze³o¿ona gimnazjum pani Zaborowska-
-Michalska z pro�b¹ ¿eby� u niej na przysz³y rok obj¹³ lekcje. Niedobrze zro-
zumia³am czy jêzyk polski, czy propedeutyka, czy i jedno i drugie. Ma za-
dzwoniæ za tydzieñ. Nie odmówi³am od razu, bo je¿eli propedeutyka, to mo¿e
ja siê jako� wkrêcê. Tak mi trudno siê staraæ jednak o lekcje i anga¿owaæ bez
przekonania, wierz¹c, ¿e mnie w kraju na przysz³y rok nie bêdzie.

Bardzo smutno bez Ciebie. Wszystko zupe³nie odarte z uroku. �le sy-
piam w nocy, po obiedzie nie mogê zasn¹æ, bo nikt mnie nie pilnuje. ¯eby�
chocia¿ co�kolwiek wiedzia³, przynajmniej to, czy wrócisz prêdko czy nie
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wrócisz. Tymczasem zupe³nie nie wiadomo, do jakiej orientacji siê przyzwy-
czajaæ i cz³owiekowi �le.

Opowiadali dzi� u Babci Zosi o takich, co ods³u¿yli ju¿ piêæ tygodni, gdy
ich odroczono. Odes³ano ich do domu i nic nie zaliczono. Ale Ty siê przecie¿
nie dasz tak urz¹dziæ.

Pod³y rok. Ci¹gle nas dzieli. Jeste� najdro¿szy i jedyny. Powiedz, czy na-
prawdê nie potrzebujesz pieniêdzy, bo ja op³ywam w dostatkach i nie brak
mi �róde³ po¿yczki.

Dzieñ wczorajszy i dzisiejszy pe³ne by³y bieganiny. Jutro po po³udniu
umówi³am siê z Wand¹ Melcer (spotka³am j¹ na ulicy).

Jest 9.00 wieczór. Wybiegam wrzuciæ list do mojego jedynego, ¿eby siê
jak najprêdzej dowiedzia³, ¿e go strasznie kocham.

Maryla
Nie martw siê o nic.

[107]
[Warszawa]. 16 V 1928. [Wtorek]. Godz. 19.30
List nr 3 (poprzednio karta i list)
Najdro¿szy mój Stachu,
By³am dzisiaj w PKU. Powiedzieli mi, ¿e papiery odes³ane do DOK War-

szawa. Co prawda, nie sprawdzili i nie chcieli sprawdziæ. W ka¿dym razie
w pi¹tek rano (jutro niestety �wiêto) bêdê w DOK. Niestety nie zd¹¿y³am
dzisiaj. I tak z dy¿uru wymknê³am siê do PKU.

Telefonowa³am do Dzika. Dzik mówi³ z Ministrem. Minister nie ma nic
przeciwko temu. Dzik jednak zapowiada decyzjê dopiero w czerwcu. Podsu-
wa³am mu delikatnie mo¿liwo�æ wyst¹pienia w Twojej sprawie. Nie zareago-
wa³. Jestem z³a na Ministerstwo. Je¿eli im teraz nie pilno i mog¹ nam tak
d³ugo zawracaæ g³owê, to nam znowu nie bêdzie pilno w lipcu. Nie ¿yczê
sobie ¿eby� jecha³ na lipiec do Rapperswilu. Chcê w ka¿dym razie z Tob¹
gdzie� w lipcu w Polsce odpocz¹æ. Niech na nas trochê poczekaj¹, skoro
teraz sprawa siê tak przewleka. Zreszt¹ doprawdy nie wiem, w jakim stop-
niu mo¿na na to liczyæ.

Jestem niewiarygodnie zmêczona i stan nerwowy fatalny. ¯eby ju¿ co�
wiedzieæ � cokolwiek! Dzi� spotka³am na ulicy pani¹ Krzeczkowsk¹. Rozma-
wia³am z ni¹ d³ugo i serdecznie. Powiedzia³a mi, ¿e Olkowie w lipcu bêd¹
mieli dziecko. Jest szalenie zmartwiona lekkomy�lno�ci¹ Olka i jego optymi-
zmem. Nic siê nie przejmuje brakiem mieszkania. W lecie prawdopodobnie
zostanie wezwany na æwiczenia wojskowe. Nic sobie z tego nie robi. Inni siê
o niego krêc¹, zabiegaj¹. On mówi: jako� to bêdzie. Pani Hala w zwi¹zku
z ci¹¿¹ w³a�nie choruje na ¿o³¹dek. Oboje bardzo uszczê�liwieni.
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Pod wzglêdem lekkomy�lno�ci jeste�my na drugim bezpo�rednio miejscu
po Olkach. Rozmowa z p. K. [Krzeczkowsk¹] da³a mi to i owo do my�lenia.

Przed chwil¹ otrzyma³am Twój list. Jest kochany. Jestem po prostu prze-
ra¿ona tym, jak bardzo mi jest bez Ciebie �le. My�la³am w Krynicy, ¿e to
wykolejenie wp³ywa fatalnie na mój nastrój. Tutaj nie jestem wykolejona,
zajêcia tocz¹ siê normalnie, a przecie¿ s³oñce dla mnie zgas³o.

Heniek troskliwie telefonuje. Chcia³ dzi� koniecznie wyci¹gn¹æ mnie
wieczorem na jak¹� rozrywkê, bo poczuwa siê do obowi¹zku rozweselania
mnie. Naturalnie wys³a³am go do diab³a. Upadam ze zmêczenia. G³owa boli.
Heniek nie zrezygnowa³ i przychodzi na kolacjê. Ciekawa jestem, czy z ochoty
czy z obowi¹zku. Raczej to drugie. S¹dz¹c z regularno�ci, z jak¹ do mnie
telefonuje, wnioskujê, ¿e wesz³am w zakres jego obowi¹zków.

Najdro¿szy, czy Ci czego nie potrzeba? Czy przede wszystkim nie potrze-
bujesz pieniêdzy? Jestem taka bogata. Czy Ci nie zimno? Jakie masz towa-
rzystwo? Czy jest kto� sympatyczny?

Maryla
P.S. Czy w Twojej numeracji korespondencji listy i karty s¹ równoupraw-

nione? Chyba tak, bo dosta³am dot¹d kartê i list.

[108]
[Warszawa. 18 V 1928. Czwartek]
Wielmo¿ny Pan Stanis³aw Ossowski, Bereza Kartuska, Woj. Poleskie, Szko-

³a Podchor¹¿ych Rezerwy nr 9, Kompania 2
Czwartek �wi¹teczny, 22.15. Mia³am dzi� dzieñ dosyæ ruchliwy. Rano by³a

Janina B. Za chwilê zjawi³ siê Heniek. Wolê ich ka¿dego z osobna ni¿ w po-
³¹czeniu. Po obiedzie Irena wyci¹gnê³a mnie na jaki� popis szko³y rytmicznej
Paszkowskiej. By³o to dosyæ domoros³e i nudne. Pó�niej wpad³y�my do Babci,
a pó�niej powêdrowa³y�my na Piêkn¹. O 20.30 wróci³am z Piêknej i siad³am
do roboty. Trochê posunê³am siê naprzód.

Jestem dzisiaj w ogóle lepszej my�li. Jutro rano nie mam dy¿uru, wiêc ju¿
dotrê w Twojej sprawie do sedna. Bêdê w DOK, muszê odnale�æ papiery i do-
wiedzieæ siê jak sprawa stoi. Gdy znajdê numer podania, napiszê s³ówko do
Geni, która jutro wieczorem zobaczy siê z genera³em Wrób. Mam nadziejê,
¿e w pocz¹tku przysz³ego tygodnia Ciê zobaczê. Telefonowa³ dzisiaj pan
Krokowski. Szko³a Nauk Politycznych wzdycha gor¹co do Twego powrotu.
Z Geni¹ rozmawia³am dzisiaj telefonicznie. Komunikowa³am, ¿e papiery s¹
w³a�nie w DOK. Wolê wszak¿e jeszcze móc zakomunikowaæ i numer poda-
nia.

Teraz znowu, bez wzglêdu na przysz³o�æ, mam ochotê ¿eby� wróci³, bo
okropnie mi têskno. Gdy wraca³am dzi� samotnie z Piêknej do domu i gdy
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my�la³am o mo¿liwo�ci Twego powrotu serce mi skaka³o z rado�ci. Sprawa
Rapperswilu niew¹tpliwie nieprêdko siê jeszcze zdecyduje. Dzik prosi³ ¿eby
do niego zadzwoniæ w koñcu przysz³ego tygodnia. Na jego wyst¹pienie nie
ma co liczyæ, bo by³oby spó�nione.

Ju¿ koñczê, ¿eby� siê na mnie nie gniewa³, ¿e pó�no spaæ chodzê. Jutro
rano koncentrujê ca³¹ energiê. Gdyby nie Genia, to jeszcze jest szwagier
Heñkowy w rezerwie. Jutro podobno wraca.

Maryla
Przyby³owicz i Olek maj¹ æwiczenia wojskowe w lecie.
Exp. Marja Ossowska, Smolna 23 m. 2, Warszawa.

[109]
[Warszawa]. 19 V 1928. Pi¹tek
Najdro¿szy, jedyny mój Stachu,
Zdaje siê, ¿e to jest trzeci list, a w ogóle Nr 5. Przed chwil¹ dosta³am

Twój d³ugi list, pisany o³ówkiem. Czeka³am dzi� na niego niecierpliwie ca³y
dzieñ. Ci¹gle zagl¹da³am do skrzynki. Biedaku najdro¿szy! Nads³uchujesz
czy nie us³yszysz swego nazwiska i czy Ciê nie zwolni¹, a ja tu tymczasem
dzisiaj odszuka³am Twoje papiery w PKU przykryte py³em zapomnienia. Pisa-
³am Ci, ¿e mnie w swoim czasie (w �rodê mianowicie) poinformowano w PKU,
¿e Twoje papiery s¹ ju¿ w DOK. Mia³am pewne podejrzenia, ale urzêdnik
niezbyt by³ uprzejmy i nie �mia³am sondowaæ. Wczoraj by³o �wiêto, sprawa
niestety nic siê nie posunê³a. Dzi� rano pojecha³am do DOK. Tam przeszuka-
no papiery i powiedziano mi, ¿e Twojej sprawy jeszcze nie ma. Pojecha³am
do PKU. Tym razem by³am ju¿ gro�na. Podanie mi odszukali � wynotowa³am
numer. Dowiedzia³am siê, od kogo za³atwienie podania w PKU zale¿y i po-
wêdrowa³am do tego porucznika. Powiedzia³ mi z ca³ym spokojem, ¿e to
potrwa co najmniej dwa tygodnie. Wróci³am do domu jak zbity pies. Napi-
sa³am list do Geni, o tym jak sprawa stoi i z numerem podania. Pos³a³am
pos³añca. Poda³am tak¿e telefonicznie ca³¹ sprawê Heñkowi. Mo¿e dzi� wie-
czór D¹b-Biern. [Biernacki] wróci. Zdaje siê, ¿e rezultat by³by dobry, tylko
chodzi o tempo akcji. W PKU graj¹ na zw³okê, czy te¿ po prostu im nie
pilno. Postanowi³am zrobiæ wszystko, co jest w mojej mocy, ¿eby Ciê odro-
czyli. Zale¿nie od terminu, w jakim odroczenie do Ciebie przyjdzie, sam
zadecydujesz czy warto wracaæ, czy te¿ lepiej ju¿ æwiczeñ dokoñczyæ.

Têskniê do Ciebie okropnie. Dni schodz¹ smutno. Budziæ siê nie ma do
czego. Jak pomy�lê, ¿e czerwiec, miesi¹c lata i s³oñca, ma mi min¹æ tak sza-
ro, ogarnia mnie przera¿enie.

 Dowiedz siê, czy was nie zwolni¹ na Zielone �wi¹tki. Gdyby tak i gdy-
by� przed Zielonymi �wi¹tkami na dobre nie zosta³ zwolniony, mo¿e mogli-
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by�my siê gdzie� spotkaæ, w pó³ drogi miêdzy Berez¹ a Warszaw¹. A mo¿e
mog³abym do samej Berezy przyjechaæ. Czy by³oby tam gdzie mieszkaæ? A mo¿e
to dziecinne plany? Trochê jak Mamusine?

Heniek mówi³ mi dzisiaj, ¿e s³ysza³ przez �cianê w MWRiOP [Ministerstwie
Wyznañ Religijnych i O�wiecenia Publicznego] jak¹� konferencjê o Rapperswilu.
Ma wybadaæ, co to by³o. Nie chcê nudziæ Dzika przed terminem, który mi sam
wyznaczy³, a prosi³ ¿eby zadzwoniæ do niego dopiero w pi¹tek przysz³ego tygodnia.

19 [w³a�c. 20] V 1928. Sobota
Piszê po rannym dy¿urze. Nic nowego od wczoraj nie zasz³o. Czekam na

wiadomo�ci od Heñka, czy przyjecha³ szwagier. W poniedzia³ek rano znowu
zajdê do PKU pilnowaæ sprawy.

Ci¹gle bardzo smutno. Mam nowy kapelusz, ale dla kogó¿ mam byæ ³ad-
na, kiedy Ciebie nie ma. Piszê swoje znaczenie, ale robota wolno posuwa siê
naprzód, bo z si³ami czujê siê gorzej i g³owa czêsto boli. Wczoraj zaczê³am
piæ zió³ka, dzi� rozpoczê³am nacierania zimn¹ wod¹ i gimnastykê porann¹.

Chyba bym oszala³a z rado�ci, gdybym Ciebie zobaczy³a.
Maryla
W tym miesi¹cu podobno bêd¹ wyp³acaæ dodatek. Wobec tego moje fi-

nanse stan¹ znakomicie. Ile Ci mam wys³aæ?

[110] [k. poczt.]
[Warszawa]. 23 V 1928. [Wtorek]
Wielmo¿ny Pan Stanis³aw Ossowski, Bereza Kartuska, woj. Poleskie, Szko-

³a Podchor¹¿ych Rezerwy Nr. 9, Kompania 2
Kochany Stachu,
Piszê krótko, bo wydaje mi siê, ¿e siê za parê dni zobaczymy. Dowiedzia-

³am siê w DOK, ¿e korzystaj¹c z odroczenia traci³by� nadziejê zostania ofice-
rem, bo takie æwiczenia jak obecne w Kartuzie, mog¹ siê ju¿ nie zdarzyæ.
Meldujê to, ¿eby sobie nie mieæ nic do wyrzucenia, ale s¹dzê, ¿e Ci siê ostat-
nia orientacja warszawska radykalnie nie zmieni³a.

Twoja M.
Nie mogê napisaæ obszerniej, bo muszê pêdziæ do Uniwersytetu.
M. Ossowska, Warszawa, Smolna 23 m. 2.

[111]
[Warszawa]. 23 V 1928. �roda wieczór
Najdro¿szy mój,
Wczoraj by³am pewna, ¿e kwestia Twojego zwolnienia, to nieomal kwe-

stia godzin i dlatego napisa³am do Ciebie kartê takiej tre�ci. Dzisiaj sprawa
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siê znowu trochê opó�ni³a, DOK mia³o prawo, bez zasiêgania opinii M. S.
Wojsk. [Ministerstwa Spraw Wojskowych], udzieliæ sze�ædziesiêciu odroczeñ.
Zdawa³o siê, ¿e depesza ju¿ bêdzie mog³a i�æ natychmiast, gdy tymczasem
okaza³o siê, ¿e ów kontyngent jest ju¿ wyczerpany i papiery musz¹ jeszcze
przemaszerowaæ do M. S. Wojsk. Bêd¹ tam dopiero jutro wieczór. Powêdru-
jê do M. S. Wojsk. zaraz w pi¹tek rano, ale czy mi siê uda na poczekaniu
wszystko za³atwiæ, nie wiem. A tak pragnê³am mieæ Ciê ju¿ na �wiêta. Gdy-
by� dosta³ skrzypcowy urlop na �wiêta, zostaw swój adres, ¿eby wiedzieli
gdzie Ciê zawiadomiæ o zwolnieniu, gdyby przysz³o w miêdzyczasie. O ile
mo¿liwe, zawiadom mnie tak¿e o przyje�dzie, bo wolê mi³e oczekiwanie ni¿
niespodziankê.

Ostatnie dni bardzo by³y pracowite i ogromnie siê czujê zmêczona. Przy-
czyniaj¹ siê jeszcze do nieszczególnego samopoczucia jakie� niedomagania
kobiece, które mi tak dokuczaj¹, ¿e musia³am byæ w poniedzia³ek u doktor-
ki. Nic gro�nego, ale owa ranka siê j¹trzy i wywo³uje bóle i pertes blanches
w obfito�ci zgo³a niepokoj¹cej.

W poniedzia³ek by³o posiedzenie w WTF. Pó�niej kawiarnia. We wto-
rek mia³am imieniny. Biega³am bardzo du¿o i by³am tak zmêczona, ¿e nie
mog³am zasn¹æ. Z soboty na niedzielê i niedzieli na poniedzia³ek nie mo-
g³am zupe³nie spaæ z powodu wzmiankowanych bólów. S³owem na ogó³
ma³a zni¿ka. Pan Zbigniew przyjecha³. Wraca³ razem z Zosi¹ Piaseck¹, któ-
ra jutro po raz pierwszy do mnie przyjdzie. O Rapperswilu nic s³ychaæ
nowego.

Tak ju¿ przywyk³am do my�li, ¿e Ciê nied³ugo zobaczê, ¿e a¿ mi siê pisaæ
nie chce. Oby nie przysz³o jakie� rozczarowanie, bo by³oby to tak, jak gdy-
bym drugi raz siê z Tob¹ musia³a rozstawaæ.

Na odroczeniach M. S. Wojsk. podobno pisze: �traci prawo do aspi-
rowania do stopnia oficerskiego na zasadzie tego a tego rozporz¹dzenia�
(rozporz¹dzenia na zasadzie którego sk³ada³e� podanie). Nie przypusz-
czam jednak, ¿eby ze wzglêdu na brak oficerów, to mia³o byæ zupe³nie
beznadziejne.

[24 V 1928]. Czwartek rano.
Dosta³am Twój list o niedzielnym przyje�dzie. Szalona uciecha. Mo¿e ju¿

nie bêdziesz potrzebowa³ wróciæ. Mo¿e dobrze by by³o, ¿eby� w Berezie
zostawi³ pieni¹dze na depeszê, gdyby� otrzyma³ w czasie �wi¹t zwolnienie.
Jutro bêdê w M. S. Wojsk. Piszê dzi� ostatni list przed �wiêtami, bo jutro ju¿
pisaæ nie warto.

Twoja M.
Do niedzieli!!
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[Rok 1929]
[112]

[Warszawa]. 1 VII 1929. Poniedzia³ek wieczór
Wielmo¿ny Pan Stanis³aw Ossowski, Szko³a Podchor¹¿ych Rezerwy Pie-

choty w �remie, woj. Poznañskie
Mój najdro¿szy, Kochany,
Tak mi Ciebie okropnie brak, tak Ciê kocham i tak siê czujê mocno z Tob¹

zro�niêta.
Wczoraj tj. w niedzielê o 15.30 dosta³am Twoj¹ depeszê, dzi�, gdy wró-

ci³am na obiad zasta³am na stole � dwa listy. Co za rado�æ! Nie masz pojêcia
jak cieszy³am siê z depeszy. Po rozstaniu siê z Tob¹ robi³am sobie tysi¹czne
wyrzuty, ¿e za ma³o akcentowa³am, ¿e wolê gorszy i brzydszy pensjonat ko³o
Ciebie, ni¿ jaki� ³adny w Zarytem. Ba³am siê, ¿e bêdziesz grymasi³ i ¿e nic nie
znajdziesz. Nadspodziewanie szybka depesza ucieszy³a mnie bardzo. Chcia-
³am zaraz, odpisywaæ, ale nie zna³am Twego adresu w �remie. W niedzielê
rano by³a u mnie Jadziunia, d³ugo rozmawia³y�my o tym, co j¹ boli. Bardzo
mi³a Twoja Jadziunia i ma porz¹dny, uczciwy charakter. Po obiedzie siedzia-
³am kamieniem nad recenzj¹. Wieczorem wysz³am do Babuni. Mia³am za-
braæ Mamusiê na Piêkn¹ (Kaziowie mieli ju¿ byæ w Palczewie). Tymczasem
zasta³am komplet rodzinny, i jaki� przygnêbiaj¹cy brak decyzji, co robiæ
z wieczorem. Wreszcie, gdy Kaziowie zdecydowali siê i�æ do kina, a Mamu-
sia i�æ ze mn¹, by³o ju¿ za pó�no. Zosta³am na kolacji i wcze�nie wróci³am do
domu.

Dzi� biega³am ca³y dzieñ. Rano poszukiwa³am rozpaczliwie pe³nomocni-
ka pani Biegañskiej. Wreszcie go z³apa³am. Jest mi³y i szybko doszli�my do
porozumienia. �ci¹gnê³am tak¿e do domu Lenorê [cz.1 Czarnych Skrzyde³
Juliusza Kaden-Bandrowskiego], Tajfun i Lorda Jima, oraz przedstawiaj¹c¹
siê bardzo apetycznie ksi¹¿kê ¿ony Conrada � o mê¿u. Je¿eli na które� z tych
rzeczy masz apetyt � prze�lê poczt¹.

Pieni¹dze w zapowiedzianej dawce odebra³am za czerwiec i lipiec z Kasy
Mianowskiego. Po po³udniu wykañcza³am roboty biblioteczne w Semina-
rium. Wpad³am tak¿e do redakcji �Pamiêtnika Warszawskiego�, ¿eby zosta-
wiæ adres. �Pamiêtnik� ma siê ukazaæ dopiero za dziesiêæ dni. Poda³am Twój
adres, bo jednak Tobie siê pierwszemu nale¿y. Wyjadê z Warszawy prawdo-
podobnie 4 VII rano. Wprawdzie ca³y dzieñ zmarnowany, ale nie mam ocho-
ty jechaæ sama noc¹ i wolê siê rozgl¹daæ po pejza¿u i czytaæ ksi¹¿ki. W¹tpiê,
czy siê wygrzebiê przed 4 VII, bo recenzja jeszcze nie gotowa, mam jeszcze
trochê sprawunków i spraw garderobianych, a co wa¿niejsze, nawi¹za³am
przez [Mariê] ¯ebrowsk¹ pertraktacje z kursami Spasowicza, które p³ac¹ o
piêædziesi¹t procent lepiej ni¿ ul. Jezuicka. Maj¹ tam wakuj¹ce godziny, ale
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ju¿ nawi¹zali z kim� pertraktacje i dopiero je¿eli te pertraktacje zawiod¹,
zwróc¹ siê do mnie.

Poza tym, czekam na uregulowanie siê sytuacji Mamuni, która dot¹d nie
wie, co ma ze sob¹ zrobiæ. Nie chcê wszystkiego zostawiaæ na g³owie biednej
Ireny.

Twoj¹ rodzinê zaniedba³am dzisiaj zupe³nie. Nie mia³am chwili czasu, ¿eby
wpa�æ na Chmieln¹, chyba teraz wpadnê, id¹c wrzuciæ list do Ciebie.

Jestem zmêczona, zdezorientowana, �le �piê: takie dni przedwyjazdowe,
które siê nie licz¹, ale które siê potem d³ugo jeszcze odczuwa.

Martwiê siê, ¿e komunikacja Stanis³awówki ze �remem nieszczególna
i ¿e trzeba jechaæ poci¹giem. Przecie¿ to pachnie ka¿dorazow¹ przepustk¹!
Mo¿e siê przeprowadzê bli¿ej, gdy siê trochê rozejrzê w okolicy. Kiedy siê
zobaczymy mój Ty kochany. Tak têskno.

Maryla
P.S. I. Przychodzi³ dzi� policjant dowiedzieæ siê, czy� aby wyjecha³. Kon-

trola, jak widzisz, �cis³a.
II. Numeruj listy. Dot¹d dosta³am dwa i depeszê.

[113] [poczt.]
[Warszawa]. 2 VII [19]29. [Wtorek]. Godz. 20.00
Wielmo¿ny Pan Stanis³aw Ossowski, Szko³a Podchor¹¿ych Rezerwy Pie-

choty w �remie, woj. Poznañskie
Choæ parê s³ów, ¿eby� wiedzia³, ¿e czuwam. Dosta³am Twoj¹ kartê. Wy-

je¿d¿am w czwartek rano. Ca³y ranek siedzia³am nad recenzj¹. Skoñczy³am.
Po po³udniu bieganie. Teraz, po kolacji wpadam na Chmieln¹ i je¿eli to
mo¿liwe, zabiorê Mamusiê na Piêkn¹, gdzie siê dzi� idê po¿egnaæ. Mamusia
niezdrowa. Stru³a siê w³asnymi zapasami, które uporczywie jad³a po tylu
dniach (znasz te paczuszki!). Spotka³am dzi� Heñka. Film jego odniós³ za
granic¹ sukces. Krzeczkowskiego spotka³o nowe zmartwienie: umar³ nagle
[Adolf] Maciesza. Ciechanowscy s¹ w Warszawie. Dzi� przyjecha³a Lonia.
Jutro napiszê do Ciebie obszerniej.

Cieszê siê, ¿e bêdê niedaleko Ciebie.
Maryla

[114]
[Warszawa]. 3 VII 1928. �roda wieczór
Mój Ty Jedyny,
Razem z tym listem dostaniesz �Tygodnik Ilustrowany�. Jest w nim re-

produkcja obrazu �Wojna Kokosza�, który, je¿eli mnie pamiêæ nie myli wisia³
w sali honorowej na honorowej �cianie miêdzy Matejkami. Wziê³am go w swo-
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im czasie za [Jana] Matejkê, a zdawa³o mi siê, ¿e i Ty tak¿e. Kiedy zobaczy-
³am ten obraz w �Tygodniku�, przerazi³am siê, czy� i Ty siê w swoim czasie
nie pomyli³ i czy to nie poci¹gnê³o za sob¹ ¿adnych konsekwencji w Twoim
artykule do �Pamiêtnika�? Chc¹c sprawdziæ, zaraz po powrocie do domu
szuka³am wszêdzie Twego rêkopisu, alem go nie znalaz³a. Usi³owa³am sobie
przypomnieæ co� o �cianie Matejkowskiej pisa³, ale sobie nie przypomnia³am
nic, co by czyni³o [Henryka] Rodakowskiego Matejk¹. Namy�la³am siê, czy
Ci o tym pisaæ, ale dosz³am do wniosku, ¿e wszystko by³o dobrze, i ¿e nie
warto Ciê niepokoiæ, zw³aszcza, ¿e jeste� bezsilny. Na drugi dzieñ wybra³am
siê jednak pod pozorem podania naszego wakacyjnego adresu do redakcji.
Powiedziano mi, ¿e �Pamiêtnik� jest ju¿ zasadniczo gotów, ale, ¿e siê do nie-
go do³¹cza jak¹� recenzjê i, ¿e wobec tego wyjdzie dopiero za dziesiêæ dni.
Nie by³o Saskiego, [Wac³aw] Berent mia³ interesanta. Wysz³am z niczym. Na
drugi i na trzeci dzieñ (wtorek, �roda) od 5.00�7.00 szturmowa³am na pró¿-
no do administracji. Nikogo nie by³o. Wakacje. Chcia³am sprawdziæ, jak brzmi
Twój tekst, niby z Twego polecenia. Nic siê nie da³o zrobiæ.

Gdyby� sobie istotnie przypomnia³ jak¹� omy³kê, móg³by� jeszcze napi-
saæ i prosiæ o zamieszczenie sprostowania, ¿e Ciê pamiêæ zawiod³a, i ¿e jest
tak i tak (Krakowskie Przedmie�cie 5).

Zdaje siê, ¿e Ci zawracam g³owê niepotrzebnie, ale nie umiem byæ w sto-
sunku do Ciebie nielojalna i skoro mnie to przejê³o, muszê siê tym z Tob¹
podzieliæ. W katalogu Pa³acu Sztuki �Wojna kokosza� jest przypisana Roda-
kowskiemu � numerów na obrazach sali honorowej zdaje siê nie by³o, ale nie
wiadomo, czy nie ma pomy³ki w tytule �Tygodnika�. Tre�æ obrazu na �Wojnê
kokosz¹� nie wskazuje. W ka¿dym razie siê z Rodakowskim nie anga¿uj.
Najlepiej nic nie rób, nawet gdyby� w³asnego tekstu nie pamiêta³. Wszystko
bêdzie dobrze.

Heniek jest w Warszawie. Jutro rano bêdzie pewno na stacji. Mam ju¿
bilet. Jest pó³noc. Piszê w ³ó¿ku. Mia³am okropny dzieñ. Jestem bardzo
zmêczona. Mamusia z Jadziuni¹ wyjecha³y dzi� rano do Pilicy. Pakowa³am
siê do pó�na. Potem wziê³am k¹piel i oto po kolacji jestem w ³ó¿ku.

 Adres Heñka � Mokotowska 51, Instytut Naukowej Organizacji. Podajê
ten adres, bo Heniek ofiarowa³ siê wszystko w razie potrzeby nam w War-
szawie za³atwiaæ.

Kocham Ciê bardzo. Nie gniewaj siê na mnie, je¿eli robiê awantury po
pró¿nicy, ale to z mi³o�ci.

Twoja Maryla
Nie znalaz³am luminalu.
Verte.
B¹d� odporny na moje sugestie.
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4 VII 1929. [Czwartek]. Godz. 10.00
Piszê w wagonie. Ca³a sprawa �Tygodnika� wydaje mi siê teraz nies³y-

chanie b³aha i wysy³am list i �Tygodnik� tylko dlatego, ¿e ju¿ wszystko przy-
gotowane. Spa³am dzi� tylko kilka godzin. Przyjecha³am godzinê przed odej-
�ciem poci¹gu i ju¿ zasta³am poczciwego Heñka. Kupi³ mi kolosaln¹ pakê
pomarañczy � na wy¿ywienie ca³ej rodziny w ci¹gu miesi¹ca. Miejsce zajê-
³am pierwsza w przedziale, przy oknie. Mia³am Heñkowi daæ do wykspedio-
wania list i druk, ale dosz³am do wniosku, ¿e lepiej zabraæ samej, skoro jadê
ku Tobie. Wrzucê w Poznaniu. Heñkowi tak¿e gro¿¹ æwiczenia wojskowe,
mo¿e od 15 lub od 1 VIII. Napisz do niego karteczkê, bo bardzo jest dobry.
Chcia³ koniecznie mi po¿yczyæ pieniêdzy. Skoñczy³o siê na tym, ¿e ja mu
zostawi³am czê�æ swoich i on mi je niebawem przeka¿e. Nie chcia³am braæ
wszystkiego, bo ba³am siê samotnej taksówki o zmierzchu. Nie zmie�ci³am
wszystkich ksi¹¿ek. Heniek ma mi je tak¿e przys³aæ. Mamusia i Jadziunia
naprawde pojecha³y. Mamunia z Hani¹ jad¹ do Smêtowa. Zdaje siê, ¿e warto
sobie ten pensjonat zapamiêtaæ, bo s³yszê, ¿e po³o¿enie nadzwyczajne. Ciasno
mi by³o bardzo w walizce, bo rêkopis pani Biegañskiej (dalsze czê�ci), dorê-
czony mi w ostatniej chwili, mie�ci siê na niewiarygodnych plikach papieru.

Czytam Anatola France�a, ale drzemiê nad nim. Niestety w Toruniu trze-
ba siê przesiadaæ. Jest to co prawda, pewna rozrywka. Na razie podró¿ idzie
znakomicie, tylko mi siê ci¹gle oczy zamykaj¹ i g³owa kiwa. Wacio dzi� rano
wyjecha³ tak¿e do Poznania o 7.00. Potem do Inowroc³awia.

[Godz.] 17.45 � jestem w Poznaniu i zajadam w bufecie. Nie napisze
d³u¿ej, bo mi pilno list wyekspediowaæ. Upa³ mnie zmêczy³, ale czujê siê
dobrze.

Twoja M.

[115]
[Stanis³awówka]. 5 VII 1929. Pi¹tek. Godz. 11.50
Mój Ty najdro¿szy!
Dojecha³am na miejsce jak najlepiej i jestem zupe³nie oczarowana. Co

najmniej jak Amiens, a jako� przyjemniej. Mój pokój prze�liczny, czysty, ape-
tyczny, a widok z okna nadzwyczajny. Dzi� rano nie mog³am siê nacieszyæ
otoczeniem. Jest tu tysi¹c dodatkowych cudów. Pla¿a �liczna nad jeziorem.
£ódki. Budki koszykowe na pla¿y. �liczny widok na Osieczn¹. Weranda kry-
ta na le¿aki. Pani Ró¿a prosta i kulturalna. Towarzystwo wy³¹cznie kobiece.
Ju¿ jeste�my wszystkie dozgonnie zaprzyja�nione. Spa³am przy oknie szero-
ko otwartym i rozkoszowa³am siê powietrzem. Wszystko przesz³o moje ocze-
kiwania. Nie spodziewa³am siê, ¿e istniej¹ tak �liczne zak¹tki, o których siê
nic nie wie.
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Czego mnie k³amczuchu oszukujesz, ¿e nie masz dobrej komunikacji
z Osieczn¹. Autobus chodzi do Osiecznej z Poznania przez �rem. Wychodzi
z Poznania o 3.00 po po³udniu. Oko³o 5.00 po po³udniu przeje¿d¿a przez
�rem. Z Osiecznej mo¿na siê ³ódk¹ albo piechot¹ do nas dostaæ. Ten sam
autobus wyje¿d¿a st¹d o 5.00 rano, czyli o dobrej godzinie na Twoje ponie-
dzia³kowe powroty. Czy chcesz oszu�cie wykrêciæ siê od przyjazdu, ¿e� mi to
wszystko ukry³?

Doktora �widerskiego na razie nie ma. Jutro przyje¿d¿a. Zdaje siê, ¿e
jest to bardzo kulturalny cz³owiek. Jest nadwornym lekarzem w Rydzynie,
tak ¿e u³atwi nam wycieczkê.

Ju¿ wiem, ¿e mi bêdzie tu bardzo, bardzo dobrze. Tylko Ciebie mi brak.
Nie umiem siê niczym cieszyæ bez zastrze¿eñ, gdy Ciebie nie ma.

Pocztê przynosi tu listonosz co dzieñ w po³udnie. Wtedy tak¿e ca³¹ miej-
scow¹ korespondencjê zabiera. Spieszê siê, ¿eby ten list mu dorêczyæ.

W ci¹gu wczorajszej podró¿y wypra¿y³am siê, jak w ³a�ni. Szofer wióz³
mnie z trudno�ci¹, bo piasek rozmiêk³ zupe³nie od deszczu. Podró¿ mia³am
na ogó³ bardzo mi³¹ w tym sensie, ¿e poznawa³am bardzo serdecznych i uczyn-
nych ludzi. Do Poznania jecha³am z bur¿uazj¹ ¿ydowsk¹. Od Poznania do
Leszna by³o szesna�cie osób w przedziale, przy czym wy³¹cznie �ten proleta-
riat�. Nawi¹za³am i tu mi³e stosunki. Zaprzyja�ni³am siê miêdzy innymi z pa-
nienk¹, która pracuje w fabryce w³osia krêconego. Rozmowa by³a interesu-
j¹ca, albowiem jest to osoba, która patrzy na �wiat ca³kowicie z punktu
widzenia w³osia krêconego. Nie domy�la³am siê zupe³nie, ¿e istniej¹ i takie
systemy, i takie punkty widzenia, i ¿e tak mog¹ wszystko zabarwiæ. Gdy po
d³u¿szej rozmowie spyta³am jej siê naiwnie, z czego siê robi w³osie krêcone,
spojrza³a na mnie z pogard¹, dyskwalifikuj¹c mnie zupe³nie i odpowiedzia³a
nie bez dumy: �z ogonów koñskich�. A¿ mi siê wierzyæ nie chce. Czy¿ mo¿e
starczyæ ogonów koñskich na tyle materacy, na których �pimy!

Ksi¹¿ka o Anatolu France�e wcale nie jest do pogardzenia. Nie jest to
bynajmniej taki ohydny paszkwil, o jakim siê s³ysza³o. Wy³ania siê z tego
�wietny psychologicznie typ starego kabotyna wychowanego na antyku. Ale
jaki, mimo wszystko interesuj¹cy typ. Jestem zgorszona tymi, którzy potrafi-
li w tej ksi¹¿ce dostrzec wszystkie ma³o�ci A. France�a, a nie potrafili do-
strzec stylowo�ci tej postaci. Ciekawe rozdzia³y o technice pracy France�a.
¯adne, opowiadane przez niego anegdoty. Kolekcja znakomitych aforyzmów.

Dzi� odczuwam silne zmêczenie. Powietrze i s³oñce mnie odurzy³o. G³o-
wa ciê¿ka i senna, tak, ¿e nie nadajê siê do niczego.

Przyjed�, Kochanie jak najprêdzej, bo mi okropnie têskno. Jezioro szumi
dzi� jak morze. Na pla¿y �licznie. Gdy bêdzie mniej wietrzno ni¿ dzisiaj, bêdê
sobie godzinami siedzia³a nad wod¹ w kostiumie, w budce koszykowej.
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Utrzymanie tak zdaje siê obfite, ¿e nie bêdzie mo¿na podo³aæ. Ca³e go-
spodarstwo na miejscu. Ogród warzywny, owocowy, kury, krowa, ryby z je-
ziora. Jaka� Opatrzno�æ Ciê przywiod³a.

Twoja Maryla
Czy dosta³e� �Tygodnik� i list z Poznania? Mam nadziejê, ¿e wrzuci³e� do

kosza.
�Tygodnika� nie wrzucaj, bo Ciociny.
Verte!
Skompromitowa³e� siê! Do Leszna z Warszawy jedzie siê znacznie bli¿sz¹

drog¹ przez Ostrów, a nie przez Poznañ. Có¿ Ty na to, mi³o�niku map i roz-
k³adów jazdy?

[116] [k. poczt.]
[Stanis³awówka]. 6 VII 1929. Sobota
Wielmo¿ny Pan Stanis³aw Ossowski, �rem, Szko³a Podchor¹¿ych Rezer-

wy Piechoty
Kochany Stachu,
W³a�ciwie Ci siê wiadomo�ci nie nale¿¹, bo od Ciebie dawno nic nie

mia³am. Depeszê, dwa listy i kartê � oto wszystko, co dot¹d dosta³am. Nic
nie wiem, jak Ci siê warunki u³o¿y³y, jakich masz kolegów, od której wieczo-
rem jeste� wolny.

Drugi dzi� dzieñ mojego pobytu tutaj. Z wczorajszego dnia nie jestem
zupe³nie zadowolona, bo za d³ugo le¿a³am i zmêczy³am siê bardzo. Od dzi-
siaj rozpoczynam régime na le¿¹co. Do pracy, tj. do korekty, zabieram siê
dopiero od poniedzia³ku. Do poniedzia³ku zupe³ny odpoczynek. Rozejrza-
³am siê wczoraj w okolicy. S¹dzê, ¿e tu zgodzisz siê spêdziæ koniec sierpnia
i pierwsze dni wrze�nia. Jest tu przecie¿ miniatura Ba³tyku, o czym siê sam
przekonasz. Mo¿na masê wios³owaæ, bo cztery ³ódki s¹ ci¹gle do dyspozycji.
Jak Ci wczoraj pisa³am, autobus chodzi od �remu do Osiecznej (autobus
poznañski). Ponadto uruchomiono parê dni temu autobusik od Osiecznej do
Stanis³awówki (podobno), a w ka¿dym razie kursuj¹ stale miêdzy Osieczn¹
a Stanis³awówk¹ ³ódki. Tak ju¿ mi pilno Ciê zobaczyæ. Staram siê na nic nie
liczyæ, ¿eby nie mieæ zawodów, ale mimo to czekam. Z ulokowania mnie
tutaj jestem w dalszym ci¹gu zadowolona. Wszystko tu budzi we mnie zaufa-
nie. Nie lêkam siê spaæ przy oknie otwartym, ani chodziæ sama na spacery.
Podobno jedynym go�ciem w nocy mog¹ byæ w pokoju wiewiórki. Lubiê
mój pokój i widok z okna.

Psuje mi pobyt tylko Twoja nieobecno�æ i krzywda, która Ci siê dzieje
w zestawieniu ze mn¹.

Twoja M.
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[117]
[Stanis³awówka]. 7 VII 1929. Niedziela. Godz. 15.45
Mój najdro¿szy,
Jestem na bolesnym po�cie: bez wiadomo�ci od Ciebie. Ju¿ domy�lam siê

czemu to przypisaæ. Adres mój, który mi podsun¹³e� w li�cie do Warszawy
i którego nawet nie sprawdza³am, nie okaza³ siê dobrym adresem. Mimo blisko-
�ci Osiecznej, nie stamt¹d przychodzi do nas poczta. Nale¿ymy do gminy K¹ko-
lewo i tam znajduje siê nasz przydzia³ pocztowy. Nale¿y zatem adresowaæ:

Stanis³awówka Dr. �widerskiego, poczta K¹kolewo, powiat Leszno.
Je¿eli pisa³e� do Osiecznej, listy oczywi�cie nie zgin¹, tylko po prostu

nikt ich tutaj nie odsy³a. Dowiedzia³am siê o tym w sobotê. Do Osiecznej ju¿
nie by³o okazji, w niedzielê poczta zamkniêta, tak ¿e dopiero jutro ch³opak,
który je�dzi do Osiecznej po zakupy, wpadnie na pocztê i przywiezie wszyst-
ko, co mi siê tam ewentualnie nale¿y. Mój Bo¿e, jak to d³ugo trzeba czekaæ.
A tu dot¹d nic nie wiem, jak Ci jest w koszarach i jakie s¹ szanse Twoich tutaj
odwiedzin. Perswadowa³am sobie wczoraj i dzisiaj, ¿eby na Ciebie nie cze-
kaæ, ale trzyma³am siê dla pewno�ci raczej blisko domu, a ka¿da ³ódka odbi-
jaj¹ca od Osiecznej ku nam � mnie fascynowa³a. Nie tylko Tobie poda³am
ten adres, ale i ca³ej rodzinie, �Wiadomo�ciom Literackim�, Kasie Mianow-
skiego itd. Ale z tamtym mniejsze zmartwienie. Najwy¿ej bêdê dostawa³a
korespondencjê z opó�nieniem, na czym, z wyj¹tkiem Twoich listów, mi spe-
cjalnie nie zale¿y.

Smutna dzi� by³a pogoda. Pocieszam siê po³ykaniem powie�ci. Dzi� prze-
czyta³am przesz³o po³owê Niedobrej mi³o�ci [Zofii] Rygier-Na³kowskiej. Nie
lubiê tej autorki i nie dziwiê siê, ¿e razi³a Schmidtow¹, chocia¿ muszê przy-
znaæ, ¿e jest w tej powie�ci du¿o rzeczy udanych. Anatole France�a chwilowo
od³o¿y³am na bok.

W Stanis³awówce jest mi dobrze. Najmilsz¹ z otoczenia jest pani Ró¿a.
Poza tym mamy towarzystwo z³o¿one z trzech mê¿atek z dzieæmi i dwóch
panienek anemicznych. O ile mogê wyczuæ pachnie tu silnie Bogiem i Ojczy-
zn¹. Najdalsze towarzystwo pochodzi z Poznania, reszta z Leszna. Jedyn¹
gazet¹ jest �Kurier Poznañski�, którego czytam i który mi zdrowie psuje.

Z Warszawy wyjecha³am nie otrzymawszy odpowiedzi ani od Kursów
Spasowicza, ani od Gimnazjum Królowej Jadwigi. Kursy Spasowicza zacze-
pia³am za po�rednictwem ¯ebrowskiej. Sprawy Gimnazjum umy�lnie nie
usi³owa³am wyja�niæ licz¹c ci¹gle na co� lepszego. U Spasowicza mo¿e co�
siê wykluje. P³ac¹ o piêædziesi¹t procent lepiej ni¿ na Jezuickiej.

Dzi� zerknê³am trochê do rêkopisu pani Biegañskiej. Pisze �zapalenie
op³ucny�. Czy nie �op³ucnej�? Poucz mnie listownie. W ogóle mimo [s³ow-
nika] £osia bêdê odczuwa³a brak Twoich rad polonistycznych.
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[Stanis³awówka]. 8 VII 1929. Poniedzia³ek. Godz. 9.50
Ch³opak nie przywióz³ mi rano nic z poczty, bo jak by³ w Osiecznej pocz-

ta by³a jeszcze zamkniêta. Muszê polowaæ na okazjê. Prawie tydzieñ bez s³ówka
od Ciebie. Nie masz pojêcia, jakie to umartwienie, a tak¿e i niepokój. Czujê
siê zupe³nie opuszczona.

Wietrznie i zimno. Zachêca mnie to do roboty. Wczoraj skoñczy³am Ry-
gier-Na³kowsk¹. Obcy to bardzo �wiat i co� w tym wszystkim jest babskiego.
Bêdê teraz czyta³a Tajfun albo Lenorê. Na Smolnej zostawi³am spor¹ paczkê
ksi¹¿ek. W razie potrzeby napiszê o nie do Heñka lub do Zosi Piaseckiej.

Lêkam siê, ¿e tegoroczne wakacje mo¿e mi trochê zepsuæ � tak jak Tobie
zesz³oroczne � z¹b. W przeddzieñ wyjazdu z Warszawy zacz¹³ mnie boleæ
niespodziewanie z¹b, z którym dot¹d nie mia³am do czynienia. Chcia³am
byæ u Wilskiego, ale nie by³o go w Warszawie. Ma to dwie strony, bardziej
ujemne ni¿ Twój zesz³oroczny wypadek: 1/ jest to przedni siekacz, a wiêc
z¹b, którego zaniedbanie grozi urodzie; 2/ ¿adna kuracja zêbna nie odbywa
siê u mnie bez rozsuwania, musia³abym zatem wiele razy je�dziæ do dentysty.
Dzi� w nocy bola³o � pó�niej przesz³o. Poczekam jeszcze. Mo¿e siê nie po-
wtórzy.

Ju¿ zabra³am siê do Tajfuna. Potrzebna mi surowa atmosfera po tych rela-
tywizmach Rygier-Na³kowskiej. Okazja na pocztê siê, zdaje siê, znajdzie. Nie
masz pojêcia, jak têskniê do Twoich listów, jak czekam, jak siê niepokojê.

Twoja Maryla

[118] [k. poczt.]
[Stanis³awówka]. 9 VII 1929. Wtorek
Wielmo¿ny Pan Stanis³aw Ossowski, �rem, Szko³a Podchor¹¿ych Rezer-

wy Piechoty, Kompania III
Kochany Stachu,
Wczoraj dosta³am trzy Twoje listy, z niedzielnym w³¹cznie. Od razu hu-

mor zmieni³ mi siê zupe³nie. Ju¿ teraz nie bêdzie ¿adnych nieporozumieñ
i bêdê otrzymywa³a pocztê od Ciebie regularnie. Jest mi tu dalej bardzo do-
brze. Z p³ucami czujê siê dosyæ odporna. Nie przesta³am sypiaæ przy oknie
na o�cie¿ otwartym, mimo ch³odu, i znoszê to znakomicie. Gdyby jeszcze
tylko by³o cieplej i mniej wietrznie i gdyby mo¿na by³o wiêcej z naszej pla¿y
korzystaæ. Dzi� zabra³am siê do rêkopisu pani Biegañskiej. W³a�nie nad nim
siedzê. Wyj¹tkowo mi³a jest pani Ró¿a i przyjemnie siê z ni¹ rozmawia. Z¹b
siê jako� uspokoi³. Mo¿e dotrwam do jesieni. Na wypadek Twego przyjazdu
³ó¿ko maj¹ do mojego pokoju wstawiæ. Postaraj siê w przysz³¹ sobotê ko-
niecznie tu zajrzeæ. Wyt³umacz, ¿e jedziesz na odludn¹ wie�, gdzie nikt Ciê
w zniszczonym mundurze ogl¹daæ nie bêdzie. Mo¿e by� tak¿e zdo³a³ siê tu
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wyrwaæ na czas waszej wycieczki do Poznania. Jako dowód, ¿e� tam by³,
przedstaw swój artyku³, jak nadejdzie.

 Nie piszê d³u¿ej, bo mi mo¿e uciec listonosz.
Twoja Maryla
Stanis³awówka, poczta K¹kolewo, pow. Leszno.

[119] [k. poczt.]
[Stanis³awówka]. 10 VII 1929. �roda
Wielmo¿ny Pan Stanis³aw Ossowski, �rem, Szko³a Podchor¹¿ych Rezer-

wy Piechoty. Kompania III.
Kochany Stachu,
Je¿eli przyjedziesz na niedzielê, przywie� koniecznie co� ciep³ego. Nie

wziê³am kamizelki. A zimno jest bardzo. Wczoraj by³o dziewiêæ stopni. Przy-
wie� przynajmniej we³nian¹ kamizelkê, albo palto.

Mia³am dzi� niedobr¹ noc, bo niepokoi³am siê o Mamuniê. Ostatecznie
wyjechaæ mia³a z Hani¹ do Smêtowa, do owego pensjonatu na Pomorze.
Lêkam siê tej samotnej podró¿y z dzieckiem dla Mamuni i w³osy mi siê je¿¹
na my�l o Mamuni pobycie z Hani¹, bez niczyjej pomocy. Nie mogê sobie
darowaæ ¿e�my uleg³y Mamuni i nie odwioz³y Hani do �widra, przecinaj¹c
w ten sposób sprawê radykalnie. Gdyby Mamunia mia³a mniejsz¹ sk³onno�æ
do samoumartwieñ znalaz³aby niew¹tpliwie jak¹� dziewczynê na wsi, która
podjê³aby siê w stosunku do Hani roli bony. Niestety, znaj¹c Mamuniê, wiem,
¿e nie ma na co liczyæ. Robiê sobie tysi¹czne wyrzuty, ¿e gdy okoliczno�ci
za¿¹da³y ode mnie ofiary, nie zda³am egzaminu.

Jedziemy za chwilê do Osiecznej ³odzi¹. Chcê sobie kupiæ lampê, bo chwi-
lowo ¿yjê tu, jak w Suchedniowie, o �wiecy. Kolacja jest o 7.00, tak ¿e potem
mam d³ugi wieczór, z którym, nie maj¹c �wiat³a, nie bardzo wiem co robiæ.

Jestem w dalszym ci¹gu niezmiernie zadowolona z pobytu tutaj. Jest tu
pusto i swobodnie. Same kobiety. �piê dalej, mimo ch³odu, przy otwartym
na o�cie¿ oknie i znakomicie mi to robi.

Twoja Maryla
Cieszê siê bardzo, ¿e jestem blisko Ciebie. Zupe³nie to jako� inaczej. Jak

to dobrze, ¿e nie pojecha³am do Zarytego!
Stanis³awówka, poczta K¹kolewo, pow. Leszno.

[120] [k. poczt.]
[Stanis³awówka]. 12 VII 1929. Pi¹tek
Wielmo¿ny Pan Stanis³aw Ossowski, �rem, Szko³a Podchor¹¿ych Rezer-

wy Piechoty. Kompania III
Stachu mój kochany,
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Piszê do Ciebie bez wiêkszego zapa³u, mam bowiem trochê nadziei, ¿e
Ciê jutro zobaczê. Piszê wiêc tylko na wszelki wypadek, by� nie mia³ po-
dwójnego zawodu: zatrzymanie w koszarach i braku wiadomo�ci.

Ostatnie dni s¹ trochê gorsze, bo g³owa mi dokucza. Spad³am ze scho-
dów i od tego czasu g³owa mnie ci¹gle trochê boli, tak ¿e musia³am zupe³nie
od³o¿yæ na bok swoj¹ korektê. Martwiê siê, ¿e ta sprawa siê przeci¹ga, bo
mia³am ju¿ wielk¹ ochotê tego rêkopisu siê pozbyæ. Piszê na le¿aku. Za go-
dzinê maszerujê w kostiumie na pla¿ê. Po obiedzie jest dzi� zbiorowa wy-
cieczka wozem drabiniastym do lasu k¹kolewskiego. Zabieramy ze sob¹
podwieczorek i mamy wróciæ dopiero na kolacjê.

Tajfun skoñczy³am. Nie wnosi ze sob¹ dla poznania Conrada nic nowe-
go, ale jest interesuj¹cy. Nie jest to du¿a rzecz, je¿eli chodzi o rozmiary. Taka
sobie opowie�æ � historia jednej burzy na morzu.

Tyle mam Ci do powiedzenia, ale mi siê tak pisaæ nie chce. Przecie¿ jutro
oczekiwana sobota. Co to by³aby za rado�æ!

W nocy przez okno wchodz¹ do mnie ró¿ni go�cie: nietoperze i jaskó³ki.
Wczoraj pos¹dza³am szczura wodnego o odwiedziny. Podobno tak¿e nale¿y
siê spodziewaæ wizyty wiewiórek, których jest tu niezliczona ilo�æ. Zwierz¹t
siê nie bojê, tak, ¿e mi to nie przeszkadza. W ogóle gdyby nie ta przeklêta
g³owa, wszystko by³oby bardzo dobrze. Nawet czytanie beletrystyki i pisanie
listów wzmaga mi ból w tyle g³owy, tote¿ wszelkie zajêcia, poza haftem, zre-
dukowa³am do minimum.

Mam nadziejê, ¿e list mój, zawieraj¹cy sprostowanie adresu odebra³e�.
Mo¿e mi dzisiaj poczta co� od Ciebie przyniesie. ¯a³ujê, ¿e napisa³am kartê,
bo chcia³abym dodaæ du¿o, du¿o rzeczy, które jednak tylko w zamkniêtym
li�cie powiedzieæ mo¿na.

Twoja M.
Stanis³awówka, poczta K¹kolewo, pow. Leszno.

[121]
[Stanis³awówka]. 15 VII 1929. Poniedzia³ek
Wielmo¿ny Pan Stanis³aw Ossowski, �rem, Szko³a Podchor¹¿ych Rezer-

wy Piechoty
Kompania III, woj. Poznañskie
Kochany mój Stachu,
Dzi� rano otrzyma³am obfit¹ pocztê: dwie Twoje karty (Nr 8 i 9), kartê

od Mamuni, �Wiadomo�ci Literackie� i oczekiwan¹ ksi¹¿kê do recenzji z Kasy
Mianowskiego. Mamunia mia³a wyjechaæ z Warszawy dopiero w sobotê
13 VII, bo Hania chorowa³a na gard³o i wstrzyma³a wyjazd. Irena wróci³a
z wystawy zadowolona i w dzieñ po Mamuni wyjedzie do Stasia K. do Siennicy.
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Jednak¿e! Chwilowo najpomy�lniejsze jest to, ¿e bêdzie kto� w Warszawie,
co Mamuniê i Haniê wyprawi.

Po Twoim wyje�dzie nie czu³am siê �wietnie, bo jednak wiatr mi zaszko-
dzi³ i thiocort by³ w robocie. Na noc wziê³am kropli walerianowych i spa³am
jak zabita blisko jedena�cie godzin. Ból w g³owie zlokalizowa³ siê ko³o zêba,
tak, ¿e nie w¹tpiê, ¿e to on jest sprawc¹ wszystkich nieszczê�æ. Wziê³am siê
do niego energicznie. Ch³opak przywióz³ mi z Osiecznej jodyny i kwasu
bornego. Bêdê p³ukaæ, smarowaæ i musi przej�æ. Jestem dzi� w tej sprawie
dobrej my�li. Gdyby energiczna kuracja nie poskutkowa³a pojecha³abym do
Leszna � do dentysty, bo jednak dentysta chyba bêdzie najlepiej wiedzia³, co
za ewentualne komplikacje mog¹ siê narodziæ z takiego zêbnego wypadku.
Dzi� wieczorem za¿ywam jeszcze proszek na ból g³owy polecony przez
pani¹ Ró¿ê, albowiem pani Ró¿a pos¹dza, ¿e do tego ogólnego oszo³o-
mienia w g³owie, mog³y siê przyczyniæ wiatry, a proszek ten ma byæ wprost
nadzwyczajny na wszystkie neuralgiczno-reumatyczne bóle. S³owem jutro
bêdê zupe³nie zdrowa.

Czyta³am dzi� trochê Lenorê. Obce to i niesamowite, ale interesuj¹ce. Z ksi¹¿ki
otrzymanej z Kasy Mianowskiego bardzo siê cieszê. Wprawdzie jest przera-
¿aj¹co gruba, ale jest w niej du¿o ciekawego materia³u ilustracyjnego, po-
cz¹wszy od opisów ró¿nych wynalazków naukowych a skoñczywszy na opi-
sach wynalazku zapa³ek, roweru, itd. itd. S³owem, w swoich tegorocznych
wakacyjnych lekturach kr¹¿ê dooko³a psychologii twórczo�ci. ̄ yciorys Fran-
ce�a, ¿yciorys [W³adys³awa] Biegañskiego, projektowany ¿yciorys Conrada
i owa ksi¹¿ka [Joseph-Marie] Montmassona [Le rôlé de l�inconscient dans
l�invention scientifique]

Dochodzi 9.00. Piszê przy mojej piêknej lampie. Za chwilê idê spaæ.
Wychodzi³am dzi� ma³o. Chcia³am wyleczyæ k³ucie, a znowu by³o wietrznie.
Czy dojecha³e� szczê�liwie? Kiedy wrócisz? Kocham Ciê najdro¿szy i my�lê
o Tobie.

16 VII 1929. Wtorek
Po³udnie. Werandujê w brzózkach. Proszek poskutkowa³, ale jestem dzi�

bardzo zmêczona, bo zasnê³am, nie wiem dlaczego, dopiero kiedy ju¿ by³o
zupe³nie jasno. S³oñce, wiatru nie ma, jestem dobrej my�li, tylko nie nadajê
siê dzisiaj do ¿adnych prac intelektualnych i nawet nie próbujê wzi¹æ ksi¹¿ki
do rêki.

S¹dzê, ¿e by³oby dobrze, gdyby� napisa³ sam do administracji �Pamiêtnika
Warszawskiego� (Krakowskie Przedmie�cie; 5) ¿eby pamiêtali Ci przys³aæ eg-
zemplarz autorski. Da³am wprawdzie Twój adres Berentowi, ale na ma³ej kar-
teczce, któr¹ móg³ zagubiæ, albo nie oddaæ komu nale¿y. Gdy wyje¿d¿a³am
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Berent obiecywa³ numer za dziesiêæ dni, tj. oko³o 15 VII. S¹dzê, ¿e zosta³ prze-
cie¿ w Administracji kto�, kto zajmuje siê w czasie wakacji przesy³k¹ zeszytów.

Twoje ³ó¿ko, wyniesione na s¹siaduj¹cy z moim pokojem strych, niecier-
pliwie czeka na ponowne wstawienie. Ju¿ teraz by�my �licznie Twój przyjazd
zorganizowali. Poczytaliby�my sobie razem i popracowali.

Najdro¿szy, kochany, jedyny mój Stach.
Maryla

[122] [k. poczt.]
[Stanis³awówka]. 18 VII 1929. Czwartek
Wielmo¿ny Pan Stanis³aw Ossowski, �rem, Szko³a Podchor¹¿ych Rezer-

wy Piechoty, Kompania III
Stachu Kochany,
Ju¿ wieki minê³y od Twego wyjazdu i ju¿ bardzo bym pragnê³a zobaczyæ

Ciê znowu. Oby siê da³o zrobiæ! Na koniec dzi� mamy dzieñ zupe³nie bez-
wietrzny. Od rana osiedli³am siê w lasku brzozowym. Z g³ow¹ jest wyra�nie
lepiej. Kto wie, czy wiatry siê do tego bólu nie przyczyni³y? Widzê, ¿e muszê
byæ z nimi ostro¿na, je¿eli nawet nie ze wzglêdu na g³owê, to ze wzglêdu na
p³uca, które siê znowu odezwa³y. Ostatnia poczta mi znowu co� przynios³a.
Dosta³am gotówkê od Heñka i ksi¹¿kê profesora Kotarbiñskiego. Wreszcie
kartê od p. Diny. S³owem, mam ju¿ obie swoje ksi¹¿ki do recenzji. Dwie
pierwsze czê�ci rêkopisu pani Biegañskiej odes³a³am. Pozostaj¹ mi dwie ostat-
nie, du¿e i pracowitsze, bo po�wiêcone pracom filozoficznym Biegañskiego.
Wolno czytam i Lenorê. Jest coraz lepsza, ale m¹ci cz³owiekowi zupe³nie
spokój sumienia.

Przyjed�! Spêdzimy ju¿ czas w sposób zorganizowany. Bêdzie na Ciebie
czeka³ w³asny stolik do pracy. Wczoraj dosta³am Twoja kartê, dzi� czekam na
co� d³u¿szego.

Pojutrze sobota. Mo¿e Ciê zobaczê.
Twoja Maryla

[123] [poczt.]
[Stanis³awówka]. 23 VII 1929. Wtorek
Wielmo¿ny Pan Stanis³aw Ossowski, �rem, Szko³a Podchor¹¿ych Rezer-

wy Piechoty Kompania III
Stachu Kochany,
U mnie wszystko dobrze. G³owa ju¿ normalna. Pracujê te¿ dosyæ syste-

matycznie nad Biegañskim. Gor¹co bardzo. Wieczorem toczê walki z koma-
rami. Biegañskiego chcê koniecznie skoñczyæ w lipcu. Je¿eli by� pisa³ do
Heñka, porób tysi¹c zastrze¿eñ w sprawie rêkopisu, bo dr¿ê o jego ca³o�æ.
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Jeszcze nie tracê nadziei, ¿e siê w sobotê zobaczymy i dlatego nie piszê ob-
szerniej. Dooko³a nas ju¿ ¿niwa. Szkoda ¿yta! Jazdê do Leszna odk³adam do
przysz³ego tygodnia, bo za gor¹co, a z¹b przycich³!

Twoja Maryla

[124] [k. poczt.]
[Stanis³awówka]. 24 VII 1929 [�roda]
Wielmo¿ny Pan Stanis³aw Ossowski, �rem, Szko³a Podchor¹¿ych Rezer-

wy Piechoty, Kompania III
Kochany Stachu,
Dosta³am wczoraj Twoj¹ kartê z 22 VII. Ucieszy³am siê ogromnie mo¿li-

wo�ci¹ Twego przyjazdu w sobotê. Oby siê uda³o!
Wyobra¿am sobie jak wam dokucza³y upa³y. Tu toczy³y siê okrutne walki

z komarami. Dzi� walczy³am z nimi w nocy do pó�na i jestem trochê niewy-
spana. W ogóle czujê siê dobrze. Praca nad Biegañskim powoli posuwa siê
naprzód. Chcia³abym w pocz¹tku przysz³ego tygodnia rêkopis odes³aæ.

Nie piszê d³u¿ej, bo demoralizuje mnie mo¿liwo�æ Twego przyjazdu. Do
Twojej Mamusi pisa³am.

Twoja Maryla
P.S. Wprawiam siê w wios³owanie. Jak przyjedziesz, bêdziemy wios³owa-

li razem, jak zawodowi wio�larze. Przyjed�! Przyjed� koniecznie!
Verte!
Jadê w tej chwili do Leszna. Przytrafi³a siê okazja, która mnie zabierze

z samego domu i do samego domu odstawi, a poniewa¿ zasadniczo zdecy-
dowa³am siê byæ u dentysty, wiêc dosz³am do wniosku, ¿e nie ma co zwle-
kaæ i ci¹gle tê przykr¹ ewentualno�æ mieæ przed sob¹. Jest 14.30, o godzinie
18.00 bêdê z powrotem w domu.

Têskniê bardzo.

[125] [k. poczt.]
[Stanis³awówka]. 25 VII 1929. Czwartek
Wielmo¿ny Pan Stanis³aw Ossowski, �rem, Szko³a Podchor¹¿ych Rezer-

wy Piechoty Kompania III
Stachu Kochany,
Wczoraj by³am w Lesznie. Wyprawa siê uda³a, bo nie by³a mêcz¹ca. By-

³am u dobrego dentysty, który mnie uspokoi³, bo mi powiedzia³, ¿e bóle za uchem
i w gruczo³ach pochodz¹ z zaziêbienia, z �zawiania�, a komplikacje z zêbem po
tylu miesi¹cach s¹ ju¿ prawie wykluczone. Wróci³am w dobrym nastroju. W Lesz-
nie niewiele zd¹¿y³am zobaczyæ, bo by³am tam zaledwie nieca³e dwie godzi-
ny, a swoich i cudzych drobnych sprawunków mia³am sporo.
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Czekam z emocj¹ na wiadomo�æ od Ciebie w sprawie nadchodz¹cej so-
boty. Z Biegañskim jadê dalej. Lenora w dalszych partiach znowu trochê
s³absza, ale czytam nie mniej z przyjemno�ci¹.

Mo¿e dzi� bêdê mia³a s³ówko od Ciebie.
Twoja M.

[126]
[Stanis³awówka]. 26 VII 1929. Pi¹tek
Najdro¿szy,
Listonosz przyniós³ mi Twój list. Nie wiesz, czy na pewno przyjedziesz,

wiêc zatrzyma³am listonosza, ¿eby Ci s³ówko napisaæ na wypadek, gdyby
Ciê zatrzymano w koszarach.

Kocham Ciê, my�lê o Tobie, têskniê do naszych rozmów.
Twoja M.

[127] [k. poczt.]
[Stanis³awówka]. 29 VII 1929. [Poniedzia³ek]. Godz. 20.40
Wielmo¿ny Pan Stanis³aw Ossowski, �rem, Szko³a Podchor¹¿ych Rezer-

wy Piechoty Kompania III
Mia³am dzi� niedobry dzieñ, bo sprawa rêkopisu pani Biegañskiej nie daje mi

chwili spokoju. Czê�æ nocy spêdzi³am z tego powodu bezsennie, a nad ranem, gdy
zasnê³am mia³am na ten temat okropne koszmary i obudzi³am siê z ciê¿k¹, obola³¹
g³ow¹. Co za neurasteniczne wahania w nastrojach! Wczoraj by³o mi tak dobrze
i pogodnie z Tob¹, dzi� jestem pogr¹¿ona w najg³êbszym zmartwieniu i rozterce.
Zmartwienie to zosta³o stworzone tym, ¿e otrzyma³am kartê od Diny i od profe-
sora Kotarbiñskiego, z których wynika, ¿e Dina nie otrzyma³a mojej karty z dnia
18 VII, a profesor Kotarbiñski, listu wys³anego tak¿e w tym samym mniej, wiêcej
czasie. S³owem poczta nie stoi na wysoko�ci zadania. Dzi� wys³a³am kartê do
pana P³oskiego, jutro przez listonosza napiszê do urzêdu pocztowego w K¹ko-
lewie, czy przesy³ka polecona z tej a tej daty i tego a tego numeru, zosta³a
wys³ana. Potrzebne mi by³o to zmartwienie! ¯yæ mi siê dzi� nie chce.

Odylê [cz. 1 ksi¹¿ki Klimaty] skoñczy³am. Ca³y genre [André] Maurois,
jego erotyka, typ ludzi, �rodowisko przypomina ogromnie [Arthura] Schnitz-
lera. Wzmo¿one s¹ tylko pewne subtelno�ci psychologiczne. Izabeli [cz. 2
ksi¹¿ki Klimaty] nie zaczê³am, g³owa boli.

30 VII 1929. [Wtorek]
Noc dobra, ale w tle wszystkich my�li tkwi ci¹gle sprawa rêkopisu.
Przeczyta³am kawa³ Izabeli wczoraj wieczorem. Dzi� deszcz beznadziej-

nie pada. Z rêkopisem skoñczy³am. Trudno bêdzie siê obej�æ bez osobi-
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stego w tych sprawach porozumienia. Zabieram siê do ksi¹¿ki Montmas-
sona.

Twoja M.

[128] [k. poczt.]
[Stanis³awówka]. 31 VII [19]29. [�roda. Godz.]18.30
Wielmo¿ny Pan Stanis³aw Ossowski, �rem Szko³a Podchor¹¿ych Rezer-

wy Piechoty, Kompania III
 Brzydka pogoda dalej. Wzdycham ju¿ do s³oñca. Mia³am dzi� kartê do

Mamusi i od Mamuni. Mamunia komunikuje mi smutn¹ wiadomo�æ. Ciocia
Jadwinia umar³a w Koroszczynie. Szczegó³ów nie znam. Wiem tylko, ¿e Ire-
na, i Marychna je�dzi³y na pogrzeb. Mamunia dowiedzia³a siê o �mierci z �Ku-
riera�. Wyobra� sobie, ¿e musi byæ bardzo przejêta. I mnie jest smutno, choæ
tak niewiele mnie z Cioci¹ ³¹czy³o. Smutno, zw³aszcza ze wzglêdu na Mamu-
niê. Z t¹ wiadomo�ci¹ dosta³am od Mamuni inn¹ pomy�lniejsz¹. Jakoby Irena
i Marychna wybieraj¹ siê do Mamuni na sierpieñ. Ciê¿ar spad³by mi z serca,
gdyby tak siê sta³o. Hania ostatnio trochê chorowa³a. Wyobra¿am sobie, co
Mamunia mia³a z ni¹ k³opotu, choæ siê bohatersko nie uskar¿a.

W sprawie rêkopisu uspokoi³am siê nieco. Poniewa¿ nie otrzymujê w dal-
szym ci¹gu nic od pana P³oskiego, zwróci³am siê do urzêdu pocztowego w K¹kole-
wie, ¿eby sprawdzi³, czy wszystko zosta³o nale¿ycie za³atwione. Listonosz
mnie uspakaja i czekam na rezultat cierpliwie. Wnios³am op³atê za koszta
wywiadu w Warszawie i mam nied³ugo otrzymaæ odpowied�. Z powodu
deszczu dosyæ du¿o czytam. Skoñczy³am Climats. Pogadamy o tym, gdy przy-
jedziesz. Ksi¹¿ka Montmassona sprawia mi chwilowo pewien zawód. Koñ-
czê Bendê. Mam ³adne kwiaty w pokoju. Czy dotrzymaj¹ do soboty? Pliszka
zadomowi³a siê zupe³nie na ga³êzi naprzeciwko mego okna.

Cieszê siê, my�l¹c o moim sobotnim spacerze na drogê do Leszna, na
przeciw Ciebie. Nie przyjdê, je¿eli bêdzie bardzo wilgotno lub wietrznie, bo
wczoraj po deszczu zrobi³am du¿y spacer i znowu trochê k³uje mnie i oddy-
chaæ trudno, trzeba wiêc uwa¿aæ.

1 VIII 1929. [Czwartek]
Przed chwil¹ listonosz przyniós³ twoja kartê. Czeka, wiêc nie mogê pisaæ d³u¿ej.
Twoja M.

[129]
[Stanis³awówka].2 VIII 1929. [Pi¹tek]
Dosta³am przed chwil¹ dwie Twoje karty. Tak mi smutno. Nie mia³am

tym razem cienia w¹tpliwo�ci, ¿e przyjedziesz. �liczne kwiaty przechowywa-
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³am starannie do Twojego przyjazdu, fotografie ju¿ wywo³ane i odbite, przy-
gotowywa³am jako niespodziankê. Od razu wszystko mi poszarza³o, wszyst-
ko mi siê zdezorganizowa³o i my�lê tylko, ¿eby jak najprêdzej, niepostrze¿e-
nie, zrobi³a siê przysz³a sobota. Z powodu niepogody mia³am ostatnio czas
du¿o czytaæ i du¿o my�leæ i masê tematów do rozmowy czeka³o niecierpli-
wie na Ciebie. I o Climats i o Lenorze. Czy zacz¹³e� Lenorê?

Fotografie jako fotografie, z wyj¹tkiem Kotarbiñskiego, wszystkie zna-
komite. Na dwóch wszak¿e jestem brzydka i szpecê krajobraz. Przys³a³abym
Ci je w tym li�cie, gdyby nie to, ¿e jeszcze mi siê w sercu tu³a strzêpek na-
dziei, ¿e mo¿e siê jeszcze do mnie wydostaniesz.

Ca³y tydzieñ pogoda by³a martwa. Dzi� pogodnie, ale tak wietrznie, ¿e
trudno wychodziæ. Du¿o czytam, ale czas mi siê jednak niekiedy trochê d³u-
¿y, bo ca³y dzieñ czytaæ trudno.

Je¿eli chodzi o pana P³oskiego, dosz³am do wniosku, ¿e musi go nie byæ
w Warszawie. Na list polecony wys³any równocze�nie z rêkopisem musia³by
dot¹d zareagowaæ, a je¿eli nie na list, to na alarmuj¹c¹ kartê, któr¹ wys³a³am
w poniedzia³ek. Zatem i depesza by go nie zasta³a. My�la³am o depeszowa-
niu, ale wreszcie uzna³am za w³a�ciwsze z³o¿yæ na poczcie reklamacjê, bo
obiecuj¹ mi w ten sposób dostarczyæ pokwitowanie z odbioru przesy³ki. Nie-
pokoi mnie tylko to, ¿e musia³am na ¿¹danie K¹kolewa dostarczyæ im mój
kwitek pocztowy. Odpisem siê nie zadowolili, ale zaklinaj¹ siê, ¿e mi orygina³
zwróc¹. Byæ mo¿e kto� w nieobecno�ci pana P³oskiego przesy³kê odebra³.

Pisa³am ju¿ do Ciebie o �mierci Cioci Jakiñskiej. Umar³a siedz¹c przy
bridge�u � wiêc nagle i bezbole�nie. Dzi� napisa³am do Mamuni, a tak¿e i do
Cioci Kuczyñskiej, ¿eby daæ dowód jakiego� przejêcia i zainteresowania.
Dosta³am kartê od Ireny. Ani s³owa nie pisze o wyje�dzie do Mamuni, ale
widzê, ¿e j¹ tak jak mnie, gryz¹ nieustanne wyrzuty i niepokój o Mamuniê,
zw³aszcza ¿e �mieræ Cioci musia³a zrobiæ na niej du¿e wra¿enie.

Cieszê siê bardzo z tego, ¿e zdo³asz urwaæ æwiczeniom dwa dni, ale mimo
wszystko czujê siê jeszcze bardzo skrzywdzona Twoj¹ nieobecno�ci¹. Czy nie
da³oby siê przekonaæ w³adzê, ¿e na Poznañ trzeba co najmniej piêæ dni, ¿eby
wystawê porz¹dnie zwiedziæ? Czy nie da³oby siê jeszcze wznowiæ projektu,
by Was trochê pó�niej rozpu�cili?

Okazja do Osiecznej ma zabraæ ca³¹ moj¹ dzisiejsz¹ korespondencjê. Chcê
¿eby� list dosta³ jeszcze jutro. Ranek ca³y dzi� spêdzi³am na pisaniu: do Ma-
muni, Cioci, Ireny i Ciebie. Teraz zabieram siê do Montmassona. Nad wie-
czorem, gdy siê wiatr uspokoi, bêdzie siê mo¿e mo¿na trochê przej�æ. Uni-
kam starannie wiatru, bo bardzo mi nie s³u¿y.

Pliszki bez przerwy �wiergoc¹ mi na ga³êzi. Ju¿ odró¿niam mê¿a i ¿onê. Miesz-
kaj¹ nie w odkrytym przez nas gnie�dzie, ale, o ile mi siê zdaje, na dachu.
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Dwa smutne dni mam przed sob¹. Dopiero w poniedzia³ek otrz¹snê siê
z tego zmartwienia, które mnie spotka³o i zacznê ¿yæ z my�l¹ zwrócon¹ ku
nastêpnej sobocie.

Twoja Maryla
P.S. My�la³am przez chwilê nawet o przyje�dzie do �remu, ale nie warto

ryzykowaæ, gdy siê nie wie, na co siê natrafi. Wy�pij siê przynajmniej, od-
pocznij i poczytaj. Pilno mi, by� przeczyta³ Lenorê.

[130]
[Stanis³awówka]. 5 VIII 1929. Poniedzia³ek wieczór
Kochany mój,
Nie wiem czy dobrze robiê przesy³aj¹c Ci fotografie, bo wszak teraz nie

bêdzie Ciê w �remie, ale ryzykujê.
Dzi� rano siê przeprowadzi³am do nowego pokoju. Oswajam siê z no-

wym otoczeniem. Czujê siê jeszcze trochê wykolejona. Jestem przecie¿ stara
neurasteniczka!

Przesy³ka od Heñka przysz³a. Przys³a³ Ci du¿o ró¿no�ci. Nie wiem czy
jest to, co potrzeba. Przesy³ka przysz³a jako paczka warto�ciowa. Wzbudzi³o
to znowu moje skrupu³y, co do mojej przesy³ki owego rêkopisu i znowu je-
stem nieco podminowana. W ogóle po Twoim wyje�dzie odczuwam smutnie
moj¹ samotno�æ i z przera¿eniem konstatujê, jak bardzo nie jestem stworzo-
na do ¿ycia samotnego! Jeszcze siedemna�cie dni do Twojego przyjazdu na
dobre. Oby jeszcze co� da³o siê wytargowaæ!

[6 VIII 1929]. Wtorek rano
Spa³o siê dobrze. Zabieram siê dzi� za Remarque�a. Mo¿e Ciê jednak

w sobotê albo w niedzielê zobaczê.
 Twoja Maryla

[131] [k. poczt.]
[Stanis³awówka]. 7 VIII 1929. [�roda]
Wielmo¿ny Pan Stanis³aw Ossowski, �rem, Szko³a Podchor¹¿ych Rezer-

wy Piechoty, Kompania III
Dosta³am Twoj¹ kartê. Na wszystkie Twoje plany w sprawie Rogalina siê

zgadzam, wo³a³abym tylko ju¿ do Poznania nie zagl¹daæ, gdyby to siê jako�
da³o zrobiæ. Zobaczymy. Mo¿e jeszcze co� siê u Was zmieni.

Siedzê w borowym gaiku, za domem. �liczna pogoda. Jako� znów z p³u-
cami jestem trochê gorzej i si³ mi uby³o. Liczê niecierpliwie dni do Twego
przyjazdu. Oby jeszcze co� siê da³o wytargowaæ.
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Skoñczy³am [Stanis³awa Pio³un-] Noyszewskiego. Zaczê³am czytaæ [Eri-
cha Maria] Remarque�a. Bardzo dobrze siê zapowiada. Lektura ta jednak, ze
wzglêdu na temat, jest ciê¿k¹ udrêk¹. Dziwiê siê, ¿e zada³ j¹ sobie Kotarbiñ-
ski, który siê tak broni³ przed emocjami Zwyciêstwa. Ksi¹¿ki o wojnie po-
winno siê co pewien czas czytaæ, by broniæ siê przed zbyt ³atwym przej�ciem
do porz¹dku dziennego nad tym faktem.

Gdy przyjedziesz, przywie� ze sob¹ mo¿e s³ownik angielski. W przesy³ce
Heñka przysz³a biografa Conrada. Jest pisana niezwykle ³atw¹ angielszczy-
zn¹ i bardzo zachêcaj¹ca. Przyjemnie by by³o przeczytaæ j¹ razem. Do Heñka
z podziêkowaniem za przesy³kê napisa³am.

Moja reklamacja na poczcie dot¹d bez odpowiedzi. Te¿ w tle mojej egzy-
stencji jest jaki� sta³y niepokój.

Liczne lektury, na ró¿ne tematy mnie znu¿y³y. Têskniê ju¿ do skupienia
siê na czym� jednym. Postanowi³am te¿ od³o¿yæ napisanie recenzji z Kotar-
biñskiego na wrzesieñ i zabraæ siê od 15 VIII do wyra¿ania [artyku³ O pojê-
ciu wyra¿ania].

Czym siê golisz Kochany roztrzepañcze, skoro u mnie zostawi³e� myd³o
i pêdzel?

Od Mamuni mia³am kartê. Marychna przyjecha³a zabraæ Haniê i zawozi
j¹ do swojej rodziny, gdzie spêdzi urlop. Przyjazd Ireny na Pomorze jest jesz-
cze problematyczny.

Piêkny pokój czeka na Ciebie. Smutno w nim samej.
Twoja Maryla

[132] [k. poczt.]
[Stanis³awówka]. 8 VIII 1929. [Czwartek]
Wielmo¿ny Pan Stanis³aw Ossowski, �rem, Szko³a Podchor¹¿ych Rezer-

wy Piechoty, Kompania III
Ta karta bêdzie prawdopodobnie ostatnia, która do Ciebie dojdzie przed

Waszym wymarszem. Co dalej robiæ z korespondencj¹? Bêdê pisa³a dalej do
�remu. Dzi� upa³ potê¿ny. Wczesnym rankiem pojecha³am do Osiecznej na
pocztê wys³aæ list polecony do Banku, i do fryzjera (!). Po po³udniu jedziemy
wozem do lasów widocznych za jeziorem Grodziskim. Bêdzie to mêcz¹ce,
ale mam ochotê te lasy zobaczyæ.

Dosta³am wielki list od Cioci Kucz. [Kuczyñskiej] ze szczegó³ami o ca³ej
rodzinie. Dobiegam koñca lektury Motmassona. Chcia³abym, ¿eby na 15 VIII
recenzja by³a gotowa. Remarque nadal robi wielkie wra¿enie. Czytam go
ma³ymi dawkami, bo trudno po³ykaæ jednorazowo tyle smutnych rzeczy.
Skoñczy³am ̄ eromskiego. Noyszewski uwa¿a Wiern¹ rzekê za naczelny utwór
¯eromskiego.
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Mój Bo¿e, ¿eby siê da³o jeszcze trochê Twój powrót na sta³e przyspie-
szyæ! Takie �liczne s¹ zachody s³oñca z naszego balkonu i takie �liczne noce.
W najgorszym razie jeszcze trzyna�cie dni do Twego powrotu na sta³e. Liczê
ci¹gle dni. Ci¹g³e oczekiwanie mi wakacje skraca.

B¹d� uwa¿ny w czasie polowych æwiczeñ.
Maryla
Verte!
Dostajê w tej chwili list od pana P³oskiego. Rêkopis otrzyma³. Okropna

rado�æ!

[133] [k. poczt.]
[Stanis³awówka]. 10 VIII 1929.[Sobota]
Wielmo¿ny Pan Stanis³aw Ossowski, �rem, Szko³a Podchor¹¿ych Rezer-

wy Piechoty, Kompania III
Smutna sobota, bez perspektywy Twojego przyjazdu. Piszê do Ciebie bez

wiêkszego przekonania, bo kierujê list tam, gdzie Ciebie nie ma. Wczoraj
dopiero u�wiadomi³am sobie, ¿e w nadchodz¹cy czwartek jest �wiêto i ¿e
mo¿e co� na tym zarobimy. Mo¿e nie trzeba bêdzie czekaæ a¿ do przysz³ej
niedzieli, mo¿e Ciê ju¿ w czwartek zobaczê. La³o dzi� w nocy w czasie Wa-
szego wymarszu ze �remu. Niepokoi³am siê o Ciebie.

U mnie wszystko dobrze. Odpowied� pana P³oskiego dobrze mi zrobi³a
na samopoczucie.

Dosyæ du¿o pracujê. Czytam Remarque�a. Liczê dni do 21 VIII. Do Ro-
galina napisa³am.

Twoja M.

[134]
[Stanis³awówka]. 11 VIII 1929. Niedziela. Godz. 19.00
Wielmo¿ny Pan Stanis³aw Ossowski, �rem, Szko³a Podchor¹¿ych Rezer-

wy Piechoty, Kompania III
Stachu Kochany,
�liczny by³ dzieñ. Rano d³ugo je�dzi³am po jeziorze i s³ucha³am szumu sito-

wia, tak jak kaza³e�. Trochê za du¿o by³o s³oñca i g³owê mam jak¹� ciê¿k¹, ale
w ogóle s³oñce znoszê znacznie lepiej. Pracowa³am dzi� ma³o, bo by³o za ³adnie,
ale za to zaczytywa³am siê w Remarque�u. Ju¿ koñczê. Musia³am niektóre roz-
dzia³y czytaæ w swoim pokoju, z dala od ludzkich oczu, bo trudno by³o nie p³a-
kaæ. Musisz to przeczytaæ zaraz po ukazaniu. W ka¿dym razie z ¿adnymi ksi¹¿-
kami o wojnie tego zestawiæ nie mogê. Oby polski przek³ad niczego nie zepsu³.

Mówisz, ¿e wojna nie wybuchnie, bo ludzie, by tego ju¿ nie znie�li i by³-
by bunt. Niestety, wierzê, ¿e tak jest, je¿eli chodzi o pokolenie, które bra³o
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w wielkiej wojnie udzia³. Ale nastêpne ju¿ pamiêtaæ nie bêdzie i pójdzie po-
tulnie.

Ksi¹¿ka Remarque�a, a zreszt¹ nie tylko ona, wytwarzaj¹ we mnie bardzo
pesymistyczny �wiatopogl¹d. Nie dziwiê siê czarnemu zabarwieniu horosko-
pów Russella w �Icarusie�. Pomówimy o tym, jak przyjedziesz.

Godz. 21.00
Wys³ucha³am d³ugiego monologu doktora �widerskiego po kolacji i prze-

pad³a mi moja sta³a wieczorna godzina pracy (od 8.00 do 9.00). Temat by³
ciekawy, bo doktor �widerski mówi³ o najnowszych wynalazkach w medy-
cynie, ale zachowanie prelegenta w dra¿ni¹cy sposób przypomina³o mi Wi-
twickiego. O dialogu nie ma mowy. Trzeba ze skupieniem s³uchaæ mistrza
i koniec.

Oprócz naszych projektów na Rogalin i Kórnik, mam jeszcze jedn¹ po-
kusê. Jest ni¹ Go³uchów, gdzie jest wspania³y zamek i, jak siê dowiadujê,
zwiedzalne zbiory. Go³uchów jest pod Pleszewem. Pleszew na linii Poznañ �
Ostrów, ko³o Ostrowa. Gdyby�my mieli wyjechaæ do Warszawy przez Lesz-
no � Ostrów, mo¿e by da³o siê, gdyby kombinacje poci¹gów na to pozwala³y,
zboczyæ do Pleszewa, zostawiwszy rzeczy w Ostrowiu. Warto s¹dzê, w ka¿-
dym razie rozejrzeæ siê w rozk³adzie jazdy, chocia¿ z drugiej strony nie chcia-
³abym nawet o parê godzin Twego odpoczynku skracaæ.

List Twój w sobotê dosta³am i natychmiast, przez tego samego listonosza
przekaza³am Ci 50 z³. By³abym przys³a³a wiêcej, ale siê ba³am posy³aæ kwotê
wiêksz¹ ponad przepisan¹ w koszarach, a zreszt¹ zawsze jeszcze mam na-
dziejê, ¿e Ciê w czwartek zobaczê.

W zdrowiu znowu zwy¿ka. Z p³ucami czujê siê lepiej. Robiê zimne nacie-
rania, które bêdê siê stara³a coraz bardziej upodobniæ do oblewañ i rozpo-
czê³am rann¹ gimnastykê.

Od Mamuni mia³am kartê. Marychna przyjecha³a po Haniê i zabra³a j¹
ze sob¹ do swojej rodziny. Irena jako� nie rusza siê z Siennicy. Mamunia
narzeka, ¿e odczuwa tak osamotnienie, i¿ chce jak najprêdzej wracaæ do
Warszawy. Bêdzie w Warszawie prawdopodobnie oko³o 20 VIII.

12 VIII 1929. [Poniedzia³ek]. Godz. 10.00 rano
Cieszê siê �liczn¹ pogod¹. Niecierpliwie czekam na jak¹� wiadomo�æ od

Ciebie, jak siê przedstawia mo¿liwo�æ Twego przyjazdu w czwartek. Mont-
massona chcê skoñczyæ na czwartek, te¿ zaraz siê do niego zabieram, mam
sporo zaleg³ych korespondencji przed sob¹.
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[135] [k. poczt.]
[Stanis³awówka]. 13 VIII 1929. [Wtorek]
Wielmo¿ny Pan Stanis³aw Ossowski, �rem, Szko³a Podchor¹¿ych Rezer-

wy Piechoty, Kompania III
Kochany Stachu,
Wczorajsza poczta przynios³a mi plon zgo³a wyj¹tkowy. Po prostu by³a poczt¹

tylko do mnie i obejmowa³a dziewiêæ pozycji: Dosta³am list i kartê od profesora
Kotarbiñskiego, kartê od Ciebie, list od Budkiewiczówny itd. itd. Pisa³a tak¿e
Dina podaj¹c miêdzy innymi jedn¹ smutn¹ i przejmuj¹c¹ wiadomo�æ. Umar³ ma³y
Herman) z uniwersytetu. K¹pa³ siê gdzie� na letnisku i w k¹pieli z lekka zadra-
sn¹³. Dosta³ zaka¿enia krwi i w trzy dni go ju¿ nie by³o. Nie mogê o tym od
wczoraj przestaæ my�leæ.

 Projektujê jeszcze z Tob¹, je¿eli nie bêdziesz zanadto zmêczony, spacer do
Rydzyny. Mo¿na to zrobiæ taksówk¹ w godzinê. Mo¿na zrobiæ autobusem albo
miêdzy 7.00�12.30 rano, albo miêdzy 2.00�6.00 po po³udniu. Przesz³ego roku
taksówka, która przyjecha³a tutaj z Leszna i wziê³a st¹d do Rydzyny dwie oso-
by, kosztowa³a jakoby 14 z³. Mo¿na wiêc sobie na tê przyjemno�æ pozwoliæ.

Nie bêdê pewno do ostatniej chwili wiedzia³a czy przyjedziesz w �rodê,
bo karta z odpowiedzi¹ na moj¹, nie zd¹¿y ju¿ przyj�æ. W ka¿dym razie za
tydzieñ bêdziesz tu ze mn¹ na dobre.

Czy nie bêdziesz jeszcze potrzebowa³ pieniêdzy? Wczoraj otrzyma³am z Banku
wiadomo�æ, ¿e mi wys³ali pieni¹dze przekazem pocztowym, tak ¿e bêdê bardzo bogata.

Twoja M.

[136] [k. poczt.]
[Stanis³awówka[.16 VIII 1929. [Pi¹tek]
Wielmo¿ny Pan Stanis³aw Ossowski, �rem, Szko³a Podchor¹¿ych Rezer-

wy Piechoty, Kompania III
Wyczekujê z dr¿¹cym sercem listonosza z wiadomo�ciami od Ciebie. Czy

przyjedziesz w niedzielê, kiedy Ciê na dobre wypuszcz¹? W �rodê wychodzi-
³am po Ciebie naprzeciw. Wiedzia³am, ¿e jeszcze nie mogê mieæ ze �remu
odpowiedzi na wszystkie moje korespondencje i ¿e nie mo¿esz mi daæ znaæ,
jak siê uk³adaj¹ �wi¹teczne projekty. Wysz³am naprzeciw, dla pewno�ci. D³u-
go czeka³am i dopiero o 6.30 wróci³am do domu.

W tym tygodniu czas szybko mija³, bo pogoda by³a �liczna i program
ka¿dego dnia bardzo by³ bogaty. Wczoraj by³am na d³u¿szym spacerze w le-
sie, za Berdychowem. Dzi� d³ugotrwa³a, chocia¿ niezbyt gro�na burza, nie
da³a nam d³ugo w nocy spaæ. Towarzystwo pensjonatowe nie okaza³o siê
zbyt odwa¿ne, bo wiêkszo�æ osób, wsta³a, ubra³a siê i zesz³a na dó³ (nie
wy³¹czaj¹c panów). Remarque�a skoñczy³am i przewertowa³am [Gilberta
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Keitha] Chestertona Powrót Don Kichota. Nie rozumiem, czemu Chesterton
cieszy siê tak wielk¹ s³aw¹. Dowcip sztuczny, satyra niejasna, tekst niezrozu-
miale powik³any. Dzi� zabieram siê do Les Thibault [Rogera Martin du Gard],
z których trzy tomy przysz³y w przesy³ce Heñka. Tadeusza [cz. 2 Czarnych
skrzyde³ Juliusza Kaden-Bandrowskiego] by siê chêtnie przeczyta³o. W ostat-
nich dniach pracowa³am dosyæ du¿o. Brulion recenzji Montmassona ju¿ jest
naszkicowany. Wymy�li³am, ¿e w ci¹gu wrze�nia i pa�dziernika, tytu³em re-
kompensaty bêdziesz co sobota na dwa dni wyje¿d¿a³ do M¹dralina. Jest to
postanowione bezapelacyjnie.

Drug¹ stronê karty zostawiam na dopisanie paru s³ów, gdy przeczytam
to, co mi przyniesie listonosz. Listonosz poczeka. Mój Bo¿e, mo¿e bêdzie
tam wiadomo�æ, ¿e przyjedziesz na sta³e o parê dni wcze�niej.

O ile mo¿liwe, przyjed� z czyst¹ bielizn¹, a szczególnie rêcznikami, bo tu
o pranie trudno. Czy nie zabraknie Ci pieniêdzy? Otrzyma³am ju¿ gotówkê
z Banku, przys³a³abym Ci natychmiast.

Dosta³am w tej chwili dwa Twoje listy i dwie karty. Karta z Gostynia, trzy
sztuki ze �remu.

Oby� przyjecha³ w sobotê. Tak têskno!
Maryla
Zdo³a³am przeczytaæ tylko ostatni¹ Twoj¹ kartê. Reszta za chwilê, bo li-

stonoszowi pilno.

[137] [k. poczt.]
[Stanis³awówla].17 VIII 1929. [Sobota]
Wielmo¿ny Pan Stanis³aw Ossowski, �rem, Szko³a Podchor¹¿ych Rezer-

wy Piechoty, Kompania III
Na wypadek, gdyby� nie przyjecha³ posy³am s³ówko, na niedzielê. Ju¿

bli¿ej koñca tym coraz têskniej. Tak, jak wtedy, gdy by³am w Krynicy. Ju¿ w czasie
tych ostatnich dni, a¿ wytrzymaæ trudno. Jeszcze przesz³o cztery doby trzeba
bêdzie czekaæ na Twój przyjazd. Mo¿e siê da jeszcze co� skrajaæ!

Twoja M.

[138] [k. poczt.]
[Stanis³awówka]. 19 VIII 1929. [Poniedzia³ek]
Wielmo¿ny Pan Stanis³aw Ossowski, �rem, Szko³a Podchor¹¿ych Rezer-

wy Piechoty, Kompania III
Kochany Stachu,
Chcia³abym jednak bardzo wyzyskaæ �rodê albo czwartek dla zobaczenia

Rogalina i Kórnika (na pi¹tek nie liczê ju¿, z wiadomych przyczyn). Oba-
wiam siê, ¿e je¿eli tych dni nie wyzyskamy, to ta wycieczka nie bêdzie ju¿
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mo¿liwa. Szkoda bêdzie Twego cennego czasu. Gdyby poci¹gi siê dobrze
kombinowa³y, chêtnie przyjecha³abym rano do �remu. Z moim zdrowiem
wszystko w porz¹dku. Byæ mo¿e doci¹gnê spokojnie do pi¹tku. Dzi� spa³am
smacznie jedena�cie godzin i od rana, korzystaj¹c z niepogody, zabra³am siê
roboty. Czekam na jutrzejsze wiadomo�ci od Ciebie.

Twoja Maryla

[139] [k. poczt.]
[Stanis³awówka. 20 VIII 1929]. Wtorek.
Wielmo¿ny Pan Stanis³aw Ossowski, �rem, Szko³a Podchor¹¿ych Rezer-

wy Piechoty Kompania III
Kochany Stachu,
Nic mi dzi� poczta od Ciebie nie przynios³a, tak, ¿e nie mam ¿adnych

dyrektyw co do najbli¿szych dni. Moje zdrowie na razie dobre, i nic nie umiem
powiedzieæ na przysz³o�æ. Pracujê du¿o z powodu niepogody.

Twoja Maryla

[140]
[Stanis³awówka]. 21 VIII 1929. [�roda]
Kochany mój,
Lêkam siê, ¿e dzi� rano mia³e� zawód. Mo¿e wys³a³e� do mnie w ponie-

dzia³ek kartê, która obstalowywa³a mnie na �rodê, a w porê nie dosz³a. Mo¿e
czeka³e� dzi� na mnie. Wczoraj po po³udniu przyszed³ period. Dzi� le¿ê grzecz-
nie. Wypad³ niedobrze, bo zepsu³ wszelkie mo¿liwe nasze plany wycieczko-
we. Ale za to, gdy przyjedziesz na sta³e, bêdê ju¿ wolna. Z trawieniem bar-
dzo niedobrze, ale siê nie przejmujê.

Zaczê³am ¿yciorys Conrada. Ciekawe. Czekam niecierpliwie na dzisiej-
sz¹ pocztê i zostawiam list otworem, by po przeczytaniu listu od Ciebie parê
s³ów dopisaæ. Jak to dobrze, ¿e za parê dni bêdziemy razem, i ¿e ju¿ nie
bêdzie zachodzi³a mo¿liwo�æ ¿adnych nieporozumieñ. Po prostu trudno mi
uwierzyæ w to szczê�cie.

Kocham Ciê.
M.
Dosta³am list z 19 VIII i kartê z 20 VIII. Mam ochotê przyjechaæ w pi¹tek

do �remu. Ale nie wiem, jak chodz¹ poci¹gi. Wiem w ka¿dym razie, ¿e mogê
st¹d wyjechaæ o tym samym, co Ty czasie. Ale to pó�no.
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[141] [k. poczt.]
[Stanis³awówka]. 22 VIII 1929. Czwartek
Wielmo¿ny Pan Stanis³aw Ossowski, �rem, Szko³a Podchor¹¿ych Rezer-

wy Piechoty, Kompania III
[przekre�lone i napis: zwrot � adresat zwolniony] � M. Ossowska, Stani-

s³awówka, poczta K¹kolew, pow. Leszno.
Kochany mój Stachu,
Spêdzi³am wczorajszy dzieñ spokojnie. Noc marna. Sprawy ¿ó³ciowo-trawienio-

we pogorszy³y siê ogromnie. Nic nie rozumiem, czemu to przypisaæ i jak temu
zaradziæ. Nie pomaga nawet surowa dieta, której od paru dni przestrzegam.

Jest to prawdopodobnie ostatnia karta, któr¹ st¹d do Ciebie piszê. Tak
siê z tego cieszê. Mam ochotê przyjechaæ jutro na noc do �remu. Czekam, co
mi dzisiaj za dyrektywy poczta od Ciebie przyniesie.

Twoja M.
P.S. Przed chwil¹ otrzyma³am Twoj¹ kartê. Strasznie siê cieszê. Jutro Ciê

zobaczê. Gwizdaæ na Rogalin. Grunt, ¿e przyjedziesz. Zobaczysz, ¿e zaraz
wyzdrowiejê. Nie dziw siê tylko, je¿eli nie wyjdê na przeciw, bo nie wiem
czy ju¿ bêdê dostatecznie zdrowa. Czekam i liczê godziny i minuty.

[Rok 1932]
[142]

[Konstancin]. 22 VIII 1932. Poniedzia³ek
Wielmo¿ny Pan Podporucznik Stanis³aw Ossowski, Kamieñczyk, powiat

Radzymiñski, Obóz letni 21 Pu³ku Piechoty, 4 Komp. Kar. Marsz.
Najukochañszy mój Stachu,
Nie dosta³am jeszcze nic od Ciebie. Od moich s¹siadów przy stole do-

wiadujê siê, ¿e listy chodz¹ d³ugo do Konstancina i ¿e d³ugo le¿¹ tutaj
w skrzynkach pocztowych przed wymarszem w �wiat. Trudno mi powiedzieæ,
jak mi jest przykry ten brak Twojego adresu. Jaka� zasadnicza niemo¿no�æ
skomunikowania siê. Piszê list, choæ nie mogê go wys³aæ, by by³ ju¿ gotów,
jak przyjdzie wiadomo�æ od Ciebie i by� móg³ dostaæ go jak najprêdzej.

Z chwil¹ Twego wymarszu z Warszawy, zaczê³am têskniæ do Ciebie i nie-
pokoiæ siê zupe³nie niemo¿liwie. Przedtem wiedzia³am, ¿e przyjedziesz
w sobotê, ¿e mogê codziennie do Ciebie telefonowaæ, a co najwa¿niejsze
wyobra¿a³am sobie Ciebie na tle znajomego, bezpiecznego ¯oliborza. Teraz
nie wiem, gdzie jeste�, nie mogê Ciê nigdzie zlokalizowaæ i my�lê z niepokojem,
jak tam wytrzymujesz te tropikalne upa³y. Piszê w tej chwili na dole, w sto³o-
wym, bo jest to najzimniejszy k¹t w ca³ym otoczeniu. Nasz pokój nagrza³ siê
bardzo i w czasie operacji s³onecznej, a nawet parê godzin po niej, jest jesz-
cze bardzo gor¹cy.
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Od ostatniego Twego pobytu zepsu³o siê trochê co� w moim nastroju.
Znów powróci³y jakie� awantury sercowe, krzepniêcie rêki, z³e sny. Mo¿e
upa³ i wysi³ki intelektualne, szczególnie uci¹¿liwe w tej temperaturze, zmor-
dowa³y mnie trochê. Do�æ, ¿e ograniczy³am dawkê dziennej pracy, co wszak-
¿e ma z³e konsekwencje o tyle, ¿e mam trochê za du¿o czasu na samotne, tj.
pesymistyczne refleksje.

 Do Warszawy zdecydowa³am siê wróciæ 31 VIII. Liczne rzeczy mnie do
tego sk³aniaj¹: przyjazd Twojej rodziny, mo¿liwo�æ odbierania telefonów z jaki-
mi� propozycjami zarobkowymi itd. Itd. Matka wyje¿d¿a z �Tabity� [w Kon-
stancinie] ju¿ jutro. Niepokoi mnie to bardzo, ze wzglêdu na upa³y, ale ¿adne
perswazje nie odnios³y skutku. Chce wytapetowaæ dawny gabinet przed po-
wrotem Ireny. Ja odstawiê Mamuniê do autobusu tutaj, s³u¿¹ca odbierze
Mamuniê na placu Unii Lubelskiej.

 Towarzystwo tutejsze jest zmienne. Tatarkiewicz wyjecha³. Tworzy³ z [W³ady-
s³awem] Jaworskim k¹cik o zabarwieniu M.S.Zetowym [ministerialno-zagra-
nicznym], co mnie trochê irytowa³o. Bardzo sobie wzajem przypadli do gu-
stu. Zanosi siê teraz na bli¿sze towarzystwo pana [Micha³a] Korczewskiego,
który za dwa dni przyje¿d¿a tu na sta³e. Obca to zdaje siê nam psychika.

23 VIII 1932. Wtorek rano
Wczoraj po po³udniu odwiedzi³a mnie niespodziewanie Janina Budkie-

wiczówna. Wraca z Zakopanego i parê dni, które jej zostaj¹ do koñca urlo-
pu, spêdzi w Konstancinie. By³y�my razem na spacerze. Rozmowa znowu
polega³a niestety, poza tematami czysto intelektualnymi, na chudnieniu. Dzi�
po obiedzie ekspediujê Mamuniê z �Tabity�, potem umówi³am siê z Janin¹
na przedkolacyjny spacer. Janina w czwartek idzie do roboty.

Wieczór spêdzi³am wczoraj w nastroju depresyjnym pod wp³ywem wia-
domo�ci o �mierci profesora [Jana] Zaleskiego, który parê dni temu, w naj-
lepszym zdrowiu, opu�ci³ Konstancin i umar³ nagle, wnet po przyje�dzie do
Warszawy. Przyczyni³ siê prawdopodobnie do tego upa³, co przejê³o mnie
ogromnym niepokojem, je¿eli chodzi o dzisiejszy wyjazd Mamuni. Profesora
Zaleskiego zna³e� chyba. By³ milcz¹cy, ale bardzo sympatyczny.

23 VIII 1932. Wtorek wieczór
Po powrocie na kolacjê do domu zasta³am kartê Twoj¹ i list. Przysz³y razem.

Ucieszy³am siê ogromnie, bo niepokoi³am siê ju¿ na dobre. Tak ³atwo o jak¹�
chorobê przy takich marszach i w takie upa³y! Cieszê siê, ¿e masz osobn¹ kwa-
terê, ale czy Ci insekty aby dadz¹ spaæ! I ja tu op³ywam w takim komforcie!!

Kochm Ciê, najdro¿szy mój, i ciagle my�lê o Tobie. Jeszcze osiemna�cie
dni! Trudno mi wyobraziæ sobie jak wytrzymam.
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 Mamunia dzi� pojecha³a do Warszawy. W �Tabicie�, przed wyjazdem
zrobi³o siê Jej s³abo, wskutek czego musia³�smy pu�ciæ nasz autobus i wyje-
chaæ dopiero nastêpnym. Chcia³am Matkê odwie�æ do samej Warszawy, ale
by³am w letniej sukni a zrobi³o siê ch³odno. Wreszcie z bardzo ciê¿kim ser-
cem, pu�ci³am Matkê sam¹. U Budkiewiczówny przeczeka³am, a¿ Matka
dojecha³a do Warszawy i zaraz pobieg³am na dworzec telefonowaæ. Bogu
dziêki dojecha³a szczê�liwie. Przykro mi bardzo, ¿e bêdzie samotna w mieszka-
niu (sublokatorki siê wyprowadzi³y). Na szczê�cie Stach jest w pobli¿u. W ka¿-
dym razie nie bêdê ju¿ mia³a tutaj wielkiego spokoju i bêdê ci¹gle biega³a do
telefonu, a¿ do przyjazdu Ireny, która nie daje znaku ¿ycia.

Tak jak pisa³am, 3 IX wieczorem bêdê w Warszawie. Z sercem mi siê po-
prawi³o. Pod wzglêdem tempa pracy stojê dobrze i to przyczynia siê do wiêk-
szego spokoju. U nas pusto. Lutostañscy [Karol z ¿on¹] wyjechali za granicê.
Jaworskiego wezwano do Ministerstwa Spraw Zagranicznych. ¯urawski [Ka-
zimierz ̄ orawski] wyjecha³ na jaki� pogrzeb w rodzinie. Z drobnymi k³opota-
mi finansowymi sobie ³atwo damy radê, tak ¿e o tym nie my�l. Napisz, czy Ci
nie przys³aæ pieniêdzy, gdy odbiorê pensjê 1 IX. O Warszawie my�lê bez przy-
kro�ci, przeciwnie, wolê byæ tam ni¿ tutaj, bo bêdê siê czu³a bli¿ej Ciebie.

Jutro rano biegnê wrzuciæ list do wagonu pocztowego kolejki. Jest to
podobno najlepszy sposób przy�pieszenia korespondencji.

Stachu mój Kochany, czy mo¿e ktokolwiek siê domy�leæ, jak bardzo siê kochamy!
Twoja Maryla

[143] [k. poczt.]
[Konstancin]. 25 VIII 1932. Czwartek
Wielmo¿ny Pan Podporucznik Stanis³aw Ossowski, Kamieñczyk, powiat

Radzymiñski, Obóz letni 21 Pu³ku Piechoty, 4 Komp. Kar. Marsz.
Stachu Kochany,
Wczoraj rano wys³a³am do Ciebie list. Mam nadziejê, ¿e ta karta zastanie

Ciê jeszcze w Kamieñczyku.
Wakacje zbli¿aj¹ siê dla mnie do koñca, ale mi nie ¿al, bo ka¿dy dzieñ

miniony zbli¿a mnie do Ciebie. Tak jak pisa³am, 3 VIII pojadê do Warszawy.
Mamusia przyje¿d¿a do nas, na ¯oliborz 28 VIII. Przykro mi, ¿e parê dni
bêdzie sama. Napisa³am do Micha³owej i wyda³am odpowiednie dyspozycje.

W Konstancinie dni p³yn¹ bardzo do siebie podobne. Skoñczy³am ju¿ z ety-
k¹ i zabra³am siê do historii semantyki. Przez trzy dni pobytu Janiny Budkie-
wiczówny tutaj, spotyka³am siê z ni¹ codziennie. Konwersacje teoretyczne
by³y bardzo przyjemne, �¿yciowe� zostawia³y mi przykry osad w sercu.

Odczuwam brak jakiej� interesuj¹cej, zupe³nie lekkiej lektury. Nie mam
bowiem, co robiæ z godzinami odpoczynku. Serce mi trochê dolega. Po powro-
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cie do Warszawy bêdê dla pewno�ci w Kasie Chorych. Nie maj¹c poza spa-
cerami i prac¹ czym sobie czasu wype³niæ, �piê przesz³o dwana�cie godzin na
dobê.

Nie pozwalam sobie marzyæ o Twoim przyje�dzie w niedzielê, skoro to
ma byæ niemo¿liwe, ale co to by by³o za szczê�cie! Któ¿ przypuszcza³, ¿e Ciê
z Warszawy zabior¹ tak daleko i ¿e tak d³ugo bêdziemy roz³¹czeni.

26. VIII [1932. Pi¹tek]
Jestem na dworcu kolejki, ¿eby wrzuciæ kartê do wagonu pocztowego i za-

telefonowaæ do Matki. Mo¿e bêdê dzi� mia³a co� od Ciebie. Mo¿e co� do-
brego. Czy wzi¹³e� aby dostateczn¹ ilo�æ ciep³ych rzeczy, czy Ci nie przys³aæ
czego� poczt¹, najdro¿szy?

Maria Ossowska
Konstancin pod Warszaw¹, Dom Kasy im. Mianowskiego.

[144] [k. poczt.]
[Konstancin]. 30 VIII 1932. [Wtorek]
Wielmo¿ny Pan Pporucznik Dr. Stanis³aw Ossowski, Kamieñczyk, pow.

Radzymiñski, Obóz letni 21 Pu³ku Piechoty, 4 Komp. Kar. Masz.
Najdro¿szy Stachu,
Po li�cie wys³a³am do Ciebie kartê; musia³e� ju¿ j¹ odebraæ. Obliczam, ¿e

ta karta powinna doj�æ do Ciebie jeszcze przed wymarszem, bo Twoj¹ ostat-
ni¹, pisan¹ 26 VIII, odebra³am 29 VIII.

Jako� d³ugo by³am bez wiadomo�ci od Ciebie i wbi³am sobie nie wiado-
mo sk¹d w g³owê, ¿e mo¿e nie piszesz, dlatego, ¿e na niedzielê przyjedziesz.
Mimo, ¿e zdawa³am sobie sprawê z nierozs¹dno�ci tej hipotezy � spêdzi³am
sobotni wieczór w nastroju pewnego oczekiwania. Niestety, na pró¿no.

W niedzielê by³ tu pan Michalski. Dobrze wygl¹da i jest pe³en wigoru.
Dzi� rano (piszê w poniedzia³ek wieczorem, 29 VIII) telefonowa³am po raz
w ogóle trzeci do Warszawy, dowiedzieæ siê o zdrowie Mamuni. Niestety,
wiadomo�ci by³y niedobre i odesz³am zaniepokojona w najwy¿szym stopniu.
Je¿eli jutro rano biuletyn nie bêdzie lepszy postanowi³am jutro po obiedzie
wyjechaæ i nocowaæ na Piêknej, dopóki Irena nie wróci. Mamunia jest na
³asce g³upiej pos³ugaczki, a ma podobno nieustanne ataki i czuje siê bardzo
s³abo. By³abym to dawno zrobi³a gdyby nie to, ¿e pociesza³am siê obecno�ci¹
Wujostwa, Stacha i wizytami Peyserów [Maria ze Sztañców Peyserowa 1 voto
Niedzwiecka i Boles³aw Peyser].

Korektê z Kasy Mianowskiego odebra³am i oczywi�cie zrobiê z najwy¿-
sz¹ przyjemno�ci¹. Zawsze kawa³ek Ciebie! Korektê bergsonowsk¹ odebra-
³am w sobotê, ale bez rêkopisu. Poniewa¿ pewnych rzeczy, sama, bez rêkopi-
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su czy brulionu nie mogê rozstrzygn¹æ, odniosê j¹ dopiero po powrocie do
Warszawy i parê w¹tpliwo�ci skonfrontujê na miejscu.

Martwiê siê, ¿e sprawa siê opó�ni, ale to lepiej ni¿ pu�ciæ, jakie� g³up-
stwo.

Dobranoc Najdro¿szy.
Maryla
Napisz, najdro¿szy, ile Ci pieniêdzy mam przys³aæ z Warszawy. I mo¿e

co� ciep³ego?
Wysy³a Maria Ossowska, Warszawa, Marymoncka 1 B, m.149

[145] [k. poczt.]
[Konstancin]. 3l VIII 1932. �roda
Wielmo¿ny Pan Pporucznik Dr. Stanis³aw Ossowski, Kamieñczyk, pow.

Radzymiñski, Obóz letni 21 Pu³ku Piechoty, 4 Komp. Kar. Marsz.
Wczoraj dosta³am Twój list. Jakby to by³o dobrze, ¿eby� naprawdê ju¿ 8 IX

by³ na miejscu!
Wyje¿d¿am st¹d dzisiaj, tak by na kolacjê byæ w domu. Wczorajszy tele-

fon do Mamuni by³ bardziej pocieszaj¹cy i mog³am dlatego odroczyæ swój
wyjazd a¿ do dnia dzisiejszego. Ostatnie dni by³y nieszczególne z powodu
ci¹g³ego niepokoju o Piêkn¹ i wyrzutów, ¿e da³am st¹d Matce odjechaæ tam
samotnie.

Wczoraj odwiedza³ nasz M¹dralin profesor [Józef] Ujejski. By³ u mnie z wi-
zyt¹, ale, niestety, siedz¹c na tarasie nie dos³ysza³am pukania. Spotka³am go
potem na dole. Mówi³ mi, ¿e ze wzglêdu na niezbyt wielk¹ czêsto�æ posie-
dzeñ Rady Wydzia³owej, moja habilitacja wypadnie dopiero gdzie� w pocz¹t-
kach listopada. By³ serdeczny i pyta³ siê o Ciebie i o druk Twojej pracy w Kasie
[Mianowskiego].

Pobyt tutaj nie by³ szczególnie weso³y, ale zrobi³am sporo, tak ¿e bilans
ogólny jest dodatni. Do koñca odbywa³am spacery samotnie. Pan Korczew-
ski, który mia³ tu przyjechaæ na sta³e nie przyjecha³, tak ¿e by³am sama po-
�ród trzech ma³¿eñstw, stanowi¹cych odrêbne ca³o�ci. By³oby to dokuczliwe,
gdyby nie praca. Tak samotno�æ nie dawa³a mi siê we znaki. Chcia³am napi-
saæ list do Ciebie, ale kolejka wnet odchodzi, wiêc bym nie zd¹¿y³a. Wrzuca-
j¹c listy do wagonu pocztowego bezpo�rednio, przyspieszam podobno bar-
dzo korespondencjê.

Mia³am bardzo du¿o czasu na têsknotê do Ciebie, i czas ten nale¿ycie
wyzyska³am. Niepokoi³am siê tak¿e o Ciebie, kiedy by³o tak upalnie, bo ró¿-
ne rzeczy w takie upa³y mog¹ groziæ cz³owiekowi.

Twoja Maryla
Maria Ossowska, Warszawa, Marymoncka 1 B, m.149.
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[Rok 1939]
[146]

[Warszawa]. 9 XII 1939
Dla St. Ossowskiego.
Stachu Kochany,
Wyekspediowa³am dot¹d dwie karteczki do Ciebie i tyle¿ od Ciebie dosta-

³am. Wasz towarzysz podró¿y w drodze powrotnej zosta³ zatrzymany i dot¹d
go nie ma. B³¹kam siê my�l¹ po mapie nie wiedz¹c, gdzie Ciê lokalizowaæ.
Tak siê martwiê teraz, ¿e nie wzi¹³e� dostatecznej ilo�ci rzeczy i ¿e mo¿esz
odczuwaæ du¿e braki.

U mnie wszystko dobrze. Dosta³am lekcje prywatne francuskiego i an-
gielskiego, które mi netto przynosz¹ miesiêcznie oko³o 40 z³. Nie jest wyklu-
czone, ¿e dostanê jeszcze inne. S³owem finansowo bêdê sta³a zupe³nie do-
brze i pod tym wzglêdem nie potrzebujesz siê o mnie troszczyæ zupe³nie.
Od¿ywiam siê dobrze. Po ulokowaniu Ludwisi na Towiañskiego z dniem 1 XII,
mój bud¿et siê bardzo skurczy³ i potrafiê wytrzymaæ bardzo d³ugo.

My�l o sobie. Musisz utyæ. Nie b¹d� ascet¹. Powetuj sobie jako� to, ¿e nie
masz domu, z którego ja w dalszym ci¹gu z tak¹ rozkosz¹ korzystam. Nie
wiedz¹c nic, co s³ychaæ u Ciebie, nic na dalsz¹ metê jeszcze nie projektujê,
wiem tylko, ¿e na wiosnê musimy siê jako� spotkaæ, bo inaczej nie wytrzyma-
³oby siê z têsknoty. Ze Starogub nie by³o ¿adnych nowych wiadomo�ci. O Sta-
chu � doktorze te¿ nic nie s³ychaæ. Zbich w stosunku do mnie uczynny i opie-
kuñczy. Praca idzie mi bardzo kiepsko. Nie mogê siê jako� skupiæ. Co prawda
warunki temu bardzo nie sprzyjaj¹. Niemirowscy nas nie odwiedzali. Tak¿e
nie byli dot¹d u Janka � ichtiologa. Pamiêtaj, by dopytywaæ siê o Adasia, bo
rodzice go dot¹d nie odnale�li.

�ciskam Ciê bardzo mocno.
Maryla
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Firstly, there is a need for common definitions of these two aspects of the

relationship between individual, family and state, Family Law and Family

Justice.

If we mean by Family Law the written statutes, qualified over time by the

decisions of our judges that can create precedents in common law jurisdic-

tions, we are proud of the status quo in family law in England and Wales.

Our key statute is the Children Act (England and Wales) 1989, which re-

quires any court making a decision about the care and upbringing of a child

to give paramount consideration to the welfare of that child. It is commonly
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referred to as The Paramountcy Principle. This legislation was drafted by

the Law Commission, the independent body responsible for considering the

need for law reform and preparing proposals. The work was led by Lady

Brenda Hale, an academic and practising family lawyer, who went on to

become the first female member of the Supreme Court when it was estab-

lished, and has recently retired as President of that court. She told her story

with erudition and humour in her recently published book Spider Woman
(2021) (the title arises from her habit of making legal robes appear less threat-

ening and sombre by the addition of sparkling brooches often featuring spi-

ders). She worked closely with officials from the departments of Health and

Social Security and Justice, and the draft legislation was warmly received by

Parliament with its focus on parental responsibility for children rather than

parental rights over them. The Paramountcy Principle remains effective, for

example in the recent disputes between mothers and fathers about access to

children after parental separation, a clause was added that modified the fa-

thers� view that it was in the best interests of children to have an ongoing

relationship with both parents, by saying that this is the case but only �where

it would be in the children�s best interest to do so�. Our divorce law is based

on accepting that irretrievable breakdown of marriage should be sufficient

for a couple to secure a legal ending of their partnership, with adequate

provision to be made for their children. Inheritance provision is by choice.

And the law relating to mental incapacity provides for protection of the right

of an individual whose legal capacity is limited by age or disability to be able

to be advised and represented through the Office of the Official Solicitor.

This area of law as it affects family obligations will be the subject of a forth-

coming Workshop at the International Institute for the Sociology of Law in

Onate, Spain, in June 2022.

But Family Law is only part of Family Justice. A legal framework must be

accessible if it is to provide Family Justice. There must be not only effective

legal codes but also access for the individual with a problem to relevant legal

information, to advice in understanding the implications of this informa-

tion, and to information about what steps to take next and help in doing so.

Unfortunately this is where our problems begin in the UK, exacerbated

in 2012 by the Legal Aid and Sentencing and Punishment of Offenders Act

(LASPO) which took away access to free legal help under the Legal Aid scheme

which had been in operation since shortly after the end of World War 2,

when it was established recognising that individuals had suffered social and

family disruption as a result of the war efforts, and needed help to remedy

the consequences of an unfortunate marriage, and that this service would

thereby contribute to social solidarity for all.
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Since LASPO there has been growing concern about the gap between

good law, and good enough access to justice, and indeed what precisely is

meant by access to justice. Is it enough for a government to provide access to

websites setting out the legal provision? Are voluntary advice agencies try-

ing to offer legal information and support helpful, even though only lawyers

are licensed to give legal advice, and law students are the most frequent

�advisers� in these clinics? Is alternative dispute resolution (ADR) helpful,

provided initially by volunteers but now becoming in many jurisdictions a

formal part of the legal system? Or does access to justice require access to a

lawyer? Or if a matter cannot be resolved, does access to justice require

access to a court? For an account of the services provided after LASPO in

family matters see the empirical research reported in After the Act: Access to

Family Justice after LASPO by Mavis Maclean and John Eekelaar (2019).

Government in the UK has dedicated a great deal of attention, especially

following the period of austerity after the financial crash of 2008, to trying

to control public expenditure, and for the Ministry of Justice this included

cuts to the court budget. Use of family courts had increased rapidly over the

last 40 years, as divorce arrangements became more complex with increased

ownership of property, especially the matrimonial home, and increased lev-

els of employment among women accompanied by rights to pension funds,

and most recently by the increase in the enthusiasm of fathers to take a more

active part in the lives of their children after divorce. Quite simply, there is

more to argue about.

From the 1980s it began to be hoped that Alternative Dispute Resolu-

tion, ADR, in the form of Family Mediation, would fill the gap. But there

has been little public enthusiasm for this service, even when, as recently, it

has been offered by government for free under a voucher system. But the

mediator is not required to be a lawyer (though many are) and is therefore

not permitted to give legal advice (and the boundary between information

and advice is often not clear; for example, a notice saying DANGER on the

cage of a wild animal in a zoo might be information, but attached to a gate

into a forest it might be assumed to be offering advice not to enter!). The

aim of mediation is to reach agreement, i.e. to stay away from the court; but

with rather limited interest in the nature of the settlement or in protecting

the vulnerable. In addition ADR is without any means of achieving compli-

ance or enforcement of any agreement. It is not required to give children

paramount consideration, as a court would. And prices can be high (e.g.

£350 for each party for one hour). It is not surprising that people deprived

of the free advice of solicitors whose main skill was to negotiate a divorce

settlement within the law (i.e. with welfare paramountcy for children, not to
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escalate conflict or increase their fees) are continuing to access the courts

but without representation or advice from a lawyer, but as litigants in per-

son, which makes the work of the judge in court even harder.

Current concerns to improve the situation include consideration of where

the next steps to reform the law might come from. There has been a great

deal of pressure for some relaxation of the limits to legal aid. These were

discussed at a meeting of academics and Law Commission representatives in

July 2021, entitled Law Reform Now.

A strong case was made for looking again at the legal aid available in

cases involving children after divorce, asking for a Legal Support Bill for

Children in what have become known as �cross-over� cases, which begin as

private disputes but become of public interest if there are needs to protect a

child.

The Legal Aid Sentencing and Punishment of Offenders Act 2012 re-

duced the scope of public funding to exclude access to a lawyer in private

family law for cases arising from decisions being made by individuals.

This included all matters where the State was not thought to be involved,

such as financial arrangements after a divorce, though of course such ar-

rangements might well have an impact on the budgets of other government

departments such as education, health or the Department of Work and Pen-

sions responsible for welfare payments if best use was not made of the avail-

able resources (to ensure, for example, suitable housing for a single parent

and her children). Legal Aid was only to remain in scope where there was

evidence of a public interest, such as protecting a child from the effects of

domestic abuse.1

Protecting the state from spending �public money for private quarrels�

had long been a concern at the Ministry of Justice, as legal aid for family

matters was no longer seen as a way of helping troubled families and thus

benefiting society as a whole as it had been in the early days, and instead was

now an unwelcome and increasing drain on scarce resources. The phrase

�supplier induced demand� came into use in the mid-1990s, suggesting that

family legal practitioners, who were being paid for legal aid work by the

hour, could be escalating conflict in order to increase their income. The re-

ality was very different: the divorce rate was rising, and the growing de-

1 See Legal Aid statistics GOV UK, updated 24 June 2021, accessed 12 July 2021, published by MoJ

and the Legal Aid Agency: �[T]he LASPO act removed legal aid for most private law including issues such

as contact or divorce. However, legal aid remains available for such cases where there is a risk of domestic

violence or child abuse. Applicants are granted legal aid funding for these cases if they can prove the
incidence or risk of domestic violence or child abuse through a range of prescribed forms of evidence [�]

tables 6.8 to 6.10.� https://www.gov.uk/government/statistics/a-guide-to-legal-aid-statistics-in-england-and-

wales/user-guide-to-legal-aid-statistics-in-england-and-wales
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mands on the legal aid budget were the result of increased case volume, not

increasing cost per case. And little was known about the impact on the legal

aid budget of resolving disputes arising from the work of other government

departments, such as poor decision-making in benefit claims by the DWP.

So by 2013, when LASPO came into effect, we found ourselves in the

position where matters of child arrangements in private law, such as contact

with a non-resident parent after divorce or separation, would be excluded

from the scope of legal aid unless there was recent EVIDENCE of abuse.

Public law child protection cases could be supported, but even here there

were and still are concerns about what are known as Section 20 of the Chil-

dren Act cases, whereby a local authority, anxious to avoid the cost of a care

case where a child is taken from parents into the care of the local welfare

authority, encourages parents to agree to voluntary placement. With section

20 there is no place for legal aid (even though a legal agreement is being

made without any certainty that the parents have received the necessary in-

formation), and there are none of the safeguards and protections that would

accompany proceedings for compulsory care (Lady Hale�s Judgement 2018, para

34; Parr 2020, pp 208-217; and Hereford Council v AB [2018] EWFC 10).

Family matters are not clear cut; there may be a cross over from private

to public law issues. A difficult contact dispute may well include elements of

abusive behaviour, such as coercive control, which are hard for a non-lawyer

to define and describe. Parents and children may need access to legal help in

such circumstances in order to be safe. Despite the excellent legal frame-

work for promoting the best interests of children, the Children Act England

and Wales 1989, since LASPO we have found ourselves in difficulty: hence

the development of the proposal set out below for LEGAL SUPPORT FOR

CHILDREN � especially in cross-over cases.

Firstly, we need to look at what government in the UK has been aiming

to do through the Family Justice System, as stated in their official �stra-

plines�.

At the time of the Children Act 1989, the aims of the Ministry of Justice

had been set out in the strapline as �to protect the vulnerable�, implying a

comprehensive and needs-based proactive approach. But by 2010, when Sir

David Norgrove began his review of the family justice system at a time of

acute pressure on public funds following the financial problems of 2008-9,

this aim had been modified to �seeking fair and informed settlement�, i.e.

subtly acknowledging the pressure on resources and seeking ways of reduc-

ing court costs. The question of �cross-over� cases, where a private dispute

between parents about contact may include child protection issues, was raised

in the Norgrove report in 2010. These concerns were not, however, ad-
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dressed in the forthcoming legislation LASPO, two years later. But the Pres-

ident of the Family Division in his judgement in Re H-N and Others [2021]

EWCA Civ 448, 30 March 2021, para 3, stated that �the Family Court re-

ceived 55,252 applications by parents for a Child Arrangement order seek-

ing to resolve a dispute with the other parent relating to future care arrange-

ments for the child. Although the figure is by no means firm, it is thought

that at least 40% of private law children cases now involve allegations of

domestic abuse,� 22,000 cases each year�.

If it is now the time to look carefully at this issue, then the next step is to

explore the feasibility of any proposal for change, i.e. how to define eligible

cases, and how to make a firm estimate of potential numbers of cases, in

order to estimate the cost of the change. There is now further evidence avail-

able on what kind of cases might be covered and how they might reach the

court on a local level from Jane Krishnadas at the CLOCK project_(Krishnadas

2021), and on a national level from Matthew Jay and colleagues at the Great

Ormond Street Legal Epidemiology Group (Jay M., Wiljaars L., Gilbert R.

2019) on the numbers of public and private children cases reaching court,

who have continuing problems as shown by rates of return to court on ei-

ther public or private law matters. It is now becoming possible to estimate

the cost of widening the scope of legal aid to include these cases, and in

doing so to move towards more effective compliance with the Children Act

1989 requirement for welfare paramountcy in any decisions affecting chil-

dren whose future is being determined by a court. The matter became more

urgent during the COVID crisis as family stress increased and children were

less visible to doctors, social workers and even teachers (Krishnadas 2021,

and Jay, Pearson, Wijlaars, Olhede, Gilbert 2019).

The court actions that would be affected by this change include the Sec-

tion 8 Order used to determine disputes between private individuals about

the upbringing of children, including child arrangement orders, specific is-

sue orders and prohibited steps orders. A report may be ordered by the court

from Child and Family Advice and Support Service (CaFCASS) or the Local

Welfare Authority (LA) on any such matters relating to the child�s welfare as

the court requires. While a Rule 16.4 appointment covers the appointment

of a guardian to advocate for a child in private law proceedings, a section 37

report can be ordered by the court from a Local Authority (LA) with a view

to consider applying for a care or supervision order.

How are the cross-over cases becoming visible? Jane Krishnadas set up

CLOCK, the Community Legal Outreach Companions Keele service, in 2012,

and in 2019 had assisted nearly 50% of the applications for child arrange-

ments made in the Stoke on Trent Family Court. In the first year of covid,
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March 2020 to 2021, 212 cases were brought to CLOCK�s attention, 35%

by the local authorities, 18% by local doctors and domestic violence and DV

services, and others by CaFCASS and other sources. Local authority refer-

rals to CLOCK included matters that are currently outside the scope of legal

aid such as non-return of a child after contact with the non-resident parent,

possible Domestic Violence, substance abuse, and mental health issues. Some-

times there had been earlier welfare concerns, and the LA had been involved

but the case had been moved to private proceedings. But there is now clearly

a pathway to the door of CLOCK, which tries to secure legal aid if at all

possible and if not seeks other forms of support. Krishnadas however still

stresses the need for PUBLIC funding wherever there is a risk to a child, and

for the judge to make informed decisions on the welfare of the child. Legal aid

should be provided to respond to the changing needs of the litigant in person

and to prioritise their agency capacity and transition through a multi-agency

pathway for transformative justice across the public and private sectors.

How many cases can be documented nationally as having crossed over

the boundary between public and private law? We have the senior family

court judge, the President of the Family Division�s estimate. And we now

also have Matthew Jay and his team at University College London, who begin

their report by saying �A conceptual distinction is often drawn between pub-

lic and private children law under the Children Act 1989. Yet it has been

suggested in practice that there is considerable movement of cases and indi-

viduals between public and private systems� (Jay, Pearson, Wijlaars, Olhede,

Gilbert 2019; p1). They made use of the Children in Justice Data Share

project led by the Ministry of Justice, which takes data from the family courts,

the Children and Family Court Advice and Support Service (CaFCASS), the

National Pupil database and children�s social care to identify children in-

volved in private children cases, to describe their index case, and to quantify

the proportion of these children who also became involved in public law

proceedings, or later returned to the private family court. The study (Jay et

al) observed 32,000-40,000 private law cases per year from 2011 to 2016,

involving 48,000 to 66,000 children per year. Overall 18% of the children

in section 8 private law proceedings in 2011 had experienced further private

law proceedings by the end of March 2016, and 3.45% had been involved in

public family cases during this period, mainly through the making of a care

order (at least 1.9% had become children removed from their parents and

looked after by the LA). The authors point out that private cases may be

driven by LAs encouraging extended family members (grandparents, siblings)

to apply for care arrangement orders under S.20, and in other cases the LA

may already be involved in the life of the child incidentally to any private
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law proceedings, while public cases can result in a private law order or a

combination, e.g. an order for guardianship with a care arrangement order

or supervision order.

When the sample was divided into children with welfare concerns at the

time of the index case and those without, there was a difference between the

later experience of those whose cases would or would not have been in scope

for legal aid. Table 5 of the full report states that of children with an index

case in private family law in 2011 returning to court by the end of March

2015, 31,290 had welfare concerns at the initial hearing and 23,718 did

not. Of those who did have welfare concerns in 2015, 18.4% returned to

court, and of those who did not 22.44% returned. So it can be seen that

children identified with welfare concerns at the first private law hearing were

less likely to return to court than those without. This is a small difference,

possibly related to the statistical analysis. But it could well be related to the

effect on those with concerns of having received help earlier. There was

little difference in the reasons for return.

What might we expect in the future? Covid distortions may remain, and

data sharing may develop further. But there are still concerns about the present

situation, about whether we should seek to restore legal aid to families in

cases where a child is involved, and if so whether this should include private

law matters where there is a possibility of underlying protection issues � or

simply for all children�s cases? Is this a question worthy of attention by pol-

icy makers? There is encouragement to believe that this is the case when

reading the Lord Chancellor�s words in Family Matters, Family Law Bar

Association journal for Summer 2021. When asked by Rhys Taylor, �Given

the almost universal condemnation among lawyers and judges of the effect

of the withdrawal of legal aid in most private family law matters, is there

any possibility that further consideration might be given to this most vexed

topic?�, in his reply the Lord Chancellor Robert Buckland began by making

clear that there would be no going back to the position pre LASPO in 2012.

But he then referred to the post LASPO critical review of 2019 as an impor-

tant staging post, and said: �we are looking to make sure that in the spirit of

that review that we are testing different interventions that really focus on the

most needy and vulnerable�. The interesting point for me is what I�ll call the

cross over cases, where what starts as a private case develops elements of what

we call public law cases: what about these particular cases and how to deal

with them?� (Bar Association Journal, Summer 2021; p. 20).

Sadly the recent appointment of Dominic Raab as the new Lord Chan-

cellor has led to a different and more restrictive view of the need for this

kind of change.
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Concluding Observations:

This paper ends with an account of a current family case which, despite

the excellent statutory framework, indicates the absence in the UK since

LASPO of an effective Family Justice System in that the parents involved are

now unable to access the legal help they needed in order to benefit from the

Children Act Welfare Paramountcy Principle.

This is the story of a young friend of the author who has two children

aged under 10 who recently separated from her husband, who is also a lov-

ing parent of these two lively boys who do not often go to bed quietly. The

father has an alcohol problem, which in the past on a few occasions has led

him to hit his younger son during a bedtime argument. The mother very

much wants the boys to spend time with their father, but is nervous about

overnight stays where the boys are likely to be disobedient, and the father

after having had a drink may again lose his temper and hurt them. This is a

case where legal support could help the mother to explain her concern to

the court, and hopefully an arrangement might be devised involving some

form of support or supervision for the father which would reduce this risk.

Without such help, the mother can only say a simple no to the father�s appli-

cation, and face the father�s applications in court. He will be supported by a

lawyer. She does not have the necessary resources to pay for legal help and

will have to appear without support and is likely to fail to explain the prob-

lem or find a solution. The judge will then be quite likely to make an order

for overnight stays without any supervision or advice. Legal support would

offer her a better chance to put her case clearly and effectively rather than

simply appearing hostile, which could enable the court to reach a more nu-

anced and positive resolution of the problem, thus giving paramount con-

sideration to the best interest of the children.

Family laws may be well drafted, expertly conceived, and able to yield

effective results. But this can only be achieved if the law is interpreted and

effected through a justice system that is accessible and effective. The re-

moval of specialist advice severely limits how the individual may benefit

from the legal rules. The cost saving achieved by the removal of payments

to lawyers, in this case on behalf of the mother, may well be unhelpful if

considered in the context of the secondary consequences, which could in-

clude medical costs, educational problems, and the cost of further litiga-

tion when the fragile arrangements made at this time break down in the

future. Family law can only be as good as the Family Justice System that

administers it.
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Celem artyku³u jest ukazanie ukrytej religijno�ci funkcjonariuszy S³u¿by Bez-
pieczeñstwa (SB). W jej strukturach, w których obowi¹zywa³a zasada nieprak-
tykowania religii, ukrywane uczestnictwo funkcjonariuszy w obrzêdach reli-
gijnych stawa³o siê elementem tworz¹cym zjawisko, które Adam Podgórecki
nazwa³ �brudn¹ wspólnot¹�, a wiêc grupow¹ lojalno�æ, opart¹ na wiedzy o wza-
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efektem projektu badawczego, w którym wykorzysta³em metodologiê badañ
jako�ciowych, w szczególno�ci metodê biograficzn¹ do badania mechanizmów
funkcjonowania w³adz PRL. Na jego potrzeby przeprowadzi³em wywiady z 32
by³ymi funkcjonariuszami SB, a tak¿e zgromadzi³em ró¿norodne materia³y
biograficzne, przede wszystkim z teczek personalnych funkcjonariuszy SB.
Analizuj¹c ten materia³, odwo³a³em siê do analiz teoretycznych i prac badaw-
czych nad systemem totalitarnym, przede wszystkim nad histori¹, struktur¹ i
dzia³alno�ci¹ SB.
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activities of the SS (SB). The aim of this article is to present the phenomenon
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Uwagi wstêpne

Niniejszy artyku³ powsta³ w ramach szerszego projektu badawczego, które-
go celem by³o ukazanie mechanizmów funkcjonowania w³adzy w PRL na
podstawie wywiadów z by³ymi funkcjonariuszami aparatu w³adzy1. Tak sfor-
mu³owany cel okre�li³ zarazem przyjêt¹ metodê badawcz¹ � wywiad retro-
spektywny. Podstawowym materia³em badawczym s¹ przeprowadzone prze-
ze mnie wywiady z by³ymi oficerami S³u¿by Bezpieczeñstwa (SB), zw³aszcza
ich fragmenty, które dotyczy³y zjawiska religijno�ci w�ród funkcjonariuszy.
Dodatkowy materia³ badawczy stanowi¹ teczki personalne funkcjonariuszy
SB. Praca pod wzglêdem metodologicznym jest zatem analiz¹ socjologiczn¹2  �
jej celem jest ukazanie i wyja�nienie mechanizmów spo³ecznych, które za-
chodzi³y w S³u¿bie Bezpieczeñstwie w okresie liberalizacji systemu totalitar-
nego. W analizie korzystam z moich do�wiadczeñ i ustaleñ, których dokona-
³em, analizuj¹c mechanizmy dzia³ania aparatu PZPR (D¹bêk 2006), a tak¿e
nawi¹zujê do innych koncepcji teoretycznych i badañ empirycznych nad PRL
w zakresie koncepcji teoretycznej przede wszystkim do teorii totalitaryzmu
Hanny �widy-Ziemby (1997: 51). Istotne dla mojej pracy pojêcia zaczerpn¹-
³em z prac Adama Podgóreckiego (1995) i Paw³a Moczyd³owskiego (1990).
Poniewa¿ analiza dotyczy najnowszej historii, wielokrotnie odwo³ujê siê do
ustaleñ historyków (Friszke 2003, 2008, 2011, 2011; Kosiñski 2014; Pacz-
kowski 2012; Czerwiñski 2016; Koz³owski 2019), do badañ nad S³u¿b¹
Bezpieczeñstwa prowadzonych przez specjalistów z ró¿nych dziedzin nauk
spo³ecznych, których efektem s¹ publikacje wroc³awskiego IPN (Mazur 2014:
13; W stronê antropologii�, 2014; Antropologia donosu 2017; Aparat bez-
pieczeñstwa�, 2020). Wreszcie szczególne miejsce w�ród badañ empirycz-
nych istotnych dla powstania tej pracy zajmuje ksi¹¿ka Daniela Wicentego
(2028) Zgni³e jab³ka, zepsute skrzynki i z³e powietrze. Dysfunkcje w S³u¿bie
Bezpieczeñstwa w latach siedemdziesi¹tych i osiemdziesi¹tych XX wieku, która
zainspirowa³a mnie do napisania tego artyku³u. Do niej bêdê siê te¿ odwo³y-
wa³ wielokrotnie, chocia¿ w mojej pracy przyjmujê odmienn¹ perspektywê
badawcz¹. Wicenty podejmuje bowiem analizê SB z perspektywy jej dysfunkcji,
podczas gdy ja przyjmujê stanowisko Hanny �widy-Ziemby, która unika mó-
wienia o dysfunkcji w odniesieniu do komunistycznego totalitaryzmu, uzna-

1 Zob. ksi¹¿kê (D¹bek 2006) o Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, w której równie¿ wykorzy-
sta³em wywiady z by³ymi pracownikami aparatu partyjnego. Obecnie pracujê nad ksi¹¿k¹ o S³u¿bie Bez-
pieczeñstwa opartej na podobnej metodologii badawczej i podej�ciu teoretycznym.

2 W pracy badawczej wykorzystujê metodologiê socjologicznych badañ jako�ciowych, a konkretnie
metodê biograficzn¹. Ma ona bogat¹ tradycjê w polskiej socjologii. Wi¹¿e siê ona z pozyskiwaniem doku-
mentów osobistych, zob. D¹bek 2006: 51-56.
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j¹c (z czym siê zgadzam), ¿e dysfunkcje by³y wpisane w system totalitarny3,
wynika³y bowiem z jego podstawowych za³o¿eñ ideologicznych. Definiuj¹c
system totalitarny, �wida-Ziemba (1997: 56�57) okre�li³a go jako �System,
w którym rz¹dz¹cy � stanowi¹c wy³¹czny, niekontrolowany o�rodek dyspo-
zycyjny � stoj¹ na stra¿y jednolitych regu³ obejmuj¹cych ca³okszta³t ¿ycia spo-
³ecznego, regu³ podtrzymywanych si³¹ przez aparat przemocy. (...) Regu³y
systemu spo³ecznego ustalone s¹ i wycofywane b¹d� zastêpowane innymi,
wy³¹cznie decyzj¹ rz¹dz¹cych. Przy tym ów zestaw regu³ jest konstrukcj¹ �
w pewnym znaczeniu � abstrakcyjn¹ i sztuczn¹. Ani ich kszta³t, ani kierunek
zmian czy modyfikacji nie stanowi konsekwencji okre�lonych niezamierzo-
nych mechanizmów rozwoju spo³eczno-ekonomicznego. Rz¹dz¹cy na te
mechanizmy s¹ niewra¿liwi, tworz¹c �wiat scenariuszowych »twardych« re-
gu³ arbitralnie. (...) Je�li scenariusz w jakim� zakresie siê zmienia, to ma to
charakter dyrektywny�. Autorka podkre�la³a, ¿e �drugie ¿ycie� by³o niezbêdne
do istnienia komunistycznego totalitaryzmu i nie mo¿na go uznawaæ za wska�-
nik dysfunkcji i rozpadu systemu. Jego �róde³ upatrywa³a w sposobie
ukszta³towania siê komunistycznego totalitaryzmu, który powsta³ jako re-
alizacja sztucznego, ideologicznego scenariusza, i ¿eby rzeczywi�cie funk-
cjonowaæ w ¿yciu spo³ecznym, musia³ zostaæ uzupe³niony przez dodatkowe,
spontanicznie rodz¹ce siê mechanizmy. Jak twierdzi³a, �Jego [drugiego ¿ycia]
funkcj¹ jest wype³nianie luk istniej¹cych z natury rzeczy w systemach total-
nych, w tym kierunku, aby uczyniæ te systemy � swoi�cie funkcjonalnymi.
Okre�li³abym mechanizmy powstawania tej podskórnej warstwy systemu
jako reakcjê »¿ycia« na sztuczno�æ abstrakcyjnego scenariusza, który bêd¹c
� w swej genezie � ideologiczny (a wiêc stanowi¹c sztuczn¹ � realizowan¹
nastêpnie w rzeczywisto�ci � konstrukcjê) nie spe³nia warunków systemu,
zdolnego do funkcjonowania i � choæby czasowego przetrwania� (�wida-
Ziemba 1997: 70).

W�ród zjawisk tworz¹cych �drugie ¿ycie� systemu �wida-Ziemba wymie-
nia miêdzy innymi powszechn¹ korupcjê, fa³szywe planowanie i sprawoz-
dawczo�æ, mechanizmy omijania przepisów (przy fasadowym ich przestrze-
ganiu), walki frakcyjne w partiach komunistycznych (przy jednoczesnych
pozorach jedno�ci), kreowanie siê �brudnej wspólnoty�, kiedy bezwzglêdnie
postrzegana lojalno�æ okre�lonej grupy ludzi opiera siê na nielegalnej wy-
mianie us³ug i wzajemnej wiedzy o nadu¿yciach �partnerów� (1997: 71).
Niektóre z nich analizowa³em szczegó³owo, badaj¹c mechanizmy funkcjo-
nowania aparatu PZPR (D¹bek 2006). Analiza ta pokaza³a, ¿e walki frakcyjne

3 Zgadzam siê z Tomaszem Koz³owskim, który napisa³ ¿e �SB by³a czê�ci¹ systemu pañstwa autory-
tarnego i st¹d zawdziêcza³a sw¹ skuteczno�æ� (2019: 289). Doda³bym jednak, ¿e te¿ wszystkie dysfunkcje
tego systemu.
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w systemie, w którym obowi¹zywa³a jednomy�lno�æ, przebiega³y pomiêdzy
grupami funkcjonariuszy, których nie ³¹czy³ ¿aden wspólny program, a jedy-
nie walka o w³adzê � wspierali siê oni wzajemnie i jednocze�nie atakowali
funkcjonariuszy nale¿¹cych do konkurencyjnych grup (D¹bek 2006; Friszke
2003). Dodatkowym czynnikiem, który ³¹czy³ tak¹ grupê funkcjonariuszy,
by³a �brudna wspólnota� � wiê� oparta na wzajemnej wiedzy o przewinie-
niach i wynikaj¹cej z niej mo¿liwo�ci szanta¿u (Podgórecki 1995: 92�94).
Taka wiê� mog³a siê rozwijaæ intensywnie przede wszystkim, gdy rzeczywi-
ste postawy funkcjonariuszy w³adzy odbiega³y od tego, co w³adze g³osi³y
publicznie. A taka rozbie¿no�æ rozwija³a siê zw³aszcza w okresie os³abienia
ideologicznej ofensywno�ci systemu. Funkcjonariusze szczególnie czêsto ukry-
wali wówczas swoje rzeczywiste pogl¹dy i ró¿norodne wykroczenia przeciw-
ko obowi¹zuj¹cej ich jednomy�lno�ci. Ich wspó³pracownicy � koledzy i prze-
³o¿eni � zwykle wiedzieli o tych wykroczeniach, co stwarza³o dodatkow¹
wiê� ³¹cz¹c¹ grupê. Oczywi�cie w pewnym momencie ta wiedza mog³a byæ
wykorzystana do zaatakowania którego� ze wspó³pracowników i usuniêcia
go ze stanowiska. W badaniu nad mechanizmami w³adzy w PRL stwierdzi-
³em, ¿e wiedza o �religianctwie�, podobnie jak o zwyk³ych zachowaniach
korupcyjnych, mog³a byæ elementem wiêzi tworz¹cej �brudn¹ wspólnotê�.
Uczestnictwo w obrzêdach religijnych by³o bowiem jednym z najczê�ciej po-
pe³nianych przez funkcjonariuszy PZPR wystêpków przeciwko obowi¹zuj¹cej
ideologicznej jednomy�lno�ci (D¹bek 2006: 88, 162, zob. Kosiñski 2014: 155).

Konsekwencj¹ podzia³u ¿ycia spo³ecznego na dwie sfery by³a równie¿
swoista schizofrenia, której ulegali przedstawiciele ówczesnych w³adz, cho-
cia¿ obywatele PRL zwykle dobrze orientowali siê, które dzia³ania w³adzy
stanowi¹ jedynie rytualn¹ fasadê systemu, to zarazem �teatrum� wci¹ga³o
uczestników tych dzia³añ � ci, którzy �wiadomie tworzyli �teatrum� pozo-
rów, zaczynali zarazem traktowaæ je jako prawdê (�wida-Ziemba 1997: 84).
Rz¹dz¹cy, tworz¹c fikcjê, tracili jednocze�nie zdolno�æ do postrzegania rze-
czywisto�ci i racjonalnego dzia³ania (�wida-Ziemba 1997: 54). Istnienie �te-
atrum� by³o te¿ powodem, dla którego w komunistycznym systemie szcze-
gólnego znaczenia nabiera³a policja polityczna, nie tylko jako narzêdzie
niszczenia przeciwników politycznych, ale te¿ jako �ród³o informacji o rze-
czywisto�ci. W³adza, tworz¹c na u¿ytek spo³eczeñstwa jej fikcyjny obraz, sta-
wa³a zarazem przed problemem, w jaki sposób uzyskaæ wiedzê o rzeczywi-
stej sytuacji w pañstwie i spo³eczeñstwie, i w jaki sposób ta wiedza ma byæ
dostarczona rz¹dz¹cym, aby nie dotar³a do spo³eczeñstwa i nie zak³óci³a
�teatrum�. Rozwi¹zaniem by³a tajna s³u¿ba ukrywana przed spo³eczeñstwem,
o której ¿adne informacje nie pojawia³y siê w mediach i której dzia³ania do
1983 roku obywa³y siê bez ustawowego umocowania (Wicenty 2018: 27) �
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dzia³a³a na podstawie tajnych wewnêtrznych instrukcji (Instrukcje pracy ope-
racyjnej�, 2004: 4).

Podkre�laj¹c, ¿e ideologiczny scenariusz kszta³towa³ ca³o�æ ¿ycia publicz-
nego tak¿e w PRL, �wida-Ziemba zwraca³a uwagê, ¿e po 1955 roku szcze-
góln¹ cech¹ tego systemu by³o wprowadzenie scenariuszy, które zawiera³y
wiêcej szczelin i enklaw swobody, ni¿ przewidywa³y scenariusze innych pañstw
komunistycznych, co dawa³o jednostkom i grupom poczucie wiêkszej swo-
body i pozwala³o na zaspokojenie pewnych potrzeb. W�ród tych �wentyli�
�wida-Ziemba wymienia: istnienie �równoleg³ej gospodarki�, indywidual-
nej w³asno�ci ch³opów, zezwolenie na autonomiê w pewnych obszarach na-
uki i kultury, pozwolenie na publikacje czasopism, które cieszy³y siê stosun-
kow¹ swobod¹, wzglêdnie du¿¹ swobodê, jak¹ cieszy³a siê m³odzie¿ kszta³c¹ca
siê (na przyk³ad w latach sze�ædziesi¹tych zezwolono na istnienie m³odzie¿o-
wych klubów dyskusyjnych) (Friszke 2010), ograniczon¹ swobodê wyjazdów
zagranicznych od lat siedemdziesi¹tych (Stola 2020: 10, 205) i wreszcie zgo-
dê na dzia³anie Ko�cio³a katolickiego. Zarazem �wida-Ziemba podkre�la, ¿e
po pierwsze, te swobody by³y ograniczane przez decydentów do pewnych
obszarów, po drugie, korzystanie z nich by³o �ci�le kontrolowane w³a�nie
przez SB, a po trzecie, by³y warunkowe, bo w³adze w ka¿dej chwili mog³y
wycofaæ zgodê na ich istnienie. Na przyk³ad m³odzie¿owe kluby dyskusyjne
by³y, jak opisa³ Andrzej Friszke, poddane inwigilacji przez SB, która donosi³a
w³adzom o dzia³aniach studentów, co prêdzej czy pó�niej powadzi³o do li-
kwidacji ich dzia³alno�ci (Friszke 2010: 75, 103). Ko�ció³ katolicki pozosta³
potê¿n¹ i autonomiczn¹ instytucj¹, niemniej w³adze stara³y siê zneutralizo-
waæ jego wp³ywy poprzez dzia³ania SB, powo³ano w tym celu odrêbn¹ jed-
nostkê organizacyjn¹ (pion IV), a w jej ramach samodzieln¹ grupê D, której
celem by³a dezintegracja Ko�cio³a.

Przedstawiony krótki szkic systemu politycznego PRL ukazuje niezwykle
rozbudowan¹ scentralizowan¹ organizacjê, która daleko odbiega³a od mo-
delu racjonalnej organizacji i od idea³u skutecznego zarz¹dzania. Ta skom-
plikowana struktura prowadzi³a do wielu dysfunkcji, miêdzy innymi do roz-
mycia odpowiedzialno�ci i jak zauwa¿a �wida-Ziemba, stwarza³a dogodne
warunki do stosowania przez grupy funkcjonariuszy strategii ukrytego nie-
pos³uszeñstwa: �wszystko to tworzy skomplikowany konglomerat w ramach
którego nie wiadomo, kto wydaje »dyspozycje« i kto je egzekwuje. Nieczy-
telna struktura w³adzy wytwarza co� wiêcej: okre�lone, znane ludziom i stop-
niowo wypracowane mechanizmy ukrytego »niepos³uszeñstwa«, skryte ko-
terie i uk³ady� (2007: 93).

Kszta³t temu systemowi nadawa³y jego podstawy ideologiczne � a przede
wszystkim zasada jednomy�lno�ci, narzucaj¹ca instytucjom dysfunkcyjny
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charakter4 . Trudno oceniaæ te instytucje pod wzglêdem racjonalno�ci i skutecz-
no�ci dzia³ania, poniewa¿ brak racjonalno�ci i skuteczno�ci dzia³ania nie by³
nastêpstwem jakich� pobocznych, marginesowych cech systemu komunistycz-
nego, ale wynika³ z jego podstawowych zasad, by³ nieuchronnie wpisany w ten
system. Dla �widy-Ziemby �brak racjonalno�ci systemu wyra¿aj¹cej siê w ja-
kichkolwiek zasadach organizacji instytucji na zasadzie celów i �rodków� (1997:
84), oraz brak skuteczno�ci by³ cech¹ charakterystyczn¹ komunistycznych syste-
mów totalitarnych: �paradoksalnie � cech¹ totalitaryzmu komunistycznego jest
wrêcz antyskuteczno�æ (je�li traktujemy pojêcie skuteczno�ci jako pos³uszeñstwo
zarz¹dzeniom) (2007: 93). Systemy komunistyczne charakteryzowa³y siê zatem
dwiema wyda³oby siê sprzecznymi cechami: �skutecznie zniewala³y ludzi i insty-
tucje oraz administracyjnym chaosem i niewydolno�ci¹�5.

Zmiany, jakie nast¹pi³y po Pa�dzierniku 1957 roku w efekcie tak zwanej
odwil¿y, polega³y przede wszystkim na personalnych zmianach w kierownic-
twie PZPR, odej�ciu ze s³u¿by najbardziej splamionych krwi¹ funkcjonariu-
szy UB i MBP oraz na z³agodzeniu rz¹dów PZPR. Zmiany te nie oznacza³y
jednak zmiany ustroju politycznego i jego podstaw ideologicznych. Nie zli-
kwidowano te¿ tajnej policji politycznej � w miejsce UB powsta³a (z prze-
kszta³conego na krótko w MBP) SB. Nie uleg³ zmianie g³ówny cel tajnej policji
politycznej � zapewnienie bezpieczeñstwa sprawowania w³adzy przez partiê
komunistyczn¹, co wymaga³o miêdzy innymi kontroli Ko�cio³a i duchow-
nych. Choæ po 1956 roku cel ten realizowano na ogó³ mniej brutalnie.

Powsta³a w 1956 roku SB by³a elementem systemu w³adz PRL � podlega-
³a ministrowi spraw wewnêtrznych, a zarazem, jak ca³e MSW nadzorowana
by³a przez jednego z sekretarzy KC (wiêkszo�æ decyzji personalnych doty-
cz¹cych MSW zapada³a w Wydziale Administracyjnym KC PZPR)6. By³a to or-

4 W artykule Debata nad totalitaryzmem (D¹bek 2008: 137) pokaza³em, ¿e nie sposób wyja�niæ
�dysfunkcji� totalitaryzmu bez odwo³ania siê do jego podstaw ideologicznych.

5 �wida-Ziemba powo³ywa³a siê tu na przyk³ad gospodarki socjalistycznej: do scenariusza w³adzy
zarz¹dzaj¹cej ca³¹ gospodark¹ nale¿a³a instytucja planowania i sprawozdawczo�ci. W ramach tego scena-
riusza funkcjonowa³y �pos³usznie� wszystkie zak³ady. I to w jego ramach znajdowano drogi do oszustw
wobec w³adz wy¿szych szczebli, przekrêtów, dzia³alno�ci pozornej, tworzenia koterii, �doj�æ�, a tak¿e
pospolitej kradzie¿y (�wida-Ziemba 2007: 93). Nie widzê powodu, aby stwierdzenia �widy-Ziemby od-
nosz¹ce siê do socjalistycznej gospodarki nie mia³y zastosowania do dzia³alno�ci S³u¿by Bezpieczeñstwa.
SB funkcjonowa³a w ramach systemu politycznego PRL i by³a �ci�le powi¹zana z innymi jego instytucjami
i choæby z tego powodu nie mog³a byæ jedyn¹ sprawn¹ instytucj¹ PRL, jak to stwierdzi³ w przeprowadzo-
nym przez Bogdana Rymanowskiego wywiadzie by³y funkcjonariusz Janusz Molka. Mo¿na zauwa¿yæ, ¿e
do�wiadczenie z prac¹ w SB Janusza Molki by³o do�æ szczególne � najpierw zosta³ zwerbowany na TW
przez grupê specjalizuj¹c¹ siê w walce z opozycj¹, a potem �ukadrowiony� i dzia³a³ na etacie niejawnym,
nigdy jednak nie wykonywa³ rutynowej pracy szeregowego funkcjonariusza w komendzie rejonowej,
wojewódzkiej czy departamencie (Rymanowski 2012: 289).

6 Wa¿niejsze dzia³ania, które mog³y mieæ konsekwencje polityczne, by³y konsultowane z Wydzia³em
Administracyjnym KC PZPR oraz z odpowiednim za sprawy bezpieczeñstwa sekretarzem KC PZPR, zob.
Friszke 2008: 11.
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ganizacja rozbudowana, która na dodatek ulega³a sta³ym reorganizacjom, wiêc
w niniejszym tek�cie mo¿liwe jest przedstawienie jedynie jej uproszczonej
struktury i najwa¿niejszych przemian (Aparat bezpieczeñstwa w Polsce�,
2006, 2008). Od listopada 1956 dzia³a³y zasadnicze, prowadz¹ce dzia³al-
no�æ operacyjn¹ jednostki S³u¿by Bezpieczeñstwa7: Departament I � wywiad,
Departament II � kontrwywiad, Departament III � walka z dzia³alno�ci¹ an-
typañstwow¹ w kraju (w³a�ciwa bezpieka). Oprócz tego: Biuro �ledcze (przy-
gotowanie postêpowañ karnych), Biuro �T�/Departament Techniki Opera-
cyjnej, Biuro �B� (obserwacja), Biuro �W� (perlustracja korespondencji), Biuro
�A� (szyfry), Biuro �C� (ewidencja operacyjna). Dzia³a³y te¿ jednostki o cha-
rakterze organizacyjno-kontrolnym � Gabinet Ministra i G³ówny Inspekto-
rat. Ponadto jednostki o charakterze pomocniczym, miêdzy innymi Departa-
ment Spo³eczno-Administracyjny. A tak¿e jednostki po�rednio zwi¹zane z
dzia³alno�ci¹ SB, miêdzy innymi Biuro Paszportów, Biuro Ochrony Rz¹du
(Dudek, Paczkowski 2010), a tak¿e Departament Kadr i Szkolenia (Domini-
czak 1997: 126�127). Struktura SB ulega³a sta³ej ewolucji: w 1962 roku
powsta³ Departament IV � walka z Ko�cio³em; w 1979 Departament IIIA
potem nazywany V � ochrona gospodarki; w latach osiemdziesi¹tych po-
wsta³ Departament VI � rolnictwo, a tak¿e utworzono Zarz¹d Polityczno-
Wychowawczy i Zarz¹d Ochrony Funkcjonariuszy.

Lokalne struktury SB by³y uproszczon¹ kopi¹ jej centrali (np. w komen-
dach wojewódzkich nie by³o wywiadu). Istnia³y w Wojewódzkich i Powiato-
wych Komendach MO (po likwidacji powiatów tylko w niektórych komen-
dach miejskich). W ramach komend MO wydzia³y SB posiada³y pe³n¹
autonomiê; podlega³y I zastêpcy komendanta wojewódzkiego/powiatowego
MO ds. bezpieczeñstwa a od 1983 � I zastêpcy szefa wojewódzkiego/rejono-
wego Urzêdu Spraw Wewnêtrznych ds. SB.

 .
Informacja o przeprowadzonym badaniu

Hipoteza badawcza i przebieg badania

Przystêpuj¹c do badania mechanizmów funkcjonowania aparatu SB, przy-
j¹³em hipotezê, ¿e w SB istnia³y podobne zjawiska jak w aparacie PZPR, ¿e
przede wszystkim istotne znaczenie w kszta³towaniu mechanizmów dzia³a-
nia SB odgrywa³a zasada jednomy�lno�ci. Pomimo zmian po Pa�dzierniku

7 Czêsto te¿ nazywane pionami, poniewa¿ istniej¹cym w centrali departamentom odpowiada³y wy-
dzia³y w wojewódzkich komendach MO i sekcje w mniejszych terytorialnych jednostkach. Na przyk³ad
Departamentowi II w komendach wojewódzkich odpowiada³ Wydzia³ II, III za� � Wydzia³ III (I, czyli
wywiadu w komendach MO nie by³o, chocia¿ by³ jeden pracownik zwi¹zany z wywiadem).
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1956 roku, które sprawi³y, ¿e zwykli obywatele mogli prywatnie wyra¿aæ
swoje pogl¹dy, równie¿ chodz¹c do ko�cio³a, to w sferze publicznej nadal
obowi¹zywa³a zasada jedno�ci moralno-politycznej spo³eczeñstwa z rz¹dz¹-
c¹ PZPR. Wp³ywowy, publicznie okazuj¹cy swoj¹ niezale¿no�æ Ko�ció³ ³a-
ma³ tê zasadê i musia³ byæ przez SB zwalczany, by³ traktowany jako przeciw-
nik w³adzy a¿ do samego rozpadu systemu. By³ � jako jedyna, oficjalnie
dzia³aj¹ca masowa, zhierarchizowana struktura podlegaj¹ca niekontrolowa-
nemu przez w³adzê kierownictwu papie¿a i urzêdów watykañskich � cia³em
�obcym�, choæ zarazem swoim. Wymaga³ sta³ej inwigilacji, prób werbunku
duchownych do tajnej wspó³pracy ze s³u¿bami8  i wreszcie ukrytej lub jawnej
ingerencji w dzia³alno�æ indywidualnych duchownych i struktur ko�cielnych.

Wychodz¹c od tych za³o¿eñ i ilustruj¹c swoj¹ analizê fragmentami wywia-
dów i dokumentów z teczek personalnych funkcjonariuszy, staram siê pokazaæ,
w jaki sposób zasada jednomy�lno�ci prowadzi³a do ukrywania przez funkcjona-
riusz SB (podobnie jak PZPR) uczestnictwa w obrzêdach religijnych i do rozwo-
ju �brudnej wspólnoty�9. Na istnienie tego drugiego zjawiska wskazuj¹ badania
zarówno nad komunistycznymi systemami totalitarnymi, jak i instytucjami to-
talnymi, takimi jak wiêzienia, wojsko, milicja (tzw. grup dyspozycyjnych) (Mo-
czyd³owski 1991). Miêdzy innymi wyniki badañ Daniela Wicentego (2018: 368),
który politykê resortu wobec �religianctwa�, czyli prywatnej religijno�ci funk-
cjonariuszy, opisa³ jako niekonsekwentn¹, niespójn¹, w wyniku której czê�æ funk-
cjonariuszy przy³apanych na tym wykroczeniu unika³a kary albo by³o traktowana
bardzo ³agodnie, wskazuj¹, ¿e podobnie jak w aparacie PZPR, równie¿ w aparacie
MSW w sferze nieformalnej istnia³y grupki funkcjonariuszy, których ³¹czy³a
miêdzy innymi wzajemna wiedza o wykroczeniach, w rezultacie ka¿da polityka
w³adz, która wi¹za³a siê z karaniem i usuwaniem pracowników tej¿e w³adzy ze
stanowisk, nie mog³a byæ ani konsekwentna, ani spójna, ani racjonalna, ponie-
wa¿ nieustannie napotyka³a nie zawsze jawny, ale skuteczny opór tych¿e grup.

Przebieg badania

W latach 2009�2013 przeprowadzi³em wywiady z 32 by³ymi oficerami
SB, ponadto jeden z respondentów odpowiedzia³ na moje pytania w li�cie

8 Jak stwierdzili Antoni Dudek i Andrzej Paczkowski, to duchowieñstwo by³o grup¹, w której d¹¿ono
do stworzenia najbardziej rozbudowanej agentury, zob. Dudek, Paczkowski 2010: 442.

9 Na istnienie w SB �brudnych wspólnot� wskaza³ w podsumowaniu swoich badañ Daniel Wicenty (2018:
445). Jak stwierdzi³, �W cieniu czê�ciowo nieskutecznych instytucji kontrolnych rozkwita³y brudne wspólnoty.
W najbardziej z³o¿onych sytuacjach tworzyli je z jednej strony funkcjonariusze bezpieki, milicji, s³u¿b wojsko-
wych (...) oraz cz³onkowie aparatu partyjnego i administracyjnego, z drugiej za� przedstawiciele »prywatnej
inicjatywy«: od cinkciarzy pocz¹wszy, przez rozmaitych prywaciarzy, na firmach polonijnych skoñczywszy.
Brudne wspólnoty ¿erowa³y w szarej i czarnej (przestêpczej) strefie gospodarki realnego socjalizmu�.
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elektronicznym. Przeprowadzi³em tak¿e przypadkowe, nieuporz¹dkowane
rozmowy z cz³onkami Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych:
by³ymi milicjantami i funkcjonariuszami SB.

Poniewa¿ wcze�niej przeprowadzi³em podobne badanie aparatu PZPR,
naturalne jest porównanie ich przebiegu. Otó¿ trudniejsze by³o samo sk³o-
nienie respondentów do spotkania i rozmowy. Inaczej ni¿ w przypadku funk-
cjonariuszy PZPR, których nazwiska i telefony odnajdowa³em w dokumen-
tach partyjnych, a nastêpnie po prostu do nich dzwoni³em, kontakt z by³ymi
funkcjonariuszami SB zawsze nawi¹zywa³em poprzez ich znajomych. Pierw-
sze kontakty umo¿liwi³a pomoc naukowców i dziennikarzy zajmuj¹cych siê
tematem SB � przede wszystkim Zbigniewa Siemi¹tkowskiego i Piotra Pytla-
kowskiego, którym bardzo dziêkujê. Nastêpnie zastosowa³em metodê kuli
�nie¿nej (Babbie 2003: 205�206) � kolejne kontakty dostawa³em od respon-
dentów, z którymi przeprowadzi³em wywiad. Przy nawi¹zywaniu kontaktów
pomog³o mi te¿ Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych w War-
szawie (SEiRP). W badaniu pos³u¿y³em siê zatem prób¹ celow¹, a wiêc nie-
spe³niaj¹c¹ wymogów reprezentatywno�ci. W przypadku badañ jako�ciowych
taki dobór próby jest przez metodologów powszechnie akceptowany (Bab-
bie 2003: 208; Creswell 2013: 194). Niemniej badacze, staraj¹c siê ograni-
czyæ problemy zwi¹zane z nieprobabilistycznym doborem próby, czêsto do-
bieraj¹ informatorów typowych dla badanej grupy (Babbie 2003: 207). Inni
jako antidotum na b³êdy i zniekszta³cenia próby proponuj¹ maksymalne
zró¿nicowanie próby w celu odkrycia zakresu zró¿nicowania danego zja-
wiska (Lofland 2006: 139). Postuluj¹ zatem zgromadzenie mo¿liwie szero-
kiego i zró¿nicowanego zakresu informacji (Lofland 2006: 38). Wydaje siê,
¿e badana próba zapewni³a uzyskanie takich informacji � znale�li siê w niej
bowiem bardzo ró¿ni ludzie, o ró¿nych osobowo�ciach, biografiach i do-
�wiadczeniach, ³¹czy³o ich jedynie to, ¿e w pewnym okresie pracy zawodo-
wej pracowali w SB. Jednak przebieg ich kariery w SB by³ bardzo ró¿ny,
podobnie jak obecna sytuacja ¿yciowa. Respondenci ró¿nili siê nie tylko tym,
¿e pracowali w odmiennych jednostkach SB, dziêki czemu ich wypowiedzi
pozwalaj¹ wejrzeæ w odmienne wewnêtrzne relacje i problemy tej organi-
zacji, ale tak¿e tym, ¿e byli w�ród nich tacy, którzy odnie�li sukces w resor-
cie � wysokie, kierownicze stanowiska, ale te¿ tacy, którzy nie zrobili karie-
ry, a kilku zosta³o usuniêtych z resortu, jak dzi� twierdz¹, z powodów
politycznych i wspó³cze�nie nie identyfikuj¹ siê z resortem. Respondenci przed-
stawiali wiêc nieco odmienne oceny ró¿nych zjawisk i inaczej szacowali skalê
na przyk³ad religijno�ci w�ród funkcjonariuszy SB. Jednak pomimo tych
ró¿nic przedstawiane przez respondentów charakterystyczne w¹tki, pro-
blemy, opisy pewnych sytuacji, struktur, mechanizmów dzia³ania powta-
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rza³y siê � a wiêc w pewnych istotnych kwestiach 32 nagrane wywiady po-
zwoli³y osi¹gn¹æ efekt nasycenia (Melchior 1990: 117).

Ponadto, w pracy wykorzystujê dodatkowy materia³ badawczy � teczki
personalne funkcjonariuszy SB. Uzna³em bowiem za interesuj¹ce po³¹czenie
techniki wywiadu i analizy teczek personalnych, co pozwala uzupe³niæ i skon-
trolowaæ uzyskane informacje, a wiêc spe³niæ zalecany przez wielu meto-
dologów postulat triangulacji wykorzystywania jednych metod jako uzupe³-
nienie drugich i do kontroli wyników (Chomczyñski 2012). Opracowa³em
zatem teczki personalne 65 funkcjonariuszy, w tym teczki 13 funkcjonariu-
szy, z którymi rozmawia³em (przeczyta³em i zrobi³em notatki).

Wywiady mia³y charakter swobodnej, czêsto wielogodzinnej rozmowy na
temat pracy w resorcie bezpieczeñstwa. Z niektórymi respondentami spotyka-
³em siê wielokrotnie. Przed rozpoczêciem rozmowy informowa³em responden-
tów, ¿e rozmowa bêdzie mia³a charakter anonimowy. Rozmowy przeprowadza-
³em w mieszkaniach respondentów (w siedmiu przypadkach), w kawiarniach
(równie¿ siedmiu), w miejscu pracy respondentów (w czterech), w mieszkaniu
mojej rodziny (w czterech), na uniwersytecie (w czterech), w siedzibie SEiRP
(w trzech), na dzia³ce (w dwóch) i w jednym przypadku najpierw nagra³em
krótk¹ rozmowê w siedzibie SEiRP, a nastêpnie d³u¿sz¹ w parku.

Jakkolwiek prowadzone wywiady mia³y charakter niestandaryzowany �
polega³y na rozmowie z respondentem, której chcia³em nadaæ jak najbar-
dziej naturalny, swobodny charakter, to jednak w trakcie ka¿dej rozmowy
pos³ugiwa³em siê spisanym zestawem pytañ. Choæ szczegó³owe zestawy py-
tañ dostosowywa³em do konkretnego respondenta � do zagadnieñ, którymi
zajmowa³ siê w resorcie, to ogólny zarys problemów, które porusza³em w trakcie
wywiadu, by³ ten sam i dotyczy³ tej sfery ich ¿ycia, która wi¹za³a siê z ich
dzia³alno�ci¹ w SB.

W porównaniu z wypowiedziami by³ych funkcjonariuszy aparatu PZPR,
wypowiedzi by³ych funkcjonariuszy SB by³y moim zdaniem bardziej ostro¿-
ne, skrêpowane obawami, ¿e zostan¹ wykorzystane przeciwko nim i bardziej
podporz¹dkowane ich praktycznym wspó³czesnym celom10, na przyk³ad
obronie przed jakim� oskar¿eniem. Niektórzy respondenci unikali odpowia-
dania na pewne pytania i chocia¿ niekiedy du¿o mówili, to ich wypowiedzi
niewiele wnosi³y do wiedzy o mechanizmach dzia³ania SB. Niemniej by³y
takie tematy, na które respondenci do�æ chêtnie rozmawiali, i by³a w�ród
nich religijno�æ funkcjonariuszy SB.

10 Odwo³ujê siê tu do rozró¿nienia dokonanego przez Michael Oakeshotta (1996: 151�184) prak-
tycznego i historycznego stosunku do przesz³o�ci. Z pierwszym mamy do czynienia, kiedy przesz³o�æ przy-
wo³ywana jest ze wzglêdu na jakie� tera�niejsze potrzeby, z drugim � kiedy sama w sobie stanowi przed-
miot zainteresowañ. Por. Szacka 2006.
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Wywiady zawieraj¹ pewn¹ opowie�æ, w której respondenci staraj¹ siê po
latach odtworzyæ dawn¹ rzeczywisto�æ, co ³¹czy siê oczywi�cie ze zniekszta³-
ceniami. Po pierwsze, respondenci patrz¹ na dawn¹ rzeczywisto�æ ze wspó³-
czesnego punktu widzenia (z perspektywy wspó³czesnego, demokratyczne-
go spo³eczeñstwa), po drugie, nawet je¿eli przyjmiemy, ¿e opowiadaj¹c,
przekazuj¹ informacje, które uwa¿aj¹ za prawdziwe (a nie manipuluj¹), to
jednak up³yw czasu sprawia, ¿e w ich wspomnieniach ró¿ne fakty nak³adaj¹
siê na siebie i zacieraj¹ (dlatego w mojej pracy postawi³em sobie za cel przede
wszystkim analizê mechanizmów dzia³ania SB). Natomiast teczki personalne
to zbiory dokumentów, które mo¿na okre�liæ jako �dokumenty urzêdowe�11,
bo zosta³y wytworzone przez SB, a konkretnie przez pion kadr, w trakcie
przebiegu ca³ej kariery funkcjonariusza. Chocia¿ zarazem mo¿na je okre�liæ
jako dokumenty osobiste (Su³ek 2002: 106).

Wydaj¹ siê one znacznie bardziej wiarygodnym i rzetelnym �ród³em wiedzy
o faktach z ¿ycia funkcjonariusza, poniewa¿ by³y tworzone na bie¿¹co, a ponad-
to niew¹tpliwie w interesie resortu by³o uzyskanie prawdziwych informacji
o kandydacie na funkcjonariusza, a potem o funkcjonariuszu12, choæ zapew-
ne nie zawsze dostarczeniem takich prawdziwych informacji byli zaintereso-
wani kandydaci13 i funkcjonariusze SB. Je¿eli zatem we�miemy pod uwagê
ca³y �spo³eczny proces wytwarzania danych urzêdowych�, który opisuje
Antoni Su³ek (2002: 134�147), to wiarygodno�æ informacji przekazywanych
przez teczki personalne te¿ mo¿e budziæ w¹tpliwo�ci. Oczywi�cie te infor-
macje by³y potem weryfikowane, choæ nawet SB nie zawsze by³a w stanie to
zrobiæ (np. gdy dokumenty uleg³y zniszczeniu w czasie wojny, a �wiadkowie
zginêli), a mo¿e te¿ czasami nie chcia³a (bo np. sprawa dotyczy³a wp³ywowe-
go funkcjonariusza). Ponadto, wiedza, jak¹ dostarczaj¹ teczki, jest do�æ ogra-
niczona � wiêkszo�æ dokumentów w nich zawartych: notatki i opinie na te-
mat funkcjonariuszy, ich charakterystyki i pisane przez nich ¿yciorysy, s¹
rutynowe � powtarzaj¹ charakterystyczne zwroty14 i s¹ tylko nieco uzupe³-

11 Antoni Su³ek (2002: 103) stwierdza, ¿e �Zbiorcza nazwa »dokumenty urzêdowe« obejmuje spra-
wozdania, protoko³y, zestawienia liczbowe, wykazy, zapisy, opisy, spisy, przepisy, pisma i inne materia³y
pisane i wytwarzane przez urzêdy, instytucje i organizacje. Dokumenty te i zawarte w nich dane nazywa
siê te¿ instytucjonalnymi i organizacyjnymi�.

12 Termin �wiarygodne �ród³o� rozumiem tutaj tak jak Antoni Su³ek (2002: 133), który (za Jerzym
Giedyminem) stwierdza, ¿e termin ��ród³o wiarygodne�, a �ci�le �informator wiarygodny�, ma dwa znacze-
nia: �w pierwszym: pewien autor jest wiarygodny w danej dziedzinie, bo z przekazanych przezeñ informacji
prawie wszystkie okaza³y siê prawdziwe�; w drugim (praktycznie dla tej analizy istotniejszym), to taki, który
�d¹¿y �wiadomie do uzyskania i przekazania prawdziwej informacji i posiada do tego wystarczaj¹ce �rodki�.

13 Przeprowadzona praca badawcza pokazuje, ¿e na przyk³ad w przypadku pytania o stosunek do
religii kandydaci do resortu dostosowywali niekiedy swoj¹ odpowied� do antycypowanych przez nich
oczekiwañ resortu, w czym czasami podobno pomagali im sami pracownicy kadrowi.

14 Charakterystyczny jest jêzyk teczek, zob. Jastrzêbska-Golonka 2020: 157�185; Misiak 2020: 186�203.
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nion¹ kopi¹ opinii z wcze�niejszych lat. Oceny w nich zawarte s¹ zwykle
ogólne i niezbyt g³êboko wnikaj¹ w szczegó³y pracy funkcjonariusza � choæ
w niektórych opiniach i charakterystykach pojawiaj¹ siê kryptonimy spraw,
w które by³ zaanga¿owany, pozwalaj¹ te¿ na przyk³ad stwierdziæ, ¿e liczba po-
zyskanych TW by³a jednym z podstawowych kryteriów oceny pracowników
operacyjnych (Wicenty 2018: 335�348). Niekiedy odnajdujemy w nich te¿
jakie� szczególne dokumenty, z których dowiadujemy siê wiêcej o dzia³aniach
funkcjonariusza i SB � najczê�ciej jest tak, gdy funkcjonariusz dopu�ci³ siê ja-
kiego� wykroczenia � wtedy niekiedy w teczce odnajdujemy na przyk³ad do-
nos na funkcjonariusza, wyja�nienia, które z³o¿y³ w tej sprawie, ustalenia jego
prze³o¿onych i decyzjê o wyci¹gniêciu (lub niewyci¹gniêciu) wobec niego kon-
sekwencji s³u¿bowych. W�ród takich spraw w teczkach funkcjonariuszy istot-
ne miejsce zajmuj¹ wykroczenia polegaj¹ce na uczestnictwie funkcjonariusza
lub jego rodziny w obrzêdach religijnych15. Teczki personalne dostarczaj¹ za-
tem wiedzy o pewnych �obiektywnych� wydarzeniach z ¿ycia funkcjonariuszy
i pozwalaj¹ zweryfikowaæ przynajmniej niektóre informacje podawane w wy-
wiadach, miêdzy innymi potwierdzaj¹ religijno�æ funkcjonariuszy SB (chocia¿
te¿ nie pozwalaj¹ oceniæ skali). Z kolei wywiady wydaj¹ siê lepszym �ród³em
informacji na temat subiektywnych ocen wydarzeñ z biografii funkcjonariuszy
ni¿ urzêdowe dokumenty (Zió³kowski, W³odarek 1990: 5).

Badanie pozwala zatem, po pierwsze, na rozpoznanie ró¿nych zjawisk, które
wystêpowa³y w SB � w organizacji, która bardzo rzadko otwiera³a siê dla zewnêtrz-
nych obserwatorów, pozyskaæ informacje o sposobie wystêpowania niektórych
zjawisk, na przyk³ad religijno�ci funkcjonariuszy, po drugie, na poznanie subiek-
tywnej perspektywy badanych na te zjawiska, i wreszcie próbê ich wyja�nienia.

Charakterystyka respondentów

Wszyscy respondenci, z którymi przeprowadzi³em wywiady, byli funk-
cjonariuszami SB16. Stanowi¹ bardzo zró¿nicowany zbiór, co jest wobec nie-
reprezentatywno�ci ilo�ciowej zalet¹. Wprawdzie dominowali mê¿czy�ni, to
rozmawia³em te¿ z dwiema kobietami, pracuj¹cymi w wydziale B, zajmuj¹-
cym siê obserwacj¹ (w którym w ogóle pracowa³o du¿o kobiet). W�ród roz-
mówców by³a znaczna, siêgaj¹ca jednego pokolenia, rozpiêto�æ wieku. Naj-
starsi urodzili siê przed wojn¹. Wojnê prze¿yli jako m³odzi, ale �wiadomi
ludzie, a do resortu bezpieczeñstwa wst¹pili zaraz po wojnie, albo w latach

15 IPN 0604/60 t. 1 s. 46; IPN 0604/1644 s. 32-33.
16 Chocia¿ by³o kilku, którzy nie uwa¿ali siê za esbeków, poniewa¿ uwa¿ali, ¿e Wydzia³ Polityczno-

-Wychowawczy, w którym pracowali, nie by³ czê�ci¹ SB.
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piêædziesi¹tych. Urodzili siê zatem w przedwojennym systemie politycznym
i uczestniczyli w tworzeniu nowego � komunistycznego. Nieco m³odsi uro-
dzili siê tu¿ przed wojn¹ lub w jej trakcie. Wojnê prze¿yli zatem jako dzieci,
a do resortu bezpieczeñstwa wst¹pili po 1956 roku. Wreszcie najm³odsi uro-
dzili siê po wojnie i do pracy w SB przyszli w latach siedemdziesi¹tych, a na-
wet osiemdziesi¹tych. Nie wszyscy respondenci chcieli mówiæ o swoich pry-
watnych sprawach � jeden wprost stwierdzi³, ¿e mo¿e rozmawiaæ ogólnie
o SB, ale nie bêdzie mówiæ o sobie. Inni unikali mówienia o sobie. Jednak
uda³o mi siê ustaliæ, ¿e wielu respondentów urodzi³o siê w rodzinach w jaki�
sposób zaanga¿owanych w nowy system polityczny. Niektórzy mieli pracow-
ników SB lub milicji w�ród cz³onków rodziny. Skrajnym przypadkiem by³
respondent, którego rodzice i wujkowie pracowali w SB.

Zdecydowana wiêkszo�æ � 28 � respondentów � mia³a wykszta³cenie wy-
¿sze, z tym ¿e dziewiêciu zdoby³o wykszta³cenie wy¿sze zaocznie � w trakcie
pracy w resorcie, a siedmiu mia³o jedynie wykszta³cenie resortowe (ukoñ-
czy³o Wy¿sz¹ Szko³ê Oficersk¹ im. Feliksa Dzier¿yñskiego w Legionowie albo
Akademiê Spraw Wewnêtrznych), jedynie piêciu respondentów mia³o wy-
kszta³cenie �rednie. Ponadto piêciu respondentów ukoñczy³o studia lub kur-
sy w ZSRR (jeden zrobi³ doktorat).

Respondenci ró¿nili siê przebiegiem kariery, w�ród nich byli zarówno
przedstawiciele kadry kierowniczej MSW (wiceministrowie nadzoruj¹cy pracê
resortu, szef Wydzia³u Polityczno-Wychowawczego, dyrektor biura, wicedy-
rektorzy departamentów, naczelnicy wydzia³ów), przedstawiciele kadry kie-
rowniczej jednostek terenowych (naczelnicy wydzia³ów, zastêpcy komendan-
tów wojewódzkich i powiatowych ds. SB), jak i zwykli oficerowie. By³o w�ród
nich te¿ dwóch usuniêtych z pracy z powodów politycznych (Kordos 2010:
628�656), a jeden respondent po usuniêciu z resortu odby³ karê wiêzienia17.

 Respondenci ró¿nili siê sta¿em i przebiegiem kariery � dwaj funkcjona-
riusze przepracowali w resorcie przesz³o 40 lat, ale by³ te¿ funkcjonariusz,
który zosta³ usuniêty po przepracowaniu roku. Niektórzy rozpoczynali pra-
cê od razu w centrali resortu (w departamencie), inni w komendach tereno-
wych, a pó�niej awansowali do centrali, inni ca³e ¿ycie pracowali w komen-
dach terenowych. Dla niektórych SB by³o pierwszym i jedynym miejscem
pracy, inni wcze�niej pracowali poza strukturami w³adzy, na przyk³ad byli
nauczycielami. Byli te¿ respondenci, którzy do SB przenie�li siê z milicji (sied-
miu), a tak¿e z wojska (dwóch) i wreszcie jeden respondent przeszed³ z apa-
ratu partyjnego na kierownicze stanowisko w MSW.

17 K. Sulek, Dosta³em rozkaz zabicia ksiêdza. Relacja funkcjonariusza SB, Oficjalna strona senatora
Zbigniewa Romaszewskiego [dostêp 01.03.2022].
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Respondenci byli reprezentantami ró¿nych tak zwanych pionów SB �
pionów operacyjnych (I, II, III, IIIA/V, IV, VI) i pomocniczych. Nie wcho-
dz¹c w szczegó³y, 26 respondentów mia³o do�wiadczenie w pracy operacyj-
nej � pracowa³o przez jaki� czas z tajnymi wspó³pracownikami. Do�æ czê-
stym zjawiskiem by³o przechodzenie pomiêdzy wydzia³ami, równie¿ z pionów
pomocniczych do operacyjnych (co by³o traktowane jako awans).

Respondenci osi¹gnêli tak¿e odmienne stopnie w quasi-militarnej hierar-
chii MSW18 � piêciu osi¹gnê³o najni¿szy stopieñ chor¹¿ego (m³odszego,
starszego); sze�ciu stopieñ kapitana; trzech majora; sze�ciu podpu³kownika; sied-
miu pu³kownika; piêciu genera³a, jeden respondent przyszed³ do resortu z apa-
ratu partyjnego i nie zosta³, jak to siê wtedy mówi³o, �ukadrowiony�.

Wszyscy moi rozmówcy w czasie swojej pracy w SB byli cz³onkami PZPR.
Niektórzy pe³nili funkcje sekretarzy � jeden by³ I sekretarzem Komendy
Dzielnicowej PZPR w MSW, trzech pe³ni³o funkcje I sekretarza Komitetu
PZPR w jednostkach, w których pracowali. Oprócz hierarchii typowych sta-
nowisk, przez które przechodzili w trakcie swojej kariery funkcjonariusze
SB, wielu z nich mia³o mo¿liwo�æ pracy w s³u¿bie dyplomatycznej PRL.

Ukryta religijno�æ funkcjonariuszy SB

Stosunek by³ych funkcjonariuszy SB do Ko�cio³a i religii

Zasadniczym celem niniejszego artyku³u jest ukazanie zjawiska ukrytej
religijno�ci w�ród funkcjonariuszy SB. Informacje na jego temat w wypowie-
dziach respondentów pojawia³y siê w szerszym kontek�cie ich stosunku do
Ko�cio³a rzymskokatolickiego. Wielu respondentów (nie wszyscy) wyra¿a³o
zdecydowany antyklerykalizm, po³¹czony z fascynacj¹ instytucj¹ Ko�cio³a; wielu
antykleryka³ów opowiada³o te¿ o swoich przyjacielskich relacjach z jakim�
duchownym. Porównuj¹c stosunek do Ko�cio³a by³ych funkcjonariuszy PZPR
i SB, mogê powiedzieæ, ¿e by³ on podobny, choæ w wypowiedziach by³ych
esbeków by³o znacznie wiêcej negatywnych uwag, ataków i z³o�liwo�ci.
Wynika³o to w du¿ej mierze z sytuacji spo³ecznej i politycznej, w której pro-
wadzi³em rozmowy (respondenci np. czêsto nawi¹zywali do negatywnych zja-
wisk, które dzi� obserwujemy w Ko�ciele), ale nie tylko, bowiem istotna ró¿-
nica pomiêdzy wypowiedziami funkcjonariuszy PZPR, a SB wynika³a st¹d, ¿e

18 Ró¿nym stanowiskom w resorcie odpowiada³y odmienne stopnie MSW, a wiêc na przyk³ad kie-
rownikowi sekcji w komendzie wojewódzkiej przyznawano stopieñ kapitana, zastêpcy naczelnika stopieñ
majora, a naczelnikowi wydzia³u na ogó³ stopieñ podpu³kownika. Przy czym funkcjonariusz, rozpoczyna-
j¹c pracê w MSW, by³ przyjmowany na pewien etat, na przyk³ad majora, co stwarza³o przed nim szansê,
¿e szybciej lub wolniej przechodz¹c przez kolejne stopnie awansu, osi¹gnie po ilu� latach stopieñ majora,
aby nastêpnie osi¹gn¹æ wy¿sze stanowisko, musia³ przej�æ na inny etat.
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ci drudzy prowadzili tak zwan¹ pracê operacyjn¹. Jej realizowanie anga¿o-
wa³o funkcjonariuszy SB bezpo�rednio w dzia³ania przeciw Ko�cio³owi, któ-
ry by³ traktowany jako w najlepszym razie przeciwnik, co sprawia³o, ¿e wie-
lu respondentów traktowa³o Ko�ció³ jak konkurencyjn¹ �s³u¿bê�. Ponadto,
jak podkre�la³o wielu respondentów, praca operacyjna funkcjonariusza SB
wi¹za³a siê z �babraniem w ludzkich brudach� � polega³a na wyszukiwaniu
ludzkich s³abo�ci, �b³êdów�, aby móc szanta¿owaæ i zmusiæ do wspó³pracy.
By³a te¿ w¹tpliwa moralnie i w zwi¹zku z tym wymaga³a usprawiedliwieñ,
na przyk³ad ¿e wszystkie s³u¿by specjalne tak robi¹ albo ¿e winny jest Ko-
�ció³ i ksiê¿a, którzy anga¿uj¹ siê w politykê. Jednak pomimo licznych nega-
tywnych opinii na temat Ko�cio³a i kleru, respondenci, oceniaj¹c relacje
Ko�ció³�SB, okre�lali je najczê�ciej jako dobre, niewi¹¿¹ce siê z konfliktami.
W ich wypowiedziach opisy tych relacji by³y bardzo podobne do opowiadañ
funkcjonariuszy PZPR � jedni i drudzy mówili o przyjaznych relacjach z lud�mi
wierz¹cymi, tak¿e z duchownymi, opowiadali, jak uda³o siê im za³atwiæ dla
Ko�cio³a jakie� sprawy (D¹bek 2006: 89�90). Dla takiego przebiegu tych
relacji pierwszorzêdne znaczenie mia³o os³abienie ideologicznej mobilizacji
w³adzy i postêpuj¹ca dezideologizacja pracowników aparatu (Koz³owski 2019:
41).

Wielu respondentów podkre�la³o, ¿e pochodz¹ z tradycyjnych, polskich,
religijnych rodzin, ¿e w m³odo�ci byli ministrantami, ¿e w rodzinie maj¹ wiele
osób religijnych, równie¿ duchownych, i utrzymuj¹ z nimi dobre relacje. Teczki
personalne funkcjonariuszy pokazuj¹, ¿e rzeczywi�cie tak czêsto by³o, choæ
pracuj¹c w resorcie, funkcjonariusze starali siê niekiedy ukrywaæ takie fak-
ty19 . Natomiast w przeprowadzonych wspó³cze�nie wywiadach podkre�le-
nie ich pozwala³o respondentom uwypukliæ swój zwi¹zek z polskim spo³e-
czeñstwem, a tym, którzy podkre�lali, ¿e mieli (i maj¹) lewicowe pogl¹dy i s¹
lud�mi niewierz¹cymi, umo¿liwia³o podkre�lenie, ¿e pracuj¹c w SB, nie byli
ideologicznymi marksistami i nie traktowali ludzi wierz¹cych z racji ich pogl¹-
dów za wrogów (�chocia¿ sam wywodzê siê z fanatycznej rodziny, pan pos³u-
cha, kuzyn mój jest ksiêdzem, ojca brata córka jest zakonnic¹, jest, mieszka
w Warszawie (...) mego ojca kuzynki syn jest kardyna³em (...) ja jestem nie wie-
rz¹cy, i koniec (...), ale z t¹ zakonnic¹, (...) to dobrze ¿yjemy, korespondujemy�
(11)). W ten sposób respondenci starali siê powiedzieæ to, co jeden z responden-
tów stwierdzi³ wprost � ¿e chocia¿ ma pogl¹dy lewicowe, to wstêpuj¹c do SB,
nie kierowa³ siê ideologi¹ marksistowsk¹, a wiêc ¿e nie by³ komunist¹.

Ze wzglêdów ideologicznych? Jakich? Ideologicznych? ja by³em ministrantem, mia³em

byæ ksiêdzem, i poszed³em do SB. Przecie¿ ci nauczyciele, o których mówi³em, to po co

19 IPN 0604/1644 s. 29�33.
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poszli? Poszli ze wzglêdów finansowych. Ideologia � to co mia³em byæ faszyst¹? Nie!

komunist¹? Nie! socjalist¹? � te¿ nie. Pogl¹dy lewicowe, to nie znaczy, ¿e cz³owiek zaraz

komunist¹ jest (6).

Byli funkcjonariusze SB (podobnie jak PZPR) w wywiadach odcinali
siê od ideologii marksistowskiej i my�lê, ¿e nie by³a to jedynie dokonana
na u¿ytek wspó³czesny reinterpretacja ich dawnej postawy (chocia¿ tego
nigdy nie mo¿emy byæ pewni). Przedstawiaj¹c relacje pomiêdzy SB i Ko-
�cio³em, podkre�lali, ¿e dziêki temu, ¿e decyduj¹c¹ rolê przesta³y odgry-
waæ w nich ró¿nice �wiatopogl¹dowe, mog³y one staæ siê poprawne, a nawet
dobre20. Na przyk³ad respondent, który odmówi³ udzielenia mi wywiadu,
w li�cie napisa³, ¿e:

[w latach siedemdziesi¹tych] kler by³ postrzegany, ze wzglêdu na swoj¹ odrêbno�æ i po-

wi¹zania miêdzynarodowe, jako przeciwnik ustroju. Jednak raczej jako przeciwnik for-

malny a nie rzeczywisty. Oficerowie nadzoruj¹cy to �rodowisko w ramach kontaktów

s³u¿bowych (nie operacyjnych) mieli z hierarchi¹ na ogó³ dobre, przyjazne relacje, pra-

wie takie jak z kadr¹ kierownicz¹ przedsiêbiorstw i instytucji (33).

Wydaje siê, ¿e respondent, mówi¹c o �przeciwniku formalnym, a nie
rzeczywistym�, mia³ na my�li, ¿e Ko�ció³ dla SB by³ instytucj¹, która by³a
traktowana jako przeciwnik, przeciwko której prowadzono dzia³ania opera-
cyjne, ale os³abniêcie ideologicznego zaanga¿owania funkcjonariuszy w³a-
dzy doprowadzi³o do ukszta³towania siê relacji, które respondenci oceniali
jako dobre. Niektórzy wspominali, ¿e pracuj¹c w SB, spotykali siê z wa¿ny-
mi lud�mi Ko�cio³a (D¹bek 2006: 69), a te spotkania przebiega³y w dobrej,
towarzyskiej atmosferze. Opowiadali, ¿e w sposób nieformalny lokalne w³a-
dze potrafi³y siê dogadaæ z Ko�cio³em i oni siê dogadywali.

To, proszê Pana, bardzo czêsto by³o tak, ¿e z Ko�cio³em mo¿na siê by³o dogadaæ,

tylko czêsto g³upota by³a po jednej i po drugiej stronie, by³ na przyk³ad i do dzisiaj

jest, tylko to ju¿ jest staruszek, taki cz³owiek ksi¹dz, proboszcz z jednej z parafii,

z którym siê normalnie rozmawia³o, raz na jaki� czas, raz na kwarta³, on nie by³ ¿ad-

nym tam tajnym wspó³pracownikiem, nigdzie nie by³ zarejestrowany, absolutnie, nie.

Nie formalnie, raz na jaki czas odbywa³a siê tam u niego jaka� ma³a wódka, uczestni-

czy³ w niej szef wojewódzki, naczelnik wydzia³u, znakomicie siê porozumiewali, i nie

by³o ¿adnych animozji w tym obszarze jego dzia³añ nie by³o ¿adnych animozji abso-

lutnie, a w innych miejscach dochodzi³o, bo by³ albo g³upi ksi¹dz, albo g³upi pracow-

nik (27).

20 Zapewne te¿ taki sposób patrzenia na relacje z Ko�cio³em ukszta³towa³ siê w �wiadomo�ci respon-
dentów w du¿ej mierze za spraw¹ do�wiadczeñ okresu stabilizacji lat siedemdziesi¹tych, kiedy w³adze
PRL d¹¿y³y do doprowadzenia do pewnej normalizacji relacji z Ko�cio³em, zob. Friszke 2003: 349-366.
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Chocia¿ respondenci przedstawiali przyk³ady dobrej wspó³pracy z Ko-
�cio³em i opowiadali, jak swoimi dzia³aniami pomogli jakiemu� ksiêdzu czy
parafii, to pojawiaj¹ce siê w wypowiedziach ¿arty, z³o�liwo�ci �wiadcz¹ jed-
nak, ¿e traktowali tak¹ sytuacjê jako pewien paradoks, polegaj¹cy na tym, ¿e
wspieraj¹ przeciwnika.

Ksiê¿a sami przychodzili, ¿eby im pomóc, do Komitetu, osobi�cie siê spotka³em z takim

przypadkiem, przyszli ksiê¿a do sekretarza mówi¹, ¿e wiatr zerwa³ wie¿ê ko�cieln¹, nie

ma materia³u, co� trzeba zrobiæ. Sekretarz dzwoni do mnie, s³uchaj jest taka sprawa

[�miech], ja mówiê � dawaj zobowi¹zanie i do mnie [�miech] � tak po kole¿eñsku, ¿e�my

¿artowali. Dobra niech oni przyjd¹ obydwaj, jednego nawet zna³em bo kiedy� z nim roz-

mawia³em � przyszli � ja mówiê, co jest panowie, siadajcie � poczêstowa³em, pogadali-

�my � o co chodzi � no mamy taki k³opot, nie wiemy jak to zrobiæ, ja mówiê � to przy-

szli�cie do bezpieki, któr¹ opluwacie na co dzieñ � [�miech] � ¿artów trochê by³o. Dobra,

mówiê, ale powiedzcie co potrzebne � no potrzebna blacha, deski, co� tam jeszcze �

dzwoniê do znajomego dyrektora, który mia³ tak¹ firm¹, która mo¿e to zrobiæ � mówiê,

s³uchaj, prze�lê ci takich ch³opaków [�miech] (30).

W niektórych wypowiedziach respondenci wprost traktowali ksiê¿y
jak pracowników konkurencyjnej organizacji o podobnym charakterze co
s³u¿ba specjalna21 (�A by³o sporo takich przypadków, ja to wiem, ¿e pod-
szed³ pracownik [do ksiêdza], odby³ z nim pozyskuj¹c¹ rozmowê, a on
poszed³ do biskupa, a biskup powiedzia³: tak, synu, zgód� siê, i zaczyna³a
siê gra operacyjna� (27)). Zarazem widaæ, ¿e w tej walce nie kierowali siê
ideologi¹, ¿e nie chodzi³o o zniszczenie przeciwnika, który stoi na drodze
do realizacji socjalistycznych idea³ów (Koz³owski 2019: 41). Raczej by³a
to rywalizacja profesjonalna, której nie towarzyszy³a osobista wrogo�æ.
Tak¹ postawê dobrze wyra¿a wypowied� respondenta, który wprawdzie
nie zajmowa³ siê Ko�cio³em, ale by³ do�wiadczonym pracownikiem ope-
racyjnym.

Ja do tego tak podchodzi³em i moi koledzy, jak do partii szachów, ¿eby okazaæ siê lep-

szym od przeciwnika, po prostu, czasami przeciwnik nie wiedzia³, ¿e my jeste�my lepsi

i to by³o dobre [�miech] (3).

Nie oznacza to jednak, ¿e praca operacyjna by³a, jak próbuje przedstawiæ
respondent, tylko gr¹ i nie wp³ywa³a na sposób my�lenia funkcjonariuszy i ich
stosunek do Ko�cio³a. Funkcjonariusze SB, prowadz¹c pracê operacyjn¹ �
pozyskuj¹c tajnych wspó³pracowników (TW), wyszukiwali �materia³y kom-
promituj¹ce� � ludzkie wystêpki, s³abo�ci, b³êdy, aby móc ich zaszanta¿owaæ

21 Wypowiedzi respondentów zawiera³y wiele usprawiedliwieñ redukuj¹cych dysonans moralny, któ-
ry pojawia³ siê w zwi¹zku z ich dzia³aniami w SB, zob. Kosewski 1985: 39�40.
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i zmusiæ do wspó³pracy. W przypadku ksiê¿y oznacza³o to, ¿e pracownik SB
zajmowa³ siê takimi sprawami.

No, wiêc, proszê Pana, by³y trzy rzeczy � korek, worek i rozporek. Czyli tak, korek to

pijañstwo, worek to pieni¹dze, rozporek to sprawy kobiece, czy po prostu pedofilia

itd. (28).

Kszta³towa³o to charakterystyczny dla funkcjonariuszy SB sposób my�le-
nia, którego elementem by³a specyficzna koncepcja natury ludzkiej � na ka¿-
dego mo¿na �co�� znale�æ i w ten sposób z³amaæ i zwerbowaæ.

Proszê Pana, czyste jest niemowlê do zrobienia pierwszej kupy, pó�niej ju¿ nie ma

ludzi czystych. A wiêc ja mia³em ogromn¹ przewagê nad cz³owiekiem22 (27).

Staraj¹c siê zwerbowaæ ksiêdza, albo zmusiæ go, ¿eby zaprzesta³ wypowiadania siê

w kwestiach, które w³adze PRL uznawa³y za polityczne, SB czêsto utrudnia³a mu

¿ycie.

I je¿eli takiemu za³ó¿my ksiêdzu chcia³o siê utrudniæ ¿ycie w danej parafii, to niestety

tak siê robi³o (utrudnia³o budowê Ko�cio³a), tak by³o jest i bêdzie. I ¿eby go pozy-

skaæ, to owszem wtedy siê prowadzi³o rozmowê: Ksi¹dz wie... to trzeba tak. To niech

ksi¹dz nie zajmuje stanowiska politycznego z ambony i nie mówi o tym, o tamtym.

No, ró¿ne by³y tam (8).

Takie dzia³ania, czêsto sprzeczne z obowi¹zuj¹cymi w spo³eczeñstwie
normami moralnymi, wymaga³y od realizuj¹cych je funkcjonariuszy wytwo-
rzenia pewnych usprawiedliwieñ redukuj¹cych dysonans moralny (Kosew-
ski 1985: 39�40). Wypowiedzi respondentów zawieraj¹ wiele takich uspra-
wiedliwieñ, jednak nie ma w�ród nich takich, które odwo³ywa³yby siê do
ideologii. Respondenci najczê�ciej mówili, ¿e �wszystkie s³u¿by tak robi¹�,
albo obarczali win¹ innych � ofiary ich dzia³añ.

Wtr¹canie siê kleru w politykê by³o potê¿ne. Wie Pan list biskupów by³ najbardziej spek-

takularnym, przejawem tego. Ko�ció³ siê pcha³ ca³y czas w politykê, a wiem o tym do-

brze, bo pó�niej, w Warszawie mo¿e to nie by³o tak widoczne, natomiast pó�niej jak

poszed³em na prowincjê, chocia¿ mo¿e nie zas³uguj¹c¹ na miano prowincji. Ale tam to

ju¿ by³o widaæ ewidentnie (27).

Postêpuj¹ca dezideologizacja wp³ynê³a tak¿e na stosunek respondentów
do wierz¹cych kolegów. Chocia¿ czê�æ podkre�la³a, ¿e s¹ lud�mi niewierz¹-
cymi i dla nich osobi�cie brak uczestnictwa w obrzêdach religijnych nie by³
problemem, jednak zarazem mówili, ¿e wielu funkcjonariuszy skrycie uczest-
niczy³a w obrzêdach religijnych.

W za³o¿eniach w s³u¿bach wszyscy byli zdeklarowanymi ateistami, ja jestem akurat, tak

¿e ja nie mia³em problemu. Ale komendanci wyje¿d¿ali w inne tereny i brali po cichu

22 Powstanie KOR i dzia³alno�æ takich dzia³aczy opozycji jak Jacek Kuroñ, Karol Modzelewski, Adam
Michnik, a tak¿e ks. Jerzego Popie³uszki pokazuj¹, ¿e mimo ca³ego olbrzymiego aparatu, którym SB dys-
ponowa³a, ¿eby �co�� znale�æ i �z³amaæ cz³owieka�, to nie zawsze odnosi³a sukces.
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�luby, bo za to mogli z pracy nawet wylecieæ. Ale pó�niej, w stanie wojennym to ju¿

szajba odbi³a kompletnie, to funkcjonariusze s³u¿by gazikami wozili córki w bia³ych su-

kienkach do ko�cio³a, jak komunie bra³y, ¿eby wszyscy widzieli (29).

Respondenci ró¿nili siê ocen¹ powszechno�ci zjawiska ukrywania uczest-
nictwa w obrzêdach religijnych, niektórzy starali siê broniæ dobrego imie-
nia resortu (któremu ich zdaniem to zjawisko zagra¿a³o) i podkre�lali, ¿e
nie wszyscy funkcjonariusze to robili, i ¿e w³adzom chodzi³o przede wszyst-
kim, ¿eby nie praktykowaæ religii ostentacyjnie. Musia³o to byæ zjawisko
do�æ powszechne, skoro wiêkszo�æ by³ych funkcjonariuszy o nim mówi,
a tak¿e odnajdujemy jego �lady w teczkach personalnych funkcjonariuszy �
w informacjach o uprawianiu przez funkcjonariuszy SB praktyk religijnych.
W teczkach personalnych nie by³o informacji o usuniêciu z pracy funkcjo-
nariusza z powodu jego uczestnictwa w obrzêdach religijnych, niemniej
w kilku teczkach mo¿na odnale�æ �wiadectwa, ¿e esbecy mieli z tego po-
wodu problemy i w odpowiedzi na oskar¿enia, musieli pisaæ wyja�nienia23.
Respondenci potêpiali takie prze�ladowania, ale te¿ funkcjonariuszy osten-
tacyjnie okazuj¹cych swoj¹ religijno�æ. Nie potêpiali jednak praktykuj¹cych
z punktu widzenia ideologicznego � za to, ¿e ci przyjêli wrog¹ ideologiê.
Usprawiedliwiaj¹c sankcje wobec wierz¹cych funkcjonariuszy SB, powo³y-
wali siê na kwestie praktyczne, ¿e te osoby mog³y zaszkodziæ dzia³aniom
operacyjnym, na przyk³ad zdradziæ jakie� tajemnice w trakcie spowiedzi.
A tak¿e za to, ¿e osoby, które skrycie praktykowa³y religiê, oszukiwa³y SB,
poniewa¿ ka¿dy funkcjonariusz, wstêpuj¹c do s³u¿by, musia³ zadeklarowaæ
odpowiedni �wiatopogl¹d.

Ja funkcjonujê w stowarzyszeniu emerytów i rencistów policyjnych i tam wiceprzewod-

nicz¹cym tego stowarzyszenia jest cz³owiek maj¹cy 84 lata, by³y szef MBP w Szczecinie,

pó�niej wicedyrektor jednego z Biur w MSW. Tak, to jest wypisz wymaluj lata piêædzie-

si¹te, i pogadaæ z nim nie idzie, a jednocze�nie robi taki przekrêt, ¿e on szef wojewódzki

UB w Szczecinie, wyobra¿a Pan sobie jakie pogl¹dy musia³ mieæ, idzie na pielgrzymkê do

Czêstochowy, sk³ada wieniec, itd., i niemal ca³uje ksiêdza po rêkach, który przyszed³ na

op³atek, bo dzisiaj najwa¿niejsz¹ uroczysto�ci¹ religijn¹ jest op³atek (27).

Ja bardzo szanujê przekonania ka¿dego cz³owieka, mo¿e byæ nie wiem jaki kleryka³ to

jego sprawa, natomiast bia³ej gor¹czki dostajê w kontaktach z takimi przechrztami, to

jest dla mnie dyskwalifikuj¹ce, ci wszyscy genera³owie, którzy po 30 latach ma³¿eñstwa

pobrali �luby ko�cielne (3).

Podsumowuj¹c, choæ stosunek respondentów do Ko�cio³a i religii by³
zró¿nicowany, podkre�lali oni, ¿e nie kszta³towa³a go marksistowska ideolo-

23 IPN Po 061/2424/CD/1, s. 140 �141; IPN 710/466, s. 47�49.
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gia, a by³ to stosunek praktyczny, ¿e przy takim podej�ciu relacje pomiêdzy
SB a hierarchi¹ Ko�cio³a uk³ada³y siê na ogó³ dobrze. Natomiast ró¿nego
typu dzia³añ SB wymierzonych w Ko�ció³ nie usprawiedliwiali konieczno-
�ci¹ walki z ideologicznym przeciwnikiem, a na przyk³ad tym, ¿e �Ko�ció³
miesza³ siê do polityki�. Podobnie respondenci potêpiali wierz¹cych funk-
cjonariuszy, nie za ich religijny �wiatopogl¹d, ale za to, ¿e po pierwsze, mogli
zagroziæ dzia³aniom resortu, a po drugie, ³amali zasady, które ka¿dy funkcjo-
nariusz, wstêpuj¹c do SB, musia³ znaæ i zaakceptowaæ. Deklaracje funkcjo-
nariuszy, i¿ s¹ niewierz¹cy, odnajdujemy w ich teczkach personalnych, a �ci-
�lej w ankiecie personalnej, któr¹ wype³nia³ ka¿dy kandydat wstêpuj¹cy do
resortu.

Stosunek do religii i Ko�cio³a jako kryterium przyjêcia do SB

�ród³em wiedzy na temat religijno�ci funkcjonariuszy SB by³y dotychczas
przede wszystkim ich teczki personalne. Zawieraj¹ one zwykle kilka ankiet.
Pierwsz¹ wype³nia³ funkcjonariusz (kandydat), wstêpuj¹c do SB, w pó�niej-
szym okresie wype³nia³ nastêpne. W ankiecie jedno z pierwszych pytañ do-
tyczy³o wyznania. Analizuj¹c ankiety osobowe funkcjonariuszy UB z woje-
wództwa gdañskiego, Daniel Czerwiñski (2016: 144) stwierdzi³, ¿e wyznanie
�rzymskokatolickie� deklarowa³o prawie 74% (201 osób) funkcjonariuszy z pierw-
szego, powojennego naboru, a grupa �bezwyznaniowa� stanowi³a zaledwie
nieca³e 14% (38 osób); natomiast w 1951 roku w województwie gdañskim
widaæ ju¿ by³o odwrócenie proporcji � nieca³e 30% funkcjonariuszy WUBP
i PUBP deklarowa³o wyznanie �rzymskokatolickie�, a niemal 70% okre�la³o
siê jako bezwyznaniowi. Jak zauwa¿a Daniel Wicenty, instaluj¹c nowy po-
rz¹dek spo³eczno-polityczny, komunistyczne w³adze musia³y siê przystoso-
waæ i wzi¹æ pod uwagê, ¿e du¿¹ wiêkszo�æ spo³eczeñstwa stanowi³y osoby
wierz¹ce. Dlatego jeszcze w latach czterdziestych i piêædziesi¹tych w ankie-
tach osobowych w rubryce �wyznanie� dominowa³a odpowied� �katolickie�
lub �rzymskokatolickie�. Jednak i w pó�niejszym okresie w pierwszej wype³-
nianej ankiecie wielu przysz³ych funkcjonariuszy przyznawa³o siê do prak-
tyk religijnych. Waldemar Handke (2025: 208) na podstawie 244 teczek per-
sonalnych funkcjonariuszy SB s³u¿¹cych w województwie leszczyñskim w latach
1975�1990 stwierdzi³, ¿e 20 zaczynaj¹cych pracê w SB napisa³o w ankiecie
�katolickie, praktykuj¹cy�, �praktykuj¹cy, rzymskokatolickie�; 65, a wiêc
najwiêcej, napisa³o �rzymskokatolickie, niepraktykuj¹cy�; 47 �niepraktykuj¹-
cy�; 36 okre�li³o siê jako �bezwyznaniowy�; sze�ciu �bezwyznaniowy, nieprak-
tykuj¹cy�, a jedynie dwóch wpisa³o w rubryce wyznanie: �ateista, niewierz¹-
cy�; w 68 ankietach brakowa³o danych (rubryka niewype³niona i inne).
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W teczkach personalnych 65 funkcjonariuszy, które podda³em analizie,
24 napisa³o w ankiecie �rzymskokatolickie�, 23 napisa³o w ankiecie, ¿e s¹
bezwyznaniowi, piêciu �rzymskokatolickie, niepraktykuj¹cy�, piêciu nieprak-
tykuj¹cy, trzech �bezwyznaniowy wg metryki rzymskokatolickie�, jeden na-
pisa³: �nie wierzê w ¿adne sekty�, czterech: brak danych24. Moja nierepre-
zentatywna próba pokazuje, ¿e wielu funkcjonariuszy, wype³niaj¹c jako
kandydaci do pracy w resorcie ankietê, deklarowa³o wyznanie rzymskokato-
lickie. Szczególnie czêsto deklarowali je funkcjonariusze, którzy rozpoczy-
nali pracê w resorcie zaraz po wojnie (wiêkszo�æ), to oni do koñca PRL pe³-
nili kierownicze stanowiska w resorcie. Oczywi�cie w nastêpnych ankietach
wype³nianych w trakcie kariery w resorcie zdecydowanie dominowa³a ju¿
odpowied� �bezwyznaniowy�25.

W�ród respondentów by³ te¿ przedstawiciel pokolenia funkcjonariuszy,
którzy rozpoczynali s³u¿bê w resorcie zaraz po wojnie; wypowiada³ siê w to-
warzystwie m³odszego kolegi, który pomaga³ mu w odpowiedziach. Re-
spondenci zwrócili uwagê, ¿e w latach czterdziestych, zaraz po wojnie, sto-
sunek w³adz do Ko�cio³a by³ inny ni¿ w pó�niejszym okresie i przedstawiciele
Ko�cio³a katolickiego czêsto uczestniczyli w oficjalnych pañstwowych uro-
czysto�ciach (Osêka 2007: 45).

A: Normalnie w powiecie, w tym czasie kiedy ja by³em w powiecie, to ksi¹dz przychodzi³

na Bo¿e Narodzenie, to by³ op³atek, to by³ 46�47 rok.

B: To tak by³o, teoretycznie do 49, bo dopiero w 49 wziêto siê za Ko�ció³. Ja mam zdjêcia

i mogê Panu udostêpniæ, bo mój Ojciec by³ I sekretarzem PPR-u na Woli w Warszawie

i tam na przyk³ad ufundowano sztandar dla MZK i mój ojciec wbija tzw. pami¹tkowy

gwó�d� w te drzewce jako pierwszy sekretarz KP PZPR, a z ty³u stoi ksi¹dz z ministran-

tami.

A: Tak. Potwierdzam to26 (22).

Teczki personalne funkcjonariuszy UB/SB pokazuj¹, ¿e szczególnie w tym
wczesnym, powojennym okresie27 wielu kandydatów do organów bezpie-
czeñstwa przyznawa³o siê do swojego wyznania religijnego i mimo to byli
przyjmowani do s³u¿by. Równie¿ kandydaci wstêpuj¹cy w pó�niejszych la-
tach przyznawali siê do religijno�ci. Jednocze�nie, wed³ug oficera departa-
mentu kadr, który w latach siedemdziesi¹tych prowadzi³ rekrutacjê do resor-

24 W przypadku czterech funkcjonariuszy w moich notatkach nie znalaz³em informacji o ich stosun-
ku do religii z pierwszej wype³nionej przez nich ankiety (rubryka by³a niewype³niona, brak ankiety itd.).

25 Jak stwierdza Waldemar Handke (2015: 210�214), funkcjonariusze po wst¹pieniu do SB podlega-
li indoktrynacji.

26 Zaraz po wyj�ciu starszego respondenta, jego kolega powiedzia³ z dezaprobat¹, ¿e pan pu³kownik
zaraz po 1989 zacz¹³ bardzo przyja�niæ siê z biskupami.

27 W�ród teczek personalnych, które podda³em badaniu, 18 nale¿a³o do funkcjonariuszy, którzy za-
czynali pracê w SB w latach 1945�1947, w�ród nich 12 zadeklarowa³o wyznanie rzymskokatolickie.
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tu � kryterium �wiatopogl¹dowe by³o podstawowe w MSW i praktykowanie
religii dyskwalifikowa³o kandydata.

Nie wiem (...) jak funkcjonowa³y wydzia³y w poszczególnych komendach wojewódz-

kich (...) ja mogê powiedzieæ na przyk³adzie departamentu kadr (...) Prawdopodob-

nie (w ró¿nych komendach) mog³y mieæ pewne swoje wewnêtrzne kryteria, ale zasa-

da by³a jedna generalna dotycz¹ca wszystkich struktur podleg³ych ministrowi spraw

wewnêtrznych � ankieta � generalnie wyznanie, a wiêc wierz¹cy praktykuj¹cy, nie-

praktykuj¹cy, a je¿eli niepraktykuj¹cy, to z czym to siê dla danego m³odego cz³owieka

� kandydata ubiegaj¹cego siê o przyjêcie do s³u¿by w resorcie spraw wewnêtrznych,

wi¹¿e. (...) Je¿eli praktykuj¹cym, od razu, to w rozmowie wynika³o, to taki kandydat

by³ definitywnie skre�lany. Je¿eli by³ niepraktykuj¹cy to na jakiej zasadzie, jak on

rozumia³ to niepraktykowanie: no wie Pan, zosta³em ochrzczony28, ale mnie to nie

ziêbi, nie parzy (8).

Szczup³o�æ kadr wymusza³a ³agodzenie kryteriów, bo jak zauwa¿y³ inny
respondent,

[w]tedy, gdyby szukali takich pracowników, którzy absolutnie nie maj¹ z Ko�cio³em nic

wspólnego, to by ich nie znale�li, bo po prostu (...) bardziej gorliwie czy mniej gorliwie

ludzie (�) tradycyjnie chodzili do Ko�cio³a (31).

Za pomoc¹ ankiety zbierano informacje nie tylko o religijno�ci funkcjo-
nariusza, ale te¿ ca³ej jego rodziny (Handke 2015: 213) oraz inne � o jego
�rodowisku spo³ecznym (rodzinie, a nawet przyjacio³ach). Po wype³nieniu
ankiety oficer kadrowy dokonywa³ sprawdzenia podanych przez niego in-
formacji � robi³ to poprzez kierowanie zapytañ do ró¿nych s³u¿b i zlecanie spraw-
dzenia lub wykonania wywiadu. Je¿eli sprawdzenie wykaza³o, ¿e informacje
podane przez kandydata w ankiecie odbiegaj¹ od tych uzyskanych w trakcie
sprawdzenia, oficer kadrowy móg³ jeszcze poprosiæ kandydata o wyja�nienie
tych rozbie¿no�ci.

Karalno�æ, wyznanie, przesz³o�æ cz³onków rodziny i kontakty z zagranic¹, takie ele-

menty decydowa³y o przyjêciu do s³u¿by. Wystarczy³o, ¿e wysz³y powi¹zania z zagrani-

c¹ siostry, brata stryjecznego. W wywiadzie to wysz³o, w zwi¹zku z tym, je�li kto� by³

inteligentny, to z takim kandydatem, je¿eli mu zale¿a³o, to rozmawia³ i wyja�nia³, je¿eli

jego wyja�nienia by³y nieprzekonuj¹ce, to dany kandydat nie by³ przyjmowany. Ale

je¿eli on spe³ni³ pewne wymogi, kryteria, i przedstawi³ rzetelnie, to co wiedzia³ od

rodziny czyli taty, mamy, to by³ przyjmowany. Ale to by³o weryfikowane poprzez wy-

wiad i kontrwywiad (8).

28 Niektóre wypowiedzi respondentów wskazuj¹, ¿e sam fakt ochrzczenia by³ przez funkcjonariuszy
resortu rozumiany jako bycie osob¹ wierz¹c¹.
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W teczkach personalnych funkcjonariuszy odnajdujemy liczne napisane
przez kandydatów do s³u¿by wyja�nienia na temat ich przesz³o�ci, miêdzy
innymi religijno�ci w³asnej i rodziny. Ukazuj¹ one, ¿e je¿eli kandydat chêtnie
wyja�nia³ i jego wyja�nienia by³y zgodne z oczekiwaniami resortu, to wyja-
�nienia takie by³y przyjmowane i pozwala³y pomin¹æ wiele zastrze¿eñ, które
mog³y pojawiæ siê w wyniku sprawdzenia kandydata i jego rodziny. Wypo-
wiedzi respondentów wskazuj¹, ¿e resort bezpieczeñstwa mniej uwagi po-
�wiêca³ religijno�ci rodziców kandydatów na funkcjonariuszy. Wydaje siê, ¿e
na religijno�æ starszych ludzi, zw³aszcza kobiet, patrzono z pewn¹ pob³a¿li-
wo�ci¹, t³umacz¹c j¹ brakiem wykszta³cenia, �wiadomo�ci klasowej, zacofa-
niem29.

O tym, ¿e deklaracja �odpowiedniego stosunku do religii� by³a trakto-
wana przez resort jako �wiadectwo identyfikacji z ustrojem politycznym, ale
zarazem podchodzono do niej jak do pewnego rytua³u, przez który trzeba
by³o przej�æ, ¿eby dostaæ pracê w resorcie, �wiadczy, ¿e niektórzy respon-
denci wspominali, ¿e kadrowiec w trakcie przyjmowania do resortu podpo-
wiada³ im jak �odpowiednio� wype³niæ ankietê. Tak wspomina to respon-
dent, który karierê w resorcie rozpocz¹³ od pracy w milicji, a potem przeniós³
siê do SB:

W deklaracji jak ankietê siê sk³ada³o do milicji, pamiêtam, to tam by³ punkt � wierz¹cy

czy nie wierz¹cy. By³o przyjête, ¿e wierz¹cy, ale niepraktykuj¹cy � wierz¹cy to jak by³e�

chrzczony i bierzmowany. Wiêc wiêkszo�æ by³o, ¿e wierz¹cy, ale niepraktykuj¹cy, tak

podpowiada³ kadrowiec jak przyjmowa³, ¿e je�li chcesz pracowaæ, to musisz tak napi-

saæ (28).

�Zak³amanie� � potajemne �luby ko�cielne i chrzciny

Na podstawie wywiadów i analizy teczek personalnych trudno powie-
dzieæ, jak powszechne by³o to zjawisko, niemniej wiêkszo�æ respondentów
by³a przekonana, ¿e by³o powszechne30. Dylemat, przed którym stawali funk-
cjonariusze, polega³ na tym, ¿e ¿yli oni w spo³eczeñstwie, którego wiêkszo�æ
by³a wierz¹ca i praktykowa³a tradycyjne religijne zwyczaje. Jak podaje An-
drzej Friszke, w latach siedemdziesi¹tych do �wyznania katolickiego przy-

29 IPN 710/466, s. 47-49.
30 Mo¿na przypuszczaæ, ¿e zjawisko to nasili³o siê w latach siedemdziesi¹tych i osiemdziesi¹tych.

Andrzej Friszke (2003: 353), analizuj¹c relacje pomiêdzy w³adzami PRL a Ko�cio³em w latach siedem-
dziesi¹tych, stwierdzi³, ¿e �[w] partii, milicji, wojsku obowi¹zywa³a postawa ateistyczna, choæ coraz czê-
�ciej patrzono przez palce na potajemne praktyki religijne. Wed³ug badañ ankietowych z 1978 roku jako
niewierz¹cy deklarowa³o siê jedynie 27,4 procent cz³onków PZPR, na niedzielne msze chodzi³o 25 pro-
cent�.



Krzysztof D¹bek

SOCIETAS/COMMUNITAS

1 (31) 2021240

znawa³o siê 90 procent obywateli�31, a w latach osiemdziesi¹tych wytworzy-
³a siê � jak to okre�la Janusz Mariañski (2013: 40�41) � swoista moda na
katolicyzm. Jednocze�nie funkcjonariusze SB pracowali w organizacji, której
jednym z podstawowych celów by³a walka z Ko�cio³em, w której w latach
siedemdziesi¹tych (a wiêc w okresie normalizacji relacji z Ko�cio³em) po-
wsta³a specjalna jednostka � grupa D, maj¹ca dezintegrowaæ Ko�ció³ dzia³a-
niami, które by³y niezgodne z obowi¹zuj¹cym w PRL prawem (Dudek, Pacz-
kowski 2010: 449). Zakaz uczestnictwa w obrzêdach religijnych musia³ byæ
zatem jedn¹ z podstawowych, obowi¹zuj¹cych w SB zasad, za której z³ama-
nie mo¿na by³o zastaæ nawet wyrzuconym ze s³u¿by. Poniewa¿ jednak funk-
cjonariusze SB nie byli w wiêkszo�ci ideologicznie zaanga¿owanymi wroga-
mi Ko�cio³a, lecz konformistami32, to z chêci¹ pod¹¿ali za zwyczajami
przyjêtymi przez wiêkszo�æ spo³eczeñstwa, ale obawiaj¹c siê o pracê, która
zapewnia³a im stosunkowo wysoki jak na PRL standard ¿ycia, ukrywali uczest-
nictwo w obrzêdach religijnych.

Oczywi�cie nadzór, jakim resort bezpieczeñstwa obejmowa³ ¿ycie funk-
cjonariusza, nie koñczy³ siê na procedurze sprawdzenia przy przyjêciu. Znaj-
duj¹ce siê w teczkach personalnych dokumenty, ukazuj¹, ¿e resort aspirowa³
do sta³ej kontroli swoich pracowników (inna sprawa, czy by³a to kontrola
skuteczna). W�ród tych dokumentów by³y takie, które dostarcza³ sam funk-
cjonariusz, przekazuj¹c resortowi informacje, które musia³ dostarczyæ, gdy
w jego ¿yciu, tak¿e prywatnym, nastêpowa³y istotne zmiany. Na przyk³ad,
gdy funkcjonariusz chcia³ zawrzeæ zwi¹zek ma³¿eñski, musia³ z³o¿yæ raport,
w którym o tym meldowa³. Nastêpnie kandydat/kandydatka na ma³¿onka
funkcjonariusza by³/a sprawdzany/a przez s³u¿by, po czym prze³o¿ony wyda-
wa³ zgodê na ma³¿eñstwo. Wydaje siê, ¿e na ogó³ by³a to formalno�æ, jednak
w jednej z teczek znalaz³em informacjê, ¿e w latach piêædziesi¹tych stosunek
do religii przysz³ej ma³¿onki (oczekiwanie �lubu ko�cielnego) uniemo¿liwi³
ma³¿eñstwo33. Jak podkre�laj¹ respondenci, funkcjonariusz SB nie móg³ wzi¹æ
�lubu ko�cielnego (�Nie by³o mowy, ¿ebym ja jako pracownik bra³ �lub ko-
�cielny, jak pozna³em ¿onê tu, w Suchej � �lub cywilny, chrzest dziecka to by³
taki cywilny, w urzêdzie stanu cywilnego. Nie by³o mowy, �lub ko�cielny
bra³em po zwolnieniu z resortu� (28)), a nawet nie móg³ uczestniczyæ w czy-

31 Chocia¿ w 1976 roku systematycznie w niedzielnych mszach uczestniczy³o 55 procent ludno�ci,
zob. Friszke 2003: 351.

32 Jak siê wydaje, podobnie zdanie o funkcjonariuszach SB wyrazi³ Daniel Wicenty, pisz¹c, ¿e �[b]yli
jak woda, która p³ynie po linii najmniejszego oporu� (Wicenty 2018: 48).

33 IPN 0194/3390, s. 49. Na marginesie dodam, ¿e karierê tego funkcjonariusza za³ama³ romans z pod-
w³adn¹ � zosta³ zwolniony z resortu, razem z funkcjonariuszk¹, która szuka³a u niego ochrony przed
mê¿em równie¿ funkcjonariuszem, który podobno siê nad ni¹ znêca³. M¹¿ doniós³ na swoj¹ ¿onê, ¿e
zdradza, go z L. Ch, w efekcie resort zwolni³ wszystkich bohaterów romansu.
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im� �lubie ko�cielnym, bo mog³o to zaszkodziæ jego karierze (�Nie wiem, czy
M. nie mia³a jakich� k³opotów, mogê siê myliæ, w ka¿dym razie jaka� grupa
pracowników z tego wydzia³u, w którym ona pracowa³a, by³a na �lubie ko-
le¿anki i tam ich sfotografowano i mieli du¿e k³opoty, przy czym chyba ni-
kogo nie zwolniono, ale to by³a taka wpadka, która zamyka³a drogê do awansu
itd.� (32)).

Jednocze�nie wiêkszo�æ respondentów podkre�la³a, ¿e zakaz wziêcia �lu-
bu ko�cielnego nie by³ problemem dla wiêkszo�ci pracowników SB, ponie-
wa¿ zaczynaj¹c s³u¿bê w SB, na ogó³ byli ju¿ ¿onaci/zamê¿ni. Jednak nawet
gdy �lub by³ wziêty w przesz³o�ci, to taki �wystêpek� móg³ byæ wyci¹gniêty
na forum partyjne i stanowiæ powa¿ne zagro¿enie dla kariery funkcjonariu-
sza. Funkcjonariusz móg³ siê wówczas wyt³umaczyæ, ¿e w przesz³o�ci b³¹dzi³ �
by³ pod z³ym wp³ywem Ko�cio³a, ale zmieni³ pogl¹dy i jak pokazuj¹ akta
personalne funkcjonariuszy, taka postawa skruszonego grzesznika by³a sku-
tecznym sposobem na obronê34.

Dla oficerów SB, czêsto ju¿ z powa¿nym sta¿em i na wa¿nym stanowi-
sku, problemem by³y te¿ �luby ko�cielne ich dzieci. Wed³ug respondentów
by³ to jednak mniejszy problem, poniewa¿ w takiej sytuacji funkcjonariusz
móg³ siê wyt³umaczyæ, ¿e nie ma wp³ywu na doros³ego potomka, choæ za-
pewne nie by³o to dobrze przyjmowane. Resort wymaga³ bowiem, by funk-
cjonariusz wychowa³ ca³¹ swoj¹ rodzinê, tak by prezentowa³a odpowiedni¹,
�wieck¹ postawê. Takie oczekiwanie w stosunku do funkcjonariuszy odnaj-
dujemy w wielu opiniach, które znajduj¹ siê w ich teczkach personalnych35.
Opinie te w wiêkszo�ci s¹ napisane w sposób sztampowy, rutynowy i na ogó³
zawieraj¹ same pozytywne (z punktu widzenia s³u¿by) informacje. Ponadto
rutynowy sposób pisania takich opinii sprawia³, ¿e raz zapisana w jakim�
dokumencie informacja by³a czêsto nastêpnie powtarzana w kolejnych, co
mog³o budziæ niepokój funkcjonariusza.

13. III 1956

(...) Prywatnego ¿ycia tow. D. dok³adnie nie znam, wiem, ¿e stosunek jego jest w³a�ciwy.

Czêsto przebywa razem z ¿on¹, chodzi z ni¹ do kina, teatru, opery. Ma powa¿ne trudno-

�ci w wychowaniu ¿ony, która jest wierz¹ca36.

Obrzêdem, na którym zdaniem respondentów najczê�ciej ³apano funkcjo-
nariuszy, by³y chrzty dzieci, zwykle milicjantów. Jednak, jak wynika z wypo-
wiedzi innego respondenta, w³adze resortu du¿o bardziej tolerowa³y religij-
no�æ w�ród zwyk³ych milicjantów ni¿ w�ród oficerów SB.

34 IPN BU 0604/267/CD/1 s. 8.
35 IPN 0604/ 1434, s. 14; Wicenty 2018: 358.
36 IPN 0604/ 1434, s. 16.
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Pó�niej jak ju¿ by³em oficerem, zalicza³em siê do tej elity. Ja mówiê tak � ja puszczê

dziecko do pierwszej komunii, wszyscy z jej klasy id¹... Ja mówiê � Renata Augusta idzie,

to dlaczego moja córka nie mo¿e? � Ty s³uchaj, ty nie porównuj siê do Augusta � August

to jest sier¿ant, dzielnicowy � jakby�my sier¿antów zwalniali, to by nikogo nie by³o,

a ciebie jako oficera przyk³adowo wywal¹ z roboty (18).

Przedstawione przypadki pokazuj¹, ¿e nastêpowa³y one ze wzglêdu na naci-
ski ze strony rodziny i �rodowiska spo³ecznego. Funkcjonariusze byli z jednej
strony pod naciskiem �rodowiska rodzinnego, z drugiej musieli przestrzegaæ
wymagañ, które narzuca³a praca w resorcie i prze³o¿eni. Jak siê wydaje, u wiêk-
szo�ci nie prowadzi³o to do jakich� g³êbokich moralnych konfliktów37, a ra-
czej do tego, ¿e mataczyli, oszukiwali �system� � czyli starali siê w jaki� spo-
sób ukryæ swoje uczestnictwo w obrzêdach religijnych (Kosiñski 2014: 201).
�Ukrycie� polega³o na przyk³ad na tym, ¿e organizowani obrzêdy religijne
na wsi.

Ja nic nie powiedzia³em wyjecha³em z dzieckiem, a wiedzia³em jak siê zachowaæ, ¿e daj¹

zegarki i rowery, da³em piêkny zegarek, ³adniejszy ni¿ tamte, jeszcze jakie� tam fidryga³y

¿ona. I moja córka do tej pory siê �mieje � ja mówiê czy ma pretensje � nie, nie, nie, tata,

wszystko w porz¹dku, bo jak po komunii ka¿de dziecko siê chwali i moje siê musia³o

chwaliæ (18).

W ten sposób postêpowali te¿ funkcjonariusze pe³ni¹cy funkcje partyjne,
zdecydowanie odcinaj¹cy siê od religii. Przy czym to ukrywanie nie oznacza-
³o, ¿e koledzy funkcjonariusza, o tej uroczysto�ci nie wiedzieli, bywa³o, ¿e
sami w niej uczestniczyli. Funkcjonariusze korzystali przy tym z pomocy
znajomych ksiê¿y. Jeden z respondentów, by³y oficer Wydzia³u IV, a wiêc
zajmuj¹cego siê Ko�cio³em, stwierdzi³, ¿e

[t]o po cichu. Okaza³o siê, bo ja nie spotka³em siê z tym, ale okaza³o siê, ¿e mój szef

wszystkie dzieci mia³ ochrzczone, to mia³ znajomego ksiêdza, nie na naszym terenie tylko

innym. (...) W innych miejscowo�ciach mieli zaufanych ksiê¿y (28).

Chrzcili wiêc swoje dzieci tak¿e funkcjonariusze pionu IV, zwalczaj¹ce-
go Ko�ció³, a podobno zdarza³y siê te¿ bardzo bulwersuj¹ce funkcjonariu-
szy przypadki, gdy robili to oficerowie Wydzia³u Polityczno-Wychowaw-
czego, którzy mieli pilnowaæ, aby inni funkcjonariusze SB nie ulegali
�religianctwu�.

Wed³ug respondentów na chrzciny w³adze resortu z regu³y jednak przy-
myka³y oczy, a funkcjonariusze mogli siê powo³aæ na presjê rodziny (�No,
tak, raczej �luby ko�cielne, chrzciny to ju¿ raczej przymykano oczy, zawsze

37 Chocia¿ Daniel Wicenty (2018: 357) przywo³uje przypadek, który �wiadczy o tym, ¿e zdarza³o siê,
i¿ funkcjonariusze prze¿ywali g³êbokie konflikty wewnêtrzne.
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móg³ powiedzieæ, i mówi³, ¿e ¿ona go zmusi³a nie mia³ wyboru, albo chrzci-
ny dziecka, albo rozwód, niektórzy przychodzili i mówili, no muszê ochrzciæ
dziecko, bo rodzina mnie zabije� (1)). Ponadto dzieci mog³y przecie¿ byæ
ochrzczone bez wiedzy rodzica funkcjonariusza. �wiadectwa, ¿e takie przy-
padki siê zdarza³y i ¿e w ten sposób funkcjonariusze t³umaczyli siê przed swo-
imi prze³o¿onymi, odnajdujemy te¿ w ich teczkach personalnych. Oto na przy-
k³ad w jednej z teczek odnajdujemy informacjê o chrzcie dziecka z rodziny
funkcjonariuszy � ojciec by³ wysokiej rangi funkcjonariuszem UB, a matka
równie¿ przez pewien czas pracowa³a w resorcie. Ochrzczenie dziecka nie
zaszkodzi³o karierze jego ojca, w czym zapewne pomog³o zamieszczone kil-
ka stron dalej o�wiadczenie prawos³awnego ksiêdza, który stwierdzi³, ¿e
ochrzci³ dziecko na pro�bê babci, bez wiedzy rodziców.

Proboszcz parafii Prawos³awnej

m. G.

woj. Bia³ostockiego

6 sierpnia 1955

O�wiadczenie

O�wiadczam, i¿ Jan Z., zosta³ ochrzczony przeze mnie w dniu 11 kwietnia 1953 r. Bez

zgody na to i wiedzy rodziców. Uczyni³em to na skutek wy³¹cznie pro�by babci Anny G.,

zamieszka³ej w G., która w tajemnicy dziecko przynios³a do mnie do domu.

Z powodu sprzeciwu matki Niny Z., obecnie akt metryczny dziecka, na mocy zarz¹dze-

nia Arcybiskupa Bia³ostockiego i Gdañskiego Tymoteusza, zosta³ uniewa¿niony i skre�lo-

ny z ksiêgi ko�cielnej.

Proboszcz parafii38.

Przedstawione wypowiedzi funkcjonariuszy i notatki z teczek personal-
nych pokazuj¹, ¿e powszechne by³o zarówno ukrywanie uczestnictwa w ob-
rzêdach, jak i przypadki ich demaskowania. Powodem, dla którego funkcjo-
nariusze uczestniczyli w obrzêdach religijnych, by³a najczê�ciej presja rodziny,
to ona sprawia³a, ¿e uczestniczyli w obrzêdach religijnych, a poniewa¿ gro-
zi³o to im wyrzucenie ze s³u¿by, starali siê to ukryæ.

�Brudna wspólnota�

Ukazuj¹c politykê resortu bezpieczeñstwa wobec przejawów �religianc-
twa�, Daniel Wicenty (2018: 368) s³usznie stwierdzi³, ¿e �Nie widaæ te¿ jed-
nolitego (w domy�le: surowego) traktowania nagannych praktyk esbeków

38 IPN 0604/60 t. 1, s. 53.
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b¹d� cz³onków ich rodzin: czê�æ bywa³a zwalniana lub sama ze s³u¿by od-
chodzi³a, czê�æ z niejasnych wzglêdów pracowa³a w resorcie dalej, ukarana
niezbyt dotkliwie�. Oczywi�cie by³a oficjalna linia partii, by³y formalne in-
stytucje, które zajmowa³y siê �ciganiem i karaniem funkcjonariuszy za �reli-
gianctwo�. Respondenci wymieniali w�ród nich przede wszystkim prze³o¿o-
nych s³u¿bowych i partyjnych, pion polityczno-wychowawczy i pion kadr.
W wywiadach nie pojawi³ siê w ogóle G³ówny Inspektorat Ministra Spraw
Wewnêtrznych (GIM), a Zarz¹d Ochrony Funkcjonariuszy (ZOF) zosta³ zi-
dentyfikowany przez jednego respondenta, który stwierdzi³, ¿e by³a to poli-
cja w policji, która posiada³a TW w�ród milicjantów39. Dodajmy, ¿e �ciga-
niem praktyk religijnych funkcjonariuszy zajmowa³ siê te¿ Wydzia³ IV, który
mia³ o nich informowaæ. Jednak obok tych formalnych instytucji istnia³a
bardzo wa¿na sfera relacji nieformalnych, która nadawa³a ostateczny kszta³t
polityce wobec �religianctwa� funkcjonariuszy. Krzysztof Kosiñski (2014:
169), pisz¹c o �religianctwie� w Milicji Obywatelskiej, stwierdzi³, ¿e �wiele
tu zale¿a³o od �rodowiska, postaw poszczególnych komendantów, relacji
towarzyskich�. Uwa¿a jednak, ¿e sytuacja w MO by³a inna ni¿ w SB. W �wietle
wywiadów sytuacja funkcjonariuszy MO i SB nie by³a a¿ tak odmienna. �ro-
dowisko funkcjonariuszy MO i SB to nie by³y znów tak odrêbne �wiaty �
funkcjonariusze SB te¿ wywodzili siê z rodzin ch³opskich � jak podkre�li³
Kosiñski � przywi¹zanych do katolicyzmu (Kosiñski 2014: 150). Wielu
funkcjonariuszy MO zwabionych lepszymi zarobkami i l¿ejsz¹ prac¹ prze-
chodzi³o do SB (w�ród moich respondentów zrobi³o to siedmiu). Dlatego
uwa¿am, ¿e opinia Kosiñskiego, ¿e wiele zale¿a³o od relacji towarzyskich
i sytuacji w poszczególnych komendach, dotyczy tak¿e funkcjonariuszy SB.
Sytuacja by³a podobna jak w �rodowisku MO � z jednej strony by³a presja na
laicko�æ, z drugiej przymykanie oczu na postêpki funkcjonariuszy, o ile nie
narusza³y wizerunku w³adzy (por. �religianctwo�, Kosiñski 2014: 169). Moim
zdaniem by³o to co� wiêcej ni¿ przymykanie oczu na religijno�æ funkcjona-
riuszy � raczej zjawisko nazwane przez Paw³a Moczyd³owskiego (1990) zmo-
w¹ milczenia. Zjawisko to towarzyszy³o �brudnej wspólnocie�, a wiêc grupo-
wej lojalno�ci opartej na wiedzy o wzajemnych przewinieniach i wynikaj¹cej
z niej mo¿liwo�ci szanta¿u (Podgórecki 1995: 92�94). Wydaje siê, ¿e organi-
zacja SB by³a szczególnie podatna na powstawanie tak zwanych brudnych
wspólnot. Po pierwsze, aparat SB, podobnie jak PZPR, mia³ reprezentowaæ
odpowiedni, zgodny z doktryn¹ marksistowsk¹ �wiatopogl¹d � a skoro by³a
obowi¹zuj¹ca doktryna, to by³y te¿ pewne typowe przeciwko niej wykrocze-

39 Respondent ten trafi³ do SB z MO, a wcze�niej s³u¿y³ w ZOMO � w jedynej s³u¿bie, w której ZOF
rzeczywi�cie móg³ prowadziæ pracê operacyjn¹ i werbowaæ TW, zob. Wicenty 2018: 249.
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nia, które funkcjonariusze musieli ukrywaæ i które mog³y staæ siê pod³o¿em
�brudnych wspólnot�. Po drugie, podstawow¹ zasad¹ dzia³alno�ci SB by³a
tajemnica, jej funkcjonariusze ze wzglêdu na charakter swojej dzia³alno�ci
mieli dostêp do ró¿nych tajemnic � nie tylko pañstwowych, ale te¿ prywat-
nych. Prowadzona przez nich praca operacyjna polega³a na tworzeniu szcze-
gólnych wiêzi, których podstaw¹ czêsto by³a wiedza, jak¹ funkcjonariusz SB
posiada³ i móg³ szanta¿owaæ swojego TW. By³ to wiêc rodzaj �brudnych
wspólnot�, które by³y planowo tworzone przez SB i w których, wed³ug za³o-
¿eñ resortu, dominuj¹ca rola mia³a przypadaæ funkcjonariuszowi SB (cho-
cia¿ czêsto przekszta³ca³y siê w relacje oparte na wzajemno�ci). Mo¿liwe
zatem, ¿e w �rodowisku funkcjonariuszy SB istnia³a sk³onno�æ do przenosze-
nia sposobu dzia³ania stosowanego w ich pracy z TW na relacje z kolegami
funkcjonariuszami.

Jak wynika z wypowiedzi by³ego zastêpcy komendanta wojewódzkiego
ds. polityczno-wychowawczych za praktyki religijne funkcjonariusza odpo-
wiada³ jego prze³o¿ony i najpierw to on mia³ podj¹æ odpowiednie dzia³ania.

Je¿eli chodzi o Wydzia³ Polityczno-Wychowawczy te¿ w czê�ci siê tym zajmowa³. Z tym

¿e chodzi³o o postawy takie laickie, �wieckie. Za praktyki (funkcjonariusza) to prze³o¿o-

nego wypytywano. Jak widziano, ¿e funkcjonariusz chodzi, czy dzieci do komunii wysy-

³a, to prze³o¿ony mia³ obowi¹zek zg³osiæ to do pionu polityczno-wychowawczego czy

kadr, najpierw mia³ obowi¹zek rozmowê przeprowadziæ, albo powinni to na organizacji

partyjnej (17).

Wed³ug respondenta wytyczne pionu polityczno-wychowawczego naka-
zywa³y �cigaæ praktyki religijne funkcjonariuszy. Jednak ta wypowied� poka-
zuje, ¿e niespecjalnie anga¿owa³ siê w te dzia³ania40 i przede wszystkim cho-
dzi³o mu o to, by funkcjonariusze demonstracyjnie nie okazywali religijno�ci.

Wytyczne Grabowskiego i tam jego pionu to jakie by³y � �cigaæ � nie karnie, ale w jaki�

sposób oddzia³ywaæ. Albo przekonaæ, ¿eby tego nie robi³, albo u�wiadamiaæ. Albo po-

wiedzieæ, ¿e nie mo¿e takiego stanowiska mieæ, bo takie s¹ wymogi ideowe, to albo

sam odszed³, albo siê go wnioskiem zdjê³o i przesunê³o, ró¿nie, jak to by³ komendant

jaki�, i tam demonstracyjnie wysy³a na komuniê, a to on ma dbaæ o to, ¿eby nie chodzili

do tego ko�cio³a, to nie móg³ byæ komendantem (17).

Chocia¿ nie jest jasne, na czym mia³o polegaæ to �ciganie, wydaje siê, ¿e
chodzi³o o unikanie stawiania funkcjonariuszom formalnych s³u¿bowych
zarzutów dotycz¹cych ich niew³a�ciwej postawy (raczej nie chodzi³o o pro-
cesy karne, ale o unikanie s³u¿bowych kar). Wed³ug respondenta dzia³ania

40 Wydaje siê, ¿e znaczenie mia³ tu fakt, ¿e zastêpcy ds. polityczno-wychowawczych podlegali szefom
jednostek, w zwi¹zku z tym nie chcieli swoimi dzia³aniami nara¿aæ siê prze³o¿onym. Podobnie zreszt¹ jak
kierownik IOF, zob. Wicenty 2018: 247.
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mia³y polegaæ na rozmowach z prze³o¿onymi funkcjonariuszy, aby ci z kolei
rozmawiali i dyscyplinowali swoich podw³adnych.

Do mnie jak takie co� przysz³o, to mówiê � ja siê nie bêdê zajmowa³, czy ten by³ (...)

u spowiedzi, czy nie. Mnie to nie obchodzi³o. Ja nie chodzi³em i nie

chodzê. Te¿ siê z rodziny katolickiej wywodzê, ale nie praktykowa³em (�) Wysy³a³em

z powrotem do prze³o¿onego, ty nie spychaj tu, porozmawiajcie z ch³opem albo co... Jak

by³ na kierowniczym stanowisku mo¿na by³o zaproponowaæ mu ni¿sze. Zdj¹æ. Nie od-

powiadasz, bo moralnie � bo pod wzglêdem ówczesnego morala nie odpowiada³. Nato-

miast jak to by³ policjant, co Pan go zdejmie na ni¿sze, kto bêdzie po ulicy chodzi³. To mu

tam nagadali co� i on ju¿ wiêcej nie chodzi³, bo raz móg³ tylko ochrzciæ, nie. I tak siê to

rozesz³o (17)

Wypowied� respondenta wskazuje, ¿e te rozmowy oficera Wydzia³u Po-
lityczno-Wychowawczego z prze³o¿onymi funkcjonariuszy mia³y charakter
nieformalny, tak samo jak rozmowy i dzia³ania prowadzone nastêpnie przez
prze³o¿onych z funkcjonariuszami, wydaje siê, ¿e odbywa³o siê to drog¹ nie-
formalnego obiegu informacji i poprzez system nieformalnych kar i nagród
(Moczyd³owski 1990: 27).

To znaczy ukrywali, my�my te¿ o tym wiedzieli, bo to zawsze siê gdzie� wyda, no nie.

To siê prze³o¿onemu mówi³o, s³uchaj tam u ciebie taki, a taki dzieci do komunii,

podobno gdzie� tam chce wywie�æ, bo tam ma znajomego ksiêdza, albo co� tam za³a-

twi³. Nie � ka¿dy siê broni³ � u mnie takich nie ma. Ale wystarczy³o, ¿e mu Pan tak

powiedzia³, to on swoje zrobi³, bo te¿ chcia³, ¿eby jego wydzia³ nie mia³ takich kon-

fliktów. To prze³o¿eni robili na ka¿dym szczeblu. A ja te¿ tak lubi³em powiedzieæ, bo

po co tam (17).

Innym wydzia³em, który odgrywa³ rolê w walce z �religianctwem�, Wydzia³ by³
IV, którego funkcjonariusze mieli obowi¹zek informowaæ o uczestnictwie w obrzê-
dach religijnych ró¿nych przedstawicieli w³adz PRL, w tym tak¿e milicjantów.

Ja w zadaniach mia³em w instrukcji z IV, ¿e trzeba by³o meldunki pisaæ odno�nie aktywu

w³adz, którzy tam czynnie uczestniczy³ w mszach �wiêtych, komuniach, bierzmowaniach,

i meldunki tam sz³y do komitetu miejskiego. I tam obrywali, mieli po prostu blokowane

awanse itd. Przyk³adowo milicjanci siê strasznie bali w tych czasach, ¿eby nie byli widzia-

ni w Ko�ciele (28).

Inny respondent � by³y oficer Wydzia³u III � stwierdzi³, ¿e koledzy z Wy-
dzia³u IV czasami nawet pomagali funkcjonariuszom w odbyciu skrytego
obrzêdu religijnego, kieruj¹c ich do odpowiedniego ksiêdza41.

41 Pojawia siê w zwi¹zku z tym pytanie, które postawi³ Daniel Wicenty (2018: 450) w zakoñczeniu
swojej ksi¹¿ki: czy brudne wspólnoty (po³¹czone wzajemn¹ wiedz¹ o wykroczeniach) mog³y koegzysto-
waæ tak¿e ze �rodowiskami ko�cielnymi. W moim badaniu równie¿ nie uda³o mi siê rozstrzygn¹æ tej kwe-
stii, choæ wypowiedzi by³ych esbeków pokazuj¹, ¿e bywali ksiê¿a, którzy wchodzili w bliskie relacje towa-
rzyskie z funkcjonariuszami SB.
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Tak, z tym, ¿e wie Pan, je¿eli kto� mia³ tak¹ sytuacjê, ¿e narzeczona niestety i rodzina

narzeczonej bez tej liturgii nie mo¿e siê obyæ, to siê sz³o do przyjació³ z pionu IV i siê

pyta³o, gdzie jest zaprzyja�niony ksi¹dz [�miech]... To byli agenci nasi po prostu (�)

[A czy nie by³o przypadków jaki� donosów?] Nie, nie pamiêtam, ¿eby by³a kiedykol-

wiek jaka� taka historia, ¿eby ze strony kleru by³ jaki� rewan¿. [A kolegów z IV?] Nie,

czego� takiego nie, raczej siê traktowali�my po kole¿eñsku (3).

Mo¿e zatem milicjanci byli czê�ciej ³apani na uczestnictwie w obrzêdach
religijnych ni¿ funkcjonariusze SB nie tylko dlatego, ¿e byli mniej ideowi ni¿
towarzysze z SB, ale te¿ dlatego, ¿e ci ostatni byli lepiej chronieni przez ko-
legów?

Respondenci, którzy w trakcie wywiadów przyznawali siê, ¿e postawio-
no im kiedy� zarzuty o uczestnictwo w obrzêdzie religijnym, podkre�lali, ¿e
ca³a sprawa mia³a �ród³o w innym konflikcie w ich �rodowisku. Jeden z re-
spondentów wi¹za³ anonim, w którym oskar¿ono go o wziêcie �lubu ko�ciel-
nego, z faktem, ¿e w roku 1975 roku przeprowadzano reformê administra-
cyjn¹ i czê�æ funkcjonariuszy musia³a zmieniæ miejsce zamieszkania, a poniewa¿
on nie musia³, to kto� zazdrosny napisa³ anonim. Bardzo wiele zale¿a³o te¿
od prze³o¿onego, który móg³ zlekcewa¿yæ anonim i nie nadaæ sprawie for-
malnego biegu.

Ja jak zosta³em pracownikiem w Wydziale III, to od razu przyszed³ anonim, ¿e w 67

bra³em �lub ko�cielny, co by³o prawd¹, bo takie by³o ¿yczenie mojej matki i rodziców

mojej ¿ony, bo ja wtedy mia³em i�æ do milicji pracowaæ. Ale jak ju¿ by³em w s³u¿bie, szef

mnie wezwa³ � mówi � ale powiedz mi prawdê, on by³ taki serdeczny cz³owiek � bra³e�

�lub ko�cielny � bra³em � to popatrz � i siu � podar³ ten anonim. Bo mog³em wtedy

wylecieæ (...) Potem jeszcze jaki� anonim przyszed³ do organizacji, w czasie, gdy tworzy³y

siê nowe województwa, to wielu pracowników musia³o przej�æ do Jeleniej Góry, do Le-

gnicy, to nie u�miecha³o im siê, bo tutaj tracili etaty, a ja zosta³em tutaj zastêpc¹ naczel-

nika, i kto� bardzo chcia³ na to miejsce wskoczyæ a musia³ przenie�æ siê do Czêstochowy,

to napisa³ anonim (32).

Jak mo¿na wyt³umaczyæ powy¿sze zachowanie prze³o¿onego? Mo¿na
powiedzieæ, ¿e prze³o¿ony, który otrzyma³ taki anonim na podw³adnego, �mia³
co� na niego�, dziêki czemu czu³ siê w relacjach z nim bezpieczny i nabra³ do
niego zaufania. Prowadzi³o to do zmowy milczenia wokó³ �religianctwa� i do
kszta³towania siê �brudnej wspólnoty�. Zjawiskom tym sprzyja³, po pierw-
sze, obowi¹zuj¹cy dogmat �socjalistycznej jedno�ci� i wywodz¹cy siê z niego
rytua³ ukazuj¹cy, jak to uj¹³ Jan Strzelecki, liryczny model socjalizmu (Strze-
lecki 1985; D¹bek 2006: 136�142). W okresach stabilizacji systemu sprzyja³
on ukrywaniu ró¿nych wystêpków funkcjonariuszy, poniewa¿ korzystniejsz¹
strategi¹ by³o zachowanie wiedzy o wystêpku innego funkcjonariusza w ta-
jemnicy i poczekanie na odpowiedni¹ okazjê do jej wykorzystania (por. D¹-
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bek 2018�2020: 268). Po drugie, sprzyja³ temu mechanizm opisany przez
Paw³a Moczyd³owskiego, który analizuj¹c relacje pomiêdzy funkcjonariuszami
w strukturze instytucji totalnych42, stwierdzi³, ¿e je¿eli w takiej hierarchicz-
nej strukturze pojawi siê jakie� negatywne zdarzenie, to przez w³adze tej in-
stytucji mo¿e byæ traktowane jako �wiadcz¹ce �le nie tylko o pracy funkcjo-
nariusza, ale tak¿e jego prze³o¿onych. W zwi¹zku z tym takie negatywne
informacje s¹ czêsto przez nich pomijane, chyba ¿e zostali oni powiadomieni
o nich oficjalnie. Prowadzi to do zjawiska, które Moczyd³owski nazwa³ uni-
kaniem wiedzy negatywnej, czyli unikania takich sytuacji, w których o nega-
tywnych zjawiskach mo¿na by siê dowiedzieæ oficjalnie oraz do zmowy nie-
wiedzy � czyli powszechnego unikania wiedzy negatywnej, im wiêkszej grupie
funkcjonariuszy i im wy¿szego szczebla zagra¿aj¹ konsekwencje s³u¿bowe
w wypadku ujawnienia zdarzeñ negatywnych43. A tak¿e do ukszta³towania
nieformalnego obiegu informacji i systemu nieformalnych kar i nagród (Mo-
czyd³owski 1990: 27). Oba te przedstawione powy¿ej mechanizmy sprzyja³y
zmowie milczenia wokó³ �religianctwa� w�ród funkcjonariuszy i kszta³towa-
niu siê �brudnej wspólnoty�. Jak podkre�lili niektórzy respondenci, je¿eli
takie sprawy �wychodzi³y�, to znaczy formalnie stawa³y siê obiektem zainte-
resowania w³adz resortu, to s³u¿y³y jako pretekst, aby kogo� usun¹æ.

Wie Pan, prawda by³a taka, ¿e niektórzy wysocy pu³kownicy brali �luby ko�cielne,

chrzcili dzieciaki, tylko w jaki� takich parafiach, gdzie ksi¹dz by³ mocno z nami za-

przyja�niony, i to w ten sposób, to nigdy, nigdzie nie wychodzi³o, oczywi�cie by³a to

dziecinada, bo przecie¿ wszyscy siê orientowali, udawali�my, ¿e siê nic nie sta³o. Móg³

byæ pretekst do usuniêcia, tak. (...) wiadomo by³o, ¿e je¿eli kto� staje siê niewygodny

czy (...) trzeba go usun¹æ, przesun¹æ itd., to by³o to wykorzystywane jako pretekst,

zdecydowanie, i to by³o wiadomo, ¿e pierwsze co wyci¹gn¹, je¿eli co� maj¹ do które-

go� z kolegów (...) jakie� kontakty z Ko�cio³em, z liturgi¹ (...) to wiadomo, ¿e mu to

wyci¹gn¹ (3).

W okresie stabilizacji systemu dominowa³a jednak we w³adzach tenden-
cja do ukrywania ró¿nych wystêpków, czemu sprzyja³a �brudna wspólnota� �
funkcjonariusze mieli wzajemnie na siebie ró¿ne kompromituj¹ce materia³y
(nie tylko o uczestnictwie w obrzêdach religijnych), panowa³a pewnego ro-
dzaju równowaga i wiêkszo�æ wola³a unikaæ konfliktów.

42 Wprawdzie Moczyd³owski opiera³ siê na badaniach nad s³u¿b¹ wiêzienn¹, ale jego analiza hierar-
chicznej struktury, grupy dyspozycyjnej wobec w³adzy politycznej, mo¿e tak¿e byæ wykorzystana do wy-
ja�nienia zjawisk zachodz¹cych w SB, zob. Moczyd³owski 1990: 23�24.

43 Jak pisze Moczyd³owski (1990: 26�27), �Piramidalnie zorganizowana odpowiedzialno�æ i zmowa
niewiedzy sprawiaj¹, i¿ prawdopodobieñstwo oficjalnego ujawnienia danego zdarzenia jest tym mniejsze,
im wiêkszej grupie i im wy¿ej sytuowanym w hierarchii s³u¿bowej zagra¿aj¹ negatywne konsekwencje ze
wzglêdu na zaj�cie tego wydarzenia�.
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Wed³ug respondentów uczestnictwo w obrzêdach religijnych by³o po-
wszechnie ukrywane, prze³o¿eni czêsto wiedzieli o nich, ale z regu³y udawa-
li, ¿e nie wiedz¹. Wokó³ zjawiska panowa³a zmowa milczenia. Sprawê wyci¹-
gano, kiedy chciano siê funkcjonariusza pozbyæ. Takie oskar¿enie mia³o zatem
charakter czysto instrumentalny � chodzi³o o za³atwienie jakiej� innej spra-
wy � do czego wyci¹gniêcie sprawy o uczestnictwo w obrzêdzie religijnym
by³o wygodnym instrumentem. To, czy taki atak odnosi³ sukces, zale¿a³o od
pozycji zaatakowanego, od poparcia, jakie mia³ u prze³o¿onych i kolegów.
Je¿eli cieszy³ siê zaufaniem prze³o¿onych, by³ lubiany przez kolegów i dodat-
kowo zanurzony w �brudnej wspólnocie�, nie ponosi³ powa¿nych konse-
kwencji. Koñczy³o siê na wyja�nieniach obwinionego, które by³y przyjmo-
wane przez prze³o¿onych i odk³adane do akt (co nie znaczy, ¿e gdy
funkcjonariusz podpad³, nie mo¿na by³o sprawy wyci¹gn¹æ).

Podsumowanie

Komunistyczne systemy totalitarne powsta³y jako próba wprowadzenia
w ¿ycie marksistowskiej utopii spo³ecznej. Jak stwierdzi³ Andrzej Walicki, w tym
ideologicznym projekcie zasadnicz¹ rolê odgrywa³a idea jedno�ci socjalistycz-
nego spo³eczeñstwa (Walicki 1996: 69) i nie by³o w nim miejsca na odmien-
no�æ i ró¿norodno�æ. Pomimo zmian, które nast¹pi³y po 1956 roku, idea
jedno�ci nadal by³a podstawow¹ zasad¹ � obowi¹zuj¹c¹ i kszta³tuj¹c¹ ¿ycie
polityczne i spo³eczne w pañstwach komunistycznych, chocia¿ by³a ju¿ nieco
inaczej wprowadzana w ¿ycie. Przede wszystkim oznacza³a obowi¹zek za-
chowania jednomy�lno�ci czy te¿ jednolito�ci postaw i zachowañ w pu-
blicznej sferze ¿ycia spo³ecznego i dotyczy³a ludzi zaanga¿owanych w spra-
wowanie w³adzy, a wiêc pracowników aparatu PZPR, ale tak¿e innych
funkcjonariuszy w³adzy, miêdzy innymi oficerów SB. W powy¿szej analizie
pokaza³em, ¿e zasada jednomy�lno�ci prowadzi³a do ukrywania przez funk-
cjonariuszy SB przejawów religijno�ci w³asnej i rodziny. Wed³ug responden-
tów w obrzêdach religijnych uczestniczyli zarówno szeregowi funkcjonariu-
sze MO i SB, jak wysocy rang¹ oficerowi. O tym uczestnictwie powszechnie
wiedziano, choæ w �rodowisku panowa³a na ten temat zmowa milczenia44.
Wypowiedzi respondentów wskazuj¹, ¿e tym, co sk³ania³o funkcjonariuszy
do praktyk religijnych, by³ konformizm � dotkliwie odczuwali, ¿e ich rodzi-
ny nie mog³y uczestniczyæ w zwyczajach religijnych powszechnie praktyko-

44 W przywo³anym przez Daniela Wicentego (2018: 359) opracowaniu Zarz¹du Polityczno-Wycho-
wawczego pisano, ¿e wcze�niej w resorcie traktowano �religianctwo� funkcjonariuszy i ich rodzin jako �swoiste
tabu�, AIPN Gd. WUSW Elbl¹g, 414/9, Biuletyn Zarz¹du Polityczno-Wychowawczego nr 6/1984.
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wanych w polskim spo³eczeñstwie. Nie chodzi³o im o brak zaspokojenia g³ê-
bokich potrzeb religijnych, ale mo¿liwo�æ ¿ycia w taki sam sposób jak wiêk-
szo�æ. Gdy w resorcie oczekiwano od nich, aby zrezygnowali ze zwyczajów
powszechnie przyjêtych w polskim spo³eczeñstwie, zachowywali siê w spo-
sób do�æ typowy dla zwyk³ych obywateli PRL � krêcili, oszukiwali, ukrywali �
w czym zapewne pomaga³y im umiejêtno�ci i mo¿liwo�ci, jakie dawa³a praca
w SB. Przy czym ukrywanie nie oznacza³o, ¿e koledzy o tych uroczysto�ciach
nie wiedzieli. Wypowiedzi respondentów, a tak¿e wyja�nienia, które odnaj-
dujemy w ich teczkach (które pisali, gdy zostali przy³apani na �religianc-
twie�), wskazuj¹, ¿e koledzy wiedzieli, a czasami w nich uczestniczyli, a na-
wet pomagali w ich zorganizowaniu. Wypowiedzi kilku respondentów
ukazuj¹, ¿e zdarza³y siê przypadki, ¿e kolegom pomagali te¿ funkcjonariusze
Wydzia³u IV, którzy kierowali ich do swoich ksiê¿y-agentów (choæ w przy-
padku ka¿dego uczestnictwa funkcjonariusza w³adz w obrzêdzie religijnym
ich obowi¹zkiem by³o z³o¿enie meldunku w³adzom). Z wypowiedzi respon-
dentów wynika zatem, ¿e raczej nikt nie by³ zainteresowany ujawnianiem �re-
ligianctwa� � funkcjonariusze mogli siê obawiaæ, ¿e je¿eli sprawa zostanie ujaw-
niona, w trakcie wyja�nieñ oskar¿ony ujawni, ¿e doskonale wiedzieli o jego
�tajemnicy� i mogli siê obawiaæ, ¿e ujawnienie jej mo¿e zaszkodziæ ich karie-
rze. Nawet funkcjonariusze pionu polityczno-wychowawczego (którzy powinni
zwalczaæ �religianctwo�) raczej spychali ten obowi¹zek na bezpo�rednich prze-
³o¿onych funkcjonariuszy, aby po cichu, nieformalnie dyscyplinowali swoich
podw³adnych. Zastêpcy ds. polityczno-wychowawczych te¿ bowiem podlega-
li lokalnym komendantom i nie chcieli wchodziæ z nimi w konflikty. Wszyst-
kim zale¿a³o wiêc, by takie sprawy by³y za³atwiane bez rozg³osu i nie dociera³y
do w³adz wy¿szego szczebla. W³adze resortu zarówno na szczeblu centralnym,
jak i lokalnym niechêtnie zajmowa³y siê wiêc �religianctwem� � nawet je¿eli
dociera³y do nich jakie� donosy, czêsto wola³y nie nadawaæ sprawie oficjalne-
go biegu, a je¿eli ju¿ by³y do tego zmuszone, to do�æ chêtnie przyjmowa³y
wyja�nienia funkcjonariuszy, na przyk³ad ¿e zmusi³a ich do tego presja rodzi-
ny. Wed³ug respondentów takie sprawy jak chrzest dziecka, �lub ko�cielny, by³y
wyci¹gane jedynie wtedy, gdy dochodzi³o do jakiego� konfliktu w �rodowisku,
a i wtedy przy³apany na �religianctwie� zwykle potrafi³ siê obroniæ i nie pono-
si³ powa¿niejszych konsekwencji. I chocia¿ faktycznie za uczestnictwo w ob-
rzêdach religijnych mo¿na by³o zostaæ usuniêtym z SB, to wiele zale¿a³o od
pozycji funkcjonariusza w �rodowisku, a przede wszystkim od jego relacji
z prze³o¿onymi. Zdaniem respondentów, je¿eli kogo� wyrzucano z resortu za
uczestnictwo w praktykach religijnych, to zwykle by³ to pretekst, którym prze-
³o¿eni pos³ugiwali siê, by pozbyæ siê z SB funkcjonariusza, którego chcieli usu-
n¹æ z jakiego� innego wzglêdu, natomiast je¿eli funkcjonariusz cieszy³ siê uzna-
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niem prze³o¿onych i by³ lubiany przez kolegów, unika³ powa¿niejszych konse-
kwencji. Wydaje siê zatem, ¿e �ukryta� religijno�æ funkcjonariuszy � �tajemni-
ca�, o której wszyscy wiedzieli, stawa³a siê elementem �brudnej wspólnoty�,
która raczej integrowa³a, ni¿ dezintegrowa³a �rodowiska funkcjonariuszy. Mo¿na
przypuszczaæ, ¿e funkcjonariusze, którzy w �ukryciu� dokonali obrzêdu reli-
gijnego, mogli obawiaæ siê wchodzenia w konflikt z prze³o¿onymi, bo wie-
dzieli, ¿e w takiej sytuacji ten fakt zostanie im wyci¹gniêty. Religijno�æ funk-
cjonariuszy, albo raczej wiedza o niej, by³a tak¿e funkcjonalna z punktu widzenia
lokalnych i centralnych w³adz SB, którym stwarza³a wygodny sposób na pro-
wadzenie �polityki kadrowej�. Gdy jaki� funkcjonariusz stawa³ siê niewygod-
ny dla prze³o¿onych, mo¿na by³o go zwolniæ nie ze wzglêdu na ów rzeczywisty
powód (co mog³o byæ dla prze³o¿onych niewygodne), lecz �religianctwo�.

Polityka w³adz resortu wobec �religianctwa� nie by³a konsekwentna ani
racjonalna, i nie mo¿na doszukaæ siê w niej jakiego� wzoru dzia³ania (Daniel
Wicenty 2018: 368). Ostateczny, rzeczywisty jej kszta³t wyznaczany by³ bo-
wiem przez postawy poszczególnych kierowników jednostek MSW, niefor-
malne relacje towarzyskie w jednostkach MSW i �brudna wspólnota�. Poli-
tykê tê charakteryzowa³ chaos, brak racjonalno�ci i konsekwencji dzia³añ.
Czy jednak skrywan¹ religijno�æ funkcjonariuszy SB mo¿na traktowaæ jako
zjawisko dysfunkcyjne dla S³u¿by Bezpieczeñstwa?

Wydaje siê, ¿e trudno jednoznacznie tak j¹ okre�liæ, bo trudno stwier-
dziæ, czy religijno�æ funkcjonariuszy mia³a negatywny wp³yw na realizacjê
zasadniczego celu SB, czyli inwigilowania i kontrolowania spo³eczeñstwa?
Czy �religianctwo� prowadzi³o do tego, ¿e funkcjonariusze na przyk³ad nie
podejmowali siê inwigilowania Ko�cio³a? Wydaje siê, ¿e raczej nie, ponie-
wa¿ religijnym sk³onno�ciom ulega³a jednak tylko pewna czê�æ aparatu, za-
pewne funkcjonariusze pionu IV zajmuj¹cego siê Ko�cio³em, a zw³aszcza sa-
modzielnej grupy D, prowadz¹cej dzia³ania, których celem by³a dezintegracja
Ko�cio³a (Wicenty 2018: 31), raczej mieli mniejsz¹ sk³onno�æ do �religianc-
twa�. Ponadto, poniewa¿ uczestnictwo funkcjonariuszy SB w obrzêdach re-
ligijnych najczê�ciej powodowane by³o ich konformizmem � uleg³o�ci¹ wo-
bec nacisków rodziny i �rodowiska spo³ecznego � nie oznacza³o wcale, ¿e
funkcjonariusze ci nie bêd¹ ulegaæ prze³o¿onym, którzy bêd¹ od nich wyma-
gaæ dzia³añ wymierzonych w ksiê¿y, a zatem funkcjonariusze SB mogli za-
chowywaæ przyjazne kontakty z niektórymi ksiê¿mi, a jednocze�nie prowa-
dziæ dzia³ania nêkaj¹ce wobec innych. Ukrywana religijno�æ funkcjonariuszy
nie prowadzi³a te¿ do rozk³adu struktur organizacyjnych SB � wrêcz prze-
ciwnie, wydaje siê, ¿e w okresie os³abienia ideologicznej legitymacji syste-
mu, skrywane �religianctwo�, staj¹c siê elementem �brudnych wspólnot�
prowadzi³o do integracji i stabilizacji systemu.
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Rozró¿nianie dzieci �prawych� i �nieprawych�, czyli zrodzonych przez kobie-
tê bêd¹c¹ w legalnym zwi¹zku ma³¿eñskim lub poczêtych poza takich zwi¹z-
kiem, od najdawniejszych czasów mia³o du¿e znaczenie.  Wynika³o to z faktu,
¿e pod pojêciem �rodzina� rozumiano rodzinê dynastyczn¹.  Dla jej zachowa-
nia konieczna by³a to¿samo�æ ojca, której nie mo¿na by³o definitywnie okre-
�liæ biologicznie a¿ do pocz¹tków XX wieku, poza tym prawnie nie by³o mo¿-
liwe dochodzenie ojcostwa.  Termin prawniczy �bêkart� (bastard) nabra³
znaczenia pejoratywnego, stygmatyzowa³ dzieci nieznanych ojców.  Nawet je-
�li �bekart� dochodzi³ do maj¹tku lub znaczenia, ci¹¿y³o na nim nieprawe
pochodzenie; i on, i jego matka spadali do kategorii ludzi traktowanych po-
gardliwie.  W XIX wieku nast¹pi³ wzrost urodzeñ �nieprawych� w stosunku
do wszystkich urodzeñ, co w historiografii przyjêto za oznakê rewolucji seksu-
alnej wynikaj¹cej z os³abienia religii i obyczajów � nast¹pi³o oddzielenie aktu
seksualnego od obowi¹zku prokreacji.  Niekorzystna sytuacja �bêkartów� trwa³a
jeszcze d³ugo, w³a�ciwie dopiero na prze³omie XX i XXI stulecia mo¿na mó-
wiæ o radykalnej zmianie stosunku do po¿ycia seksualnego i charakteru rodzi-
ny, co nie znaczy, ¿e brak ojca juz nie odbija siê negatywnie na dzieciach. 
S³owa kluczowe: pojêcie �bêkart�, dzieci �prawe� �  dzieci �nieprawe�, rodzina
dynastyczna, regulacje prawne dotycz¹ce rodziny i dzieci nie�lubnych, zmiany reli-
gijno�ci i obyczajów, teza o �rewolucji seksualnej�, stygmatyzacja dzieci bez ojców
 
Distinguishing between �legitimate� and �illegitimate� children, that is, born
by a woman who was legally married or born out of wedlock, was always of
great importance. This was due to the fact that the term �family� was under-
stood in the dynastic sense. For its preservation, the identity of the father was
necessary, and that could not be definitively determined biologically until the
beginning of the twentieth century; besides, it was not legally possible to as-
sert paternity. The legal term �bastard� had a pejorative meaning, and stigma-
tized the children of unknown fathers. Even if the �bastard� came to property
or significance, there was the burden of illegitimate origin; the child and mother
fell into the category of people treated with contempt. In the nineteenth cen-
tury there was an increase in the proportion of �illegitimate� births, which in
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historiography was taken as a sign of the sexual revolution resulting from the
weakening of religion and customs; there was a separation of the sexual act
from the duty of procreation. The unfavourable situation of �bastards� en-
dured for a long time; in fact, we can only talk about radical change at the
turn of the twenty-first century, in attitudes to sexual life and the character of
the family. Nevertheless, this does not mean that the absence of a father no
longer has a negative impact on children.
Key words: the concept of �bastard�, �legitimate� children � �illegitimate� chil-
dren, dynastic family, legal regulations regarding the family and illegitimate
children, changes in religiosity and customs, thesis about the �sexual revolu-
tion�, stigmatization of children without fathers

 
W pa�dzierniku 2021 roku w tygodniku �Polityka� ukaza³ siê zapis rozmo-
wy przeprowadzonej z socjologiem Tomaszem Szlendakiem pod znamien-
nym tytu³em: Koniec mi³o�ci? Kobiety wiêcej wymagaj¹, mê¿czy�ni znikaj¹.
Szlendak wypowiada siê o sytuacji w Polsce, ale opisywanych przez niego
zjawisk nie da siê ograniczyæ do jednego kraju � s¹ jak fala op³ywaj¹ca �wiat,
efekt globalizacji kultury. Próba diagnozy, któr¹ stawia, jest wa¿na i wywo³u-
je chêæ sprawdzenia, co dawniej dzia³o siê miêdzy kobietami i mê¿czyznami,
prowadz¹c do obecnych form ¿ycia p³ciowego. A dzia³o siê wiele; w pew-
nym momencie zmiany by³y tak du¿e, ¿e historycy wysunêli koncepcjê re-
wolucji seksualnej, która mia³a siê dokonaæ g³ównie w XIX wieku. Dziêki tej
dyskusji dostrzegamy, jak wa¿ny jest kontekst historyczny zmian dokonuj¹-
cych siê w jakiej� jednej dziedzinie.

Punktem wyj�cia rozwa¿añ o obyczajach seksualnych jest religia i nakaz
prokreacji. �Stworzy³ wiêc Bóg cz³owieka na swój obraz, na obraz Bo¿y go
stworzy³. Stworzy³ mê¿czyznê i niewiastê. Po czym Bóg im b³ogos³awi³, mó-
wi¹c do nich: B¹d�cie p³odni i rozmna¿ajcie siê�(Rdz 1, 27�31). Biblia le¿a³a
u podstaw kultury judeo-chrze�cijañskiej czy islamskiej i mimo ewolucji tych
kultur ci¹gle ma na nie wp³yw. Silnie te¿ oddzia³uje na kulturê laick¹, jakkol-
wiek nie wszyscy mog¹ siê z tym pogodziæ. Dzieci s¹ b³ogos³awieñstwem
bo¿ym, a jak nie � to darem Natury, podstawowym celem ¿ycia cz³owieka.
Bezdzietno�æ jest oznak¹ braku b³ogos³awieñstwa albo upo�ledzenia organi-
zmu, a st¹d krok do traktowania bezp³odnych kobiet z politowaniem lub
pogard¹. Do�æ uporczywie broniono siê przed my�l¹, ¿e mê¿czyzna niebêd¹-
cy kastratrem mo¿e byæ pozbawiony nasienia1.

Z drugiej strony w nauczaniu chrze�cijañskim stosunek p³ciowy, nawet
ma³¿eñski, uwa¿any jest za wstydliwy, przedma³¿eñski za� � za ciê¿ki i hañ-
bi¹cy grzech. Chrze�cijanie za istotê wiary przyjmuj¹ mi³o�æ � mi³o�æ bez-

1 W�ród wiejskiej ludno�ci polskiej do najnowszych czasów bezp³odno�æ hañbi³a mê¿atki, zob. o tym
miêdzy innymi Dworakowski 1935.
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wzglêdn¹, ale nie wolno im dostrzegaæ tej mi³o�ci w fizycznym zbli¿eniu
miêdzy mê¿czyzn¹ i kobiet¹. Mo¿na patrzeæ na to jak na ra¿¹c¹ niekonse-
kwencjê, bo trudno wyobraziæ sobie zaludnianie �wiata bez stosunku p³cio-
wego. Wiele osób nie radzi sobie z t¹ niekonsekwencj¹. Uczeni w pismach
�wiêtych t³umaczyli, ¿e kopulacja jest nieuniknion¹, acz nieszczêsn¹ cen¹ po-
siadania dzieci, nie ma zwi¹zku z mi³o�ci¹, jest z³em dopuszczalnym z powodu
konieczno�ci zachowania i mno¿enia gatunku. Ludzi trzeba mno¿yæ, bo tyl-
ko oni g³osz¹ chwa³ê bo¿¹, zwierzêta i ro�liny za� s¹ pozbawione tej zaszczyt-
nej mo¿liwo�ci. Dziecko jest owocem grzechu, ale zarazem �niewinnym dzie-
ci¹tkiem�, odkupieniem za grzech. �Dzieci to gorzka przyjemno�æ� (Tannahill
2001: 152�166).

Wspó³¿ycie seksualne by³o dopuszczalne tylko po u�wiêceniu zwi¹zku
mê¿czyzny i kobiety w sposób wymagany w danym miejscu i czasie. Rodzinê
uwa¿ano za najistotniejsz¹ i trwa³¹ czê�æ spo³eczno�ci, co zosta³o niejako
zadekretowane i do dzi� stanowi niepodwa¿alny stereotyp. W pi�miennic-
twie pedagogiczno-spo³ecznym jak mantra powtarza siê, ¿e rodzina jest pod-
stawow¹ komórk¹ spo³eczeñstwa, bez której cz³owiek ³atwo schodzi na ma-
nowce. Jednocze�nie mo¿na spotkaæ zdania wskazuj¹ce, ¿e w doktrynach
chrze�cijañskich rodzina jest gorsz¹ od celibatu form¹ ¿ycia. Ma³¿eñstwo jest
lepsze od nieczysto�ci, czyli cudzo³óstwa, ale jeszcze lepiej �lubowaæ czysto�æ
dozgonn¹, jak mnisi i pustelnicy po�lubieni Bogu. W ci¹gu wielu wieków
nakaz prokreacji i zakaz usuwania p³odu by³y podwójnie strze¿one: przez
religiê wed³ug Biblii, Ius Canonicum i Talmud oraz przez Pañstwo, zgodnie
z prawami zwyczajowymi i pisanymi. Bez sankcji pañstwowych przestrzega-
nie zasad i trwa³o�æ rodziny mog³y siê okazaæ z³udne.

Nakazy i zakazy religijne przekszta³caj¹ siê niekiedy w obyczajowe tabu,
którego w powszechnej �wiadomo�ci nie wi¹zano nawet z zakazami ko�ciel-
nymi, jak w przypadku homoseksualizmu czy sodomii. Jeden z zakazów jest
zwi¹zany z kontrol¹ narodzin � chodzi o coitus interruptus i uto¿samian¹
z nim przez znaczn¹ czê�æ kleru masturbacj¹. Stosunek oralny i �rodki prze-
ciwci¹¿owe traktowane by³y niemal jak ludobójstwo � mê¿czyzna nie mo¿e
gubiæ nasienia. Za uszkodzenie mêskiej sprawno�ci rozrodczej kobieta by³a
surowo karana, mê¿czyznê mo¿na by³o ukaraæ za uderzenie kobiety, poci¹-
gaj¹ce za sob¹ poronienie. Prokreacyjne znaczenie zwi¹zku mê¿czyzny i ko-
biety powodowa³o potêpienie onanizmu i coitus interruptus, bo by³o to nisz-
czenie nasienia ludzkiego danego przez boga. Biblijny Onan, nie chc¹c sp³odziæ
potomstwa, �traci³ nasienie�, za co by³ skazany na �mieræ. Do potêpienia
onanizmu do³¹czyli siê lekarze, którzy w popularnych poradnikach medycz-
nych, wydawanych jeszcze w XX wieku, tak¿e po drugiej wojnie �wiatowej,
przestrzegali, ¿e ten sposób zaspokojenia popêdu jest szkodliwy dla zdrowia.
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W praktyce stosunek przerywany by³ praktykowany do�æ powszechnie
ju¿ w epoce O�wiecenia, chocia¿ nieraz z marnym skutkiem, co w rezultacie
dawa³o wzrost poczêæ niechcianych. Nauczanie ko�cielne niezbyt czêsto tra-
fia³o do ludu, na co ¿alili siê duchowni. Jeszcze w po³owie XIX wieku czê�æ
spowiedników dziwi³a siê (jak pisa³ jeden z ksiê¿y), ¿e istnieje co� takiego jak
zakaz stosunku przerywanego. Francuski historyk Jean-Louis Flandrin wy-
ró¿ni³ dwa wspó³istniej¹ce archetypy w ideologii dominuj¹cej w Europie
Zachodniej do XIX wieku: po pierwsze, ma³¿eñstwo pary maj¹cej na celu
prokreacjê, z ewentualnym powstrzymywaniem siê od niej, akceptowanym
przez Ko�ció³, po drugie, pasjê mi³osn¹ z poszukiwaniem przyjemno�ci, na-
gann¹ w oczach przedstawicieli Ko�cio³a, nawet gdy ogarnia ma³¿onków. Ju¿
w XVIII wieku w ¿yciu praktycznym widoczne by³o przenikanie siê obu ar-
chetypów (Flandrin 1980: 205�211, 1969: 1370�1390, 1972: 1351�1378;
Burguière 1972: 1128�1138).

Obni¿enie siê rozrodczo�ci zanotowano statystycznie dopiero w XIX
wieku. Historycy s¹ sk³onni ulegaæ pogl¹dowi, ¿e by³o ono wywo³ane spad-
kiem �miertelno�ci z jednoczesnym zmniejszeniem siê zapotrzebowania na
rêce do pracy w rolnictwie. Dziecko jest po¿¹dane, je�li koszt jego wycho-
wania jest relatywnie ma³y w stosunku do dochodu rodziny i korzy�ci, jakie
mo¿e daæ potem dziecko. W okresie modernizacji spada³y koszty regulowa-
nia urodzeñ i zwiêksza³a siê dostêpno�æ wiedzy na ten temat, ros³y za� koszty
nieregulowanej p³odno�ci. Zw³aszcza w mie�cie wysokie wychowanie by³o
kosztowne, dochody z dziecka natomiast � opó�nione w czasie i niepewne.
Ju¿ Frédéric Le Play (1806�1882) pisa³, ¿e w XIX wieku we Francji zapo-
trzebowanie na dzieci spada³o, bo farmerzy nie chc¹ dzieliæ ziemi miêdzy
potomstwo (McLaren 1997: 9�18; Schapiro 1982: 577�585). Wydaje siê
jednak, ¿e g³ówn¹ rolê odgrywa³a laicyzacja i os³abienie tabu, pracowicie
strze¿onego przez Ko�cio³y ró¿nych wyznañ.

Laicyzacja dokonuj¹ca siê w Europie od czasu rewolucji francuskiej 1789
roku przyczynia³a siê do coraz czêstszego niepos³uszeñstwa wobec zakazów,
co te¿ �mielej uzasadniano teoretycznie. Na ten temat zebrano ju¿ wiele
materia³u, jest on jednak do�æ niejednoznaczny � pokazuje mieszaninê za-
chowañ, czasem sprzecznych, i nie daje podstawy do jednoznacznych wnio-
sków. Mo¿na odnie�æ wra¿enie, ¿e istnia³ silny rygoryzm moralny, a jedno-
cze�nie wystêpowa³y dowody wielkiego rozlu�nienia obyczaju. W rezultacie
badacze podkre�lali, ¿e w zachowaniach ludzi widaæ mieszankê poczucia winy,
tolerancji i rygoryzmu, a zw³aszcza strach przez chorobami wenerycznymi i in-
nymi niepo¿¹danymi skutkami stosunków seksualnych (Smouth 1980: 192�196).

Odpowiedzi¹ na zmiany by³o wzmaganie rygorów ko�cielnych. W 1890
roku papie¿ Leon XIII og³osi³ encyklikê o ma³¿eñstwie chrze�cijañskim (Arca-
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num Divinae Sapientiae), a w 1930 Pius XI encyklikê Casti Conubi, w której
za grzech ciê¿ki uznano ka¿d¹ formê sztucznej kontroli urodzeñ. Ponad wszyst-
kie warto�ci w ¿yciu �wieckim Watykan stawia³ rodzinê, podkre�la³ �wiêto�æ
ma³¿eñstwa i przypomina³ o absolutnym potêpieniu aborcji. Wtórowali temu
konserwatywni prawnicy, który pisali, ¿e celem pary ma³¿eñskiej jest p³odze-
nie i wychowanie dzieci. Przy³¹czy³y siê do tego Ko�cio³y protestanckie, o czym
na ogó³ siê zapomina. Uczestnicy Konferencji Komunii Anglikañskiej w 1930
roku potêpili antykoncepcjê i nawet wspó³cze�nie (np. w 2019 r.) mo¿na siê
spotkaæ z poparciem ochrony �¿ycia poczêtego� przez pastorów-kobiety. Ostre
�cieranie siê postaw jest sygna³em, ¿e co� wa¿nego dzieje siê w spo³eczeñ-
stwie.

Wzrost liczby urodzeñ nieprawych od schy³ku XVIII do drugiej po³owy
XIX wieku, mniejsza czêstotliwo�æ dzieciobójstw, zwiêkszaj¹ca siê za� abor-
cji oraz rozwodów by³y rozmaicie interpretowane. Moralizatorzy z tego
okresu uwa¿ali to za wynik braku wstrzemiê�liwo�ci, symptom upadku mo-
ralno�ci. W nowszej historiografii sformu³owano dwie interpretacje na ten
temat: wed³ug pierwszej w nastêpstwie industrializacji (zw³aszcza wzrostu
p³ac realnych i zatrudnienia kobiet) nast¹pi³o os³abienie zwi¹zków ma³¿eñ-
skich, wed³ug drugiej dokona³a siê przemiana �wiadomo�ci, zw³aszcza schy³ek
znaczenia religii. Przemiany �wiadomo�ci uzasadnia siê wiêc rewolucj¹ w go-
spodarce i w stosunkach spo³ecznych, a na te ostatnie wp³ywa zmiana �wia-
domo�ci.

Tezê rewolucji seksualnej sformu³owa³ amerykañsko-kanadyjski profe-
sor historii medycyny z Toronto Edward Shorter2. W wyniku dyskusji przy-
zna³, ¿e dokona³y siê w³a�ciwie dwie rewolucje seksualne: pierwsza, o której
pisa³ pocz¹tkowo (czym wywo³a³ polemikê), przypada³a na okres od schy³ku
XVIII do po³owy XIX wieku, druga � na lata 1900�1950. Cech¹ jednej i dru-
giej by³o szersze (w spo³ecznym sensie) stosowanie aborcji i wzrost poczêæ
pozama³¿eñskich, co powodowa³o przychodzenie na �wiat coraz wiêkszej
liczby nieprawych dzieci. To ostatnie dla Shortera jest kluczowe, ale chyba
nie docenia on zmian w prowadzeniu rejestrów urodzeñ oraz zgonów, znaj-
duj¹cych odbicie w statystyce. Przyspieszony wzrost nieprawych urodzeñ trwa³
do po³owy XIX wieku, od oko³o 1880 roku zacz¹³ spowalniaæ. Shorter uwa¿a,
¿e równie¿ liczba dzieci przychodz¹cych na �wiat w pierwszych o�miu mie-
si¹cach ma³¿eñstwa �wiadczy o czêstotliwo�ci stosunków przedma³¿eñskich.
�Rewolucjê seksualn¹� nale¿y wiêc rozumieæ jako spadek znaczenia zwi¹zku

2 Zob. Marriage and� 1980; Shorter 1971: 85�120, 1977: 145�155, 121�143 oraz 157�162, 1984;
Lee 1971; Schulte 1984: 79�90; Hollen Lees 1992: 310-325; Knodel, Hochstadt 1980: 284�312; Van de
Walle 1977: 264�277; Smith 1977: 362�377; Barbier 1981 : 127�128.
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ma³¿eñskiego i akceptacjê dzieci urodzonych poza nim. Walka o zmianê sto-
sunku do kobiet i okre�lania ich roli spo³ecznej, w czym mie�ci siê idea dobro-
wolnego macierzyñstwa i ca³kowitego usprawiedliwienia uchylania siê od pro-
kreacji, te¿ nale¿y do rewolucji seksualnej, ale to nast¹pi³o dopiero w drugiej
po³owie XIX wieku. Widzimy wiêc, ¿e granica miedzy �pierwsz¹� a �drug¹�
rewolucj¹ seksualn¹ staje pod znakiem zapytania.

Zgodnie z manier¹ historiografii amerykañskiej przedstawiania tabel i sche-
matów, Shorter na podstawie danych francuskich, angielskich, niemieckich
i skandynawskich wyró¿nia cztery typy seksualno�ci w XVIII�XX wieku:
seksualno�æ stabiln¹ ekspresywn¹, stabiln¹ manipulacyjn¹, niestabiln¹ eks-
presywn¹ i niestabiln¹ manipulacyjn¹). Na czym one polegaj¹, wyja�nia ta-
bela 1. Typy te wspó³istnia³y; jeden z nich móg³ staæ siê przewa¿aj¹cy w za-
le¿no�ci od okoliczno�ci.

Tabela 1. Praktyka seksualna od drugiej po³owy XIX wieku w Europie

O ile symptomem rewolucji seksualnej mo¿e byæ wzrost liczby urodzeñ
�nieprawych�, o tyle istota przemian polega na oddzieleniu seksu od pro-
kreacji. Akt p³ciowy zaczêto uznawaæ za po¿¹dan¹ i daj¹c¹ satysfakcjê funk-
cjê organizmu, a nie tylko za sposób na p³odzenie dzieci. Wynika to z powo-
dów ekonomicznych oraz z rozpadu starych wiêzi ma³¿eñskich i tradycyjnych
form przymusu, zw³aszcza religijnych, ale równie dobrze mo¿na powiedzieæ,
¿e zmiany zachowañ seksualnych przyspiesza³y rozlu�nienie tych wiêzi i os³a-
bia³y przymus. Trudno bez wahañ okre�liæ, co jest przyczyn¹, a co skutkiem.
Najlepiej zostaæ przy tym, ¿e rzeczywisto�æ polega na splocie niezliczonych
czynników, które wzajemnie na siebie oddzia³uj¹. Kiedy zmiany kumuluj¹ siê
i nabieraj¹ rozpêdu, w ci¹gu kilkudziesiêciu lat mo¿e siê wywróciæ budowa-
ny poprzez stulecia porz¹dek.

Shorter przestrzega, by nie myliæ sytuacji, kiedy z ró¿nych powodów
kobieta nie mo¿e wyj�æ za m¹¿ za mê¿czyznê, który j¹ zap³odni³ (ewentual-
nie mê¿czyzna nie mo¿e siê z ni¹ o¿eniæ), z sytuacj¹ nowoczesn¹, polegaj¹c¹

Sytuacja spo³eczna

Sytuacja stabilna

Sytuacja niestabilna

Seksualno�æ ekspresywna

W wyniku mi³o�ci (orientacja psy-
chologiczna, w której du¿¹ rolê
odgrywa dobro dzieci)

�Trafiæ i zbiec� (chwilowe zwi¹z-
ki, czasem pod wp³ywem nastro-
jów romantycznych)

Seksualno�æ manipulacyjna

Zwi¹zki w�ród ch³opstwa
(wspó³¿ycie utrwalone w oby-
czaju)

Stosunki miêdzy chlebo-
dawcami i s³u¿b¹ (niesyme-
tryczne stosunki spo³eczne)

�ród³o: Shorter 1971: 243�244.
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na spadku roli formalnego ma³¿eñstwa. Tê nowoczesn¹ sytuacjê mo¿na uznaæ za
drug¹ rewolucjê seksualn¹: coraz wiêkszego uniezale¿niania siê kobiet i przyga-
sania zalet ma³¿eñstwa. Kobiety nauczy³y siê osi¹gania przyjemno�ci i one
tak¿e jej ¿¹daj¹ dziêki uprawianiu seksu. W zasadzie jednak w tezach o �dru-
giej rewolucji seksualnej� znajdujemy powtórzenie tego, co uwa¿a siê za istotê
�pierwszej�: seks jako element dobrego ¿ycia, uchylenie siê od obowi¹zku
prokreacji, zaspokajanie potrzeb nie tylko mê¿czyzny, ale i kobiety. W trak-
cie �drugiej rewolucji seksualnej� nast¹pi³ statystycznie zauwa¿alny wzrost
liczby rozwodów. ¯ycie wymusi³o modyfikacje prawa, polegaj¹ce miêdzy
innymi na umo¿liwieniu kobietom inicjatywy rozwodowej.

Tezy Shortera znalaz³y sporo entuzjastów oraz nieco przeciwników, wiêc
rozwinê³a siê ciekawa polemika, co nie znaczy, ¿e udaje siê przedstawiæ
mo¿liwie jasn¹ i spójn¹ koncepcjê rewolucji seksualnej. Wszyscy dyskutanci
zgadzali siê, ¿e od koñca XVIII wieku do�æ gwa³townie powiêkszy³a siê licz-
ba nieprawych urodzeñ. Nie zawsze jednak zgadzano siê ze zbyt jednostronnym
t³umaczeniem tego czynnikami ekonomicznymi. Byli te¿ tacy, którzy we
wszystkim, a wiêc i w rewolucji seksualnej, dostrzegali tylko �walkê klas�.
Jeszcze inni upominali siê o uwzglêdnienie czynników intelektualnych. Do
dyskusji gorliwie w³¹czy³a siê amerykañska feministka Linda Gordon, która
w kontroli urodzeñ zobaczy³a podstawowy przejaw rozwoju seksualno�ci
kobiecej, emancypacji kobiet i jednocze�nie przyczynê zmian spo³ecznych.
Z drugiej strony zmianami spo³ecznymi wyja�nia ona upowszechnianie siê
kontroli urodzeñ � mamy wiêc idem per idem, przyk³adowe po�rednie b³êd-
ne ko³o. Do tego Gordon nawet w kontroli urodzeñ dopatruje siê suprema-
cji mê¿czyzny, choæ nie bardzo wiadomo, o co tu chodzi. W ruchu kobie-
cym, który rozwin¹³ siê od lat siedemdziesi¹tych XIX wieku, s¹ spore ró¿nice,
na przyk³ad sufra¿ystki ¿¹da³y równo�ci praw wyborczych dla kobiet, inne
kobiety walczy³y o �zdrowie moralne� i wstrzemiê�liwo�æ, zwi¹zane z lewic¹
polityczn¹ � o woln¹ mi³o�æ, kontrolê urodzeñ itp. Czasem wydaje siê, ¿e
Gordon dostrzega te ró¿nice, ale w feministkach widzi tylko proletariuszki,
co jest zupe³nym nieporozumieniem (by³o ich ra¿¹co ma³o). Proponuje te¿
uproszczon¹ interpretacjê, sprowadzaj¹c¹ siê do podkre�lania roli �walki
klas�: klasa kapitalistyczna uciska klasê robotnicz¹, wiêc � o ile mo¿na zro-
zumieæ autorkê � hamuje wyzwolenie kobiet (Gordon 1976, 1995).

W toku dyskusji wysuwane by³y zastrze¿enia dotycz¹ce zbyt uproszczo-
nej interpretacji ekonomicznej czy zbyt w¹skiej �racjonalizacji� przemian.
Czê�æ historyków uwa¿a³a, ¿e zmiany nastêpowa³y, ale nie by³y tak radykal-
ne, by mo¿na je by³o nazwaæ rewolucyjnymi. Statystyki krajów niemieckich
i niektóre inne nie wykazywa³y przekonuj¹co systematycznego wzrostu licz-
by dzieci nieprawych. Na pewno mniejsze stawa³y siê ograniczenia ¿ycia sek-
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sualnego, bo na zmniejszanie niepo¿¹danych skutków zwi¹zków pozama³-
¿eñskich wp³ywa³y coraz lepsze mo¿liwo�ci antykoncepcji i usuwania ci¹¿y,
jednak trzeba braæ pod uwagê pobudki nacjonalistyczne. Kult rodziny, w prak-
tyce zmieniaj¹cej siê i trac¹cej dawnej znaczenie, by³ usilnie podtrzymywany.
W XIX wieku do tego kultu zaczê³a dok³adaæ siê pedagogika.

Liczbê �rewolucji seksualnych� mo¿na mno¿yæ. Je�li ju¿ by³y dwie, to co
mówiæ o zmianach po 1960 roku, kiedy do sprzeda¿y wesz³a pigu³ka anty-
koncepcyjna i ostatecznie pozbyto siê lêku przed seksem pozama³¿eñskim.
Swobodne zachowania obejmowa³y coraz szersze pole erotyzmu, zaczêto
miêdzy innymi ujawniaæ zachowania, dot¹d ukrywane ze wzglêdu na sank-
cje prawne albo potêpienie moralne, oraz lansowaæ nowy pogl¹d na istotê
p³ci i pokrewieñstwa. Ta przemiana � mo¿e �trzecia rewolucja seksualna� �
dokonywa³a siê pod has³em �walki o wyzwolenie seksualne�. Po up³ywie
kolejnych 30, 40 lat g³o�nie staj¹ siê nowe zachowania i ¿¹dania: antyprude-
ryjno�æ posuniêta do ekshibicjonizmu, eliminowanie ró¿nic p³ciowych rów-
nie¿ w sensie biologicznym, moda na zmiany osobowo�ci itp. Tomasz Szlen-
dak uwa¿a, ¿e obecnie zachodzi radykalna, powa¿na zmiana zachowañ
p³ciowych: �Za du¿o siê teraz z mê¿czyznami i kobietami dzieje, ¿eby przej�æ
obojêtnie. Mówiê tak celowo � dzieje siê osobno kobietom i osobno mê¿czy-
znom, przez co miêdzy nimi dzieje siê coraz mniej� (Rozmowa�, 2021: 26).
Czy Shorter przyzna³by, ¿e dokonuje siê �czwarta rewolucja seksualna�?

Mo¿na z¿ymaæ siê na sk³onno�æ dopatrywania siê rewolucji we wszel-
kich zmianach, jednak¿e trudno przeceniæ znaczenie przeobra¿eñ ¿ycia ludzi
w jego najbardziej intymnych i zarazem podstawowych strefach. Od schy³ku
XVIII wieku zmiany, je�li nie uleg³y przy�pieszeniu, to sta³y siê widoczne,
czy � inaczej � publiczne. Na w¹tpliwo�ci oponentów Shorter odpowiada³:
Czy na pewno nie by³o rewolucji seksualnej? Je�li rozumie siê pod ni¹ ujaw-
nianie homoseksualizmu, seks oralny, BDSM (bondage-and-domination sce-
ne � sadomasochizm), to takiej rewolucji rzeczywi�cie nie by³o, ale je�li po-
patrzymy na odrzucanie przez m³odych warto�ci ich rodziców i swobodne
po¿ycie przedma³¿eñskie, to rewolucja by³a (Shorter 1977: 145�155). Zda-
niem Shortera stosunki rynkowe spowodowa³y zachwianie siê tradycyjnej
kontroli spo³ecznej i doprowadzi³y do wzrostu autonomii kobiet. Industria-
lizacja pozwoli³a na produkcjê du¿ej ilo�ci dóbr przy pomocy mniejszej licz-
by r¹k do pracy, tymczasem jednocze�nie szybko wzrasta³a liczba ludno�ci,
zw³aszcza miast. I w mie�cie, i na wsi dobrobyt rodziny stawa³ siê coraz mniej
uzale¿niony od du¿ej liczby dzieci. Upowszechnienie o�wiaty i ubezpieczeñ
spo³ecznych spowodowa³o wzrost kosztów wychowania potomstwa, do cze-
go doszed³ zakaz pracy dzieci oraz ograniczenia w zakresie pracy m³odzie¿y.
Dzieci przesta³y byæ �ród³em dochodów, w wiêkszym stopniu sta³y siê �ró-
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d³em wydatków. Tak¿e praca kobiet (ju¿ nie tylko w przemy�le) oraz ich
stopniowa emancypacja by³y bezpo�redni¹ przyczyn¹ odchodzenia od trady-
cyjnych form wspó³¿ycia seksualnego.

W przedkapitalistycznym sposobie ¿ycia jednostka bez rodziny mia³a
mniejsze szanse przetrwania, ale od XIX wieku znaczenie rodziny jako gwaran-
cji przetrwania chyli³o siê ku upadkowi, jakkolwiek pañstwo, Ko�ció³ i rozmaite
instytucje obywatelskie wszelkimi sposobami staraj¹ siê temu zapobiec. W pi-
�miennictwie pedagogiczno-socjologicznym nie dyskutuje siê o za³o¿eniu,
¿e rodzina jest podstawow¹ komórk¹ spo³eczeñstwa. Ro�nie liczba konkubi-
natów, a jednocze�nie z pomp¹ udzielane s¹ �luby, a wesela s¹ coraz bardziej
kosztowne i spektakularne. Tomasz Szlendak pisze: �Z pozoru wygl¹da to
na jakie� miotanie siê, a tak naprawdê pokazuje odchodzenie kobiet od prak-
tykowania mi³o�ci jako przyczyny budowania zwi¹zków. Dlatego tak usilnie
poszukujemy dzi� nowych sposobów wi¹zania siê w trwa³e pary. Zauwa¿my,
¿e ma³¿eñstwo jest nadal instytucjonalnie ustabilizowane. Wiemy z grubsza,
jak ta maszyna dzia³a, ale proces stawania siê ¿on¹ lub mê¿em, czyli budowa-
nia pary, stabilny ju¿ nie jest. Nie wiadomo, co ma dzi� spajaæ zwi¹zki i jakie
s¹ regu³y poszukiwania partnerów. W tej sytuacji ro�nie kult mi³o�ci jako
warto�ci nierealizowalnej. Poszukujemy jej jak jednoro¿ca, choæ wiemy, ¿e
go nie spotkamy� (Rozmowa�, 2021: 26).

Sprawa nie jest nowa. Ju¿ wcze�niej badacze przywo³ywali twierdzenie
Bronis³awa Malinowskiego, ¿e w ka¿dym spo³eczeñstwie dziecko powinno
mieæ ojca w sensie spo³ecznym (social father). W spo³eczeñstwach zachod-
nioeuropejskiego krêgu kulturowego ma to przede wszystkim znaczenie praw-
ne � dziecko jest poczête w ma³¿eñstwie zawartym przez mê¿czyznê, który
uznaje potomstwo za swoje. W zwiêkszeniu siê liczby dzieci bez ojca widzi
siê pêkniêcie systemu kulturowego i objaw dezorganizacji spo³ecznej, której
pocz¹tkiem jest potrójna emancypacja: zawodowa (zarobki dzieci i ¿ony),
religijna (os³abienie pos³uszeñstwa religijnego) i rodzinna (os³abienie pos³u-
szeñstwa wobec rodziców) (Tomasson 1976: 269; Depauw 1972: 1155�
1182). Jak powiada Bertrand Russell, charakter spo³eczeñstw definiuje siê
przez gospodarkê oraz seks i rodzinê jednocze�nie, ¿aden z tych czynników
nie jest dominuj¹cy, istnieje miêdzy nimi interferencja.

Przeciwstawianie siê zmianom, nazwanym rewolucj¹ seksualn¹, znalaz³o
doskona³y wyraz w systemach edukacyjnych. W my�l utrwalonego od XVIII
wieku tabu edukacja dzieci w zakresie ¿ycia seksualnego by³a zakazana, co
najwy¿ej mog³y siê dowiedzieæ, w jaki sposób rodz¹ siê dzieci. W 1929 roku
w Stanach Zjednoczonych przed s¹dem stanê³a Mary Ware Deunet za opubli-
kowanie ksi¹¿eczki dla dzieci o ¿yciu p³ciowym. Prokurator ¿¹da³ 5 lat wiêzie-
nia i kary 1500 dolarów (obecna warto�æ nominalna by³aby oko³o 13-, 14-
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-krotnie wiêksza). Sêdzia federalny odrzuci³ propozycjê powo³ania eksper-
tów i powsta³o jury z³o¿one z podstarza³ych ¿onatych mê¿czyzn, z których
¿aden nie przeczyta³ ksi¹¿ki. Niemal 100 lat pó�niej, w latach dwudziestych
XXI wieku, tabu edukacyjne narzuca rz¹dowi Ko�ció³ katolicki. Odrzucanie
tradycyjnych obyczajów wszêdzie wymaga³o czasu, w du¿ym stopniu mia³o
aspekt intelektualny i nie zawsze wywo³ywa³o tak dramatyczna walkê, jak w
Polsce po 1980 roku. Spór jest tak silny i drastyczny, jak spory ideologiczne
i polityczne w czasie rewolucji, które zna historia, mo¿e wiêc uzasadnione
jest mówienie o rewolucji seksualnej, zw³aszcza w Polsce. Nie tylko w Pol-
sce: walka zwolenników ��wiêto�ci ¿ycia� ostatnio znów jest g³o�na w USA
i Kanadzie.

Do krytyki koncepcji Shortera mo¿na dorzuciæ to, ¿e uogólnia siê wnio-
ski na podstawie obserwacji jednego kraju lub grupy krajów, rozwijaj¹cych
siê mniej wiêcej w ten sam sposób. Zjawiska kulturowe ulega³y dyfuzji (dzi�
mówi siê: �globalizacji�), ale to nie znaczy, ¿e nowo�ci przyjmowa³y siê wszê-
dzie w tym samym czasie. Oprócz tego dyfuzja ta mia³a nieraz zaskakuj¹cy
przebieg; na ziemiach polskich nie by³o silnego ruchu feministycznego, a ko-
biety uzyska³y prawo do g³osu dziesiêæ lat wcze�niej (1918) ni¿ w Anglii,
kraju sufra¿ystek. W Stanach Zjednoczonych purytañskie regu³y miêdzy 1830
a 1850 rokiem ostro kontrastowa³y z wcze�niejsz¹ permisywno�ci¹ (zw³asz-
cza w XVII i XVIII wieku w Europie). Ten okres pod wzglêdem obyczajów
porównuje siê z er¹ wiktoriañsk¹ w Anglii � duchowni, lekarze, pedagodzy
i pos³uszni im rodzice przestrzegali potomstwo przed masturbacj¹, zalotno-
�ci¹, nie mówi¹c o zdradzie ma³¿eñskiej. Purytanizm by³ szczególnie silny na
terenie Nowej Anglii (Smith-Rosenberg 1878: 212�247).

Drugi aspekt niedoceniany lub z trudem poddaj¹cy siê badaniom na pod-
stawie �róde³ to ró¿nice spo³eczne w ka¿dym z opisywanych krajów. Kon-
cepcje ideologiczne czy obyczajowe rodzi³y siê w warstwach o�wieconych,
ale ma³o wiemy o ich przenikaniu do poszczególnych klas czy �rodowisk. Do
koñca XIX wieku zachowania robotników przemys³owych w miastach au-
striackich i niemieckich by³y podobne do zachowañ ludno�ci wiejskiej, nie
widaæ wyra�nego zerwania z mentalno�ci¹ ch³opsk¹. Rodzice chêtnie powie-
rzali dzieci licznym organizacjom religijnym dla dziewcz¹t i ch³opców, któ-
rzy starali siê wyrwaæ spod kontroli i ¿yæ kultur¹ miejsk¹, to znaczy chodziæ
na tañce, ca³owaæ i siê ob�ciskiwaæ, paliæ, wdawaæ siê w bójki z rówie�nika-
mi3. Odrzucanie dyrektyw kleru przez m³odzie¿ mieszczañsk¹ i inteligent-
niejsz¹ by³o albo lepiej kamuflkowane, albo bardziej tolerowane. W XIX
wieku w niektórych krajach obserwowano pewn¹ ambiwalencjê w trakto-

3 Wegg 1989: 119�121. O amerykañskim procesie pisa³ Bertrand Russell.
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waniu nauki chrze�cijañskiej przez osoby wykszta³cone. Do �rodowiska �wia-
t³ych zaliczali siê przedstawiciele zarówno arystokracji, jak i profesjonali-
stów, finansistów czy przemys³owców. Mimo rozpowszechnionego �wolno-
my�licielstwa� przypadki urodzeñ nieprawych by³y rzadkie. Mo¿na to chyba
t³umaczyæ mniejszymi mo¿liwo�ciami i umiejêtno�ci¹ unikania niepo¿¹danej
ci¹¿y w �rodowiskach ubogich. Niektórzy badacze uwa¿aj¹ równie¿, ¿e mê¿-
czy�ni z warstw wy¿szych i zamo¿nych �rednich raczej korzystali z prostytu-
cji, ni¿ wdawali siê w zwi¹zki przedma³¿eñskie (Smouth 1980: 1977: 192�
216, por. Cannell 1980: 19�68).

Jak ju¿ wspomniano, �ród³em koncepcji rewolucji seksualnej sta³y siê
urodzenia nieprawe, czyli pozama³¿eñskie. Shorter wyró¿nia dwa typy uro-
dzeñ nie�lubnych: urodzenie dziecka poczêtego przez parê, która zamierza
siê pobraæ albo przez parê nieplanuj¹c¹ wziêcia �lubu. Urodzenie dziecka
przez kobietê niezamê¿n¹, którego ojciec nie chce uznaæ potomka albo jest
nieznany, Shorter zalicza zapewne do tej drugiej kategorii (Shorter 1977,
1971 i pozosta³e prace). W XIX wieku z takich zwi¹zków wziê³o siê naj-
wiêcej bêkartów. Ju¿ wtedy w niektórych krajach, ale w nielicznych �rodo-
wiskach spo³ecznych, zdarza³o siê, ¿e para nie zamierza³a zawieraæ zwi¹z-
ku formalnego, ale ¿y³a ze sob¹ i wychowywa³a swoje dzieci. Takie decyzje
podejmowa³y osoby z tak zwanej wolnomy�lnej inteligencji, niekiedy
z warstw uprzywilejowanych, których maj¹tek i inne cechy spo³eczne by³y
na tyle wa¿ne, ¿e nie obawia³y siê ostracyzmu. W Niemczech w zamo¿nych
�rodowiskach robotniczych seks przed�lubny by³ czêsto praktykowany i pod
wp³ywem ideologii socjalistycznej nie zawsze brano �lub udzielany w ko-
�cio³ach. Nie by³y to postawy powszechne, choæ zapewne torowa³y drogê
zmianom.

David Levine pisze, ¿e urodzenia nieprawe mo¿na traktowaæ jako nie-
szczêsny skutek antycypacji seksualnej ma³¿eñstwa, a nie �rozszala³¹ rozwi¹-
z³o�æ�. Taka antycypacja by³a powszechna, nie dotyczy³a tylko jednej war-
stwy spo³ecznej. U pod³o¿a rozchwianego wspó³¿ycia czy pokrzy¿owanego
ma³¿eñstwa le¿a³a zwykle niepewno�æ: ma³¿eñstwo by³o spo³ecznie akcepto-
wane, gdy mia³o siê ekonomiczn¹ niezale¿no�æ (Levine 1977: 127�145). Ro-
dzice � arystokraci czy bogaci i �rednio zamo¿ni mieszczanie, robotnicy, czy
ch³opi � nie przystawali na �lub córki, o ile przysz³y m¹¿ nie wykaza³ maj¹t-
ku lub ustabilizowanych dochodów. Wed³ug Levine�a proletaryzacja skraca³a
czas oczekiwania na niezale¿no�æ finansow¹, bo praca dawa³a natychmiasto-
wy zarobek, ale wówczas kalkulowano, czy zapewni odpowiednie mieszka-
nie i wychowanie dzieci.

Tymczasem Shorter, zgodnie z wystêpuj¹c¹ w historiografii zachodniej
ostatnich trzech dziesiêcioleci XX wieku tendencj¹ podkre�lania klasowego
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charakteru wszelkich zjawisk kulturowych i opowiadania siê po stronie
warstw nieuprzywilejowanych, przypisuje nie�lubne urodzenia pauperyza-
cji, której pierwszy etap przynios³a rzekomo rewolucja przemys³owa.
Umieszcza to zjawisko w ramach tak zwanej moral economy, nawi¹zuj¹c
zapewne do modnego pojêcia wprowadzonego przez Edwarda P. Thomp-
sona moral community (Shorter 1977: 146�152). Nie jest ca³kiem jasne,
co to znaczy, bo Shorter moral economy nazywa ogólnikowo �si³¹ kontro-
luj¹c¹ ludzkie dzia³ania�, czyli co� w rodzaju pojêcia �prawo� w marksi-
zmie. W gruncie rzeczy chodzi chyba o to samo zjawisko odsuwania ma³-
¿eñstwa do czasu stabilizacji ekonomicznej. Ró¿nica polega te¿ na
wskazywaniu proletaryzacji przez Levine�a, pauperyzacji za� przez Shorte-
ra, a to przecie¿ nie to samo.

Czê�æ opinii publicznej ulega³a tezom o zachodz¹cych w narodzie dege-
neracji, rozlu�nieniu norm moralnych i deregulacji instytucji. W 1857 roku
ukaza³ siê Traktat o degeneracji francuskiego lekarza Augusta Morela (1809�
1873), w którym autor stara³ siê dowie�æ, ¿e wszystkie mo¿liwe choroby,
poklasyfikowane na fizyczne, intelektualne i moralne, maj¹ jedn¹ przyczynê:
degeneracjê rasy ludzkiej4. Degeneracja za� jest odstêpstwem od zasadniczych,
ustanowionych przez Boga i uciele�nionych w Adamie, cech cz³owieka. Ta-
kie odstêpstwo mo¿e byæ zdaniem Morela dziedziczone nawet w czwartym
pokoleniu. Ksi¹¿ka pad³a na podatny grunt, choæ w Anglii i w Stanach Zjed-
noczonych nie cieszy³a siê a¿ tak du¿¹ poczytno�ci¹, jak w Europie konty-
nentalnej. W Polsce zachwycali siê ni¹ propagatorzy nauki i techniki, scjen-
ty�ci w humanistyce, a czasopisma o nachyleniu pozytywistycznym cytowa³y
Morela niemal w ka¿dym numerze. W¹tek �si³ amoralnych� (contramoral
forces) i �deregulacji�, czyli rozchwiania norm spo³ecznych (social irregulari-

ty), podj¹³ w okresie miêdzywojennym amerykañski socjolog i demograf
Kingsley Davis (1908�1997). Je�li w danym spo³eczeñstwie ma³¿eñstwo jest
jedn¹ z form socjalizacji � pisa³ � to anomia przybiera formê cudzo³óstwa
(adultery), incestu lub pogwa³cenia endogamii kastowej. Od koñca XVIII
wieku zjawiska te zaczê³y wystêpowaæ z du¿¹ si³¹, co mo¿na interpretowaæ
jako oznakê rewolucji seksualnej5.

Shorter przyznawa³, ¿e urodzenia nieprawe w spo³eczeñstwie agrarnym
mia³y miejsce zawsze, bo dziewczyny musia³y d³ugo czekaæ, a¿ spe³ni¹ siê
ekonomiczne warunki zamê�cia, a wiêc na moment dziedziczenia ziemi po
ojcu przez przysz³ego mê¿a. Trzeba by³o na to czekaæ do ponad 30. roku
¿ycia (przeciêtnie do 34.). M³odzi zaczynali wiêc wspó³¿ycie wcze�niej, co

4 Morel 1857. Zob te¿ miêdzy innymi Nordau 1982.
5 Pick 1989; Davis 1939: 121. Por. te¿: Studies in Interdisciplinary�, 1980: 153�174; Davis 1939: 121.



Spór o �rewolucjê seksualn¹�

SOCIETAS/COMMUNITAS

1 (31) 2021 269

owocowa³o najczê�ciej poczêciem dziecka. W XIX wieku � zdaniem Shorte-
ra � pojawi³a siê �nowoczesna odmiana� zachowañ: zaczêto uprawiaæ seks
nie w kontek�cie oczekiwania na dziedziczenie, ale w kontek�cie rosn¹cych
p³ac, choæ nie dawa³y podobnych nadziei na stabilizacjê, jak posiadanie w³a-
snej ziemi. Jeden z modeli ¿ycia, równie¿ osób z warstw ni¿szych, polega³ na
d³ugim ¿yciu w samotno�ci �pok¹tnym spó³kowaniu� (niem. Winkelehen, ang.
backstairs coupling). Poza tym zaczê³y utrwalaæ siê konkubinaty (Lee 1971:
157�162; Shorter 1977: 147).

Dla Shortera wiêc, tak jak dla Engelsa czy Malthusa, wzrost liczebno�ci
dzieci, a zw³aszcza bêkartów, by³ rezultatem industrializacji, jednak Shorter
dodawa³ do tych okoliczno�ci emancypacjê kobiet. Twierdzi³, ¿e z punktu
widzenia p³odno�ci centraln¹ spraw¹ jest ekonomiczne do�wiadczenie ko-
biety, przy czym emancypacja zawodowa i spo³eczna poprzedza³a politycz-
n¹. Rewolucja seksualna by³a dla Shortera rezultatem destabilizacji, ponie-
wa¿ uwa¿a³, ¿e zachowania seksualne czule reaguj¹ na zmiany spo³eczne.
Inni badacze k³ad¹ najwiêkszy nacisk na skutki urbanizacji oraz migracji ze
wsi do miast, g³ównie mê¿czyzn nie¿onatych i kobiet niezamê¿nych (Kno-
del, Hochstadt 1980: 285).

Z uwa¿nej lektury opracowañ wynika, ¿e nie zawsze mo¿na wyt³uma-
czyæ obyczaje sytuacj¹ gospodarcz¹ lub wp³ywem religii. W niektórych ro-
dzinach z pokolenia na pokolenie rodzi³y siê nie�lubne dzieci. Uwa¿a siê, ¿e
kobiety nie szuka³y przyjemno�ci fizycznej, ale raczej marzy³y o wyj�ciu za
m¹¿. £udzi³y siê, jak same opowiada³y, ¿e spó³kuj¹cy z ni¹ cz³owiek, zw³asz-
cza ojciec dziecka, siê o¿eni. Prostytuowanie siê t³umaczy³y zwykle niemo¿-
no�ci¹ uzyskania dochodu w inny sposób. Na wsi nie by³o prostytucji �za-
wodowej�, wiêc czêstym skutkiem tej �amatorskiej� by³y bêkarty. Powstawa³y
niezliczone instytucje dobroczynne, zajmuj¹ce siê ogromn¹ liczb¹ porzuco-
nych dzieci. Wci¹¿ wraca pytanie: czy wzrost liczby wolnych zwi¹zków oraz
dzieci pozama³¿eñskich jest objawem �rewolucji seksualnej�, czy normalnym
skutkiem zwiêkszonej chwilowo ruchliwo�ci spo³ecznej?

W ci¹gu XIX wieku nastêpowa³a pauperyzacja, ale nie dos³owna � nie
tyle zubo¿enie, ile wzrost liczby osób obojga p³ci nieposiadaj¹cych w³asno-
�ci. Coraz wiêksza czê�æ ludno�ci ¿y³a z fizycznej b¹d� umys³owej pracy
najemnej, tak¿e z wolnych zawodów. W koñcu XIX wieku we wszystkich
krajach Europy widoczny by³ wzrost stopy ¿yciowej, spadek �miertelno�ci,
a jednocze�nie rozwój ochrony dzieci, na przyk³ad zakaz pracy dzieci i wpro-
wadzenie obowi¹zku szkolnego. Ju¿ by³a mowa o tym, ¿e kobiety musia³y
wybieraæ, czy rodziæ dzieci i zajmowaæ siê nimi, czy rezygnowaæ z ma³¿eñ-
stwa. Jedn¹ z form rozwi¹zywania k³opotów by³o oddawanie niemowl¹t do
wykarmienia, podrzucanie dzieci i oddawanie ich na wychowanie i do pracy,
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przewa¿nie na wie�, a w Wielkiej Brytanii � odsy³anie dzieci do kolonii lub
by³ych kolonii, nale¿¹cych do brytyjskiego dominium6.

Jeden z nurtów w dyskusji o rewolucji seksualnej polega na podkre�laniu
wagi czynników intelektualnych. Analizuj¹c sytuacjê w Europie na pocz¹tku
XIX wieku, historyk amerykañski William Langer wskazywa³ na nastêpstwa
rewolucji francuskiej, wojen napoleoñskich i demobilizacji armii w sferze
�wiadomo�ci spo³ecznej (Langer 1980: 267�284). Zmieni³ siê stan umys³ów,
idee g³oszone przez filozofów i reformatorów rozpowszechnia³y siê szybciej
ni¿ dotychczas. Nale¿y dodaæ, ¿e od XVIII wieku pojawia³ siê nowy, nies³y-
chanie skuteczny �semiofor�: prasa i drukowane pamflety. W XIX wieku do
dyskursu publicznego wesz³y s³owa takie jak �klasa pracuj¹ca�, �klasy nie-
bezpieczne� (classes dangeureuses), t³um, mot³och (mob, foule) czy �kwestia
spo³eczna�. Debaty o przyro�cie naturalnym, przestêpczo�ci, edukacji ogar-
nia³y Francjê, Angliê, Belgiê, kraje niemieckie i w³oskie. Jeremy Bentham
(1748�1832) i Thomas Malthus (1766�1834) wyra¿ali w swoich pismach
obawê o nadmierny przyrost ludno�ci, co w 1818 roku w artykule opubliko-
wanym w Encyclopaedia Britannica) James Mill nazwa³ �najwa¿niejszym
problemem praktycznym�.

Dyskusja o przyczynach �rewolucji seksualnej� stanie siê barwniejsza, gdy
oddamy g³os tekstom, które dzi� ju¿ maj¹ charakter �ród³a historycznego.
W 1913 roku ukaza³a siê ksi¹¿ka o ewolucji rodziny francuskiej; jej autor,
prawnik i publicysta Louis Delzons, widzi nieuchronno�æ zmian, ale chyba
te¿ odczuwa nostalgiê za latami 1830�1880 i niepokój z powodu nowych
obyczajów. Wydaje siê, ¿e jego obserwacje pokazuj¹ to, co Shorter przyjmuje
za drug¹ rewolucjê seksualn¹, warto wiêc je stre�ciæ.

Na wstêpie Delzons konstatuje, ¿e w latach 1789�1800 w Pary¿u zasz³y
wielkie zmiany i nie mo¿na go poznaæ. Hotele s¹ zamkniête lub maj¹ no-
wych w³a�cicieli, tak¿e ko�cio³y s¹ zamkniête, znikli adwokaci i prokurato-
rzy, sêdziowie nie nosz¹ tóg, na ulicach nie ma karet, przechodnie za�, nawet
najbiedniejsi, chodz¹ pewni siebie. Przeobra¿a siê s³ownictwo, wszyscy s¹
�obywatelami�, którzy maj¹ nowe maniery. Zmienia siê ton i duch konwer-
sacji: �Wszystkie zdarzenia ¿ycia codziennego, wszystko, co siê widzi i s³yszy,
twarze, ubrania, jêzyk, idee, objawiaj¹, jak dawne spo³eczeñstwo przekszta³-
ci³o siê, ¿eby przyj¹æ now¹ postaæ i ¿eby ¿yæ inaczej�. Na prowincji trudno
doszukaæ siê postaci z dawnych wy¿szych sfer, bo arystokracja zosta³a zni-
weczona przez �mieræ lub wygnanie. Inna klasa � ludzie prawa, lekarze, drobni
w³a�ciciele, kupcy � narzuca swój wp³yw i autorytet, nawet je�li jest gdzie�

6 O praktyce masowego odsy³ania dzieci z Irlandii do Ameryki Pó³nocnej dowiadujemy siê nie tylko
z publicystyki, ale i �róde³ oficjalnych, na przyk³ad �Journal of the Statistical and Social Inquiry of Ire-
land�.
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nieliczna. Fortuny zbi³a ona niedawno na dostawach dla armii i tanim kup-
nie dóbr Ko�cio³a lub emigrantów. Nowi nabywcy nie maj¹ �instynktu kon-
serwacji w³asno�ci�, przekazywania jej jako dziedzictwa, wiêc spekuluj¹.
Mo¿na tu wtr¹ciæ, ¿e Delzons napomkn¹³ o jednej z cech rodziny dynastycz-
nej: o dziedziczno�ci � rewolucja i nowe narusza³y zasadê dziedziczno�ci,
wskutek czego podmywa³y jeden z filarów ma³¿eñstwa i legalnej prokreacji.
Wzrost liczby rozwodów �wiadczy o tym, ¿e zasada wolno�ci w ma³¿eñstwie
zaczyna byæ uznawana �nawet przez ojców rodzin�. Z tego wynika, ¿e ak-
ceptuje siê zrywanie zwi¹zku (Delzons 1913: 3, 43, 55�58, 67).

Tak oto �rewolucja� przyby³a obaliæ ca³¹ budowlê ¿ycia rodziny bur¿u-
azyjnej, os³abiaj¹c jej idea³ religijny, potrzeby uczuciowe, przynios³a niechêæ
do prawa i obalanie zwyczaju. Ludzi ogarnia skrajny niepokój. Przypomnij-
my, ¿e w zachodnioeuropejskim znaczeniu pod pojêciem �bur¿uazja� rozu-
mie siê nie tylko kapitalistów, lecz g³ównie notabli i przedstawicieli wolnych
zawodów, niewywodz¹cych siê z arystokracji, inaczej mówi¹c, zamo¿ne i nie�le
wykszta³cone mieszczañstwo (lub tak zwan¹ klasê �redni¹). Wiek XVIII ucho-
dzi³ za niemoralny, ale to by³o tylko literackim i malarskim stereotypem, si³¹
destrukcyjn¹ za� sta³ siê Rousseau. Przyczyni³ siê do ca³kowitej emancypacji
jednostki, obalenia zwyczajów, niechêci do norm prawnych. Kodeks cywilny
wprawdzie da³ pewne �satysfakcjonuj¹ce rozwi¹zania�, ale do g³osu doszli
interpretatorzy, którzy narzucaj¹ nowe pojmowanie Kodeksu. Adwokatura
wspomaga pods¹dnych, os³abia prawa ojcowskie (wprowadzono ochronê
dzieci). Najwiêksze szkody przynosi umo¿liwianie rozwodów; dawniej ko-
biety zamê¿ne znosi³y z³ych mê¿ów, boj¹c siê o rodzinê. Od roku 1891 roz-
wodz¹cy siê zachowuj¹ po po³owie dobra, od 1896 s¹d decyduje, czy dzieci
powierza siê ojcu, czy matce, a od 1907 kobieta mo¿e administrowaæ tym,
co pochodzi z jej pracy. To jej daje pewn¹ niezale¿no�æ, a co gorsza [sic!],
kobiety maj¹ prawo do ksi¹¿eczek oszczêdno�ciowych!

Do 1880 roku, powiada Delzons, kobieta by³a wychowana w przekona-
niu, ¿e musi (powinna) wyj�æ za m¹¿, zachowuj¹c przedtem czysto�æ, a potem
wierno�æ i pos³uszeñstwo. Obyczaje zaburzy³a wojna z Niemcami i wojna do-
mowa lat 1870�1871. Republika zrodzi³a �now¹ bur¿uazjê� i �zmaltretowa-
³a� kler. Przyznaje, ¿e kobiety �z ludu� zawsze pracowa³y, ale by³y przy ro-
dzinie, a teraz s¹ wyrwane z domu do fabryki. Poniewa¿ z fabryki wychodzi
siê z rado�ci¹, z³e warunki mieszkaniowe za� zniechêcaj¹ do powrotu do domu,
wiêc kobieta ma chêæ uciec gdzie�, gdzie mo¿e siê zabawiæ, nie chce mieæ
dzieci (bo poza tym jest pod wp³ywem propagandy neomaltuzjañskiej). Sta-
³ym wrogiem jest alkohol. S¹ te¿ inne nowe typy kobiece: �kobieta bogata� �
mniej siê interesuje rodzin¹, bardziej biznesem, kopiuje zwyczaje amerykañ-
skie; �intelektualistka� � g³osi indywidualizm, który staje siê feminizmem,
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obstaje przy �prawie do szczê�cia� (w praktyce uto¿samianym z chodzeniem
do teatru i pogr¹¿aniem siê w lekturze ksi¹¿ek) zamiast kultywowania altru-
izmu i �higieny moralnej�. Jest to sentymentalny indywidualizm, ³¹cz¹cy siê
z wizj¹ mi³o�ci romantycznej sprzecznej z obowi¹zkiem ma³¿eñskim. De-
strukcyjn¹ rolê odegrali Gustaw Flaubert (egzaltowa³ siê pojêciem du moi)
i George Sand z jej �prawem do mi³o�ci, prawem do szczê�cia�. Wprawdzie
ma³o kto j¹ czyta, za to jej idee przejêli i g³osz¹ Rosjanie, popularni w krêgach
o�wieconych, wiêc idee �praw� opanowa³y literaturê i teatr, sta³y siê modne.
Ostatnio, na pocz¹tku XX wieku, indywidualizm przyj¹³ postaæ feminizmu.

Wynurzeñ Delzonsa nie mo¿na przyj¹æ za efekt starzenia siê lub dolegli-
wo�ci. ̄ y³ krótko (1865�1913), zmar³ w roku publikacji cytowanej tu ksi¹¿-
ki, w której znalaz³o siê to wszystko, co pojawia³o siê wówczas w druku.
Podchwytywali jej sformu³owania pedagodzy, bardziej jeszcze histerycznie
opisuj¹c rzekomy upadek moralno�ci. W 1905 roku na ³amach wydawanej
we Lwowie �Rodziny i Szko³y� niejaki Antoni Kowalski grzmia³ w prawie
ka¿dym numerze: m³odzie¿ jest zdemoralizowana i ma ma³¹ wiedzê, panuje
upadek moralny, �wiat jest zgangrenowany przez bezwyznaniowo�æ, mate-
rializm, racjonalizm, masoneriê, wiaro³omstwo, zdziczenie obyczajów � lista
katastrof by³a d³uga (Kowalski 1905: 51�55).

Wróæmy do zmian po 1960 roku. Nowoczesne �rodki antykoncepcyjne
mia³y efekt, który trudno przeceniæ, trzeba jednak pamiêtaæ, ¿e praktyczne-
go znaczenia nabiera³y powoli. Niektóre grupy spo³eczne szybko skorzysta³y
z nowo�ci, przed innymi wyrasta³y rozmaite przeszkody. Nale¿¹ do nich brak
wiedzy o seksie i o mo¿liwo�ciach antykoncepcji, koszty oraz obawa, zw³asz-
cza w �rodowiskach wiejskich i ma³omiasteczkowych, przed reakcj¹ rodziny
i otoczenia. O wizycie u lekarza zaraz wszyscy siê dowiedz¹. Ruchy m³odzie-
¿owe prze³omu lat sze�ædziesi¹tych i siedemdziesi¹tych XX wieku na �wie-
cie, zw³aszcza w Stanach Zjednoczonych, by³y wydarzeniami, które przyczy-
ni³y siê do zmiany postaw: �Czyñ mi³o�æ, nie wojnê� � �piewa³y
�dzieci-kwiaty� i dzieli³y siê swoj¹ �hosti¹�, czyli LSD.

Jak czêsto bywa, w ruchach m³odzie¿owych i feministycznych wyst¹pi³y
rozmaite patologie. Na fali o¿ywionej lewicowo�ci 1968 roku i po�niej wy-
p³ynê³y pogl¹dy ukszta³towane w po³owie XIX wieku. Na przyk³ad w 1971
roku ukaza³a siê (po angielsku) ksi¹¿ka psychiatry z Republiki Po³udniowej Afryki
Davida Coopera, �dziecka-kwiatu�, choæ jego oty³o�æ i d³uga broda z kwiatami
nie mia³y wiele wspólnego. Ksi¹¿kê szybko przet³umaczono na francuski
(1971), mia³a kilka wydañ i by³a równie entuzjastycznie przyjmowana w do�æ
szerokich krêgach intelektualnych, jak bezsensowna (Cooper 1971). W swo-
im dziele, pozbawionym jakiegokolwiek aparatu naukowego, Cooper nego-
wa³ � z punktu widzenia psychologii � wiêzi spo³eczne, wie�ci³ te¿ koniec
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edukacji, któr¹ uwa¿a³ za proces totalizacji, czyli zniewolenia spo³eczeñstwa
przez pañstwo (w zwi¹zku z ogóln¹ mod¹ na prace Michela Foucaulta, nie
zawsze dobrze rozumianego). Wszystkie normy uzna³ za wynalazek bur¿u-
azji. Jego obrazowe porównanie: ludzie to �winie, instytucje spo³eczne to
chlewy, a rodzice to fabryka bekonu. Dobry przyk³ad daj¹ tylko Chiny i Kuba,
gdzie rodzi siê w³a�nie Nowy Cz³owiek. Vive la doctrine guevariste! � kon-
kludowa³. Co prawda, ¿yczenia Coopera nie spe³ni³y siê, bowiem rodzina,
teraz równie¿ jednop³ciowa, jest ci¹gle uznawana za najwa¿niejsz¹ komórkê
spo³eczn¹. Widoczne jest zamieszanie: z jednej strony pary heteroseksualne
coraz mniej sobie ceni¹ zwi¹zek ma³¿eñski, z drugiej prowadz¹ zaciek³e boje
o prawa do ma³¿eñstw homoseksualnych. Tak wiêc homoseksuali�ci powin-
ni zawieraæ zwi¹zek ma³¿eñski uznany przez prawo, heteroseksuali�ci � nieko-
niecznie (konia z rzêdem, kto zrozumie postulaty spo³eczne, ale zawsze w nich
mo¿na doszukaæ siê paradoksów).

Dzisiejsza moralno�æ seksualna kszta³tuje siê na pewno pod wp³ywem
mo¿liwo�ci stosowania antykoncepcji oraz emancypacji kobiet, ale przecie¿
antykoncepcja w najbardziej bezpo�redni sposób przyczyni³a siê do emancy-
pacji7. Rok 1960 mo¿na uznaæ za prze³omowy, ale ju¿ przed wojn¹ by³y obja-
wy zbli¿ania siê �trzeciej rewolucji seksualnej�. Prawdziwa bomba wybuch³a
w 1930 roku: ukaza³a siê ksi¹¿ka holenderskiego ginekologa Theodoora Hen-
drika van de Velde (1873�1937) Ma³¿eñstwo doskona³e: jego fizjologia i tech-

nika (polskie wydanie w 1939 r.). Przede wszystkim autor dokona³ zamachu
na interpretacjê pism �wiêtych: �Id�cie i rozmna¿ajcie siê�, wcale nie jest zaka-
zem korzystania z przyjemno�ci, jak¹ daje stosunek seksualny. Przyjemno�ci
zgodnej z wol¹ bosk¹. Nale¿y nauczyæ siê, jak maj¹ osi¹gaæ j¹ obie strony. Jed-
nak¿e wstrzymywa³ siê od dawania instrukcji, jak unikn¹æ ci¹¿y i uwa¿a³, ¿e
�manewry antykoncepcyjne� niszcz¹ przyjemno�æ. Ksi¹¿ka doczeka³a siê licz-
nych wydañ, tak¿e po drugiej wojnie �wiatowej i by³a niemal obowi¹zkow¹
lektur¹ dla narzeczonych, dyskretnie podsuwan¹. Panegirykiem na rzecz sek-
sualno�ci okaza³a siê ksi¹¿ka wydana w 1937 roku i napisana przez teologa
niemieckiego Herberta Domsa Sinn und Zweck der Ehe. Autor za rzecz nor-
maln¹ uwa¿a³ unikanie przez ma³¿eñstwo prokreacji (Guerrand 1971: 88�95).
Czê�æ katolików ucieszy³o usprawiedliwienie przyjemno�ci wol¹ bosk¹. Wszak
Bóg stworzy³ cz³owieka ukszta³towanego tak, a nie inaczej, nakazywa³: �mi³uj-
cie siê�. Je�li nie nawo³uje siê do aborcji, to resztê Ko�ció³ mo¿e aprobowaæ.

W latach trzydziestych dwaj lekarze: Japoñczyk Kyusaku Ogino (1882�
1975) i Austriak Herman Knaus (1892�1970), niezale¿nie od siebie odkryli

7 Ju¿ przed drug¹ wojn¹ �wiatow¹ pisa³ o tym Bertrand Russell w Mariage and Morals (1929 i kolejne
edycje).
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�kalendarzyk ma³¿eñski�. Lekarze katoliccy byli zachwyceni: oto pojawi³ siê
sposób unikania ci¹¿y bez u¿ywania �rodków zakazanych przez Ko�ció³. Jak-
¿e siê mylili! Nawet unikanie stosunku w dni p³odne by³o traktowane jako
sprzeciw wobec boskiego nakazu prokreacji. Ksiê¿a napominali kobiety przy
spowiedzi, ¿e mog¹ wspó³¿yæ tylko w celu poczêcia dziecka, bo tak orzek³
Pius XI w encyklice Casti Connubi (1930). Rygorystyczni chrze�cijanie (tak-
¿e anglikanie i przedstawiciele innych Ko�cio³ów) potêpiali nie tylko anty-
koncepcjê, ale i zachwalanie przyjemno�ci, wiêc przeciwko doktorowi Van
de Velde wniesiono oskar¿enie o pornografiê, ukuto nawet powiedzenie:
�chrze�cijañska pornografia�. Kobietê dojrza³¹ i zamê¿n¹, a niebêd¹c¹ mat-
k¹, kwalifikowano jako uszkodzon¹, pozbawion¹ jakich� czê�ci cia³a, nie-
kompletn¹ i niepewn¹. Kiedy w po³owie XX wieku Paul Chanson napisa³
Accord charnel z poradami, jak siê pie�ciæ, wywo³a³o to debatê �wiêtego
Oficjum. Autor i czytelnicy zostali uznani za �dewiacjonistów� (Rozmo-

wa..., 2021: 108).
Zbuntowani przeciw skostnia³ym obyczajom nie sk³adali broni. Co-

raz �mielsze stawa³y siê publikacje, coraz liczniejsze stowarzyszenia czy
rozmaite przedsiêwziêcia. W latach trzydziestych XX wieku do kampanii
�wiadomego macierzyñstwa w³¹czy³y siê partie komunistyczne. Wojna
usunê³a problemy zwi¹zane z obyczajowo�ci¹ seksualn¹ i ma³¿eñstwem
na dalszy plan. Dopiero w latach sze�ædziesi¹tych XX wieku na dobre
rozwin¹³ siê ruch �wiadomego macierzyñstwa. W 1960 roku francuski
miesiêcznik �L�Esprit� po�wiêci³ ca³y numer kwestii seksualno�ci. W 1978
roku w Polsce wydano ksi¹¿kê Michaliny Wis³ockiej Sztuka kochania;
ironia historii polega na tym, ¿e do dzi� wzbudza ona emocje. Debata na
temat ¿ycia seksualnego w koñcu XX wieku sta³a siê publiczna, a wypo-
wiedzi nie kwalifikowano jako skandalizuj¹ce. Do Watykanu od specjali-
stów z ró¿nych krajów zaczê³y nap³ywaæ listy, w których apelowano o rewizjê
dotychczasowego stosunku do kontroli urodzeñ. Jesieni¹ 1962 roku w cza-
sie konsylium toczy³a siê dyskusja, ale do konkluzji nie dosz³o. W 1967 roku
na placu �wiêtego Piotra odby³a siê manifestacja z has³ami: �Mniej dzieci �
mniej g³odu�, �Nadmiar ludzi � to g³ód�, �Tak pigu³ce, do�æ aborcji!�, co
spowodowa³o, ¿e nawet w Watykanie zaczêto siê wahaæ, czy mimo utrzy-
mania w mocy obowi¹zku prokreacji nie trzeba by rodzicom zostawiæ
prawa do u¿ywania �rodków, które pozwol¹ im realizowaæ �odpowiedzial-
ne rodzicielstwo�. Okaza³o siê, ¿e nadzieje chrze�cijan na z³agodzenie re-
strykcji by³y przedwczesne. Nie ugiê³a siê wiêkszo�æ kongregacji prote-
stanckich, a w lipcu 1968 roku papie¿ Pawe³ VI og³osi³ encyklikê Humanae

vita, w której bezwzglêdnie potêpi³ praktyki antykoncepcyjne. Poci¹gnê-
³o to za sob¹ manifestacje, ale bezskuteczne. W praktyce znaczna czê�æ
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katolików zlekcewa¿y³a ostrze¿enia ko�cielne i uprawia³a seks przed�lub-
ny8.

Dotkliwym brakiem w rozwa¿aniach o �wiadomo�ci i praktykach seksu-
alnych jest pominiêcie analizy �rodowisk ¿ydowskich. W Europie Wschod-
niej, z Polsk¹ i Rosj¹ na czele, gdzie ¯ydzi byli liczni, inteligencja ¿ydowska
wywiera³a du¿y wp³yw na przemiany intelektualne ca³ego spo³eczeñstwa.
Szczególn¹ aktywno�æ wykazywali dzia³acze lewicy politycznej, wysuwaj¹cej
has³a �wiadomego macierzyñstwa i praw kobiet. W XIX wieku przedstawi-
ciele lewicy uwa¿ali, ¿e ma³¿eñstwo jest niegodn¹ ludzi form¹ kontraktu
handlowego, ale te pogl¹dy nie by³y ju¿ podtrzymywane. Historycy pisali
wiele o rodzinie ¿ydowskiej w �redniowieczu oraz w czasie ¿ydowskiego
O�wiecenia w XVIII wieku, natomiast zbyt ma³o jest �wiadectw z XIX i XX
wieku. Nawet w znakomitych i barwnych wspomnieniach, jak na przyk³ad
Bernarda Singera (nie nale¿y go myliæ z pisarzem Izaakiem Singerem), ¿ycie
seksualne nie jest wystarczaj¹co na�wietlone. Do niektórych opracowañ nie
mia³am dostêpu9. Konflikt miêdzy nowoczesno�ci¹ i tradycyjnymi nakazami
religijnymi w�ród ̄ ydów by³ zapewne jeszcze bardziej dramatyczny ni¿ w �ro-
dowisku chrze�cijañskim. Wiadomo, jakie podzia³y spowodowa³a Haskala,
równie¿ z powodu zmian podej�cia do spraw ma³¿eñstwa i rodziny. Na pod-
stawie rozmów z uczestnikami seminarium, prowadzonego w 2002 roku na
Uniwersytecie Hebrajskim w Jerozolimie oraz dyskusji podczas konferencji
w 1905 r. w Pary¿u (w ramach europejskiego programu badawczego Health
and Social Welfare Policy), mo¿na siê by³o dowiedzieæ o zaskakuj¹cych nie-
kiedy kompromisach miêdzy ¯ydami ortodoksyjnymi (zw³aszcza chasyda-
mi) a administracj¹ rz¹dow¹ czy lokaln¹; na przyk³ad udzielano rozwodu,
je�li ¿ona zdradzi³a mê¿a (zdrada mê¿a nie mog³a byæ powodem pozwu ze
strony ¿ony). W Izraelu zaczêto wiêc praktykowaæ ciche umowy miêdzy ma³-
¿onkami: m¹¿ oskar¿a³ ¿onê, ¿ona przyznawa³a siê do rzekomej zdrady i para
szybko dostawa³a rozwód. Obywa³o siê bez potêpienia ze strony ortodoksyj-
nej wspólnoty i rodziny.

Na prze³omie XX i XXI wieku rewolucja seksualna ma coraz szerszy
aspekt. Dawny feminizm, polegaj¹cy na domaganiu siê równouprawnienia
kobiet, przerodzi³ siê w ruch gender. Jego filozofia nie zawsze jest jasna i spój-
na, mo¿na tylko powiedzieæ, ¿e polega na domaganiu siê zmiany interpreta-
cji rozmaitych faktów z historii i bie¿¹cego ¿ycia spo³ecznego. W zrozumie-
niu ruchu przeszkadza to, ¿e z jednej strony próbuje on zatrzeæ ró¿nice

8 Rozmowa..., 2021: 131�142. Zob. Béjin 1995: 158�167.
9 Miêdzy innymi w trakcie zbierania materia³ów nie mog³am pos³u¿yæ siê opracowaniem D. Biale,

Eros and the Jews. From Biblical Israel to Contemporary America (1997).
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psychiczne, a nawet fizyczne, miêdzy dwiema p³ciami, z drugiej strony ko-
bietê i jej seksualno�æ wyró¿nia i stawia na piedestale. Kobieta ma byæ �wy-
zwolona� ju¿ nie w drodze regulacji praw, lecz �wyzwolona od mê¿czyzny�
do tego stopnia, ¿e zwi¹zek z nim przestanie byæ potrzebny. Ruch gender
o¿ywi³ zainteresowania seksem. Ma³gorzata Szpakowska (2003: 170) anali-
zowa³a wypowiedzi na ³amach czasopism kobiecych i okaza³o siê, ¿e zaczê³y
siê pojawiaæ z pocz¹tku nieliczne pozytywne oceny masturbacji i przekona-
nie, ¿e kobieta powinna wykazywaæ inicjatywê. By³o to stanowisko odwa¿-
ne, poniewa¿ Ko�ció³ i lekarze straszyli okropnymi fizycznymi i psychiczny-
mi skutkami �samogwa³tu�10. W�ród m³odych ludzi jeszcze w latach
siedemdziesi¹tych XX wieku mo¿na by³o us³yszeæ szydercze okre�lenia, na
przyk³ad studenci na�miewali siê z samotnego kolegi, ¿e �ma kompleks
Madame Ku³akowej�. Niektóre dos³owne okre�lenia by³y zastêpowane lub
wypowiadane szeptem. Wkrótce wszak¿e nast¹pi³a ca³kowita zmiana: od
koñca XX wieku ka¿de czasopismo, nawet w Polsce, przeznaczone dla ko-
biet lub dziewcz¹t przekonuje, ¿e orgazm jest obowi¹zkowy dla par zarówno
hetero-, jak homoseksualnych, opisuje techniki, z seksem analnym w³¹cznie.
Co prawda, dobre ¿ycie z powodu przyjemno�ci fizycznej sta³o siê now¹ utopi¹
(Béjin 1995: 204�217).

Poza tym nie nast¹pi³o wzmocnienie negatywnego znaczenia terminu
�pedofilia� i nie usta³y ¿¹dania surowych kar za po¿ycie osoby z niepe³nolet-
ni¹. Jest to oczywisty paradoks: niektóre elementy �wiadomo�ci i obyczajów
uleg³y radykalnej zmianie, inne za� � choæ dotycz¹ce tej samej sfery ¿ycia �
pozosta³y nienaruszone. A wszak przez wiele wieków (w niektórych krajach
do dzi�) ani o¿enek z dziewczynk¹-dzieckiem, ani kult ch³opców-efebów nie
by³ niczym zdro¿nym. Trzynastoletniego W³adys³awa Warneñczyka (1424�
1444) chciano o¿eniæ ze starsz¹ o 30 lat wdow¹, do czego nie dosz³o, bo
dwudziestoletni król spêdzi³ noc z 9 na 10 listopada 1444 r. z ch³opcem, za
dnia przyj¹³ b³ogos³awieñstwo od ksiêdza i wytoczy³ bitwê, w której zgin¹³.
Wprawdzie czê�æ kleru mrucza³a, ¿e to kara za bezecno�æ, ale Warneñczyk
pozosta³ bohaterem narodowym, symbolem m³odo�ci i odwagi.

Jak siê wydaje, w czasie �trzeciej rewolucji seksualnej�, czyli w latach
1960�1990, pewn¹ rolê jeszcze odgrywa³ wstyd, potem ju¿ go siê wyzbywa-
no � z jêzyka, z rozmów, z czynno�ci za³atwiania potrzeb fizjologicznych,
przy wyborze ubioru. Wraz z przezwyciê¿eniem pow�ci¹gliwo�ci wkroczy³
ekshibicjonizm, wyra¿aj¹cy siê choæby w �paradach równo�ci�. Trzeba, by
wszyscy wiedzieli, z kim siê �pi i w jakiej pozycji. Ekshibicjonistyczne zwie-

10 Pisa³ o tym Michel Foucault w Historii seksualno�ci, publikowanej przez wydawnictwo Gallimard
w latach 1976�1984, wydanie polskie 2010.
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rzenia (najczê�ciej kobiet) s¹ dostêpne milionom ludzi dziêki �rodkom maso-
wego przekazu. Czasami brak konsekwencji obyczajowej jest zadziwiaj¹cy,
pruderyjno�æ godzi siê z zaspokajaniem popêdów. Na przyk³ad w kanadyj-
skiej prowincji Quebec nie ma pla¿ dla nudystów. Na pla¿ê dla nagusów
trzeba je�dziæ do stanu Vermont w USA. Tymczasem w ci¹gu dnia w telewizji
pokazywane s¹ filmy rzekomo instrukta¿owo-o�wiatowe, pokazuj¹ce w zbli-
¿eniu stosunki p³ciowe.

W ramach tych kolejnych �rewolucji seksualnych� odbywaj¹ siê manife-
stacje powa¿ne i pragmatyczne, pokazuj¹ce sprzeciw wobec nietolerancji i inge-
rencji pañstwa w ¿ycie osobiste. Przyk³adem jest konflikt w sprawie ustawo-
dawstwa o aborcji lub dobrowolnej eutanazji. Stanowi¹ one wa¿ny element
nowoczesnych ruchów spo³ecznych, choæ jednocze�nie ich uczestnicy przy-
czyniaj¹ siê do uto¿samiania walki z hipokryzj¹ z pozbywaniem siê intymno-
�ci i prywatno�ci. Manifestacje, które nazywam �powa¿nymi�, mog¹ wp³y-
n¹æ � choæby w niewielkim stopniu � na decyzje rz¹dów i parlamentów.
Powstaje pytanie, w jakim stopniu wp³ywaj¹ na nietolerancyjn¹ i restrykcyj-
n¹ mentalno�æ do�æ jeszcze licznych �rodowisk. Zmiany zachodz¹ce w dys-
kursie publicznym mog¹ siê przyczyniæ do powolnej zmiany sposobu my�le-
nia osób, które nie potrafi¹ same kszta³towaæ swego �wiatopogl¹du. Mo¿e
zadzia³a po¿¹dany spo³ecznie efekt �poprawno�ci politycznej�. Choæ osoby
kultywuj¹ce tradycyjn¹ obyczajowo�æ bêd¹ �zwieraæ szeregi�, prowadz¹c do
zaostrzenia kryteriów moralnych i prawnych. Tak oto zmiany nastêpuj¹ czê-
sto nie liniowo, ale dzia³a zasada wahad³a.

W nastêpstwie walki o wyzwolenie seksualne (to has³o jest stale u¿ywa-
ne) nie tylko dochodzi do wielu sprzeczno�ci w ¿yciu codziennym, ale tak¿e
to tego, ¿e niektóre przepisy prawne staj¹ siê anachroniczne. Przyk³adem
mo¿e byæ karanie pornografii, poniewa¿ trudno dzi� powiedzieæ, co to w³a�ci-
wie jest. W czasie ruchów m³odzie¿owych prze³omu lat sze�ædziesi¹tych i sie-
demdziesi¹tych w Europie wysuwano nawet postulaty niekaralno�ci sto-
sunków seksualnych miêdzy doros³ymi i nieletnimi, pod warunkiem ich
dobrowolno�ci (oczywi�cie, zaraz podwa¿ono mo¿liwo�æ stwierdzenia do-
browolno�ci w przypadku dzieci). Socjologowie pisz¹ o powstaniu �nowej
lewicy�, której najwa¿niejszym polem walki nie jest sytuacja klasy robotni-
czej, ale sytuacja tak zwanych mniejszo�ci � p³ciowych, etnicznych itp. Taka
lewica nie ma skrystalizowanej ideologii, jest heterogeniczna, dlatego w jej
postulatach widaæ niekonsekwencje. Z jednej strony nowa lewica obala in-
stytucjê ma³¿eñstwa, z drugiej ¿¹da wzmacniania i rozszerzania ma³¿eñstwa
(postulaty ma³¿eñstw jednop³ciowych z prawem do adopcji dzieci).

Do objawów nowej rewolucji seksualnej (trzeciej lub czwartej, jak kto
woli) nale¿y ujawnianie homoseksualizmu, traktowanie transseksualizmu jak
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zabiegu kosmetycznego, bez wzglêdu na fizyczne i psychiczne skutki d³ugo-
trwa³ych i bolesnych zabiegów. Nale¿y do niej tak¿e powiadamianie otocze-
nia o upodobaniach, na przyk³ad o seksie oralnym lub analnym, o sadoma-
sochizmie, dostêpno�æ publikacji i filmów dawniej karanych jako pornografia.
S¹ te¿ sprawy powa¿niejsze, które mog¹ zaprz¹taæ uwagê lekarzy, prawni-
ków i psychologów. Miêdzy innymi podejmowane s¹ próby obalenia tabu
incestu. Ju¿ w latach siedemdziesi¹tych XX wieku chciano z³agodziæ opiniê
o kazirodztwie czy potêpienie uciech seksualnych dzieci i nieletniej m³odzie-
¿y. W ¿¹daniu prawa do rodzicielstwa jednop³ciowego niekonsekwencje rów-
nie¿ s¹ oczywiste: uwa¿a siê powszechnie, ¿e wychowywanie siê dziecka bez
ojca lub matki jest dla niego traumatyczne i zdarza siê ono w nastêpstwie
wypadku lub nieszczê�liwych okoliczno�ci. Jednocze�nie d¹¿y siê do dobro-
wolnego tworzenia takich sytuacji. Wysuwa siê argument: �tyle dzieci nie
ma ojców, i co z tego?�. Trudno o wiêksz¹ bezmy�lno�æ i okrucieñstwo.

Wróæmy do tez Tomasza Szlendaka, który powiada: �Nast¹pi³ gwa³tow-
ny postêp edukacji kobiet, ich mocne wej�cie na rynek, a w takich krajach
jak Polska trend ku faktycznemu wyrównywaniu zarobków. S³owem � ro-
�nie pozycja kobiet, co powoduje zarazem, ¿e ro�nie sk³onno�æ do mizoginii
u tych mê¿czyzn, którzy coraz gorzej siê czuj¹ w nowych okoliczno�ciach.
St¹d mêskie wy³adowania w wyborach politycznych. W USA, Francji, Ho-
landii, Szwecji czy w Polsce mê¿czy�ni czê�ciej wybieraj¹ konserwatywnych
populistów symbolizuj¹cych powrót do czasów mitycznej, utraconej hiper-
mêsko�ci, w których by³o mê¿czyznom lepiej [...] Kobiety, zw³aszcza m³ode,
id¹ w drug¹ stronê. Coraz czê�ciej g³osuj¹ na ugrupowania po nowemu lewi-
cowe. Dziêki temu widzimy, ¿e �wiatopogl¹dy kobiet i mê¿czyzn siê rozcho-
dz¹�. Mo¿na dodaæ, ¿e kie³kowanie mizoginii na tle autentycznej emancypa-
cji politycznej, gospodarczej i kulturowej kobiet jest zauwa¿alne w przekazach
historycznych ju¿ od schy³ku XIX wieku. Ale teraz przyjê³o nowy wymiar.

Szlendak uwa¿a, ¿e nowe technologie separuj¹ ludzi, wiêc trudniej zna-
le�æ w³a�ciwego partnera czy partnerkê. Pisze te¿, ¿e zmniejszy³o siê �pole
gry w intymno�æ�, co, jak s¹dzê, mo¿e byæ jednym z rezultatów wspomnia-
nego wy¿ej ekshibicjonizmu. �Wszelkie tindery to protezy, które wcale nie
pomagaj¹ w wyborze partnerów, tylko destabilizuj¹ rynek matrymonialny.
Zaryzykowa³bym i powiedzia³, ¿e dziêki rozbratowi w wizjach rzeczywisto-
�ci i za spraw¹ kawa³kuj¹cej ¿ycie spo³eczne sieci, kobiety i mê¿czy�ni coraz
rzadziej spotykaj¹ siê ze sob¹ tak po prostu � fizycznie [...] Najpierw w spo³e-
czeñstwach zachodnich mi³o�æ romantyczna zast¹pi³a swatki i rodzinê. W la-
tach 90-tych ta w³a�nie mi³o�æ romantyczna, której zadaniem by³o utrzymy-
wanie parze sob¹ do momentu wej�cia w reprodukcjê, zamieni³a siê w jak¹�
konsumpcyjn¹ utopiê [...] Idziemy razem przez ¿ycie, dostarczaj¹c sobie przy-
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jemno�ci [...] kiedy siê ta przyjemno�æ skoñczy � to do widzenia [...] Na

pocz¹tku lat 2000 te¿ by³em przekonany, ¿e mi³o�æ jest lepsza od rodzinnego

przymusu, bo pozwala na siln¹ wiê�, ale nie dopuszcza do zniewolenia.

Okaza³o siê, ¿e guzik prawda�.

Prawie wszystko, w czym wychowa³o siê pokolenie w wieku 50+, to

�guzik prawda�. W 2021 roku dosta³am formularz ankiety, wype³nianej tam,

gdzie jestem (w Kanadzie, prowincja Quebec) po ka¿dym szczepieniu. Miê-

dzy innymi punktami by³y nastêpuj¹ce (przytaczam po francusku, bo niektó-

rych nie jestem w stanie przet³umaczyæ, powstrzymuj¹c siê od wulgaryzmów):

1) Homme � Femme � Non binaire, 2) queer, 3) non genré ou d�identité simi-

laire, 4) Bi-spirituel [sic!], 5) Préféré décrit comme... 6) Préféré ne pas répon-

dre� To nie ¿art; pismo wysz³o z Centrum Badañ Uniwersytetu w Sherbro-

oku (Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l�Estrie �

Centre hospitaliere universitaire de Sherbrooke), a wiêc redagowa³y je auto-

rytety naukowe, zapewne medyczne i socjologiczne, ministerstwo zdrowia

za� nie zareagowa³o, czyli przyznaje, ¿e formularz nie narusza wiary w roz-

s¹dek profesorski.

W tym opracowaniu nie ma miejsca na os¹d zjawisk, o których by³a mowa,

ani na przewidywanie ich skutków. Mo¿na przyj¹æ albo odrzuciæ tezê Shor-

tera o dokonaniu siê rewolucji seksualnej czy o dwu rewolucjach. Pierwsza

jest do�æ dok³adnie opisana, o drugiej Shorter tylko napomkn¹³. Jak siê wy-

daje, w podobny sposób mo¿na wyró¿niæ trzeci¹ rewolucjê seksualn¹ (lata

1960�1980) i czwart¹, rozpoczêt¹ w koñcu XX wieku, kiedy zmieni³ siê jê-

zyki i ideologia parad i marszów równo�ci, organizowanych w Ameryce od

lat sze�ædziesi¹tych XX wieku. Pierwsza parada równo�ci w Polsce mia³a

miejsce w 2001 roku. Jakkolwiek ka¿da periodyzacja jest jedn¹ z mo¿liwych

koncepcji biegu historii, to przecie¿ wyró¿nianie etapów u³atwia dostrzega-

nie tego, co przemija, i tego, co stanowi �d³ugie trwanie� (jak uj¹³ to Fer-

nand Braudel).

Porz¹dkuj¹c obraz zmian zachodz¹cych od niemal trzech stuleci, przyjê-

³abym koncepcjê o nast¹pieniu dwu rewolucji seksualnych, czyli o dwu okre-

sach przyspieszenia tych zmian. Pierwsza rewolucja seksualna, któr¹ opisa³

Shorter, mia³a miejsce w XIX wieku, zwiastunem drugiej by³y zmiany po 1960

roku, dokonuj¹ce siê dziêki pigu³ce (dziêki metodzie wulkanizacji i produkcji

przemys³owej w 1914 roku upowszechni³a siê prezerwatywa, ale chyba jesz-

cze nie przynios³a radykalnych konsekwencji dla instytucji ma³¿eñstwa). Lata

1960�1990 mo¿na traktowaæ jako prolog, faktyczna rewolucja za� � zane-

gowanie najwa¿niejszych i najpowszechniej bronionych zasad � przypada na

�wiecie i w Polsce na ostatnie trzydzie�ci lat. Zdajê sobie sprawê, ¿e ka¿da

periodyzacja wywo³uje dyskusjê, ale przy okazji dyskusji mo¿emy zdaæ sobie



El¿bieta Kaczyñska

SOCIETAS/COMMUNITAS

1 (31) 2021280

sprawê z nie zawsze dostrzeganych na pierwszy rzut oka zjawisk. Spory wnosz¹
sporo do poznania procesów modernizacyjnych, zw³aszcza zmian w kultu-
rze, choæ nie rozwiewaj¹ rozmaitych w¹tpliwo�ci. Artyku³ Szlendaka doda-
je argumentów na rzecz tezy, ¿e ¿yjemy w czasach rewolucji seksualnej, za
któr¹ uwa¿a³abym nie tyle same zmiany, ile zw³aszcza powszechne na nie
przyzwolenie. Zgodê na to, co wydaje siê po¿¹dane, i na to, co budzi oba-
wy. Rewolucja nie zachodzi sama z siebie, rewolucjê kto� robi. Niekiedy
bezwiednie. Jednak prawie nigdy nie mo¿na przewidzieæ po�rednich skutków
rewolucji.
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Gospodarstwo, spoid³o i pod�cielisko spo³eczne
jako oryginalne i czê�ciowo zapomniane pojêcia

polskiej socjologii.
Twórcze dziedzictwo czy epistemologiczne

archaizmy poznawcze?

Niniejszy tekst osadzony jest w tematyce polskiego jêzyka socjologii (odmiany
socjolektu naukowego), który nieustannie ewoluuje oraz �dostarcza� nowych
pojêæ i terminów, staraj¹c siê tym samym adekwatnie opisywaæ zastan¹ rzeczy-
wisto�æ spo³eczn¹. Nale¿y podkre�liæ, ¿e du¿e zas³ugi na tym polu wnie�li
zw³aszcza pierwsi uczeni, którzy implementowali now¹ naukê spo³eczn¹ do
polskiego �wiata nauki w drugiej po³owie XIX w., jak i na prze³omie stuleci.
Protopla�ci i pionierzy polskiej socjologii, w osobach Józefa Supiñskiego, Lu-
dwika Krzywickiego oraz Zygmunta Balickiego rzeczywi�cie implementowali
do ¿argonu naukowego wyra¿enia gospodarstwa, spoid³a oraz pod�cieliska
spo³ecznego. Wspó³cze�nie s¹ one nieco zapomniane i nieu¿ywane, zarówno
w warstwie teoretycznej, jak równie¿ empirycznej. Celem artyku³u jest przy-
pomnienie tych¿e pojêæ, zaakcentowanie ich wa¿no�ci jako autentycznych,
pochodz¹cych z XIX-wiecznej polszczyzny wyra¿eñ dopasowywanych do ów-
czesnej wyobra�ni socjologicznej, ale tak¿e zastanowienie siê nad ich wspó³-
czesn¹ recepcj¹. Zagadnienia te zostan¹ przedstawione w kontek�cie analizy
dyskursu, procesu kategoryzacji poznawczej oraz uwarunkowañ epistemologii
jako rodzaju metanauki.
S³owa kluczowe: historia polskiej socjologii, gospodarstwo spo³eczne, spoid³o
spo³eczne, pod�cielisko spo³eczne, epistemologia

This paper is rooted in the subject of the Polish language of sociology (a vari-
ety of academic sociolect), which is constantly evolving and �providing� new
concepts and terms, thus striving to adequately describe the existing social
reality. It should be emphasized that great progress in this field was made es-
pecially by the first scientists who introduced the new social science into the

Artyku³y i Studia

* Marcin Choczyñski, Uniwersytet Kardyna³a Stefana Wyszyñskiego w Warszawie, m.choczyn-
ski@uksw.edu.pl, ORCID: 0000-0002-6636-9025.



Marcin Choczyñski

SOCIETAS/COMMUNITAS

1 (31) 2021284

Polish world of science in the second half of the nineteenth and the turn of the
twentieth century. The progenitors and pioneers of Polish sociology, in the
persons of Józef Supiñski, Ludwik Krzywicki and Zygmunt Balicki, actually
introduced the expression of the social farm, social strand and social bond in
academic jargon. Nowadays they are somewhat forgotten and unused, both in
theoretical and empirical terms. The aim of the article is to recall these no-
tions, to emphasize their importance as authentic, derived from 19th-century
Polish expressions adapted to the sociological imagination of the time, but
also to reflect on their contemporary reception. These issues are presented in
the context of discourse analysis, the cognitive categorization process and the
determinants of epistemology as a kind of meta-science.
Key words: history of Polish sociology, social household, social binding, social
bedding, epistemology

Wprowadzenie

Truizmem jest twierdzenie, ¿e naukê tworz¹ przede wszystkim pojêcia. Ter-
miny okre�laj¹ zakres poznawczy danej dyscypliny, niejako konstytuuj¹ j¹, nadaj¹
jej pole znaczeniowe. Wspó³cze�nie pewne pojêcia sta³y siê emblematami nauk
je analizuj¹cych � na przyk³ad w matematyce bêdzie to pojêcie liczby, w biolo-
gii zagadnienia organiczne, w chemii zwi¹zki pierwiastków, a w fizyce materia
i mechanika. Nie inaczej jest w naukach spo³ecznych, a �ci�lej w socjologii,
wszak nie mo¿na sobie jej dzi� wyobraziæ bez takich pojêæ jak spo³eczeñstwo,
wiêzi, struktura, stratyfikacja, status czy rola spo³eczna, które sta³y siê przy
okazji pewnymi ramami, aksjomatami wyznaczaj¹cymi granice socjologii jako
takiej. Jednocze�nie jest to dobry moment, aby przypomnieæ sobie historycz-
ny wk³ad do jêzyka socjologicznego polskich protoplastów i pionierów tej
dziedziny. Po�rednim celem artyku³u jest ukazanie pewnych potencja³ów
pojêciowych terminów, które ju¿ dawno wysz³y z u¿ycia i praktyki akade-
mickiej, a jednak przy bli¿szym zastanowieniu wci¹¿ mog¹ inspirowaæ nowe
pokolenia badaczy w ¿mudnym procesie nazywania osobliwo�ci �wiata spo-
³ecznego. Do analizy tego problemu badawczego mo¿na wybraæ te¿ motywy
analizy dyskursu jako u¿ytecznego narzêdzia pozwalaj¹cego dostrzec zna-
czenie, kontekst czy symbolikê konkretnych wyra¿eñ, ich okre�lon¹ formê
czy odwo³ania do obowi¹zuj¹cego wtedy formalnego jêzyka nauki, ale rów-
nie¿ jêzyka potocznego.

Co wa¿ne, o ile dorobek prezentuj¹cy ogóln¹ historiê socjologii polskiej
jest do�æ bogaty i stale rozszerzany, na przyk³ad stosunkowo du¿o dzie³ po-
�wiêconych jest Ludwikowi Krzywickiemu (Rychliñski 1938; Cha³asiñski
1976), w wielu publikacjach pojawiaj¹ siê nawi¹zania do twórczo�ci Józefa
Supiñskiego (na przyk³ad Kurczewska 2002), to jednak nale¿y wyra�nie za-
znaczyæ, ¿e �nie podjêto w Polsce studiów z semantyki i pragmatyki jêzyka
na temat kszta³towania pojêæ socjologicznych w dziejach nauk spo³ecznych�
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(Winc³awski 2011: 47), dlatego te¿ niniejsze studium powinno byæ zachêt¹
do prowadzenia dalszych, bardziej pog³êbionych analiz w tym kierunku.

Pojêcia jako naukowe tropy w optyce epistemologii

Epistemologia, zwana równie¿ teori¹ czy filozofi¹ poznania, to podsta-
wa dociekania naukowego, zwi¹zana nierozerwalnie z ontologi¹ i metodolo-
gi¹. Epistemologia opiera siê na analizie �róde³ poznania, roli do�wiadcze-
nia, powstawaniu wiedzy, a tak¿e d¹¿eniu do ogólnej konceptualizacji �wiata
i zjawisk w nim wystêpuj¹cych (Woleñski 2005: 16). Taka konceptualizacja
zawiera przede wszystkim odwo³anie do pewnych wyrazów, desygnatów
i pojêæ jako okre�leñ �wiata i rzeczywisto�ci. Widaæ to chocia¿by w defini-
cjach encyklopedycznych, w których podkre�lono znaczenie pojêæ w episte-
mologii/filozofii poznania: �jako elementy czy aspekty przedmiotu filozofii
poznania wymienia siê podmiot poznania, procesy i czynno�ci poznawcze,
pojêcia, s¹dy (zdania, teorie), przekonania (s¹dy w znaczeniu psychologicz-
nym) oraz warto�ci, przede wszystkim prawdê i jej kryteria� (Pó³tawski 2002:
118). Co wa¿ne, takie okre�lenia podmiotu epistemologii wskazuj¹ na po-
trzebê opisu fenomenów i kreacjê ich jêzykowych charakterystyk czy obra-
zów. Zatem epistemologia stanowi dla nauki bazê, okre�la jej ramy, równie¿
przedmiotowe ujêcie materii.

W tak zarysowanym kontek�cie epistemologia wykorzystuj¹ca pewne
pojêcia bêdzie mia³a za zadanie konkretyzacjê poznania naukowego poprzez
odwo³anie siê do logiki procesu badawczego (Perechuda 2017: 25). Zawê¿a-
nie bêdzie zatem wa¿nym etapem w osi¹gniêciu celu opisu rzeczywisto�ci,
tak¿e tej w spo³ecznym wymiarze. Mo¿na w tym kontek�cie przywo³aæ jesz-
cze tak zwan¹ metaforê lejka, która obrazuje analizê problemu i skupienie
siê na konkretnych jego wymiarach, wyró¿nienie pewnej konwencji, najwa¿-
niejszego celu procesu poznawczego (Hammersley, Atkinson 2000: 211).
Konkretyzacja oznacza równie¿ zwrócenie uwagi na jedno�æ znaczeniow¹
danego obszaru, który poddany zosta³ opisowi, na przyk³ad struktura spo-
³eczna, stratyfikacja, zró¿nicowanie.

Aby zadzia³a³y ró¿nego rodzaju konkretyzacje, niezbêdne wydaje siê
wyodrêbnienie pewnych nazw, desygnatów dla obserwowalnych fenomenów.
�Nazwy oznaczaj¹ przedmioty, predykaty za� pojêcia, czyli w³asno�ci i rela-
cje. Pojêcia s¹ funkcjami, które przedmiotom (lub ci¹gom przedmiotów)
przypisuj¹ jeden z dwóch predykatów: Prawdê i Fa³sz� (Grobler 2019: 100).
Taki zabieg pozwala epistemologicznemu poznaniu na znakowanie rzeczy,
nadawanie im okre�lonego sensu, czyli odnosi siê te¿ do s³ownikowego zna-
czenia samej epistemologii.
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Gromadzenie wiedzy poprzez zastosowanie coraz to innych pojêæ, ich
cyzelowanie, pog³êbianie, a tak¿e niekiedy ich porzucanie, staje siê sta³ym
d¹¿eniem do akumulacji warto�ci poznawczych, reprezentowanych przez
pojêcia (Piaget 1977: 111). Same pojêcia, zwane niekiedy konceptami, jawi¹
siê jako pewne okre�lone narzêdzia terminologiczne, dziêki którym mo¿na
analizowaæ zjawiska, dokonywaæ ich klasyfikacji, nadawaæ im sens w formule
wyja�nieñ oraz budowaæ dziêki nim definicje, bardziej z³o¿one teorie i za³o¿e-
nia (Marshall 2005: 240). Takie oznaczenie pojêæ ukazuje ich potencja³ w dziedzi-
nie kreacji wiedzy o �wiecie i jego przejawach.

Nale¿y podkre�liæ, ¿e polska socjologia historyczna, szczególnie ta miê-
dzywojenna � z lat 20. i 30. XX wieku � opracowa³a kilka nowatorskich
pojêæ, z których najbardziej znane jest na pewno to dotycz¹ce kulturalizmu,
czyli podstawy dociekañ Floriana Znanieckiego, i ulokowania cz³owieka po
stronie wp³ywów kultury. Jednak proces krystalizacji specyficznych dla pol-
skiej socjologii terminów zacz¹³ siê du¿o wcze�niej, a zapocz¹tkowa³ go Jó-
zef Supiñski, uznawany do�æ powszechnie za pierwszego polskiego socjolo-
ga. Mo¿na tutaj oczywi�cie odwo³aæ siê do terminu gospodarstwo spo³eczne,
czyli pojêcia najbardziej kojarzonego z tym badaczem, protoplast¹ socjologii
polskiej jako takiej. Wcze�niej jednak przedstawiæ trzeba za³o¿enia kategory-
zacyjne oraz istotê analizy dyskursu, które stan¹ siê g³ównymi kluczami
metodologicznymi do poznania zarysowanych w temacie artyku³u terminów.

Idea procesu kategoryzacji poznawczej

W zasadzie ka¿da dziedzina poznania, czyli epistemologia, powinna za-
czynaæ siê od procesu kategoryzowania obiektów, czyli ich jêzykowego gru-
powania, tak, aby wyró¿niæ ich odrêbno�æ od innych fenomenów. Takie
porz¹dkuj¹ce dzia³anie bêdzie pierwszym w zasadzie procesem wyodrêbnie-
nia pewnych splotów znaczeniowych, ram dla procesu badawczego.

Operacj¹, która jest pocz¹tkiem rozró¿niania przez cz³owieka fenome-
nów w przestrzeni czy �rodowisku, jest proces kategoryzacji poznawczej.
Przyczynia siê ona do oceny zaobserwowanych rzeczy czy zdarzeñ w kontek-
�cie zaanga¿owania procesów my�lowych, cech charakterologicznych, po-
siadanej wiedzy, ale tak¿e wrodzonej osobowo�ci, nawyków i nabytych po-
staw. Jej za³o¿eniem jest funkcja porz¹dkowania zbiorów poprzez przy³¹czanie,
syntezê pojedynczych elementów do wiêkszych ca³o�ci. Taka agregacja jest
spowodowana przede wszystkim d¹¿eniem ludzkiego umys³u do ekonomiza-
cji procesu poznawczego, ³¹czenia rozproszonych pojêæ czy artefaktów w wiêk-
sze, daj¹ce siê ³atwiej wyodrêbniæ i opisaæ ca³o�ci, które równie¿ nabieraj¹
cech wspólnych. Jest to w pewnym sensie odwo³anie siê do schematów po-
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znawczych, pozwalaj¹cych na szybkie odniesienie siê do zaobserwowanych
zjawisk (Wojciszke 1991: 78�79).

Klasyczn¹ definicjê kategoryzacji przedstawi³ Arystoteles, opisuj¹c zbio-
ry (kategorie) pod k¹tem wystêpowania cech koniecznych i wystarczaj¹cych.
Takie ujmowanie obiektów i ich agregacji kieruje do ich typologicznego ujê-
cia jako nale¿¹cych lub nienale¿¹cych do konkretnych kategorii na zasadzie
trafno�ci cech, bêd¹cych modelowymi, idealnymi no�nikami czy wyrazem
istoty zbiorowo�ci, ich cech dominuj¹cych (Taylor 2001: 44�47).

Opisywanie poszczególnych aktów kategoryzacji poznawczej nale¿y zacz¹æ
od podkre�lenia posiadania zdolno�ci percepcyjnych, pozwalaj¹cych na wy-
dzielenie z otoczenia pewnych logicznie okre�lonych czê�ci, które s¹ na tyle
charakterystyczne, ¿e mog¹ byæ separowane jako byty odmienne od otaczaj¹-
cego je �rodowiska. Sama za� kategoryzacja najczê�ciej opisywana jest jako
�operacja umys³owa, czynno�æ sk³adowa aktu percepcji, dziêki której cz³owiek
ujmuje ró¿ne obiekty na podstawie jakiego� podobieñstwa jako cz³ony tej sa-
mej kategorii oraz reaguje na nie w przybli¿ony sposób� (Chlewiñski 1997:
58). Widaæ wiêc, ¿e g³ównym kryterium logicznym jest tutaj zastosowanie optyki
podobieñstwa/ró¿nic miêdzy obserwowanymi obiektami i nastêpnie na pod-
stawie tego rozgraniczenia zgrupowanie ich w poszczególnych czê�ciach.

Taki rodzaj ró¿nicowania �rodowiska przejawia siê przede wszystkim w jêzy-
ku, co uwidocznione jest w tworzeniu ca³ych kategorii semantycznych czy
te¿ pojêciowych dla okre�lonych zjawisk. Kategorialno�æ bêdzie zatem cech¹
uniwersaln¹ w czasie i przestrzeni, charakterystyczn¹ dla ka¿dego jêzyka, rów-
nie¿ ¿argonu naukowego (Cichoñska 2009: 32). Zdolno�æ do opisu i wyod-
rêbniania pewnych charakterystyk nie by³a zapewne obca pionierom i pro-
toplastom socjologii czy te¿ mo¿e ludziom obdarzonym wyobra�ni¹
socjologiczn¹ avant la lettre. Wszak aby tworzyæ naukê inn¹ od pozosta³ych,
nale¿y najpierw zwróciæ siê w³a�nie ku jêzykowym, kategorialnym rozró¿-
nieniom pojêciowym, dziêki czemu nauka ma szanse na zaistnienie i wyod-
rêbnienie swojego przedmiotu analiz.

Co istotne, kategoryzacja � równie¿ ta dotycz¹ca pojêæ naukowych � jest
sprzê¿ona z aktualnymi trendami, modami, ale równie¿ skonkretyzowanymi
paradygmatami podnoszonymi w danych epokach historycznych. Mo¿na te¿
tutaj wspomnieæ o wa¿nym wp³ywie tak zwanego klimatu epoki, jaki od-
dzia³uje na sposób my�lenia, ale tak¿e postrzegania pewnych zjawisk i for-
mu³owania s¹dów. Do paradygmatów podnoszonych w XIX w. z pewno�ci¹
nale¿a³y pozytywizm, ewolucjonizm i zwi¹zany z nimi etnocentryzm, �klimat
epoki� tego czasu za� to przede wszystkim industrializm i powi¹zane z nim
idee, na przyk³ad robotniczej integracji, wyra¿one w formuj¹cych siê wów-
czas ideach socjalizmu oraz komunizmu.
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W odniesieniu do pojêæ zwi¹zanych ze �wiatem nauki i poznania senso-
rycznego, a tak¿e symboliki i ustalonych na gruncie kultury literackiej topo-
sów czy znaczeñ, kategoryzacja przyjmuje postaæ konceptualn¹, zak³adaj¹c
odró¿nienia pod k¹tem cech abstrakcyjnych, oderwanych definicyjnie od
rzeczywisto�ci realnej i chrakteryzuj¹cych siê wieloznaczno�ci¹. Chodzi tu
zatem przede wszystkim o kontekstowo�æ i zniuansowanie analizowanego
obszaru poznawczego. Ta praktyka ró¿ni siê zatem od ujêcia kategoryzacji
percepcyjnej, gdzie cechy odró¿niaj¹ce s¹ dostrzegalne na pierwszy rzut oka
(Chlewiñski 1997: 58). �Namacalno�æ� kategoryzacji percepcyjnej nie ma
jednak zastosowania w �wiecie nauki, ze wzglêdu na ostro�æ os¹du. Koncep-
tualny wymiar klasyfikowania pojêæ, terminów i definicji jest zatem �ci�le
sprzê¿ony z pewnymi tradycjami, sposobami uprawiania nauki, jej zdefinio-
wanymi celami poznawczymi oraz stopniem rozwoju, posiadanych informa-
cji w danym, konkretnym punkcie czasowym.

W procesie kategoryzacji poznawczej mo¿na wyró¿niæ kilka czynników,
które finalnie prowadz¹ do agregacji elementów w ró¿ni¹cych siê od siebie
skategoryzowanych zbiorach. Pierwszym z nich jest entytatywno�æ, czyli ina-
czej zdolno�æ do grupowania obiektów. Sk³ada siê na ni¹ postrzeganie danej
grupy jako bytu realnego, który charakteryzuje siê posiadaniem natury ca³o-
�ci, na co sk³ada siê podobieñstwo elementów, blisko�æ fizyczna oraz tak zwany
wspólny los. Drugim czynnikiem jest dystynktywno�æ percepcyjna cz³onków
kategorii. Okre�la siê j¹ miêdzy innymi poprzez wyrazisto�æ bod�ca, na któ-
rego podstawie tworzone s¹ kategorie. Poprzez zdominowanie pola percep-
cyjnego mo¿na tak¿e na zasadzie kontrastu wyró¿niæ takie obiekty, które do
jednolitych kategorii nie nale¿¹ z uwagi na oczywist¹ nieprzystawalno�æ
(Kwiatkowska 1999: 23�26).

Podobnie jak zarysowane powy¿ej rozgraniczenia procesu kategoryzacji
wystêpuj¹ równie¿ tendencje, które podkre�laj¹ dzielenie przez umys³ po-
znawanego �wiata na mniejsze czê�ci w kontek�cie podzia³u na kategorie
pierwszego i drugiego stopnia. Kategorie pierwszego stopnia przede wszyst-
kim ró¿nicuj¹ zjawiska obserwowane w �rodowisku, takie jak substancje (rze-
czy), cechy, relacje i zdarzenia (cechy i relacje na osi czasu). Kategorie dru-
giego stopnia s¹ bardziej zale¿ne i nak³adaj¹ siê na kategorie pierwszego
stopnia. Mo¿na do nich zaliczyæ cechy ilo�ci (wielo�ci), czasu, modalno�ci
oraz ewaluacji i ekspresji. Czasami do tego rodzaju kategorii dodawana jest
tak¿e przyczynowo�æ (Grzegorczykowa 1996: 22�23).

Widaæ wiêc, ¿e proces kategoryzacji jest silnie zwi¹zany z nazewnictwem,
pozwala okre�liæ ró¿ne rodzaje jêzyka, na przyk³ad jego odmianê naukow¹
oraz potoczn¹. Pojêcia socjologiczne, chocia¿ w wiêkszo�ci wynikaj¹ z jêzyka
potocznego, to jednak na gruncie nauki doczeka³y siê pewnych �cis³ych cha-
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rakterystyk (na przyk³ad grupa spo³eczna, struktura spo³eczna). Czê�æ z nich
w ogóle nie posiada odwo³añ w jêzyku zwyczajowym (na przyk³ad stratyfi-
kacja, niekonsystencja statusowa, figuracjonizm).

Wielopostaciowe ujêcie analizy dyskursu

Po skrótowym przedstawieniu zasad kategoryzacji poznawczej nale¿y
odnie�æ siê do znaczenia poszczególnych zagadnieñ � tego, co dok³adnie
wyra¿a³y swoim brzmieniem, istot¹ i znaczeniem dla ówczesnych badaczy,
próbuj¹cych �przeszczepiaæ� do polszczyzny pierwsze typowo socjologiczne
terminy, jak fakty spo³eczne, tematyka klas spo³ecznych, periodyzacje typów
spo³eczeñstw, wyró¿nienie spoisto�ci ró¿nych zbiorów spo³ecznych (grupa,
klasa, kategoria itp.) czy te¿ zagadnienia ewolucjonizmu, marksizmu, socjo-
logizmu albo psychologizmu � najbardziej wp³ywowych nurtów poznania
naukowego na prze³omie XIX i XX wieku.

Analiza dyskursu, jako nurt w badaniach jako�ciowych, wziê³a swój po-
cz¹tek ze spo³ecznej formy badañ samego jêzyka, jego symboliki oraz struk-
tury, które to elementy s¹ obecne w takich p³aszczyznach jak dyskurs czy
narracja. Najbardziej znani przedstawiciele tego nurtu to miêdzy innymi
Norman Fairclough, Teun A. van Dijk oraz Ruth Wodak. W polskim �rodo-
wisku socjologicznym na pewno nale¿y wymieniæ prace Doroty Rancew-Si-
kory, Andrzeja Piotrowskiego czy te¿ Marka Czy¿ewskiego.

Co istotne, w analizie dyskursu nie stosuje siê jednoznacznych czy uni-
wersalnych metod, technik i narzêdzi badawczych, ale raczej �dobiera siê� je
pod konkretne obszary problemowe. �Analizê dyskursu trzeba rozumieæ jako
zró¿nicowany wewnêtrznie zespó³ projektów badawczych i teoretycznych
s³u¿¹cych do analizy spo³eczeñstwa, które (...) zmierzaj¹ do rozumienia �wiata
spo³ecznego »od wewn¹trz«, poprzez badanie sensów i form wypowiedzi
tekstowych... (...) Warunkiem wstêpnym analizy dyskursu jest ukazanie, jak
te wypowiedzi s¹ zakorzenione w sytuacji spo³ecznej, w której zosta³y wy-
tworzone i przekazane odbiorcom� (Pawliszak, Rancew-Sikora 2012: 6). To
w³a�nie rola sytuacji spo³ecznej, czyli specyficznego rozwoju socjologii pol-
skiej w drugiej po³owie XIX w. i na prze³omie wieków, uwarunkowa³y nie-
jako wyd�wiêk prezentowanych pojêæ, nadaj¹c im formê i symbolikê.

Jeden z klasyków analizy dyskursu � van Dijk � w swojej definicji wska-
zuje na trzy g³ówne wymiary tego pojêcia. Zalicza do nich jego bezpo�rednie
u¿ycie (dokonane w wymiarze lingwistycznym), przekazywanie za jego po-
�rednictwem ró¿norakich idei (w wymiarze kognitywnym) oraz upostacio-
wienie w wymiarze spo³ecznym poprzez sam¹ interakcjê (van Dijk 2010:
10). Wynika z tego, ¿e dyskurs dotyczy wielorakich sprzê¿eñ zwrotnych
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miêdzy jednostkami w procesie komunikacji, a dotycz¹cych g³ównie przeka-
zu intencji, idei poszczególnych wypowiedzi czy wyra¿eñ.

Badacze spo³eczni, zakotwiczeni w dzia³alno�ci empirycznej, zwracaj¹
uwagê, ¿e kluczowym zagadnieniem jest odpowied� na pytanie, w jaki spo-
sób jednostki u¿ywaj¹ jêzyka. Odnosi siê to przede wszystkim do opisu ujaw-
niaj¹cego wizje �wiata osób wyra¿aj¹cych komunikaty, ich to¿samo�ci, �wia-
topogl¹du czy te¿ stylu ¿ycia albo znaczenia, jakie jest przypisywane
konkretnym obiektom (Rapley 2010: 23). Nawi¹zanie do takiego, a nie in-
nego s³ownictwa w definiowaniu pojêæ ujawnia pewne pr¹dy danej epoki,
cechy specyficznego czasu spo³ecznego i jego uwarunkowañ, równie¿ w sto-
sowanej mowie potocznej.

Z powy¿szego wynika, ¿e dyskurs sam w sobie, jako rozmowa, wymiana
argumentów czy te¿ struktura werbalna wyra¿aj¹ca okre�lon¹ symbolikê
(Czy¿ewski 2002: 50) jest z za³o¿enia fenomenem, który wyra¿a swoj¹ istotê
w konstrukcjonizmie (Dorbo³owicz 2015: 143). Za pomoc¹ strukturalnej i kon-
strukcyjnej funkcji jêzyka mo¿na równie¿ dokonywaæ aktów interpretacji,
ale te¿ nawi¹zywaæ coraz to inne interakcje, multiplikuj¹ce tre�ci, znaczenia
oraz to¿samo�ci (Grzyma³a-Kaz³owska 2004: 17).

Do najbardziej znanych i powszechnie stosowanych odniesieñ w analizie
dyskursu trzeba na pewno zaliczyæ badania jêzyka oparte na takich wymia-
rach jak: interdyscyplinarno�æ, czyli nawi¹zanie do kontekstu, intertekstual-
no�æ, czyli po³¹czenie z innymi tekstami kultury (na przyk³ad wypowiedzi,
�wiadectwa, inskrypcje), rekontekstualizacja u¿ywanej argumentacji w ró¿-
nych sytuacjach komunikacyjnych oraz interdyskursywno�æ, czyli wzajem-
ne, z³o¿one powi¹zanie dyskursów, na przyk³ad wzglêdem tematyki czy sto-
sowanej argumentacji (Wodak 2011:13). Te wymiary analizy dyskursu
pozwol¹ na okre�lenie roli gospodarstwa, spoid³a i pod�cieliska spo³ecznego
w historycznych i wspó³czesnych odniesieniach epistemologicznych.

Dyskurs odgrywa zatem g³ówn¹ rolê w procesie spo³ecznego postrzega-
nia rzeczywisto�ci (social cognition) za pomoc¹ aktów lingwistyki, stosowa-
nej w codziennych komunikatach o ró¿nych formach i znaczeniach. Jednym
z najwa¿niejszych przejawów dzia³alno�ci poznawczej bêdzie analiza dyskur-
su uzyskiwana w ramach interpretacji otrzymanych danych. Taka interpreta-
cja jest okre�lonym do�wiadczeniem wobec konkretnego przedmiotu, które-
go cechy siê analizuje. W ramach interpretacji bardzo wa¿ne s¹ poszukiwania
kontekstu wypowiedzi, czyli spajania, ³¹czenia danych pojêæ czy te¿ definicji
z innymi odniesieniami, typizacjami, stanami rzeczy, histori¹ (Bielecka-Prus
2012: 19). Konotacja, czyli kojarzenie pewnych cech z obserwowanymi zja-
wiskami, równie¿ bêdzie odgrywa³a zasadnicz¹ rolê w generalizacji danych
opinii.
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W analizie dyskursu wa¿n¹ rolê odgrywa semioza, czyli ³¹czenie znaczeñ
wypowiedzi, wyra¿eñ, zarówno z jêzykiem werbalnym, jak i mow¹ cia³a (body

language). Semioza jest zatem pewn¹ syntez¹ dyskursu i elementów dyskur-
sowych, na przyk³ad nadanych poprzez spo³eczeñstwo znaczeñ w procesie
konstrukcjonizmu (Fairclough, Duszak 2008: 8�9). Mo¿na w tym kontek-
�cie dodaæ, ¿e �wypowiedzi formuj¹ siê w dyskursy w oparciu o cztery regu-
latywne zasady, którymi s¹ zdarzenie, seria, regularno�æ oraz warunek mo¿-
liwo�ci. Wypowiedzi, rozumiane jako zdarzenia, konstytuuj¹ zatem dyskursy�
(Spieß 2010: 203). Oprócz tego w dyskursie wyró¿niæ mo¿na element regu-
larno�ci, zagêszczenia, stabilno�ci, prawid³owo�ci, spoisto�ci czy te¿ modal-
no�ci lub strategii danych komunikatów perswazyjnych (Spieß 2010: 203).

Jedn¹ z najbardziej elementarnych funkcji komunikatów i samego jêzyka
jest ekspresja pogl¹dów, swoich opinii, czyli niejako wyra¿enia istoty, kon-
strukcji samego autora przekazu. Ekspresja jêzykowa ukazuje przede wszyst-
kim stosunek, uczucia do zaobserwowanego fenomenu i podkre�lenie tego
faktu w³a�nie poprzez komunikat (Malcolm 2009: 129). Nieco przecz¹cym
ekspresji stanem jest kategoria tekstu nieostrego, gdzie sens wypowiedzi jest
zawoalowany, podany nie wprost. Referencja do konkretnych znaczeñ po-
dana jest mniej bezpo�rednio, a raczej na zasadzie konwencji i kontekstu
(Duszak 1998: 34). Zestawiaj¹c powy¿sze charakterystyki, mo¿na skonsta-
towaæ, ¿e analizowanie dyskursu pojêciowego mo¿e byæ podobne do analizy
tak zwanego opisu gêstego, czyli takiej perspektywy badawczej, gdzie mo¿na
odnale�æ wieloznaczno�æ, multimodalno�æ, równie¿ permanentn¹ konteksto-
wo�æ uzyskiwanych �wiadectw, które nie poddaj¹ siê jednoznacznej i katego-
rycznej ocenie (Geertz 2005: 21�24). Opis gêsty czêsto wspó³wystêpuje ra-
zem z tak zwanym tekstem towarzysz¹cym (co-text), którego znaczenie opiera
siê na poboczno�ci, didaskaliach znaczenia do³¹czonych do przekazu g³ów-
nego. W tym aspekcie trzeba równie¿ wspomnieæ o wyró¿nieniu tak zwanej
konkordancji, czyli pojawienia siê s³ów najczê�ciej stosowanych do opisu wy-
branego zagadnienia (Abell, Myers 2011: 236).

Ekspresja, opis gêsty czy te¿ tekst towarzysz¹cy mog¹ byæ ograniczone
przez kompresjê tre�ci, gdzie raczej dominuj¹ pewne substytuty wypowiedzi,
ich limitowanie. Szczególnie mo¿na to zauwa¿yæ przy poruszaniu tematów
dra¿liwych, ale tak¿e chêci nieujawniania przez nadawców komunikacji swo-
ich rzeczywistych postaw czy opinii (Habrajska 2004: 17). Kompresja mo¿e
z kolei byæ zwi¹zana ze stosowaniem charakterystycznie z³¹czonych okre-
�leñ, tak zwanych s³ów-kluczy, wyra¿aj¹cych konwencjê, podzielane przeko-
nania i �wiatopogl¹d.

Wszystkie wspomniane elementy analizy dyskursu pozwol¹ na próbê
odnalezienia sensu znaczenia zaanonsowanych w tytule wyra¿eñ. Pozwoli to
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na nakre�lenie konwencji stosowania gospodarstwa, spoid³a i pod�cieliska
spo³ecznego jako pojêæ wybitnie zwi¹zanych ze znaczeniem spo³eczno�ci,
socjalizacji, wspólnotowo�ci, relacji, czyli konstytutywnych obszarów poznaw-
czych socjologii jako takiej.

Gospodarstwo, spoid³o i pod�cielisko spo³eczne
w optyce wybranych aspektów analizy dyskursu

Pojêcia socjologiczne w swojej podstawowej formie prezentowane s¹ w szcze-
gólno�ci w specjalistycznych s³ownikach i encyklopediach. Jednak z typowo
praktycznego punktu widzenia ich prezentacja i wprowadzenie odbywa siê
na ³amach podrêczników. Mo¿na w tym kontek�cie przywo³aæ dwa najbar-
dziej znane w polskim �rodowisku socjologicznym � Wstêp do socjologii Flo-
riana Znanieckiego oraz Elementarne pojêcia socjologii Jana Szczepañskie-
go. W tych dwóch podrêcznikach zaprezentowano charakterystyczne
osadzenie socjologii w kontek�cie dwudziestolecia miêdzywojennego oraz
czasów Polski Ludowej. Mo¿na zatem wyczytaæ z nich pewn¹ systematykê
w u¿ywaniu konkretnych pojêæ i terminów, rodzaj ich zastosowania oraz swo-
ist¹ �popularno�æ�.

Zarówno u Znanieckiego, jak i Szczepañskiego, nie wspominano ani o go-
spodarstwie spo³ecznym, ani o spoidle czy pod�cielisku � oparto siê tam raczej
na konsensualnych pojêciach, stosowanych ju¿ w socjologii amerykañskiej i eu-
ropejskiej, pomijaj¹c w zasadzie oryginalne, polskie nazewnictwo z pocz¹tków
kszta³towania siê socjologii na tym terenie. Widaæ wiêc, ¿e pojêcia te raczej od
pocz¹tku nie przyjê³y siê w jêzyku naukowym i pozosta³y g³ównie oryginalnymi
konceptami autorów, którzy po raz pierwszy je opisali i przywo³ali.

Florian Znaniecki, pisz¹c Wstêp do socjologii, od pocz¹tku odwo³ywa³
siê do ró¿nic miêdzy kultur¹, a porz¹dkiem naturalnym. By³a to podstawa
ca³ej humanistyki, a tak¿e zamys³ pojêciowy na ulokowanie rozkwitaj¹cej
w pe³nym znaczeniu socjologii polskiej. W drugiej czê�ci podrêcznika Zna-
niecki odwo³a³ siê do metodycznych przes³anek socjologii. Jednak¿e w dzie-
le tym nie ma nawet jednej wzmianki o tytu³owych pojêciach (Znaniecki
1988). Warto wiêc zapytaæ, czy Znaniecki w ogóle zdawa³ sobie sprawê
z istnienia tych terminów? Nie znaczy to jednak, ¿e Znaniecki ca³kowicie
od¿egnywa³ siê od wcze�niejszych polskich socjologów � bliskie mu idee
znale�æ mo¿na chocia¿by u Feliksa M³ynarskiego, Stanis³awa Brzozowskiego
czy te¿ Jana S. Bystronia (Burakowski 1988: XI).

W Elementarnych pojêciach socjologii Jan Szczepañski równie¿ nie opie-
ra³ siê na jêzyku protoplastów polskiej socjologii, ale na powszechnie stoso-
wanym nazewnictwie amerykañskim i europejskim, takim jak natura ludzka,
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instynkty, osobowo�æ spo³eczna oraz typy osobowo�ci czy wiê� spo³eczna
(Szczepañski 1972). Inn¹ kwesti¹ jest, czy Szczepañski w ogóle zetkn¹³ siê
z tymi stwierdzeniami? S¹dz¹c po jego rozleg³ej wiedzy dotycz¹cej socjolo-
gii, nie mo¿na tego wykluczyæ. W tym przypadku wystêpuj¹ podobne znaki
zapytania, jak w twórczo�ci Znanieckiego.

Gospodarstwo spo³eczne, spoid³o oraz pod�cielisko nie wystêpuj¹ te¿ we
wspó³czesnych, najbardziej popularnych pracach o charakterze encyklope-
dycznym i s³ownikowym, to znaczy Encyklopedii socjologii pod redakcj¹
W³adys³awa Kwa�niewicza oraz S³owniku socjologicznym autorstwa Krzysz-
tofa Olechnickiego i Paw³a Za³êckiego. ¯eby do nich dotrzeæ, trzeba zwró-
ciæ siê do tekstów �ród³owych albo tych prezentuj¹cych historiê polskiej
socjologii, jak S³ownik biograficzny socjologii polskiej autorstwa W³odzimie-
rza Winc³awskiego.

Józef Supiñski prezentowa³ �gospodarstwo spo³eczne�, zamys³ teoretyczny
odzwierciedlaj¹cy nazwanie nowej ówcze�nie ga³êzi nauki, pó�niejszej socjo-
logii jako refleksji odwo³uj¹cych siê w³a�nie do gospodarowania. �Gospo-
darstwo spo³eczne, jako nauka z³o¿ona, jest dzie³em �wie¿ym, wykoñczo-
nym niemal za dni naszych, lubo czê�ci, z których ono powsta³o, s¹ tak dawne,
jak dawno istnieje spo³eczno�æ sama. Ono jest tre�ci¹ i wyk³adem przyczyn
pierwszych wszystkich ruchów i usi³owañ, pojedynczych i zbiorowych, wi¹-
¿¹cych ludzi w jedn¹ i niepodzieln¹ ca³o�æ, któr¹ w rozmaitych czasu okre-
sach rozmaicie pojmowano, t³umaczono i urz¹dzano; któr¹ urz¹dzano zbyt
sztucznie dlatego w³a�nie, ¿e jej przyrodzonego istnienia nie dostrze¿ono
jeszcze z wysoko�ci, na której prawdy szczegó³owe stapiaj¹ siê w prawdy ogól-
ne, i ods³aniaj¹ to, czego oko nie dostrzega na poziomie� (Supiñski 1862: 27).

Samo s³owo gospodarstwo ma w jêzyku polskim bogat¹ tradycjê znacze-
niow¹, jest silnie osadzone w folklorze i �rodowisku wiejskim, odwo³uj¹c siê
do inicjatywy i zarz¹dzania obej�ciem, przyrod¹ czy planowaniem pracy na
roli. We wspó³czesnym ujêciu jêzyka polskiego gospodarstwo wi¹¿e siê ze zna-
czeniami odwo³uj¹cymi siê przede wszystkim do posiad³o�ci (domu), a tak¿e
produkcji i wyposa¿enia. W tym pierwszym znaczeniu jest to przewa¿nie
�wiejska nieruchomo�æ obejmuj¹ca ziemiê, dom oraz zabudowania, bêd¹ca
czyj¹� w³asno�ci¹� (¯migrodzki 2018). Drugi aspekt znaczenia bardzo silnie
akcentuje praktyczn¹ i zarazem pragmatyczn¹ sferê produkcji, jaka odbywa
siê w gospodarstwie: �przedsiêbiorstwo zajmuj¹ce siê produkcj¹ roln¹ lub
hodowl¹ czego�� (¯migrodzki 2018). Jednak te znaczenia s¹ zwi¹zane z kon-
tekstem dzia³alno�ci rolnej, a spotyka siê równie¿ takie wyra¿enia, jak cho-
cia¿by �gospodarstwo domowe�, bêd¹ce jednostk¹ statystyczn¹, tak¿e pew-
n¹ miar¹ wyposa¿enia domu czy mieszkania. Równie¿ tutaj widaæ nawi¹zanie
do funkcji tego typu obiektu.
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Odnosz¹c siê do za³o¿eñ analizy dyskursu, mo¿na powiedzieæ, ¿e w przy-
padku �gospodarstwa� ma siê do czynienia zarówno ze s³owem-kluczem,
który implikuje inne po³¹czenia tego wyra¿enia � z praktyk¹, wykonywa-
niem czynno�ci, miejscem wyposa¿onym w obiekty u³atwiaj¹ce egzystencjê,
w którym jednostki mog¹ wykazywaæ siê dzia³aniem. Gospodarstwo wi¹¿e
siê w sposób naturalny z obiektem do zarz¹dzania, formowania, a wiêc rów-
nie¿ potencja³em kreatywno�ci, co odzwierciedla siê równie¿ w zwi¹zkach
frazeologicznych, na przyk³ad gospodarstwo domowe, gospodarstwo rolne.
Takie gêste nawarstwienie znaczenia gospodarstwa mia³o na pewno wp³yw
na pomys³ Józefa Supiñskiego, aby przenie�æ ideê gospodarstwa na naukê
spo³eczn¹, w której wyobra¿a³ sobie wszystkie te elementy pragmatyczne jako
odzwierciedlenie rzeczywistych relacji miêdzy jednostkami � �tre�ci¹ i wy-
k³adem przyczyn pierwszych wszystkich ruchów i usi³owañ, pojedynczych
i zbiorowych, wi¹¿¹cych ludzi w jedn¹ i niepodzieln¹ ca³o�æ�. Gospodar-
stwo odznacza³o siê równie¿ pewn¹ kompresj¹ tre�ci, dlatego mo¿na by³o to
s³owo zastosowaæ do rodz¹cej siê ju¿ wtedy refleksji nad nauk¹ spo³eczn¹.
Podstaw¹ znaczenia mo¿e byæ s³owo gospodarz, czyli w³a�ciciel, zarz¹dzaj¹-
cy, odpowiedzialny za ca³o�æ gospodarstwa, sprawuj¹cy nadzór nad powie-
rzonym mu obiektem. Znaczenia te, zwi¹zane bezpo�rednio z gospodarzem,
jego funkcj¹ i rol¹, mog¹ stanowiæ tekst towarzysz¹cy, implikuj¹cy w³a�nie
zarz¹dzanie, pewien rodzaj w³asno�ci, jak te¿ zwi¹zku, o którym pisa³ Supiñ-
ski. Uwidacznia siê tak¿e w tym wypadku potencja³ znaczenia semiotyczne-
go gospodarstwa spo³ecznego i jego przeniesienia na ca³e spo³eczeñstwo.

Pojêciem, które podobnie jak gospodarstwo spo³eczne jest obecne na
kartach polskiej socjologii historycznej, jest termin �spoid³a spo³eczne�,
wystêpuj¹cy w pracach Ludwika Krzywickiego. Jest to jednak okre�lenie,
które nale¿y potraktowaæ nieco inaczej od propozycji Józefa Supiñskiego.
Autor wprost mianem tym nazywa najwa¿niejszy element wiêzi spo³ecznej,
akcentuj¹c chocia¿by ich przekszta³cenie w toku rozwoju ogólnoludzkiego �
od �spoide³ osobowych�, charakterystycznych przewa¿nie dla zbiorowo�ci
plemiennych, do �spoide³ przedmiotowych�, które raczej obecne s¹ w kom-
pleksowych, rozwiniêtych systemach spo³ecznych (Winc³awski 2004: 152).
Spoid³a bêd¹ wiêc nie tyle oryginaln¹ prób¹ nazewnictwa nowego stanu rze-
czy, ile raczej archaicznym poprzednikiem s³owa �spoiwo�, którym we wspó³-
czesnej socjologii przyjê³o siê oznaczaæ po prostu wiê� spo³eczn¹, nieco jed-
nak sp³ycaj¹c jego pierwotny sens.

Ludwik Krzywicki tak mocno zaakcentowa³ w swojej twórczo�ci wyra¿e-
nie �spoid³a spo³eczne�, ¿e w jednej ze swoich najwa¿niejszych prac przed-
stawi³ ich oryginalny schemat rozwoju, który ukazywa³ rozwój wiêzi od bio-
logicznych uwarunkowañ, a¿ po kszta³towanie siê wiêzi wspólnoty, co z kolei
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warunkuje wy¿sze stadia �socjalno�ci�, czyli tworzenie ró¿nego rodzaju wspól-
not � towarzyskich, celowych, religijnych, rasowych, obyczajowych itp. (Krzy-
wicki 1986: 186�187). Co ciekawe, na swoim schemacie Ludwik Krzywicki
pos³uguje siê zarówno pojêciem wiêzi, jak i spoide³. Wygl¹da wiêc na to, ¿e
w jego zamy�le spoid³a spo³eczne by³y elementem wynikaj¹cym z wiêzi, czyli
czym� wytworzonym, stanem wynikowym, którego charakter by³ raczej sta-
³y. Polski socjolog w ogóle sporo miejsca w swoim pisarstwie po�wiêca wyra-
¿eniom agreguj¹cym, jak �spójnia� czy �jednia� (Krzywicki 1986: 182). Widaæ
wiêc, ¿e przyk³ada spor¹ wagê do koncepcji ludzkiego wspó³oddzia³ywania
jako naczelnego konceptu socjologii jako takiej.

Charakterystyczne jednak, ¿e pojêcie spoide³ ma w sobie niebywale pla-
styczny komponent, jakim jest wyra¿one wprost ³¹czenie jednych elemen-
tów z drugimi. Funkcja spajania materia³ów czy � w odniesieniu do nauk
spo³ecznych grup, wspólnot czy zbiorowo�ci � jest tutaj silnie zaznaczona,
przywo³uj¹c zastosowanie takich wyznaczników analizy dyskursu jak cho-
cia¿by konstrukcyjna symbolika, wyra¿aj¹ca siê w perspektywie owego ³¹-
czenia ludzi w wiêksze wspólnoty. Kontekst spajania i konotacji, równie¿
czê�ciowo interdyskursywno�æ, poprzez ukazanie owego spajania ludzi, kul-
tur i spo³eczeñstw, wyró¿nia �spoid³a� jako typowo ludzkie odruchy nawi¹-
zywania relacji i ich utrzymywania, wa¿ne dla spoisto�ci wspólnoty. �Spo-
id³o� jest równie¿ podobne w konstrukcji jêzykowej do innego wyrazu �
�prawid³o� � co równie¿ mo¿e wskazywaæ na pewne podobieñstwo kontek-
stowe, na przyk³ad odwo³uj¹c siê do elementu po¿¹danego, wzorca, wyk³ad-
ni itp.

Co ciekawe, koncepcja spoide³ spo³ecznych zosta³a mistrzowsko uka-
zana w klasycznym ujêciu kapita³ów spo³ecznych przez Roberta D. Putna-
ma z nastêpnego pokolenia uczonych. Spoid³a mog¹ wiêc przedstawiaæ za-
równo socjologiczny �superklej�, jak i socjologiczne �smarowid³o� � oba te
pojêcia ukazuj¹ ³¹cz¹cy, syntetyczny wymiar relacji miêdzyludzkich i ich
dobrostanu dla cz³owieka jako jednostki. Zarówno ³¹cz¹ce, jak i spajaj¹ce
wymiary kapita³ów spo³ecznych wyra¿aj¹ istotê spoide³, mog¹ te¿ akcento-
waæ opis gêsty, bardzo dok³adne plastyczne wyobra¿enie spoiwa, kleju, ³¹cz-
nika itp. (Putnam 2008: 40�41). Mo¿na tylko wyraziæ ¿al, ¿e spoid³a nie s¹
ju¿ dzi� stosowane na gruncie socjolektu socjologicznego, gdy¿ swoj¹ istot¹
naprowadzaj¹ na w³a�ciwy sens ³¹czenia i spajania ca³o�ci spo³ecznych.

Spoid³a nie s¹ jedynym s³owem o proweniencji �ci�le socjologicznej �
oddaj¹cego pewn¹ spo³eczn¹ cechê � które mo¿na wyró¿niæ w pracach Lu-
dwika Krzywickiego. W jednej z jego prac spotyka siê okre�lenie �rozstrze-
lenia� spo³ecznego, ale te¿ �zborów� spo³ecznych � okre�lenia te uzupe³niaj¹
niew¹tpliwie wcze�niej zaanonsowane spoid³a oraz pokazuj¹, jak ówczesn¹
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polszczyzn¹ wyra¿a³o siê okre�lenia spoisto�ci, agregacji, ale te¿ dekompo-
zycji czy dekoncentracji okre�lonych zbiorowo�ci o profilu pierwotnym,
przednowoczesnym (Krzywicki 2004: 11�17; 295�298). Widaæ zatem, ¿e
spoid³a spo³eczne nie przebi³y siê jako okre�lenie rdzennie polskie, aczkol-
wiek klarowno�æ znaczeniowa tego pojêcia zosta³a zachowana do czasów
wspó³czesnych.

Z kolei koncepcja pod�cieliska spo³ecznego, obecna na kartach prac
Zygmunta Balickiego, jest silnie zwi¹zana z jego koncepcj¹ psychologizmu.
�Najwiêksze znaczenie dla polskiej socjologii mia³a próba sformu³owania
nowej teorii i nowego jêzyka socjologicznego podjêta w Psychologii spo³ecz-
nej. Balicki, jeden z najciekawszych przedstawicieli kierunku psychosocjolo-
gicznego w polskiej socjologii, nale¿a³ z pewno�ci¹ do najoryginalniejszych
jej twórców, zw³aszcza, je�li we�mie siê pod uwagê wstêpn¹ fazê rozwoju
dyscypliny. Jednak Psychologia spo³eczna, choæ mog³a, nie zapocz¹tkowa³a
szko³y socjologicznej. Jej autor nie by³ nigdy uczonym akademickim, nie mia³
uczniów i nie prowadzi³ seminariów naukowych. By³ prawdziwym teorety-
kiem i wielkim erudyt¹, zw³aszcza w zakresie filozofii prawa, historii ustro-
jów oraz psychologii� (Kurczewska 1995: 255). Nale¿y tutaj szczególnie
zwróciæ uwagê na podkre�lenie przez Zygmunta Balickiego koncepcji �wy-
obra¿eñ poznawczych�, które s¹ nawi¹zaniem do klasycznych rozwa¿añ
wp³ywu spo³ecznego i internalizacji (Balicki 1912: 266). Tak opisany sto-
pieñ przejmowania warto�ci wspólnotowych bêdzie wprost kierowa³ w³a-
�nie do pod�cieliska jako warstwy �ch³on¹cej� spo³eczny przekaz, ustana-
wiaj¹cej niejako spo³eczny, a nie jednostkowy charakter cz³owieka.

Koncepcja pod�cieliska to nic innego, jak odniesienie do psychofizjolo-
gii, a �ci�lej do psychofizjologicznej etologii spo³eczeñstw, czyli ró¿nic na tle
funkcjonalnym, duchowym, jakie ³¹cz¹ siê z pewn¹ charakterystyk¹ psycho-
logiczn¹, charakterologiczn¹, co z kolei kieruje, wed³ug Balickiego, do �zja-
wisk ustrojowych� i �funkcjonalnych� (Balicki 1903: 59). Wynika z tego, ¿e
wspó³czesnym pojêciem najbardziej zbli¿onym do �pod�cieliska� jest zbioro-
wa, spo³eczna (pod)�wiadomo�æ.

Referowanie znaczenia �pod�cieliska� u³atwia du¿a plastyczno�æ tego
wyrazu. Przedrostek �pod-� oznacza co� podstawowego, podrzêdnego, co�,
co jest wyznacznikiem dla dalszych zdarzeñ. Drugi cz³on z kolei odnosi siê
do czynno�ci zwi¹zanej ze ��cieleniem�, czyli pewnym rodzajem organizacji,
kierowania dyrektywnego. W pewien sposób s¹ to pokrewne znaczenia do
gospodarstwa spo³ecznego jako formu³y organizacyjnej, zbiorczej. W wymia-
rze kognitywnym (poznanawczym) �pod�cielisko� w bardzo plastyczny spo-
sób przekazuje za swoim po�rednictwem ideê psychologicznego, wbudowa-
nego mechanizmu do struktury spo³ecznej.
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Nie bez znaczenia bêdzie tak¿e w tym przypadku ekspresja, akcentuj¹ca
podrzêdno�æ i zarazem istotê psychologizmu � wymiar wewnêtrzny, który
jest podstaw¹ innych konwencji oraz funkcji systemu spo³ecznego. Zygmunt
Balicki, stosuj¹c pojêcie pod�cieliska, byæ mo¿e nie�wiadomie u¿y³ tak zwa-
nej konkordancji, czyli s³ów wyra¿aj¹cych wymiar wewnêtrzny, nieujawnia-
j¹cy siê na pierwszy rzut oka.

Nale¿y zaznaczyæ, ¿e przedstawione elementy analizy dyskursu z pewno-
�ci¹ w pe³ni nie odzwierciedlaj¹ wszelkich konotacji czy referencyjno�ci po-
jêæ, a niniejsza analiza jest jedynie pewn¹ propozycj¹, przybli¿eniem czy
zwróceniem uwagi na tematykê polskiego socjolektu naukowego oraz epi-
stemologicznych uwarunkowañ, jakie ten jêzyk wytworzy³, na przyk³ad przy-
jêcie za³o¿eñ teoretycznych pojêæ i terminów na gruncie nie tylko samej so-
cjologii, ale tak¿e innych nauk spo³ecznych.

Konkluzja

Przedstawione pojêcia socjologiczne � archaiczne i w du¿ej mierze zapo-
mniane, a na pewno niestosowane wspó³cze�nie � pokazuj¹ w pewnym sen-
sie drogê, jak¹ przesz³a ca³a nauka osobliwo�ci spo³ecznych a¿ do dzi�. Jed-
nocze�nie przytoczone pojêcia ukazuj¹, w jaki sposób pierwsi polscy
socjologowie wykorzystali jêzyk potoczny do zobrazowania interesuj¹cych
ich zale¿no�ci. Dos³owno�æ znaczeniowa, semantyczna, zarówno �pod�cieli-
ska�, jak i �spoid³a�, kieruje uwagê na analizê deterministycznych uwarun-
kowañ wp³ywu spo³ecznego, relacji jako ontycznych podstaw kszta³towania
siê spo³eczeñstwa. Warto podkre�liæ, ¿e pojêcia te nie mia³y akademickiego
rodowodu, a by³y raczej typowymi poszukiwaniami jêzykowymi poszczegól-
nych autonomicznych twórców, którzy niejako adaptowali z jêzyka potocz-
nego drugiej po³owy XIX i prze³omu wieków najbardziej odpowiadaj¹ce im
okre�lenia, które dzi� mo¿na wskazaæ jako pewne wyobra¿enia wiêzi spo-
³ecznych, kszta³towanych w ramach zbiorowo�ci.

Kwestie zwi¹zane z analizowanymi wyra¿eniami mo¿na rozpatrywaæ
równie¿ z punktu widzenia charakterystyki ówczesnego, XIX-wiecznego,
jêzyka polskiego, pomijaj¹c ich konotacje spo³eczne czy socjologiczne � po-
dobnie jak w przypadku do�æ czêsto wystêpuj¹cego u Józefa Supiñskiego
s³owa �pojawy�. Jednak¿e plastyczno�æ, referencyjno�æ odniesieñ do zbio-
rowo�ci i wiêzi w przypadku �gospodarstwa�, �spoide³� oraz �pod�cieli-
ska� jest bardziej widoczna, co wskazuje na zainteresowanie tymi termina-
mi. Widaæ równie¿, ¿e opisane pojêcia trafnie kategoryzuj¹ rzeczywisto�æ
spo³eczn¹ oraz trafiaj¹ w sedno tych wszystkich wymiarów, które mo¿na
uznaæ za �spo³eczne�.
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Podstawowy sens znaczeniowy tych pojêæ wpisuje siê zasadniczo we wspó³-
czesne poszukiwania epistemologiczne socjologii i innych nauk spo³ecznych,
które równie¿ dzi� d¹¿¹ do poznania podstawowych uwarunkowañ ³¹czenia
siê ludzi w grupy, zbiorowo�ci i spo³eczeñstwa. Na tym polu dociekania Jó-
zefa Supiñskiego, Zygmunta Balickiego oraz Ludwika Krzywickiego na pewno
zas³uguj¹ na wyró¿nienie. W nie³atwych czasach prze³omu XIX i XX w.
Supiñski i Balicki dokonywali przecie¿ swych ustaleñ praktycznie poza dzia³al-
no�ci¹ stricte akademick¹, praca Krzywickiego natomiast, zw³aszcza w pierw-
szym okresie jego dzia³alno�ci, polega³a ograniczeniom i kontroli ze strony
w³adz. Pionierzy polskiej socjologii pod¹¿ali drog¹ podobn¹ do tej, jak¹ kro-
czyli twórcy socjologii na �wiecie, próbuj¹cy nadaæ s³owom cechy charakte-
rystyczne dla dziedziny, któr¹ uprawiali, jak te odnosz¹ce siê do form uspo-
³ecznienia, wp³ywów zewnêtrznych (na przyk³ad sui generis, solidarno�æ
organiczna i mechaniczna). Poprzez zastosowanie analizy dyskursu mo¿na
przybli¿yæ przede wszystkim kontekstualno�æ wyra¿eñ i ich semantyczny
potencja³ jako terminów oddaj¹cych zamierzenia twórców co do specjaliza-
cji ówczesnego jêzyka presocjologicznego. Mo¿na powiedzieæ, ¿e analiza pojêæ
stosowanych przez pierwszych polskich socjologów wpisuje siê w pewne tra-
dycje uprawiania polskiej socjologii, a jedn¹ z nich jest inkluzja za³o¿eñ
teoretycznych i badawczych z innych dziedzin naukowego poznania (Kwa-
�niewicz 2001: 233�234). Poprzez odwo³ania do ustaleñ psychologii w �pod-
�cielisku� spo³ecznym mo¿na to za³o¿enie rzeczowo wyja�niæ.

Analizuj¹c powy¿sze pojêcia, trzeba tak¿e podj¹æ kwestiê ich centralnego
lub peryferyjnego miejsca w ogólnym dorobku wspomnianych polskich uczo-
nych. O ile koncepcja gospodarstwa spo³ecznego by³a g³ównym motywem
twórczo�ci Supiñskiego, o tyle koncepcja pod�cieliska nigdy nie sta³a siê ter-
minem przewodnim pi�miennictwa Balickiego, który raczej akcentowa³ kon-
cepcje narodowe, oczywi�cie na podbudowie ówczesnych pr¹dów psycholo-
gizmu, a nawet pozytywistycznego organicyzmu (Dawidowicz 2004: 141).
Podobnie wygl¹da sytuacja z terminem spoid³a, mo¿na jednak odnie�æ wra¿e-
nie, ¿e wyra¿enie to Krzywicki czêsto stosuje jakby automatycznie, prezentu-
j¹c tym samym zainteresowania poznawcze skupione wokó³ marksizmu czy
te¿ rozwoju spo³ecznego, ze szczególnym uwzglêdnieniem form pierwotnych.
Mo¿na tylko ¿a³owaæ, ¿e Krzywicki nie pog³êbi³ pojêcia spoid³a, na przyk³ad
tak, jak to wiele lat po nim uczyni³ Putnam w koncepcji kapita³ów spo³ecz-
nych. Oczywista staje siê wiêc konieczno�æ u�wiadamiania i jednocze�nie uwra¿-
liwiania polskich socjologów, ¿e koncepcje protoplastów i pionierów polskiej
socjologii z pokolenia poprzedzaj¹cego Znanieckiego i Ossowskiego mog¹ byæ
frapuj¹ce, pokazuj¹ te¿, ¿e ju¿ u zarania polskiej socjologii jej przedstawiciele
prezentowali wolê upodmiotowienia tej dziedziny nauki.
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Wracaj¹c do postawionego w tytule pytania � nie da siê kategorycznie na
nie odpowiedzieæ. Wiadomo, ¿e te pojêcia s¹ poniek¹d archaiczne i ju¿ daw-
no niestosowane, jednak ich potencja³ w dziedzinie epistemologii przyczyni³
siê zapewne do rozwoju samego socjolektu. Stanowi³y one wyraz poszuki-
wañ i próbê znalezienia adekwatnego okre�lenia zaobserwowanych zale¿no-
�ci spo³ecznych. Trzeba je pewnie dzi� traktowaæ jako stopnie w rozwoju
historycznym i tre�ciowym, pewne dzia³ania zmierzaj¹ce do doskonalenia
subdyscypliny wiedzy spo³ecznej z wykorzystaniem s³ów posiadaj¹cych po-
tencja³ referencyjno�ci. Mo¿na tak¿e przypomnieæ w tym miejscu inn¹ kon-
cepcjê nazewnicz¹ � mianowicie �lustracje spo³eczne� � czyli zamys³ ogólnej
metodyki pracy spo³ecznej zaproponowany przez Stanis³awa Rychliñskiego
(1947). Termin ten równie¿ nie przyj¹³ siê w polskim socjolekcie socjolo-
gicznym, ale jego znaczenie przegl¹dowe zachowa³o siê � co prawda nie na
gruncie metodologii, ale na przyk³ad jêzyka prawniczego czy szeroko pojêtej
kontroli administracyjnej. Pojêcie to zreszt¹ stanowi równie¿ dowód poszu-
kiwañ jêzykowych pierwszych polskich socjologów, jest �wiadectwem d¹¿e-
nia do terminologicznej specyfikacji.

Trzeba jednak równie¿ zauwa¿yæ, ¿e najbardziej znany polski instytut
badawczy o profilu socjologicznym w okresie miêdzywojennym, czyli Insty-
tut Gospodarstwa Spo³ecznego, zosta³ tak nazwany na cze�æ Józefa Supiñ-
skiego, uhonorowano zatem jego wcze�niejsze ustalenia terminologiczne.
Widaæ wiêc, ¿e pionierzy i protopla�ci polskiej socjologii czerpali pomys³y
teoretyczne nie tylko z zewn¹trz, ale patrzyli wstecz i na polsk¹ socjologiê,
daleko sprzed okresu jej profesjonalizacji.
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K³amstwo z perspektywy etycznej1

W niniejszym artykule pokazujemy wiele odcieni k³amstwa. Prezentujemy kil-
ka filozoficznych definicji tego fenomenu mowy (miêdzy innymi: Arystotele-
sa, pragmatystów, polskich wspó³czesnych etyków) oraz pewne religijne jego
ujêcia. Przedstawione zosta³y równie¿ zasady etyki s³owa rekomendowane przez
Polsk¹ Akademiê Nauk. Celem artyku³u jest pokazanie, i¿ niezale¿nie od dys-
cypliny (filozofia, wielkie religie �wiata, lingwistyka), k³amstwo postrzegane
jest za moralnie niew³a�ciwe. Ponadto, poddali�my znak pewnej logicznej ana-
lizie, w szczególno�ci zaproponowali�my, by k³amstwo rozwa¿aæ nie na pozio-
mie syntaktyki czy semantyki, a etyki.
S³owa kluczowe: etyka s³owa, etyczno�æ komunikacji, k³amstwo

In this paper we show the many faces of lying. We present a number of philo-
sophical definitions of this speech phenomenon (from, inter alios, Aristotle, the
pragmatists, and contemporary Polish ethicians), along with certain religious
perspectives. Guidelines concerning the proper use of words recommended by
the Polish Academy of Sciences are also presented. The aim of this paper is to
show that irrespective of the discipline (philosophy, World Religions, linguis-
tics), telling lies is viewed as something morally wrong. This is accompanied by
a degree of logical reflection on lying, in particular with the proposal that lying
be analysed neither in terms of syntax nor semantics, but on an ethical level.
Key words: ethics of speech, communication ethics, lying

Wstêp

Pozostaj¹c w sferze czystych znaków (pisanych lub werbalnych), nie jeste-
�my w stanie orzec nie tylko, czy kto� k³amie, ale równie¿ jakiejkolwiek praw-
dziwo�ci czy fa³szywo�ci zdania logicznego. Nawet klasyczna logika dwu-
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warto�ciowa stawiaj¹ca sobie domniemanie najprostszy cel � przypisywanie
warto�ci logicznej prawdy albo fa³szu zdaniu, bez zanurzenia w �rzeczywi-
sto�ci�, nie potrafi³aby orzec jakiejkolwiek prawdy. Podobnie z logik¹ sylogi-
styczn¹ � gdyby�my nie za³o¿yli prawdziwo�ci przes³anek, ¿adne zabiegi na
znakach nie pomog³yby nam w tym, by sprawdzaæ materialn¹ prawdziwo�æ
wnioskowañ, a jedynie ich poprawno�æ, a wiêc zgodno�æ z pewn¹ arbitraln¹
i uzgodnion¹ regu³¹. Wynika to z problematyczno�ci przej�cia miêdzy zna-
kiem a �wiatem, i co dla nas wa¿niejsze w kontek�cie rozwa¿añ o k³amstwie �
�wiadomo�ci¹. Kazimierz Ajdukiewicz, rekonstruuj¹c argument sceptyków,
w ten sposób opisuje ten problem: �Je¿eli kto� chcia³by siê przekonaæ, czy
pewna my�l czy te¿ twierdzenie zgodne jest z rzeczywisto�ci¹, to musia³by
w tym celu znaæ nie tylko tê my�l, lecz ponadto wiedzieæ, jaka jest ta rzeczy-
wisto�æ. W jaki¿ sposób bêdzie to móg³ uczyniæ? Oto odwo³a siê do do�wiad-
czenia, bêdzie tak lub inaczej rozumowa³; s³owem bêdzie stosowa³ pewne
metody czy te¿ kryteria. Ale sk¹d pewno�æ, ¿e poznanie osi¹gniête przy po-
mocy tych kryteriów ods³oni nam niezniekszta³con¹ rzeczywisto�æ? (�) S³o-
wem nie bêdziemy mogli nigdy zasadnie poznaæ rzeczywisto�ci i z tego po-
wodu te¿ nigdy nie bêdziemy mogli siê dowiedzieæ, czy my�li nasze s¹ z ni¹
zgodne, czy te¿ nie� (Ajdukiewicz 2003: 20). Znak mo¿e bowiem nic nie
znaczyæ. Przyk³adowo, rozwa¿my s³owo ,,katapulatorarium��. Có¿ znaczy ten
znak z³o¿ony z liter jêzyka ³aciñskiego? W tym momencie dla mnie nic. A dla
ciebie? Dopóki sami nie nadamy znaczenia znakom � sam znak nic nie zna-
czy. Przypomnijmy w tym miejscu ciekaw¹ definicjê Charlesa Sandersa Peir-
ce�a (1955: 99): �A sign, or representamen, is something which stands to
somebody for something in some respect or capacity�. Pierwsze, na co nale-
¿y zwróciæ uwagê w znaku, jest to, i¿ znak ma odsy³aæ do czego� innego. To
jednak, co stoi za znakiem, nie wynika z samej natury znaku, lecz jest czym�,
co kryje siê za znakiem dla kogo�. My, ludzie, mamy zdolno�æ ³¹czenia zna-
ków z rzeczami, stanami rzeczy, stanami �wiata, stanami umys³u itp. Jednak-
¿e zwi¹zek miêdzy znakiem a tym, do czego ma siê odnosiæ, nie ma natury
bytowej, a tym bardziej koniecznej. Co najwy¿ej jest to zwi¹zek, który mo¿e-
my ukonstytuowaæ swoim umys³em i przeto bêdzie on natury mentalnej �
wytworzonej przez kogo�, kto tego znaku u¿ywa. Problem relacji miêdzy
znakiem a rzeczywisto�ci¹ jest widoczny w wymiarze spo³ecznym. Znane jest
jedno z najwiêkszych k³amstw ludzko�ci � napis na obozie w O�wiêcimiu:
�Arbeit macht frei�, który odsy³a³ do dok³adnie przeciwnej rzeczywisto�ci.
Wiê�niowie Auschwitz, zawierzaj¹c tym znakom mówi¹cym, i¿ praca wy-
zwala � zamiast wolni stawali siê coraz bardziej zniewoleni, a¿ do granicy
okrutnej �mierci. W wymiarze spo³ecznym równie¿ wiele koncepcji i teorii
filozoficznych opowiada siê s³owem za pewnym uorganizowaniem spo³ecz-
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nym, jednak rzeczywisto�æ tych nurtów spo³ecznych wygl¹da w praktyce
zupe³nie inaczej. Na przyk³ad Jakub �vec w swoim artykule K historickým

zdrojom liberalizmu � medzi politickou ideológiou a filozofickými pojmami

zauwa¿a, ¿e istnieje rozbie¿no�æ miêdzy filozoficznymi wyk³adniami liberali-
zmu a polityczn¹ ideologi¹ liberaln¹ (�vec 2020: 341�355). Marta Szymczyk
w artykule Problemy bioetyczne w refleksji bioetycznej recenzuj¹cym ksi¹¿kê
Tomasza T. Terlikowskiego podkre�la, ¿e �Dwie religie � chrze�cijañstwo i ju-
daizm � choæ wywodz¹ siê z tego samego �ród³a, w kwestiach bioetycznych
dochodz¹ do radykalnie ró¿nych wniosków (�). Rozbie¿no�ci te wynikaj¹
z zupe³nie innego podej�cia tych dwóch religii do Starego Testamentu. O ile
chrze�cijañstwo koncentruje siê g³ównie na pewnej wizji metafizycznej cz³o-
wieka, judaizm skupia siê na rozstrzygniêciach prawnych� (Szymczyk 2007:
102). Kwestie rozbie¿no�ci miêdzy ideami wyra¿onymi s³owem, a nazwijmy
to, praktyk¹, podejmuje tak¿e Martin Cohen. W swojej ksi¹¿ce Philosophical

Tales. Being an Alternative History Revealing the Characters, the Plots, and the

Hidden Scenes that Make Up the True Story of Philosophy�, przedstawia wiele
historii z prywatnego ¿ycia filozofów, które s¹ dowodem na to, ¿e ich ¿ycie
rozbiega³o siê w praktyce z tym, co deklarowali s³owem czy teori¹. Omawia
miêdzy innymi takich filozofów jak Sokrates, Platon, �w. Augustyn, Kartezjusz,
Kant, Hegel, Marks, Engels, Derrida, Laozi, Hypatia, Thoreau, Lee Whorf.
Przyk³adowo wskazuje, i¿ to, co uznaje siê w historii filozofii i dziejów ludzko-
�ci za marksizm, w swych podstawach teoretycznych opiera siê, po pierwsze,
na filozofii zarówno Marksa, jak i Engelsa, a po drugie, sam Engels móg³ byæ
autorem wielu tekstów uznanych za teksty Marksa (zob. Cohen 2008). Miron
Bia³oszewski w swoim poetyckim �Wywiadzie� bardziej humorystycznie pod-
chodzi³ do znaczeñ s³ów, pisz¹c: �MISTRZ MIRON Przewa¿nie... przepra-
szam, pani nazwisko?/ PANI GO�Æ Na ���/MISTRZ MIRON �piwko... �piaw...
nie?/ PANI GO�Æ �mieræ MISTRZ MIRON (zatkany)/ (przez sztuczne zêby)/
Ledwie wpu�ci³em my�la³em, ¿e dziennikara�. Zbigniew Herbert za� nieco ina-
czej podchodzi³ do tego zagadnienia i w wierszu �W bibliotece� pisa³: �Teraz,
kiedy widzê �mieræ s³ów/ Wiem, ¿e nie ma granicy rozpadu�.

Problem, i¿ niekiedy nie wiadomo, do czego znak odsy³a, w nieco innym
kontek�cie rozwa¿añ dostrzega³ Gottlob Frege. Rozwa¿a³ on to, co takiego
pojawia ci siê w umy�le, kiedy powiem �Wenus�? Niekoniecznie to, co poja-
wi ci siê w momencie us³yszenia �Gwiazda Polarna�. Postulowa³, i¿ tak zwa-
ne znaczenia ekstensjonalne tych dwóch s³ów s¹ takie same � odnosz¹ siê do
jednego i tego samego przedmiotu. Jednak¿e intensja jest ró¿na, bowiem
nazwa Gwiazda Poranna wzbogaca nasz¹ wiedzê o informacjê, ¿e Wenus to
planeta pojawiaj¹ca siê na niebie o poranku. Frege próbuje rozwi¹zaæ pro-
blem semantyki poprzez podzielenie znaczeñ wyra¿eñ jêzykowych na:
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1) referencyjne, ekstensjonalne; jest to odniesienie do desygnatu wyra¿e-
nia zwane nominatem (Bedeutung);

2) konotacyjne, intensjonalne; jest to odniesienie do przedmiotu po�red-
nio, poprzez opis zwane sensem (Sinn) (Historia filozofii�, 1999: 625).

W Sinn und Bedeutung mo¿na ponadto przeczytaæ, ¿e �Imiê w³asne (s³o-
wo, znak, zespó³ znaków, wyra¿enie) wyra¿a swój sens, a desygnuje swój nomi-
nat� (Frege 1967: 231). Niemniej nawet to ciekawe i prze³omowe rozró¿nienie
nie rozwi¹zuje nam problemu podstawowego, albowiem choæ w rozwa¿aniach
o identyczno�ci pomocne jest spostrze¿enie Fregego, i¿ sens jest równie wa¿-
ny jak nominat, gdy¿ w przypadku, gdy sens �b� jest ró¿ny od sensu �a�, s¹d
logiczny �a = b� jest ró¿ny od s¹du �a = a�, a wiêc w zdaniach, które s¹ inaczej
zbudowane, a s¹ jednak identyczne, jest co� wiêcej ni¿ w zwyk³ych tautologiach
i trzeba siê odwo³aæ do czego� innego, to nadal dla mnie za �a� mo¿e staæ co�
innego ni¿ za twoim �a�. Jak podkre�la Ryszard Wójcicki w ksi¹¿ce Ajdukie-

wicz. Teoria znaczenia, �G³ównym problemem, przed którym staje kto�, kto
usi³uje skonstruowaæ teoriê znaczenia, jest pytanie o to, co � prócz odniesie-
nia przedmiotowego � sk³ada siê na znaczenie wyra¿eñ jêzykowych (�).
Konstruuj¹c sw¹ teoriê znaczenia, Ajdukiewicz przyj¹³ nastêpuj¹cy punkt
widzenia: to nie odniesienia przedmiotowe wyra¿eñ, to zasady, jakimi kieru-
jemy siê, uznaj¹c zdania zawieraj¹ce dane wyra¿enie, rozstrzygaj¹ o znacze-
niu owego wyra¿enia� (Wójcicki 1999: 27). Rozwa¿ania Ajdukiewicza po-
zwalaj¹ nam równie¿ rozró¿niæ znaczenie nazw i znaczenie zdañ. Jednak
bardzo wnikliwe analizy oraz mrówcza praca analityków nad znaczeniem
nie pozwalaj¹ nam na ca³kowite wyrugowanie problemów dotycz¹cych k³am-
stwa, okre�lania jego szkodliwo�ci, a nawet samej k³amliwo�ci. Próbuj¹c
wykroczyæ poza problem k³amstwa, proponujemy spojrzeæ nañ nie z per-
spektywy jêzyka, lecz etyki s³owa. Etyczne podej�cie do fenomenu k³amstwa
pozwoli bowiem unikn¹æ uwik³ania zwi¹zanego z zapêtleniem, do którego
dochodzi, kiedy pozostajemy jedynie w sferze jêzykowej.

Wybrane koncepcje k³amstwa i etyczno�ci k³amliwo�ci mowy

Fenomen k³amstwa by³ i jest dog³êbnie rozwa¿any przez wielu filozofów.
Mimo i¿ relatywizm etyczny, o którym szeroko pisa³a miêdzy innymi Ija
Lazari-Paw³owska (1984), utrudnia nam jednoznaczn¹ ocenê zachowañ
moralnych, w tym k³amstwa, na którego ocenê etyczn¹ mo¿e wp³ywaæ rów-
nie¿ sytuacja moralna, istnieje wielu moralistów z ró¿nych kultur, którzy nie-
zale¿nie od siebie dochodz¹ do przekonania o szkodliwo�ci k³amstwa. W lite-
raturze polskiej szerok¹ analizê tego, czym jest k³amstwo, przeprowadzi³a
Jolanta Antas w monografii O k³amstwie i k³amaniu. W jej ujêciu �K³am-
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stwo (k³amanie) to z³o¿ony akt pragmatyczny i zarazem strategia jêzykowa,
której cech¹ zasadnicz¹ jest stan podwójnej �wiadomo�ci mówi¹cego, a co za
tym idzie, taki rodzaj procesowania semantycznego, który nazwaæ mo¿na
»nieprawdziwym komunikowaniem«, komunikowaniem opartym na naru-
szeniu podstawowych prawide³ i maksym konwersacyjnych, reguluj¹cych
zasady naturalnej i rzetelnej komunikacji� (Antas 2008: 166). Autorka za
cechê wyró¿niaj¹c¹ k³amstwo uznaje wiêc rozbie¿no�æ miêdzy �wiadomo�ci¹
w³asn¹ prawdziwo�ci, a �wiadomo�ci¹ tego, co zosta³o nadane w komunika-
cie; ³¹czy ona równie¿ k³amstwo z nierzetelno�ci¹ komunikacji. Podobnie
Piotr £ukowski w artykule K³amstwo. Analiza terminologiczna k³amstwo
definiuje nastêpuj¹co: �K³amstwem jest �wiadoma i celowa prezentacja fa³-
szywego obrazu �wiata, który w �wiadomo�ci odbiorcy ma pe³niæ rolê obrazu
prawdziwego� (£ukowski 2017: 42). Oboje k³amstwo umieszczaj¹ w sferze
�wiadomo�ci. To ja, w swoim umy�le, mogê mieæ inny zwi¹zek miêdzy danym
znakiem a �wiatem, tobie jednak komunikujê inny znak, za którym dla mnie
nie stoi �wiat, który mam na my�li. Dlatego te¿ niekiedy, choæ k³amca k³amie,
mówi prawdê. Sam bowiem ma fa³szywy obraz �wiata, a prezentuj¹c rozmów-
cy fa³szywy obraz �wiata, w swoim mniemaniu komunikuje prawdê. K³amca
bowiem sam siê myli co do prawdziwo�ci �wiata w swoim umy�le, a mówi¹c
w swoim mniemaniu nieprawdê, znakiem przedstawia �wiat prawdziwy.

Sprawê k³amstwa nieco inaczej ujmuje Wojciech Chudy. W ksi¹¿ce Spo-

³eczeñstwo zak³amane. Esej o spo³eczeñstwie i k³amstwie � 1 za istotê k³am-
stwa uznaje skryto�æ: �W podstawowej jego definicji � �celowe wprowadze-
nie w b³¹d drugiej osoby� � skryto�æ oznacza brak wiedzy tego, kto zostaje
oszukany. Ten brak wiedzy nale¿nej cz³owiekowi, który jej oczekuje, pragnie lub
potrzebuje, jako� mu uw³acza, pomniejsza go i poni¿a. Ok³amanie jest, �ci�le
bior¹c, wymierzone w godno�æ cz³owieka� (Chudy 2007: 6). Dodaje przy tym,
¿e jest ono czym� innym ni¿ tajemnica, któr¹ uznaje za rodzaj prawdy.

Mo¿emy rozró¿niæ wiêc przynajmniej dwie formy k³amania, które za
Paulem Ekmanem nazwiemy: falsyfikacj¹ (mówienie jawnej nieprawdy) i prze-
milczeniem (zatajeniem prawdy) (zob. Ekman 2003). Czym innym jest bo-
wiem mówienie nieprawdy, a czym innym niemówienie (ca³ej) prawdy lub
te¿ mówienie pó³prawd. Wydaje siê, ¿e pierwsza forma ma inn¹ moc moral-
n¹ ni¿ druga. Zagadnienie etyczne, jakie siê tutaj nasuwa, to czy zawsze,
wszêdzie i wobec ka¿dego jeste�my zobowi¹zani kierowaæ siê zasad¹ niejaw-
no�ci. Bodaj my�li po to s¹ skryte, by by³y dla nas, a po to mamy mo¿liwo�æ
refleksji, by zastanowiæ siê nad tym, co chcemy zakomunikowaæ drugiej oso-
bie w akcie mowy, a co zachowaæ dla siebie.

Za podstawê k³amstwa mo¿na równie¿ uznaæ nies³owno�æ, a wiêc postê-
powanie niezgodne z danym s³owem, jako przeciwieñstwo prawdy zdefinio-
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wanej klasycznie jako zgodno�æ rzeczy i my�li oraz id¹cym za ni¹ wymogiem
prawdomówno�ci jako prawdy mowy. K³amstwo w tym ujêciu by³oby z³a-
maniem idei regulatywnej rozumianej jako adequatio intellectum, verbum et

actum. W podobnym tonie wypowiada siê Konfucjusz, który mia³ twierdziæ,
¿e �Szlachetny wstydzi siê, ¿e jego s³owa przewy¿szaj¹ czyny� (2017: XIV,
29). Chiñski mêdrzec postuluje przy tym konieczno�æ idei �zhengmíng� (do-
s³ownie �rectification of terms�), która jest niezbêdna do zbudowania har-
monijnego spo³eczeñstwa. Mia³ on twierdziæ, i¿ �Gdy pojêcia nie s¹ prawi-
d³owe, to s³owa siê nie zgadzaj¹; gdy s³owa siê nie zgadzaj¹, to prace nie
dochodz¹ do skutku; gdy prace nie dochodz¹ do skutku, to nie rozkwita mo-
ralno�æ ani sztuka; gdy nie rozkwita moralno�æ ani sztuka, to kary nie trafiaj¹;
gdy kary nie trafiaj¹, to lud nie wie, na czym stoi. Dlatego szlachetny troszczy
siê, aby móg³ za wszelk¹ cenê dostosowaæ pojêcia do s³ów, a swoje s³owa za
wszelk¹ cenê zamieniæ w czyn. Szlachetny nie cierpi, by w jego s³owach co�
siê nie zgadza³o� (2017: I, 3). Mistrz dodaje przy tym jednak, ¿e �Moralno�æ
rzadko ³¹czy siê z piêknymi s³ówkami i przymilnymi minami� (2017: I, 3).
Taoizm podkre�la natomiast, ¿e �Ma³omówno�æ jest czym� naturalnym� oraz
¿e �Kto umie mówiæ, nie pope³nia b³êdów� (Lao-Tsy b.r.w.: XXII i XXVII).
Podkre�la przy tym, ¿e �S³owa wiarygodne nie s¹ piêkne, piêkne s³owa nie s¹
wiarygodne� (LXXXI).

Wiele odcieni k³amstwa ukazuje nam Arystoteles w rozwa¿aniach O cz³o-

wieku prawdomównym�. Stagiryta umieszcza swoje analizy rodzajów k³am-
stwa, k³amców i k³amczuchów w³a�nie w etyce � dziedzinie ludzkiego dzia-
³ania. Celem etyki za� jest dla niego nie tyle poznanie tego, co znaczy byæ
cz³owiekiem etycznym, ale stanie siê dzielnym i cnotliwym. Trzeba mieæ to
na uwadze, gdy¿ nie mo¿na podej�æ do badania k³amstwa tylko od strony
jego istoty, ale nale¿y wykazaæ siê wol¹ wyrzekniêcia siê go, inaczej nast¹pi-
³oby sprzeniewierzenie siê idea³om filozofa.

Metod¹, jak¹ obiera Arystoteles do okre�lenia tego, jak postêpowaæ, by
w konsekwencji byæ szczê�liwym, jest zasada z³otego �rodka � aurea medio-

critas, czyli wypo�rodkowania miêdzy dwoma skrajnymi zachowaniami. Jedn¹
z cech, jak¹ powinien posiadaæ wed³ug greckiego mêdrca cz³owiek cnotliwy,
jest prawdomówno�æ. Jest ona przeciwieñstwem k³amliwo�ci. K³amaæ za� lub
wyra¿aæ prawdê mo¿na na ró¿ne sposoby: za pomoc¹ s³ów, czynów b¹d�
mniemañ. Jest to wiêc pewien akt podmiotu, który jednocze�nie jest nadaw-
c¹ pewnego komunikatu. W zwi¹zku z tym samozrozumia³e jest, ¿e a¿eby
mo¿na by³o mówiæ o k³amstwie, obok nadawcy musi istnieæ równie¿ odbior-
ca owego s³owa, zdania czy te¿ �wiadek czynu. Oczywi�cie zarówno nadaw-
c¹, jak i odbiorc¹ mo¿e byæ jedna i ta sama osoba, aczkolwiek trzeba pamiê-
taæ, ¿e dla Arystotelesa w tym przypadku najwa¿niejsze nie s¹ rozwa¿ania
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teoretyczne, lecz praktyka. K³amstwo za� spotykamy najczê�ciej w kontek-
�cie spo³ecznym � nale¿y do sfery miêdzyludzkiej.

Arystoteles podaje klasyfikacje ludzi ze wzglêdu na wyra¿anie prawdy i wy-
ró¿nia:

1. Blagierów: �Otó¿ zdaje siê, ¿e blagier pragnie wzbudziæ mniemanie,
i¿ posiada w³a�ciwo�ci zaszczyt mu przynosz¹ce, chocia¿ ich nie posiada,
lub ¿e je posiada w wiêkszej mierze, ani¿eli to rzeczywi�cie ma miejsce�
(Arystoteles 1981: 151). Cel blagierstwa mo¿e byæ ró¿ny. Mêdrzec grecki
rozró¿nia:

a) blaguj¹cych za wzglêdu na cel:
� na rozg³os, s³awê; che³pienie siê, które zapewnia opiniê bycia szczê�li-

wym i godnym chwa³y w oczach innych,
� na zysk, pieni¹dze; che³pienie siê tym, co siê posiada i co jest cenne dla

innych,
b) blaguj¹cych bezcelowo, z upodobania = lekkomy�lni i pró¿ni.
2. Udaj¹cych skromnych: �Cz³owiek za�, którego cechuje udana skrom-

no�æ � przeciwnie: choæ je posiada, zaprzecza temu i umniejsza je� (s. 151).
Rozró¿nienia s¹ nastêpuj¹ce:

a) w sprawach oczywistych, b³ahych = �wiêtoszkowaci, nieraz che³pliwi,
b) z umiarem, nie ze wzglêdu na rozg³os = kulturalni.
3. Prawdomównych: �Ten wreszcie, kto jest w po�rodku, nie udaje nicze-

go i pozostaje w zgodzie z prawd¹ w ¿yciu i s³owach, przypisuj¹c sobie te
w³a�ciwo�ci, które istotnie posiada, i ani ich nie powiêksza, ani nie umniej-
sza� (s. 151).

Zajmijmy siê nimi szczegó³owiej. Z blagierstwem mamy do czynienia
w momencie nadania takiego rodzaju komunikatu, który w intencji nadaj¹-
cego go ma spowodowaæ fa³szywe mniemanie u odbiorcy. Dodatkowo owe
mniemanie dotyczy takiej w³a�ciwo�ci, która nie tylko jest fa³szywa lub znie-
kszta³cona w stosunku do rzeczywisto�ci, ale tak¿e ma wywo³aæ pewien po-
dziw z posiadaniem tej w³a�ciwo�ci zwi¹zany. Nale¿y tu jednak wspomnieæ o
kilku w¹tpliwo�ci. Otó¿, czy powodzenie w blagowaniu jest konieczne do
tego, by nazwaæ kogo� blagierem? Czy niepoprawne uznanie jakiej� w³a�ci-
wo�ci za zaszczytn¹ przez nadawcê wystarcza, by uznaæ go za prawdomów-
nego? Gdzie tkwi g³ówny ciê¿ar blagierstwa? Zauwa¿my, ¿e w³a�ciwie nie
jest konieczne obiektywne rozpoznanie, czy tego drugiego wprowadzili�my
w b³¹d ani czy te w³a�ciwo�ci faktycznie przynosz¹ nam zaszczyt. Wydaje siê,
¿e rzecz osadzona jest w podmiocie, który ma nieczyste pragnienie lub grzeszne
intencje.

Sytuacja w przypadku udaj¹cych skromno�æ jest podobna. Nadawca ma
w intencji wywo³aæ w odbiorcy nieprawdziwy obraz siebie. Skromno�æ jest
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udana, to znaczy cz³owiek zna prawdê, jednak w sposób rozmy�lny jej nie
przedstawia. Nie dodaje sobie jednak niczego, jak to czyni³ blagier, a raczej
ujmuje.

By osi¹gn¹æ prawdomówno�æ, Arystoteles stosuje zasadê wypo�rodko-
wania miêdzy skrajno�ciami: nadmiaru, którym jest blagierstwo i niedomia-
ru, którym jest udana skromno�æ. Zauwa¿a, ¿e cz³owiek jest prawdomówny,
gdy jego s³owa i ¿ycie nie rozmijaj¹ siê z prawd¹, który w ¿aden sposób ni-
czego nie modyfikuje.

Za³o¿enie, jakie mo¿na odnale�æ w tej Arystotelesowskiej koncepcji k³am-
stwa, jest takie, i¿ cz³owiek zna faktyczny stan rzeczy. Jest to wiêc pewien
optymizm i realizm poznawczy. W zwi¹zku z tym powtórzê w¹tpliwo�æ, czy
w sytuacji, w której uznajemy co� za prawdê � a to prawd¹ (obiektywn¹) nie
jest � i chc¹c wywo³aæ w kim� fa³szywe mniemanie, de facto mówimy praw-
dê. Czy dla Arystotelesa mo¿na k³amaæ, mówi¹c prawdê? Wydaje siê, ¿e fi-
lozof raczej nie przyjmowa³ za³o¿enia, ¿e rzeczywisto�æ mog³aby byæ niepo-
znawalna. Trudno wiêc rozstrzygn¹æ, co jest wa¿niejsze � zgodno�æ z prawd¹
o rzeczywisto�ci czy te¿ intencja oszukania. My�lê, ¿e choæ sam Arystoteles
uznaje prawdê za zgodno�æ rzeczy i my�li, to wie, ¿e cz³owiek mo¿e ¿ywiæ
fa³szywe przekonania o sobie lub rzeczywisto�ci. W moim przekonaniu przy
tym pogl¹dzie mo¿na by mówiæ o szczero�ci, czyli pewnej uczciwo�ci w sto-
sunku zarówno do siebie, jak i do innego.

Oczywi�cie w pe³ni �wiadome rozpoznanie cz³owieka, kim i jaki jest oraz
co czyni (resp. uczyni³), jest cenniejsze ani¿eli tylko szczero�æ. Mo¿emy bo-
wiem nabywaæ cnoty � w tym prawdomówno�æ � w³a�nie przez pracê nad
sob¹. Nie jeste�my zupe³nie zdeterminowani z natury do, ujmuj¹c w katego-
riach moralnych, z³a w postaci k³amstwa. Jasne jest, ¿e cz³owiek w swoim
¿yciu ci¹gle siê zmienia. Nabywa i traci pewne cechy, nawyki. Dlatego te¿
mo¿e nabyæ dyspozycjê zarówno blagierstwa, jak i udanej skromno�ci, a przede
wszystkim prawdomówno�ci. Zazwyczaj sami mamy wp³yw na nasz charak-
ter i mo¿emy go modyfikowaæ. Dzieje siê to na zasadzie naszego postano-
wienia, decyzji. Mamy zawsze mo¿liwo�æ wyboru. D¹¿enie do prawdy o sobie
i przedstawianie jej w niezmienionej formie innym jest mo¿liwe dla ka¿dego
cz³owieka i do tego jest jego etycznym zadaniem.

Co jednak z k³amstwem nie�wiadomym u Arystotelesa? Czyli takim, któ-
re wynika w sumie z naszej g³upoty, które nie jest ani rozmy�lne, ani perfid-
ne, nie jest ze wzglêdu na jaki� cel. Otó¿ filozof ten potêpia k³amstwo we
wszelkich formach: �K³amstwo jednak jest samo w sobie czym� z³ym i naga-
ny godnym, prawda za� czym� moralnie piêknym i chwalebnym� (Arystote-
les 1981: 151). Stagiryta swoje rozwa¿ania prowadzi na poziomie etycznym
i jak podkre�la, ¿e k³amaæ siê nie powinno, je�li chce siê pozostaæ cz³owie-
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kiem etycznie dobrym. Jak widaæ, równie¿ grecki mêdrzec jest �wiadomy, i¿
prawdomówno�æ nale¿y do sfery powinno�ci, nie za� bytu. To od nas zale¿y,
czy bêdziemy k³amaæ, czy nie, a niek³amliwo�æ jest kwesti¹ naszej dobrej woli
oraz moralno�ci. Dopóki siê nie przyznamy, i¿ k³amiemy, nikt w sferze same-
go komunikatu nie mo¿e mieæ pewno�ci, i¿ jeste�my k³amcami, albowiem
znaczenie s³owa konstytuowane jest przez nas subiektywnie � w naszej �wia-
domo�ci. Podsumowuj¹c, mo¿na powiedzieæ, ¿e dla Arystotelesa to prawdo-
mówno�æ przynosi nam prawdziw¹ chwa³ê i piêkno moralne, nie za� ob³uda
i k³amstwo. To ona jest przyczynkiem do faktycznej szczê�liwo�ci zwi¹zanej
z pe³nym samorozwojem i z prawo�ci¹ naszego ¿ycia.

Arystoteles nie jest odosobniony w swoich przekonaniach. Zauwa¿my,
¿e trzy sita mowy Sokratesa zawieraj¹ prawdê, dobro i u¿yteczno�ci/koniecz-
no�ci, a wiêc nakazuj¹ wystrzeganie siê k³amstwa. Akwinata za�, rozwa¿aj¹c
kwestiê prawdomówno�ci i k³amania, broni stanowiska, i¿ �Co jest grzechem
swego rodzaju, w ¿aden sposób nie mo¿e byæ dobre i dozwolone, bo dobro
wymaga, by wszystko, co siê na nie sk³ada, by³o doskona³e, gdy¿ polega na
doskona³o�ci wszystkich czynników, które go tworz¹, podczas gdy z³o po-
chodzi z jakichkolwiek pojedynczych braków, jak siê wyra¿a Dionizy (�).
K³amstwo za� jest z³e ze swego rodzaju, gdy¿ jest czynno�ci¹, której tworzy-
wem jest to, co byæ nie powinno. Skoro bowiem s³owa s¹ z natury znakami
umys³u, k³amstwo przeciwstawia siê naturze, jest bowiem niedopuszczalne,
by cz³owiek u¿ywa³ s³ów na wyra¿enie czego innego ni¿ to, co my�li i odczu-
wa. Z tego te¿ powodu Filozof powiedzia³: (�) »K³amstwo jest samo w so-
bie czym� z³ym i nagany godnym, prawda za� czym� moralnie piêknym
i chwalebnym«. Wszelkie wiêc k³amstwo jest grzechem, jak to podkre�la
�w. Augustyn� (Tomasz z Akwinu 1972: 64). �w. Tomasz zgadza siê wiêc z Augu-
stynem z Hippony, który zabrania³ k³amstwa bez wzglêdu na cel jego u¿ycia,
co szeroko omawia zarówno w De mendacio, jak i Contra mendacio, a co
Robert Piechowicz podsumowuje, wskazuj¹c, i¿ wypowied� jest k³amstwem,
gdy: po pierwsze, jest fa³szywa; po drugie, zosta³a sformu³owana z intencj¹
oszukania odbiorcy (Piechowicz 2009). Podobnie Immanuel Kant opowiada
siê za ca³kowit¹ prawdomówno�ci¹ w ka¿dej sytuacji, twierdz¹c, ¿e �[b]yæ
prawdomównym (szczerym) we wszystkim, co wypowiadamy, jest zatem
�wiêtym i bezwarunkowym nakazem rozumu, nakazem, którego nie mo¿na
ograniczaæ ¿adnymi konwenansami� (Kant 2002: 167).

Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e nie tylko filozofowie, ale i twórcy wielkich religii
�wiata przestrzegali przed k³amliwo�ci¹ (Dziurosz-Serafinowicz D., Dziurosz-
Serafinowicz P. 2018). Wed³ug nauk buddyjskich w³a�ciwa mowa (pali sam-

ma vaca) jest warunkiem osi¹gniêcia stanu nirwany. By wyzwoliæ siê ze spi-
rali cierpieñ tego �wiata, w kwestii s³owa nale¿y stosowaæ siê do czterech
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wskazówek: powstrzymywaæ siê od mowy fa³szywej (k³amstwa), mowy dzie-
l¹cej (k³ótni), przykrej (rani¹cej) i czczej gadaniny (bezu¿ytecznej)35. O ile
buddyzm podkre�la, jaka powinna byæ w³a�ciwa mowa (prawdziwa, pe³na
¿yczliwo�ci, wspó³czucia, dobrej woli, taktowno�ci, ³agodno�ci, pokoju, po-
jednania, dotyczyæ tematów nieb³ahych), o tyle judaizm wskazuje na z³y jê-
zyk (lat. mala lingua). Prawo ¿ydowskie wyró¿nia trzy typy mowy szkodz¹-
cej: rechilut � pozornie b³ahe i niegro�ne plotkowanie o codziennych,
banalnych wydarzeniach z ¿ycia znajomych, s¹siadów itd., laszon ha-ra �
negatywne, jakkolwiek prawdziwe informacje dotycz¹ce ¿ycia i cech innych lu-
dzi oraz moci szem-ra � negatywne i jednocze�nie nieprawdziwe opinie i rzeko-
me fakty dotycz¹ce innych ludzi4. Judaizm uwypukla wiêc nie tylko nieetycz-
no�æ fa³szu i k³amstwa w wypowiedziach s³ownych, ale tak¿e negatywny
charakter czy szkodliwo�æ mowy, która mo¿e siê wi¹zaæ z wypowiedzeniem
s³ów prawdziwych. Równie¿ chrze�cijañstwo potêpia obmowê. Na przyk³ad
Katechizm Ko�cio³a Katolickiego w punkcie 2477 podaje: �Poszanowanie
dobrego imienia osób zabrania jakiegokolwiek niesprawiedliwego czynu lub
s³owa, które mog³yby wyrz¹dziæ im krzywdê. Staje siê winnym: � pochopne-
go s¹du, kto nawet milcz¹co uznaje za prawdziw¹ � bez dostatecznej podsta-
wy � moraln¹ wadê bli�niego; � obmowy, kto bez obiektywnie wa¿nej przy-
czyny ujawnia wady i b³êdy drugiego cz³owieka osobom, które o tym nie
wiedz¹; � oszczerstwa, kto przez wypowiedzi sprzeczne z prawd¹ szkodzi
dobremu imieniu innych i daje okazjê do fa³szywych s¹dów na ich temat�
(Katechizm�, 2020), w punkcie 2483 za� wskazuje: �K³amaæ oznacza mó-
wiæ lub dzia³aæ przeciw prawdzie, by wprowadziæ w b³¹d tego, kto ma pra-
wo j¹ znaæ� (Katechizm�, 2020). Wspólne dla judaizmu i chrze�cijañstwa
Pismo �wiête równie¿ przestrzega przed k³amstwem wskazuj¹c na jej �miertel-
ny wp³yw na duszê: �Strze¿cie siê wiêc pró¿nego szemrania, pow�ci¹gajcie
jêzyk od z³ej mowy: bo i skryte s³owo nie jest bez nastêpstwa, a usta k³amliwe
zabijaj¹ duszê� (1 Mdr, 6�11).

Szczególne zas³ugi w ukszta³towaniu zasad etycznego s³owa wypracowa³
polski zespó³ etyków s³owa pracuj¹cy przy Polskiej Akademii Nauk. Sugeruje on
osiem podstawowych zasad etyki s³owa � z zaleceniami negatywnymi i pozy-
tywnymi. W czê�ci z dyrektywami negatywnymi odnajdujemy te dotycz¹ce
k³amstwa, które wskazuj¹, by: �1) jako nadawca: nie krzywdziæ drugiego
cz³owieka ani te¿ grup spo³ecznych s³owem wrogim, poni¿aj¹cym, rani¹cym;
nie ok³amywaæ innych, nie manipulowaæ nimi za pomoc¹ pó³prawd, pochleb-
stwa, demagogii, szanta¿u; 2) jako odbiorca: nie zrywaæ dialogu, nie zamy-

3 Zob. U Po Sa, A Brief Outline of Buddhism [dostêp 20.05.2021].
4 I.M. Kagan, Chofetz Chaim (Hafetz Hayyim) [dostêp 20.05.2021].
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kaæ siê na s³owo innych, nie przyjmowaæ go z góry powziêtymi uprzedzenia-
mi; jednocze�nie jednak nie byæ naiwnym w odbiorze komunikatów, zdawaæ
sobie sprawê z mo¿liwo�ci ok³amywania i manipulacji� (Bartmiñski 2007).
Jadwiga Puzynina, jedna z wspó³twórczyñ owych zasad, podkre�la, ¿e �k³a-
mi¹c, manipuluj¹c kim�, nie obdarowuje siê go prawd¹ o sobie, nie pozwala
mu siê dotrzeæ do w³asnych rzeczywistych postaw� (Puzynina 1997: 37).
Anna Cegie³a, autorka niemal podrêcznikowej monografii po�wiêconej ety-
ce s³owa, podsumowuj¹c pogl¹dy Jadwigi Puzyniny i Anny Pajdziñskiej, wska-
zuje, ¿e �Obie badaczki uznaj¹, ¿e warunkiem zdrowej, autentycznej komuni-
kacji jest poszanowanie prawa do wyboru postawy, do bezpieczeñstwa i braku
lêku przed ujawnieniem pogl¹dów, s¹dów, opinii, przed naruszeniem god-
no�ci osobistej, przed k³amstwem i manipulacj¹� (2014: 37). Inna polska
etyk s³owa, Anna Giza, w eseju Na czym polega etyczna komunikacja stwier-
dza, ¿e �etyka komunikacji zak³ada nie tylko idee regulatywne prawdy,
szczero�ci, s³uszno�ci i zarozumia³o�ci, ale jeszcze dodatkowo zak³ada goto-
wo�æ do ich obrony przez mówi¹cych� (Etyka�, 1993: 14). Wskazuje, ¿e
komunikacja nieetyczna to taka, �1) gdy kto� �wiadomie i jawnie gwa³ci któ-
re� z owych roszczeñ, 2) systematycznie zniekszta³ca komunikat� (1993: 15),
podkre�laj¹c przy tym samym ogromn¹ rolê intencji szkodzenia s³owem dru-
giemu cz³owiekowi i celowo�ci wyrz¹dzania krzywdy drugiemu cz³owiekowi
aktami mowy poprzez regularne wprowadzanie do komunikatu ró¿nego typu
przek³amañ.

Zakoñczenie

W artykule przedstawi³am wybrane koncepcje k³amstwa. Wskaza³am
równie¿ wielu filozofów, moralistów i etyków, którzy potêpiaj¹ k³amstwo.
Zaprezentowa³am wiele twarzy i odcieni fenomenu k³amstwa, odkrywaj¹c
przy tym, jak zawi³e i wielowymiarowe jest to zjawisko mowy. Próbowa-
³am pokazaæ, i¿ k³amstwo nale¿y do sfery etyki, a na poziomie jêzykowym,
szczególnie syntaktyki, jest niewykrywalne, albowiem w sferze samych
znaków zwyczajnie nie istnieje, albowiem by mówiæ o k³amstwie, musimy
wykroczyæ poza znak � do �wiata umys³u i �wiata realnego. Stanê³am na
stanowisku, i¿ sam znak do niczego z siebie nie odsy³a i nie niesie w sobie
powinno�ci, by do czego� odsy³aæ, a jego odsy³anie konstytuowane jest przez
u¿ytkownika znaku, w którego sumieniu pozostaje, czy ode�le odbiorcê
komunikatu do �wiata, na który siê umówili�my, i¿ ma odsy³aæ, czy te¿ nie.
Znaki pozostaj¹ narzêdziem � i tak jak ka¿de narzêdzie � mo¿e s³u¿yæ cz³o-
wiekowi do zniszczenia b¹d� budowania. Podobnie z mow¹ � to ode mnie
i od ciebie zale¿y, czy za s³owem �tak� ukryjemy afirmacjê czy negacjê, czy
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jeszcze co� innego. Prawdziwa i szczera mowa jest pewn¹ map¹, która pro-
wadzi do celu. Kiedy mowa ,,prowadzi na manowce��, choæ ma prowadziæ
do celu, podszyta jest nieodpowiedzialno�ci¹ u¿ytkownika znaku i mo¿e za-
�wiadczaæ o jego nieuczciwo�ci i k³amliwo�ci. Z k³amstwem mo¿emy mieæ
do czynienia, gdy kieruj¹c siê s³owem, zamiast docieraæ do tego, co s³owo
deklaruje, docieramy gdzie indziej.

Je�li ktokolwiek mówi: �teraz k³amiê�, to pytanie, jakie mo¿na zadaæ,
jest takie: to po co mówisz, skoro k³amiesz? Jedyn¹ odpowiedzi¹ jest to, i¿
chce oszukaæ � wprowadziæ w b³¹d, zatem jego s³owa s¹ nic niewarte i do
niczego mnie nie doprowadz¹. Nie warto wówczas ich s³uchaæ i analizo-
waæ. Jak pisa³ bowiem Józef Tischner: �s³uchaæ to przenie�æ siebie w sytu-
acjê, w której znajduje siê mówi¹cy� (Tischner 1991: 15), cz³owiek nato-
miast chc¹cy ¿yæ w prawdzie, nie ma obowi¹zku moralnego przenosiæ siebie
w sytuacjê osoby, która twierdzi �teraz k³amiê�. Ponadto, jak pisa³ duszpa-
sterz z £opusznej: �K³amstwo � mo¿na powiedzieæ � jest wprowadzeniem
nieporozumienia do wnêtrza porozumienia� (Tischner 1998: 145). W po-
dobnym duchu wypowiada siê polska etyczka Maria Ossowska, która nor-
mê etyczn¹ �nie k³am� zalicza do tych, �które dotycz¹ zachowañ zagra¿a-
j¹cych nieustannie naszej potrzebie ufno�ci� (Ossowska 1970: 108).
Naruszenie zakazu k³amstwa wprowadza element niemo¿liwo�ci zbudowa-
nia zdrowej relacji z drugim cz³owiekiem � relacji, która opiera siê funda-
mentalnie na zaufaniu, na co tak¿e wskazuje krakowski my�liciel: �Nie mo¿e
byæ równorzêdno�ci bez wzajemno�ci, a w k³amstwie w³a�nie wzajemno�æ
zosta³a naruszona: ok³amuj¹c bli�niego, podajê mu nieprawdê jako praw-
dê, ¿¹daj¹c w zamian prawdy, a nie nieprawdy� (Tischner 1998: 149). Ti-
schnerowska g³êbia i powaga oddawana s³owu wi¹¿e siê z istotno�ciow¹
wag¹ rozmowy, która jest natomiast fundamentem spotkania z drugim cz³o-
wiekiem. Tischner jako filozof dialogu pozostaje na stanowisku ebnerow-
skim, a wiêc mo¿liwo�ci pe³ni egzystencji ja jedynie poprzez uczestnictwo
w �my�, co podsumowuje Jan Andrzej K³oczowski: �Moja egzystencja, moje
bycie tu i teraz przejawia siê i jest do�wiadczane nie tyle w relacji do same-
go siebie, co w relacji do drugiego. Aktualizacja owej relacji dokonuje siê
w rozmowie, a jej duchowy wymiar (o ile rzeczywi�cie jest rozmow¹, a nie
paplanin¹) wedle Ebnera polega na tym, ¿e stanowi ona wcielenie ducho-
wej realno�ci s³owa. S³owo jest tym, co buduje owo duchowe »pomiêdzy«�
(K³oczowski 2005: 44�45). Tischner wtóruje tak¿e my�li Martina Bubera,
który wnosi, ¿e �Cz³owiek staje siê Ja w kontakcie z Ty� (Buber 1992: 56),
uznaj¹c jednocze�nie, i¿ jest to mo¿liwe za pomoc¹ s³owa: �Cz³owiek mówi
wieloma jêzykami, jêzykiem mowy, sztuki, dzia³ania, ale duch jest jeden,
jest odpowiedzi¹ wy³aniaj¹cemu siê z tajemnicy, z tajemnicy zagaduj¹cemu
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Ty. Duch jest s³owem. I tak jak mowa jêzyka uk³ada siê w s³owa dopiero
w mózgu cz³owieka, by przyj¹æ nastêpnie d�wiêkow¹ postaæ w jego gardle,
ale zarówno pierwsze, jak i drugie jest apofani¹ prawdziwego procesu, w rzeczy-
wisto�ci bowiem mowa nie tkwi w cz³owieku, lecz cz³owiek w mowie i z niej
przemawia � tak jak wszelkie s³owo, wszelki duch. Duch nie jest w Ja, lecz
miêdzy Ja i Ty� (Buber 1992: 62). Je�li w paradoksie k³amcy nie jeste�my
w stanie doprowadziæ do porozumienia, albowiem na jakimkolwiek poziomie
i z jakichkolwiek powodów jeste�my w uwik³aniu komunikacyjnym i nie do-
chodzimy do jasno�ci s¹dów, nie uczestniczmy w takiej komunikacji. K³amca
mo¿e bowiem dokonaæ ogromnych zniszczeñ w mojej duszy, wprowadziæ
w moje serce jad nieporozumienia i przeto zagubienia, a nawet, uwzglêdnia-
j¹c my�l dialogików, zniszczyæ mnie jako tego, który istotno�ciowo potrze-
buje prawdziwej i uczciwej relacji z drugim cz³owiekiem, dlatego te¿ mam
pe³ne moralne prawo do zaniechania ws³uchiwania siê w s³owa osoby, która
mówi �teraz k³amiê�.
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Petra¿ycki, prawa kobiet i udzia³ kobiet we w³adzy

Leon Petra¿ycki (1867�1931), autor oryginalnej psychologicznej koncepcji
prawa, by³ zaanga¿owany w ¿ycie spo³eczne i polityczne. Jako cz³onek I Rosyj-
skiej Dumy Pañstwowej ubiega³ siê o przyznanie praw grupom mniejszo�cio-
wym, w tym tak¿e praw wyborczych dla kobiet. Przewidywa³ te¿ szereg prze-
szkód, które nawet po przyznaniu kobietom praw wyborczych utrudniaæ im bêd¹
osi¹gniêcie równo�ci. W artykule koncepcje Petra¿yckiego skonfrontowane zo-
sta³y z wynikami wspó³czesnych badañ nad uczestnictwem kobiet w polityce.
S³owa kluczowe: prawa wyborcze, prawa kobiet, socjologia prawa

Leon Petra¿ycki (1867�1931), author of the original psychological concept of
law, was preoccupied with the life of society and politics. As a member of the
First State Duma of the Russian Empire, he called for the granting of rights to
minority groups, including suffrage for women. He also anticipated a number
of obstacles which, even after women were granted the right to vote, would
hinder their achievement of equality. In the article, Petra¿ycki�s concepts are
confronted with the results of contemporary research on women�s participa-
tion in politics.
Key words: universal suffrage, women�s rights, sociology of law

Leon Petra¿ycki, znany przede wszystkim jako prawnik, twórca socjologii i psy-
chologii prawa, by³ te¿, choæ przez krótki czas, politykiem. Jego praca na-
ukowa i aktywno�æ polityczna wskazuj¹, ¿e wciela³ w ¿ycie za³o¿enia stoso-
wanych nauk spo³ecznych � jego naukowe analizy by³y bowiem punktem
wyj�cia dzia³añ spo³ecznych i politycznych. W opracowaniach dotycz¹cych
jego ¿ycia podkre�la siê fakt wzrastania w co najmniej dwóch kulturach:
polskiej i rosyjskiej. Syn polskiego powstañca, uczy³ siê i studiowa³ w Witeb-
sku i w Kijowie, a nastêpnie w Berlinie, a te elementy ¿yciorysu z pewno�ci¹
wp³ynê³y na ukszta³towanie jego i jego pogl¹dów jako cz³owieka otwartego
i przywi¹zanego do warto�ci demokratycznych. W otwarty sposób, co w tym
okresie nie by³o szczególnie ³atwe, wyra¿a³ prorówno�ciowe pogl¹dy cz³o-
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wieka, który � mówi¹c wspó³czesnym jêzykiem � sprzeciwia³ siê wszelkiej
dyskryminacji. �S¹ sprawy, odno�nie których tkwi siê w moralnej têpocie,
np. ucisk w stosunku do ¯ydów, Polaków i innych. Do takich spraw nale¿y
równie¿ sprawa kobiet. Partia kadecka winna broniæ praw wszystkich uci-
skanych, je�li ma siê nazywaæ parti¹ demokratyczn¹� � pisa³ w �Biuletynie�
nr 7 z 13 stycznia 1906 roku, w czasie, kiedy by³ najbardziej aktywny poli-
tycznie. Ten pogl¹d, wyra¿any i w jego pi�miennictwie naukowym i dzia³al-
no�ci publicznej, propagowa³ te¿ w ¿yciu politycznym. By³ pos³em do I Dumy
Pañstwowej Imperium Rosyjskiego z ramienia pierwszej (i ostatniej, bo roz-
wi¹zanej w 1917 roku natychmiast po objêciu w³adzy przez Lenina i bolsze-
wików) liberalnej rosyjskiej Partii Konstytucyjno-Demokratycznej, w której
by³ miêdzy innymi cz³onkiem Komisji Równo�ci Obywatelskiej i gdzie prze-
ciwstawia³ siê jakiejkolwiek dyskryminacji z powodu p³ci, narodowo�ci czy
religii. Najbardziej znane jest jego wyst¹pienie w sprawie praw wyborczych
kobiet. Warto przypomnieæ, ¿e jego starsza o trzy lata siostra, Jadwiga Petra-
¿ycka-Tomicka, nale¿a³a do grona znanych polskich sufra¿ystek walcz¹cych
o równouprawnienie p³ci, a zw³aszcza o prawa wyborcze dla kobiet (zob.
Habrat 2001). W okresie zaborów by³a aktywn¹ cz³onkini¹ Zwi¹zku Rów-
nouprawnienia Kobiet Polskich, a po odzyskaniu niepodleg³o�ci � Klubu
Politycznego Postêpowych Kobiet. Chocia¿ rodzeñstwo w du¿ym stopniu
wychowywa³o siê osobno, podziela³o te same pogl¹dy w kwestii równoupraw-
nienia kobiet i mê¿czyzn. Petra¿ycki wiedzia³, ¿e propagowanie praw kobiet
jest niepopularne i nara¿a na polityczne ryzyko: �Jest to punkt tego rodzaju,
¿e broniæ go wobec rozpowszechnionych pogl¹dów jest to z³o¿yæ w ofierze
opiniê powa¿nego polityka, a nawet naraziæ siê na szyderstwa�, a mimo to
�wiadomie podj¹³ siê tej roli. W 1906 roku, na skutek petycji podpisanej przez
ponad 4000 osób i z³o¿onej miêdzy innymi na jego rêce przez stowarzyszenia
kobiece uzna³ �za swój obowi¹zek przyczyniæ siê choæ po�rednio i w s³abym
stopniu do zado�æuczynienia s³usznym ¿¹daniom tysiêcy petentek� (Petra-
¿ycki 1919: 4). �wiadomy politycznego ryzyka wyg³osi³ w parlamencie bar-
dzo ostre przemówienie na rzecz praw kobiet. Przemówienie to przywo³y-
wane by³o przez polskie sufra¿ystki, walcz¹ce o prawa wyborcze kobiet, podczas
pierwszego Kongresu Kobiet w 1907 roku (Licki 1985). Zosta³o ono tak¿e,
jak dowiadujemy siê od jego siostry, przyjête w wielu krajach z entuzjazmem,
�o czym �wiadcz¹ t³ómaczenia jej na jêzyk francuski, na w³oski, na angielski,
na niemiecki itd.�1 . Petra¿ycki domaga³ siê, aby przyznanie kobietom praw
wyborczych sta³o siê czê�ci¹ programu Partii Konstytucyjno-Demokratycznej,
do której nale¿a³. Domaga³ siê nie tylko praw wyborczych dla kobiet w wybo-

1 Petra¿ycki 1919, zob. �Wyja�nienie t³umaczki�, s. 3.
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rach centralnych i lokalnych, ale tak¿e dopuszczenia kobiet do edukacji na
wszystkich szczeblach oraz do zajmowania stanowisk w urzêdach pañstwo-
wych. Podkre�la³, ¿e ca³e spo³eczeñstwo ponosi ogromne straty prowadz¹ce
�do roztrwonienia wielkiej ilo�ci si³ narodowych, uzdolnieñ i talentów�, dla-
tego ¿e kobiety nie mog¹ zdobywaæ edukacji i sprawowaæ publicznych urzê-
dów. Argument ten brzmi bardzo wspó³cze�nie � równie¿ dzi� zwolenniczki
i zwolennicy parytetu i innych sposobów usuwania przeszkód w zrównowa-
¿onej pod wzglêdem p³ci reprezentacji politycznej odwo³uj¹ siê do strat, ja-
kie ponosi ca³e spo³eczeñstwo na skutek niewykorzystywania kapita³u �wiet-
nie wykszta³conych kobiet.

Zdaniem Petra¿yckiego nie ma w¹tpliwo�ci, ¿e prawa wyborcze kobiet
wynikaj¹ z zasad równo�ci i sprawiedliwo�ci i maj¹ zasadniczy wp³yw na
emancypacjê kobiet: �Nie apelujê do sumienia ani szlachetno�ci uczuæ, nie
bêdê mówi³ o wielkiej zasadzie równo�ci i sprawiedliwo�ci, niezbêdnej po-
trzebie i znaczeniu konsekwentnego jej przeprowadzenia, o tym, i¿ z tego
nieuniknienie wyp³ywa równouprawnienie kobiet. Ta strona sprawy jasn¹
jest dla wszystkich ludzi o sumieniu rozwiniêtym i kulturalnym, za� ci, któ-
rzy do tego jeszcze nie doro�li, potrzebuj¹ wychowania, a nie dowodów�
(Petra¿ycki 1919: 5).

Petra¿ycki w swojej mowie odnotowywa³ te¿ istnienie, jak powiedzieli-
by�my dzi�, �szklanego sufitu�, którego skutkiem jest tworzenie konkurencji
jedynie miêdzy kobietami. Pisa³, ¿e kobiety najzdolniejsze, niedopuszczane
do wysokich urzêdów, musz¹ zajmowaæ stanowiska ni¿sze, ni¿ pozwalaj¹ na
to ich zdolno�ci, a w rezultacie �kobiety klas najmniej zamo¿nych i o�wieco-
nych napotykaj¹ w dziedzinie swojej skromniejszej pracy na konkurencjê tych
kobiet, które by mog³y i powinny pe³niæ inne spo³eczne czynno�ci (...). Dla
mnóstwa kobiet sztucznie wytwarza siê sytuacjê nêdzy bez wyj�cia� (Petra-
¿ycki 1919: 6).

Co wiêcej, przewidywa³ �szklany sufit�, który obecnie napotykaj¹ kobie-
ty w polityce, kiedy pisa³: �Gdyby nasze wnioski, tycz¹ce siê udzia³u kobiet
w rz¹dach, w s³u¿bie pañstwowej, w przedstawicielstwie narodowym itp.
sta³y siê prawem, to naiwno�ci¹ by³oby s¹dziæ, jakoby na podstawie tych
praw powstaæ mog³a dla kobiet rzeczywista równo�æ w dziedzinie admini-
stracji, przedstawicielstwa narodowego itd. Stare przes¹dy, egoistyczne inte-
resy przedstawicieli p³ci uprzywilejowanej i inne przeszkody bêd¹ jeszcze
d³ugo, najsilniej w pocz¹tkach, przeszkadza³y osi¹gniêciu nie tylko pe³nej
równo�ci i sprawiedliwo�ci, ale nawet niejakiemu przybli¿eniu siê do nich.
Odno�ne prawa osi¹gn¹ faktycznie tylko stosunkowo nieliczne kobiety, je-
dynie wyj¹tkowo dzielne i wybitne, daleko bardziej dzielne i wybitne, ni¿
wspó³zawodnicz¹cy z nimi mê¿czy�ni � jako kandydaci na pos³ów i admini-
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stratorów. Reszta kobiet bêdzie odsuwana przez mê¿czyzn mniej od nich
dzielnych, mniej utalentowanych, mniej od nich zas³u¿onych, nawet przez tych,
których jedyn¹ zas³ug¹ jest to, ¿e s¹ mê¿czyznami� (Petra¿ycki 1919: 6).

Wspó³czesne badania potwierdzaj¹ s³uszno�æ jego przewidywañ. Za lejt-
motyw badañ, które w latach 2008�2009 prowadzi³am w parlamentach sze-
�ciu krajów europejskich2 , uznaæ mo¿na powtarzaj¹ce siê stwierdzenie, ¿e
kobieta musi byæ dwa albo trzy raz lepsza od mê¿czyzny, ¿eby osi¹gn¹æ tê
sam¹ pozycjê, jak¹ otrzymuje mê¿czyzna. Zdanie to by³o powtarzane przez
kobiety, a niekiedy tak¿e przez mê¿czyzn we wszystkich badanych krajach
(Fuszara 2013). Mo¿na wiêc powiedzieæ, ¿e przewidywania Petra¿yckiego
spe³ni³y siê, a kobiety, mimo zrównania praw, maj¹ zdecydowanie trudniej-
sz¹ ni¿ mê¿czy�ni drogê do polityki i wysokich urzêdów.

Wspó³czesne badania potwierdzaj¹ nadal, mimo up³ywu ponad 100 lat,
aktualno�æ stwierdzeñ Petra¿yckiego dotycz¹cych �starych przes¹dów i ego-
istycznych interesów p³ci uprzywilejowanej�, hamuj¹cych kariery wielu ko-
biet. W badaniach prowadzonych na ró¿nych szczeblach w³adzy i admini-
stracji kobiety podkre�laj¹ (zob. Fuszara 2003, 2006, 2008a, 2010), ¿e
napotykaj¹ bariery utrudniaj¹ce, a niekiedy uniemo¿liwiaj¹ce im aktywno�æ
polityczn¹. Bariery te maj¹ niejednorodny charakter i mo¿emy mówiæ o dwóch
ich rodzajach: barierach instytucjonalnych i barierach kulturowych. Te ostatnie
najtrudniej zmieniæ, jest to proces wieloletni i d³ugofalowy. Badania wskazu-
j¹, ¿e wiele elementów sk³adaj¹cych siê na bariery kulturowe nie zmieni³o siê
od czasów Petra¿yckiego. Wi¹¿¹ siê one bowiem z podzia³em sfer ¿ycia na
�prywatn¹� i �publiczn¹� i ze stereotypem, i¿ sfera prywatna zwi¹zana jest
z dzia³alno�ci¹ i odpowiedzialno�ci¹ kobiet, a publiczna � z aktywno�ci¹ i dzia-
³alno�ci¹ mê¿czyzn. Z tego podzia³u wynika nie tylko niewspó³miernie wiêksze
obci¹¿enie nieodp³atn¹ prac¹ domow¹ kobiet ni¿ mê¿czyzn, ale te¿ wiele
stereotypowych przekonañ o polityce jako aktywno�ci �mêskiej� i uprze-
dzeñ wobec kobiet-polityków jako gorszych i mniej skutecznych w rolach
politycznych ni¿ mê¿czy�ni. Takie stereotypy i uprzedzenia rozpowszechnia-
ne s¹ i wzmacniane w procesie edukacji, w przekazach medialnych i w kul-
turze popularnej.

Jak wskazuj¹ badania, na stereotypach o przypisaniu kobiet do sfery
domowej i ich odpowiedzialno�ci za tê sferê bazuj¹ te¿ niejednokrotnie �czarne
kampanie� prowadzone wobec kobiet przed wyborami (Fuszara 2013). Py-
tania adresowane do kobiet, kto opiekuje siê ich dzieæmi, kiedy one po�wiê-
caj¹ czas na dzia³ania polityczne, oczernianie w ulotkach, ¿e �le opiekuj¹ siê

2 Badania prowadzone w ramach projektu Gender Citizenship in Mulituctural Europe (FEMCIT)
realizowa³am w parlamentach w Hiszpanii, na £otwie, w Macedonii, Polsce, Szkocji, Szwecji, Westmin-
sterze.
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rodzin¹, znies³awienia odnosz¹ce siê do seksualno�ci kobiet to tylko niektó-
re pochodz¹ce z badañ przyk³ady odwo³ywania siê do kulturowych stereoty-
pów, tworz¹ce bariery utrudniaj¹ce kobietom wchodzenie do polityki na równi
z mê¿czyznami. Nie tylko opieraj¹ siê one na stereotypach, ale te¿ ujawniaj¹
�podwójne standardy� stosowane wobec kobiet i mê¿czyzn, gdy¿ nikt takich
pytañ nie zadaje w kampanii wyborczej i w ¿yciu politycznym mê¿czyznom
ani nie stawia im podobnych zarzutów. Na stereotypach kulturowych bazuj¹
te¿ bariery, które napotykaj¹ kobiety nie tylko na drodze do polityki, ale te¿
podczas pe³nienia ról politycznych. Badane we wszystkich krajach europej-
skich przywo³ywa³y zachowania utrudniaj¹ce im dzia³ania w sferze publicz-
nej: uwagi o wygl¹dzie i urodzie, infantylizacjê kobiet, pseudoszarmanckie,
a w istocie seksistowskie zachowania, traktowanie kobiet nie jako polity-
ków, lecz �ozdoby� list wyborczych czy spotkañ, gdzie nie s¹ dopuszczane
do g³osu, to tylko niektóre przyk³ady barier w karierach polityczek bazuj¹ce
na kulturowych stereotypach (Fuszara 2013).

Inny typ to bariery instytucjonalne, zwi¹zane przede wszystkim ze struk-
tur¹ w³adzy w partiach politycznych. Zajmuj¹cy w nich wysokie stanowiska
mê¿czy�ni dzia³aj¹ tak, jak przewidywa³ Petra¿ycki � niejednokrotnie utrud-
niaj¹ kobietom kariery polityczne, by nie tworzy³y dla nich konkurencji.
Bariery instytucjonalne obecne s¹ te¿ w ró¿nych fazach kariery politycznej:
na pocz¹tku (np. start w wyborach) oraz podczas pe³nienia funkcji publicz-
nej. Badania nad budow¹ list wyborczych wskazuj¹ w wielu krajach istnienie
mechanizmów utrudniaj¹cych kobiece kariery: nieumieszczanie kobiet na
listach wyborczych, umieszczanie kobiet na takich miejscach, z których wy-
bór jest wyj¹tkowo trudny, pomijanie kobiet na wysokich miejscach, zw³asz-
cza pierwszym, niedoreprezentowanie kobiet w cia³ach decyduj¹cych o kszta³-
cie list wyborczych to tylko niektóre przyk³ady barier instytucjonalnych,
stosowanych równie¿ wspó³cze�nie, a wiêc ponad 100 lat po tym, jak pisa³
o nich Petra¿ycki. Polegaj¹ one przede wszystkim na wysuwaniu na wysokie
stanowiska niemal wy³¹cznie mê¿czyzn, pomijaniu kobiet w debatach, wy-
kluczaniu ich z nieformalnych zebrañ, podczas których zapadaj¹ najwa¿niej-
sze decyzje.

Petra¿ycki walczy³ o prawa wyborcze kobiet, odwo³uj¹c siê przede wszyst-
kim do idei sprawiedliwo�ci. Wspó³cze�nie poszukujemy te¿ odpowiedzi na
pytanie, czy w polityce, zw³aszcza w parlamencie, kobiety s¹ reprezentant-
kami kobiet, a wiêc czy wej�cie kobiet do polityki oznacza te¿ realizacjê lep-
szej ochrony oraz oczekiwañ i interesów kobiet. W cytowanych badaniach
respondentki i respondentów z sze�ciu krajów pyta³am wiêc wprost, czy ich
zdaniem kobiety powinny byæ reprezentowane przez kobiety, czy te¿ mog¹
byæ reprezentowane zarówno przez kobiety, jak i przez mê¿czyzn. Pyta³am
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te¿, czy badani czuj¹ siê reprezentantami i reprezentantkami kobiet. Wpraw-
dzie wiele badanych osób uchyli³o siê od odpowiedzi na tak postawione
pytanie, ale w�ród tych, którzy odpowiedzieli, zdecydowan¹ przewagê maj¹
parlamentarzy�ci obu p³ci wybieraj¹cy drug¹ z przedstawionych im mo¿li-
wo�ci, a wiêc reprezentowanie kobiet przez przedstawicieli obu p³ci, przy
czym niektórzy badani dodaj¹, ¿e dotyczy to tak¿e reprezentowania mê¿-
czyzn. Warto zauwa¿yæ, ¿e badani udzielaj¹cy takiej odpowiedzi rozumiej¹
�reprezentacjê� jako obronê i przedstawianie czyich� interesów (advocacy;
Urbinati 2000) i dzia³anie na rzecz kogo�, w imieniu kogo� (acting for; Pitlin
1972), a nie reprezentowanie jako udzia³ w gremiach podejmuj¹cych decy-
zje. Wielu parlamentarzystów obu p³ci (chocia¿ czê�ciej kobiety ni¿ mê¿czy�-
ni) zauwa¿a jednak, ¿e taki pozytywny obraz realizowania roli reprezentanta
kobiet przez obie p³cie to raczej opis stanu idealnego ni¿ realnego, gdy¿
w praktyce jest tak, ¿e gdyby kobiety nie reprezentowa³y interesów kobiet, nikt
by ich nie reprezentowa³, nie zaistnia³yby one nawet w parlamentarnej deba-
cie. Mimo ¿e mê¿czy�ni mog¹ reprezentowaæ problemy wa¿ne dla kobiet,
bez obecno�ci kobiet i ich nacisku, ich interesy i problemy nigdy nie staj¹ siê
priorytetem ani nawet przedmiotem powa¿nych politycznych debat i propo-
zycji rozwi¹zañ. Parlamentarzystki s¹ inicjatorkami przedk³adaj¹cymi wa¿ne
dla kobiet projekty i propozycje oraz grup¹ nacisku w sprawach wa¿nych dla
kobiet i w tym sensie reprezentuj¹ kobiety i ich interesy, czêsto zachêcaj¹c,
nak³aniaj¹c i naciskaj¹c na mê¿czyzn, aby tak¿e te interesy reprezentowali.
Przyk³adem podawanym podczas badañ by³ przedk³adany w jednym z kra-
jów przez mê¿czyznê-parlamentarzystê projekt przepisów, których celem by³o
zwalczanie przemocy wobec kobiet i przemocy w rodzinie. Kobiety przygo-
towa³y projekt, lobbowa³y na jego rzecz, zgromadzi³y argumenty w debacie
i przekona³y pos³a-mê¿czyznê, aby projekt ten przedstawi³ w parlamencie.
Podczas badañ przyznawa³y, ¿e mê¿czyzna mo¿e reprezentowaæ interesy ko-
biet i ich problemy, ale w praktyce dzieje siê tak tylko wówczas, gdy kobiety
o to zadbaj¹, a je�li ich nie ma w parlamencie lub jest bardzo ma³o, interesy
te po prostu nie s¹ reprezentowane. Ten przyk³ad pokazuje, ¿e wielk¹ rolê
odgrywa podobieñstwo do�wiadczeñ przedstawicieli i osób reprezentowa-
nych. W�ród ofiar przemocy przyt³aczaj¹c¹ przewagê maj¹ kobiety, w�ród
sprawców za� � mê¿czy�ni. To kobiety znaj¹ znacznie lepiej ten problem,
niekoniecznie z w³asnego do�wiadczenia, ale te¿ dlatego, ¿e znaj¹ inne ko-
biety ofiary przemocy. Kobietom, jak wskazuj¹ badania, znacznie czê�ciej
kobiety-ofiary przemocy mówi¹ o takich do�wiadczeniach, u innych ko-
biet szukaj¹ rady, a wiêc perspektywa ofiar, waga problemu i konieczno�æ
tworzenia systemu pomocy jest kobietom znacznie lepiej znana i bli¿sza.
Jeden z czêsto obecnie przytaczanych argumentów na rzecz zrównowa¿onej
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pod wzglêdem p³ci reprezentacji politycznej odnosi siê w³a�nie do ró¿nicy
do�wiadczeñ miêdzy kobietami i mê¿czyznami. Przek³ada siê ona na zmiany,
jakie w podej�ciu do takich problemów jak przemoc nastêpuj¹ w debatach
publicznych i w ustawodawstwie. Innym przyk³adem zmian, jakie nast¹pi³y
pod wp³ywem wiêkszej obecno�ci kobiet w sferze publicznej, jest traktowa-
nie gwa³tów wojennych, dawniej lekcewa¿onych, uwa¿anych za nieod³¹czny
element wojen i pomijanych w systemie ochrony praw cz³owieka. Jak stwier-
dzi³ by³y sêdzia Miêdzynarodowego Trybuna³u Karnego ds. Zbrodni w by³ej
Jugos³awii Theodor Merton: �nie istniej¹ miêdzynarodowe instrumenty
ochrony praw cz³owieka, które w sposób wyra�ny sankcjonowa³yby gwa³t
lub inn¹ dotkliw¹ napa�æ na tle seksualnym�3. Nag³o�nienie przez organiza-
cje kobiece tej formy znêcania siê nad kobietami podczas wojny w by³ej Ju-
gos³awii oraz obecno�æ polityczek w�ród reprezentantek na wszystkich szcze-
blach w³adzy spowodowa³y, ¿e Trybuna³ bra³ je pod uwagê, chocia¿ ze wzglêdu
na ich pomijanie w systemie ochrony praw cz³owieka musia³ siêgaæ po nie-
zwyczajne sposoby interpretacji. W wydawanych wyrokach odwo³ywa³ siê
wiêc nie do ochrony praw cz³owieka, ale do ochrony nietykalno�ci cielesnej
i do regulacji prawnokarnych obowi¹zuj¹cych w wiêkszo�ci pañstw �wiata
(Merton b.r.w.: 11).

W przywo³ywanych ju¿ badaniach europejskich wiele rozmówczyñ-par-
lamentarzystek zwraca³o uwagê, ¿e niekiedy konieczne jest wywodzenie siê
z okre�lonej grupy i podzielanie jej do�wiadczeñ, aby mo¿na by³o siê staæ
dobrym reprezentantem czy reprezentantk¹ tej grupy. Zw³aszcza kobiety pod-
kre�la³y, ¿e w niektórych sferach realna lub ³atwa do wyobra¿enia wspólnota
do�wiadczeñ z innymi kobietami powoduje, ¿e to kobiety, a nie mê¿czy�ni s¹
lepszymi reprezentantkami problemów kobiet. Najczê�ciej przywo³ywanymi
w tym kontek�cie przyk³adami jest problematyka praw reprodukcyjnych oraz
przemocy. I wreszcie nacisk grup kobiecych, zw³aszcza gdy parlamentarzyst-
ki wywodz¹ siê z ruchu kobiecego, powoduje, ¿e kobiety czuj¹ siê zobowi¹-
zane do reprezentowania kobiet. Podkre�la³y to zw³aszcza parlamentarzystki
z Hiszpanii.

Przedstawione przyk³ady przekonuj¹, ¿e nadal warto przywo³ywaæ roz-
wa¿ania Petra¿yckiego o niesprawiedliwo�ci barier tworzonych dla aktyw-
no�ci politycznej kobiet oraz jego dzia³ania na rzecz ich zniesienia, nie chodzi
tu bowiem tylko o prawo kobiet do g³osowania i bycia wybran¹, ale o repre-
zentowanie wa¿nych dla kobiet problemów w gremiach, w których sprawo-
wana jest w³adza.

3 Theodor Merton: Prawa cz³owieka wkraczaj¹ na nowe terytoria: dochodzenie odpowiedzialno�ci
za naruszenia praw cz³owieka przed Miêdzynarodowymi Trybuna³ami Karnymi, s. 11, http://www.hfhr-
pol.waw.pl/Nowicki/images/stories/file/Theodor_Meron.pdf.
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Prawom kobiet i relacji miêdzy p³ciami po�wiêcona jest czê�æ analiz Petra-
¿yckiego odnosz¹cych siê do w³adzy, co równie¿ wskazuje, ¿e jego polityczne
dzia³ania by³y spójne z naukowymi analizami i teoriami prawa, pañstwa i w³a-
dzy. W rozwa¿aniach dotycz¹cych pozycji prawnej kobiet nie zgadza³ siê z szero-
ko wówczas rozpowszechnionymi pogl¹dami, ¿e w³adza nad cz³onkami rodziny,
w tym nad kobietami, by³a na gruncie prawa rzymskiego jednym z wariantów
prawa w³asno�ci. Przeciwstawia³ siê tym pogl¹dom, podkre�laj¹c, ¿e pater fa-
milias mia³ obowi¹zek troszczenia siê o cz³onków rodziny i opiekowania siê
nimi, nie mo¿na wiêc tego rodzaju relacji uto¿samiaæ z prawem w³asno�ci.
G³ówna ró¿nica miêdzy Petra¿yckim i innymi autorami polega w przypadku
w³adzy, tak jak w przypadku prawa, na innym zdefiniowaniu opisywanego
zjawiska. Przede wszystkim, jak pisze Petra¿ycki, �nale¿y rozró¿niæ ró¿ne ro-
dzaje i gatunki w³adz�, podkre�laj¹c jednocze�nie, ¿e �nale¿yta teoria w³adzy
ma ogólnosocjologiczne znaczenie (Petra¿ycki 1985: 454). Petra¿ycki dzieli³
w³adzê na dwie kategorie: w³adze s³u¿ebne (spo³eczne) i w³adze pañskie. W³a-
dza s³u¿ebna oznacza przede wszystkim obowi¹zek troszczenia siê o dobro pod-
w³adnych albo o dobro ogólne: �W³adza pañstwowa, jak i rodzinna, rodowa,
klanowa, itp. s¹ to prawa przys³uguj¹ce odpowiednim podmiotom nie w ich
interesie, lecz w interesie podw³adnych lub grupy spo³ecznej, rodziny, rodu,
klanu, pañstwa� (Petra¿ycki 1985:454). Przeciwstawia³ siê przede wszystkim
takiemu spojrzeniu na w³adzê (jako adwersarzy przywo³ywa³ Rudolfa von Ihe-
ringa i Georga Jellinka), która oznacza prawo do ochrony interesów osoby
sprawuj¹cej w³adzê, przenosz¹c niejako punkt ciê¿ko�ci w swojej definicji na
interesy tych, nad którymi w³adza jest sprawowana: �w³adza ministra o�wiaty,
rektora uniwersytetu dyrektora gimnazjum, jak w³adza ojca rodziny lub opie-
kuna, istnieje nie po to, aby nape³niaæ ich kieszenie lub dawaæ im mo¿no�æ
przeprowadzenia innych swoich »interesów«, lecz by daæ im mo¿no�æ s³u¿enia
jak nale¿y dobru duchowemu narodu, o�wiacie narodowej, nauce i m³odzie¿y
ucz¹cej siê na uniwersytecie lub gimnazjum, dobru dziecka znajduj¹cemu siê
pod w³adz¹ opiekuna itd.� (Petra¿ycki 1985: 455). Jak w przypadku prawa,
równie¿ w przypadku w³adzy Petra¿ycki pos³uguje siê charakterystyczn¹ dla sie-
bie metod¹ � a wiêc badaniem psychiki prawnej. To pozwala jego zdaniem na
rozró¿nienie dwóch, jak pisze, gatunków w³adz s³u¿ebnych. W³adza w rodzi-
nie jest jego zdaniem wzajemnie, dwustronnie s³u¿ebna, gdy¿ sprawuj¹cy w³a-
dzê i jej podlegaj¹cy maj¹ pewne obowi¹zki dbania o dobro drugiej strony:
�Takie w³adcze (i inne prawa) mo¿emy nazywaæ dwustronnie lub wzajemnie
s³u¿ebnymi, albo solidarnymi� (Petra¿ycki 1985: 456). S¹ jednak i takie relacje,
w których jedynie sprawuj¹cy w³adzê ma obowi¹zek s³u¿enia podw³adnym � te
Petra¿ycki okre�la jako stosunki jednostronnie s³u¿ebne, do których nale¿y na
przyk³ad w³adza dyrektora szko³y, ministra czy wojewody.
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Nie ka¿da w³adza jest w³adz¹ s³u¿ebn¹. Obok niej istnieje te¿ w³adza
pañska, do której Petra¿ycki zalicza miêdzy innymi w³adzê pana w stosunku
do lokaja czy s³u¿by domowej. Jedynie w³adze pañskie maj¹ prawo do trosz-
czenia siê o swoje w³asne interesy, do traktowania osoby sprawuj¹cej w³adzê
jako celu, a podw³adnych jako �rodka do realizacji w³asnych celów.

I wreszcie Petra¿ycki wyró¿nia³ trzeci gatunek w³adzy � w³adzê sprawo-
wan¹ przez pana wobec niewolnika. Panu przys³uguje wobec niewolnika
prawo dyspozycyjne. Tylko w takiej relacji w³adzy osoba j¹ sprawuj¹ca mo¿e
kazaæ zrobiæ innej osobie (niewolnikowi) �co mu przejdzie do g³owy, co
podpowie mu jego pañska fantazja, chwilowy kaprys lub te¿ to, co odpowia-
da jego egoistycznym interesom� (Petra¿ycki 1985: 457).

Petra¿ycki by³ w swoich ocenach w³adzy i sposobu jej sprawowania suro-
wy. Gdyby kto�, kto zobowi¹zany jest do wykonywania w³adzy s³u¿ebnej,
wykonywa³ j¹ dla w³asnego interesu �powinien siedzieæ na ³awie oskar¿o-
nych, bo by³oby to pogwa³ceniem prawa, nadu¿yciem z jego strony� (Petra-
¿ycki 1985: 457). Koniec XIX wieku uwa¿a³ za czas przynosz¹cy zmianê
i mia³ nadziejê, ¿e zmiana ta nast¹pi �nawet w dziedzinach polityki i prawo-
dawstwa � dziedzinach najbardziej prze¿artych jadem pozbawionego zasad
oportunizmu i szczyc¹cego siê has³ami »praktycznego realizmu«� (Petra¿ycki
1936: 8). Podkre�la³ ró¿nicê, jaka zaznacza siê miêdzy postawami i zachowa-
niami polityków, a tym, co jest jego zdaniem najwa¿niejsze i decyduj¹ce
w przypadku prawa i w³adzy, a wiêc prze¿yciami obywateli: �Mocna jest jesz-
cze w sferach zawodowych tradycja i rutyna, wed³ug których w polityce ludz-
kie uczucia i zasady moralne uznaje siê za zbêdny »sentymentalizm« i rozs¹dny
polityk, w szczególno�ci dyplomata, winien byæ choæ trochê oszustem; lecz to
swoiste credo otrzymuje coraz bardziej w³a�nie charakter rutyny zawodowej
bez znaczenia i podstawy w psychice narodu� (Petra¿ycki 1936: 8).

W³adza pañstwowa jest, zdaniem Petra¿yckiego, w³adz¹ spo³eczno-s³u-
¿ebn¹. �Nie jest ona »wol¹«, mog¹c¹ czyniæ co siê jej podoba w oparciu
o si³ê, jak mylnie przypuszczaj¹ wspó³cze�ni teoretycy pañstwa� (Petra¿ycki
1959, t. 1: 302). Musi byæ sprawowana tak, by s³u¿y³a dobru spo³ecznemu.
W³adza pañstwowa nie mo¿e byæ stosowana w sposób egoistyczny i eksplo-
atacyjny, bêd¹c wyrazem kaprysów czy fantazji, gdy¿ to zdaniem Petra¿yc-
kiego oznacza nadu¿ywanie w³adzy. �Najwa¿niejsz¹ s³u¿bê w³adzy pañstwo-
wej (...) na rzecz dobra ogólnego stanowi s³u¿ba wobec prawa; w³adza
pañstwowa jest w³adz¹ s³u¿ebn¹ przede wszystkim, g³ównie w stosunku do
praw obywateli i prawa w ogóle� (Petra¿ycki 1959, t. 1: 302). Petra¿ycki
podkre�la te¿, ¿e nie wszystkie dziedziny dzia³ania psychiki prawnej mog¹
byæ regulowane przez w³adzê i instytucje pañstwowe; takie sfery jak relacje
intymne, krytyka naukowa, artystyczna, ocena zas³ug i postêpowania �nie
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nadaje siê do regulowania przez normy oficjalne lub do jakiejkolwiek innej
ingerencji czynników oficjalnych� Petra¿ycki 1959, t. 1: 307), chyba ¿e w przy-
padku na przyk³ad krytyki naukowej lub artystycznej �chodzi o jak¹� powa¿-
niejsz¹ obrazê honoru innej osoby� (Petra¿ycki 1959, t. 1: 306).

Najbardziej znane i najczê�ciej przywo³ywane spo�ród wszystkich rozwa-
¿añ Petra¿yckiego s¹ te, które dotycz¹ prawa. S¹ one z ca³ego dorobku Petra-
¿yckiego najbardziej spopularyzowane, a wiêc przypomnê tylko, ¿e g³ówn¹
rolê w istnieniu prawa przypisywa³ on prze¿yciom, jakie maj¹ poszczególne
podmioty. O istnieniu prawa w ujêciu Petra¿yckiego mo¿emy wiêc mówiæ tyl-
ko wtedy, gdy jaki� podmiot prze¿ywa poczucie przys³uguj¹cego mu lub innej
osobie uprawnienia i jednocze�nie odpowiadaj¹cego mu obowi¹zku, który
spe³niæ ma jaki� inny podmiot. Spe³nienie obowi¹zku jest jednocze�nie wy-
pe³nieniem uprawnienia przys³uguj¹cego komu� innemu. Lokowanie prawa
w prze¿yciach ludzi powoduje, ¿e nie ka¿da regulacja wydana w przewidzia-
nym trybie przez w³adze zaistnieje jako prawo. Wydanie przez w³adzê pañ-
stwow¹ ustawy, nawet je�li jest znana obywatelom, nie wystarczy, by mo¿na
by³o mówiæ o istnieniu prawa o tre�ci odpowiedniej do tej ustawy. Je�li bo-
wiem nie wywo³a ona ¿adnych prze¿yæ, je�li osoby, których dotyczy, nie bêd¹
odczuwa³y, ¿e na kim� spoczywa obowi¹zek, a komu� innemu przys³uguje
uprawnienie zgodne z tre�ci¹ tej ustawy, to nie mo¿emy powiedzieæ, ¿e ist-
nieje prawo o odpowiedniej tre�ci. Nawet je�li w³adza wymusi stosowanie
pewnych nakazów i zachowania zgodne z ustaw¹, nie oznacza to, ¿e obowi¹-
zuje prawo zgodne z tre�ci¹ tych nakazów czy zachowaniami. Wbrew wielu
mu wspó³czesnym, a tak¿e wielu obecnym definicjom prawa, mo¿liwo�æ za-
stosowania przymusu przez uprawnion¹ w³adzê nie stanowi zdaniem Petra-
¿yckiego o tym, ¿e mamy do czynienia z prawem: �Je�li dany nakaz oznacza siê
odpowiedni¹ surowo�ci¹, pochodzi od kogo� silnego i zaopatrzony jest w gro�-
bê w przypadku niespe³nienia, mo¿e on wywo³aæ odpowiedni strach i podpo-
rz¹dkowanie ze strachu, lecz nie ma to nic wspólnego z prawem; istotne za�
prawo, prze¿ycia etyczne imperatywno-atrybutywne oraz odpowiednia moty-
wacja postêpowania nie istniej¹, nie wystêpuj¹�. Ustawodawca musi zdaniem
Petra¿yckiego bardzo ostro¿nie wprowadzaæ nowe rozwi¹zania prawne, a ich
tre�æ nie mo¿e byæ sprzeczna z prze¿yciami dotycz¹cymi uprawnieñ i obowi¹z-
ków podmiotów, je�li takie prze¿ycia s¹ ju¿ ukszta³towane. Ustawodawca, który
tego nie przestrzega, mo¿e ponie�æ fiasko, a ustawa przezeñ wydana mo¿e nie
wywo³aæ odpowiednich prze¿yæ, nie zamieni siê wiêc w prawo. Jest to zdaniem
Petra¿yckiego szczególnie niekorzystne dla ustawodawcy, gdy¿ kompromituje rów-
nie¿ inne ustawy, samego prawodawcê, a tak¿e podkopuje jego moc i w³adzê.

Rozumienie prawa jako pewnych prze¿yæ, w których jednym podmio-
tom przypisuje siê uprawnienia, a innym odpowiednie im obowi¹zki, po-



Petra¿ycki, prawa kobiet i udzia³ kobiet we w³adzy

SOCIETAS/COMMUNITAS

1 (31) 2021 329

zwoli³o Petra¿yckiemu sformu³owaæ uwagi o wielkiej wychowawczej roli,
jak¹ odgrywa ukszta³towanie odpowiedniej psychiki prawnej. Petra¿ycki
zwraca uwagê na wielk¹ rolê, jak¹ w procesie wychowawczym odgrywa roz-
wój zarówno poczucia i poszanowania praw innych, jak i poczucia praw
w³asnych i szacunku dla tych praw. Brak wyrobienia poczucia i szacunku dla
w³asnych uprawnieñ kszta³tuje �duszê niewolnicz¹� i odpowiadaj¹c¹ jej psy-
chikê. Uwagi dotycz¹ce kszta³towania poczucia i szacunku dla wszystkich
uprawnieñ odnosi Petra¿ycki nie tylko do wychowania dzieci, ale te¿ do
wychowania narodu i kszta³towania odpowiednich postaw za pomoc¹ pra-
wa i polityki ustawodawczej. �Od struktury prawa i kierunku polityki usta-
wodawczej, a przede wszystkim od realizacji zasady praworz¹dno�ci, od na-
le¿ytego rozwoju systemu praw podmiotowych zamiast oczekiwania na
³askawe samowolne uznanie, od sta³o�ci i nieugiêto�ci praw, zabezpieczenia
przed samowol¹ itd. � zale¿y w wielkiej mierze wyrobienie siê w spo³eczeñ-
stwie typu »obywatela«, jako pewnego idea³u charakteru, dzia³alno�ci go-
spodarczej, energii i przedsiêbiorczo�ci� (Petra¿ycki 1959, t. 1: 212). Od
wyrobienia odpowiedniego typu obywatela zale¿y zdaniem Petra¿yckiego nie
tylko polityczne, ale tak¿e gospodarcze ¿ycie narodu. Je�li wychowamy lu-
dzi pozbawionych poczucia w³asnych uprawnieñ, nieczuj¹cych siê �gospoda-
rzami� o odpowiedniej odwadze i przedsiêbiorczo�ci, nie mo¿emy spodziewaæ
siê rozkwitu gospodarczego i powodzenia przedsiêwziêæ ekonomicznych. Na-
tomiast spe³nienie pewnych warunków, a wiêc rzeczywistej s³u¿ebno�ci w³a-
dzy wobec spo³eczeñstwa, polityki ustawodawczej zgodnej z prze¿yciami
i kszta³towanie postaw, zgodnie z którymi wagê przywi¹zuje siê zarówno
do uprawnieñ innych, jak i do uprawnieñ w³asnych, doprowadziæ mo¿e do
ukszta³towania siê idea³u �obywatela�, o którym wspomina Leon Petra-
¿ycki.

Przyk³ady ukszta³towania odpowiednich prze¿yæ imperatywno-atrybutyw-
nych znajdujemy w pi�miennictwie wspó³czesnych Petra¿yckiemu dzia³aczek,
ubiegaj¹cych siê o przyznanie kobietom praw wyborczych. Docenia³y one
te¿ wychowawcz¹ rolê prawa, a nawet samego procesu ubiegania siê o pra-
wa: �Kobieta wspó³czesna pozna³a jedn¹ wielk¹ prawdê ¿yciow¹, której nie
widzia³a ¿adna z jej poprzedniczek, a to, ¿e: cz³owiek sam jest swoim twórc¹ �
jest takim, jakim byæ chce, je¿eli umie chcieæ. Kobiety zawsze czu³y swoj¹
zale¿no�æ, skar¿y³y siê na ni¹, a nawet niekiedy buntowa³y. Dopiero kobieta
dzisiejsza zrozumia³a, ¿e bierna jej rola w spo³eczeñstwie by³a wynikiem jej
wewnêtrznej istoty ma³o odpornej i niesamodzielnej � zrozumia³a równie¿,
¿e si³¹ czynn¹ i twórcz¹ mo¿e staæ siê tylko sama przez siebie � przez swoj¹
wolê � przez swoj¹ energiê � przez swoj¹ wytrwa³o�æ. Otrzymuje siê tylko te
prawa, które siê bierze. Bierze prawa ten, co ma po temu si³ê. Si³a mierzy siê
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odwag¹ i wytrwa³o�ci¹. Odwagê i wytrwa³o�æ daje zbudzona samowiedza
istoty, której dzieje siê krzywda i która za wolno�æ swoj¹ staje do walki�
(Turzyma 1906).

Zmiany w pozycji kobiet od czasów Leona Petra¿yckiego i Marii Turzy-
my po czasy nam wspó³czesne oznaczaj¹ przej�cie od przedmiotu w³adzy do
podmiotu, od tego, kim siê rz¹dzi, do tego kto wspó³rz¹dzi. W Polsce daleko
nam jeszcze do równej reprezentacji, gdy¿ mimo wzrostu udzia³u kobiet w Sej-
mie stanowi¹ one zaledwie 29% parlamentarzystów, co daje nam miejsce
w pi¹tej dziesi¹tce na �wiecie4. Zmiany i wyrównywanie szans s¹ jednak pro-
cesem postêpuj¹cym na ca³ym �wiecie. Postêpu tego nie by³oby bez wielu
sprzyjaj¹cych wyrównywaniu szans uczonych. Miêdzy nimi w³a�nie by³ Leon
Petra¿ycki.

Pozostaje pytanie, czy spór o równo�æ i o prawa kobiet mo¿liwy jest do
ujêcia w kategoriach stworzonych przez Petra¿yckiego buduj¹cego adekwat-
n¹ teoriê prawa. Przypomnijmy wiêc raz jeszcze, ¿e Petra¿ycki poszukiwa³
prawa w prze¿yciach, a prawem by³y dla niego prze¿ycia imperatywno-atry-
butywne, w których po jednej stronie mamy do czynienia w prze¿yciem
uprawnienia, a po drugiej � obowi¹zku. Taka definicja jest stosunkowo pro-
sta do przedstawienia i mo¿e byæ bardzo funkcjonalna dla rozpatrywania
konkretnych przypadków, gdy mamy do czynienia ze stosunkami prawnymi,
a takich w³a�nie przyk³adów u¿ywa Petra¿ycki w swoich pracach (np. kup-
na-sprzeda¿y, po¿yczki, dzier¿awy). Tak szeroka definicja prawa pozwala na
bardzo ciekawe i unikalne rozwa¿ania, zw³aszcza w odniesieniu do ró¿nych
bytów, którym Petra¿ycki, w odró¿nieniu od innych teoretyków, przyznawa³
status podmiotów prawa. Je�li bowiem prze¿ycia te odnosz¹ siê nie do ludzi,
ale na przyk³ad do zwierz¹t czy �wiêtych przedmiotów (np. kamienia), s¹ to
dla Petra¿yckiego prze¿ycia prawne, a obiekty te s¹ podmiotami praw. To
pokazuje, jak bardzo przydatna i aktualna jest ta teoria. Prawa dzieci, prawa
rzek czy innych bytów, którym tradycyjne prawoznawstwo i teoria prawa
nie przyznawa³y statusu podmiotu praw, a obecnie taki status otrzyma³y
powszechnie lub otrzymuj¹ w niektórych krajach, a tak¿e zwi¹zanych z ich
uprawnieniami obowi¹zków innych wobec nich, mog¹ byæ dzi� z powodze-
niem analizowane w³a�nie z punktu widzenia teorii petra¿ycjañskiej. W tym
kontek�cie prawa wyborcze wydaj¹ siê ma³o ciekawe, s¹ bez w¹tpienia pra-
wami pozytywnymi5, nale¿¹ do prawa oficjalnego, wymagaj¹cego przyzna-
nia przez ustawodawcê. Rzecz jednak siê komplikuje, kiedy przypomnimy,

4 Zob. http://archive.ipu.org/wmn-e/classif.htm.
5 Leon Petra¿ycki wprowadzi³ podzia³ prawa na oficjalne i nieoficjalne, pozytywne i intuicyjne. Pra-

wo oficjalne okre�li³ jako uprzywilejowane w pañstwie i lepiej ni¿ nieoficjalne przystosowane do zaspoka-
jania potrzeb wynikaj¹cych z atrybutywnej natury prawa, zob. Petra¿ycki 1959, t. 1.
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¿e przez wieki kobiety by³y wykluczone z krêgu osób wybieraj¹cych i wybie-
ranych nie na mocy prawa oficjalnego, ale na mocy pewnej �oczywisto�ci�,
któr¹ za Petra¿yckim nazwaæ mo¿na �aksjomatem prawa intuicyjnego�. Pod-
kre�la³ on, ¿e prawo wypracowuje pewne szablony, maj¹ce s³u¿yæ ujednoli-
ceniu i jasno�ci prawa, ale te¿ stwierdza³, ¿e s¹ przypadki oczywiste, niewy-
magaj¹ce wytworzenia szablonu, gdy¿ szablon taki ju¿ istnieje. Takie w³a�nie
zasady nazywa Petra¿ycki aksjomatami prawa intuicyjnego. S¹ to na przy-
k³ad przekonania wspólne wszystkim, ¿e nie mamy prawa innych zabijaæ,
poddawaæ torturom, oczerniaæ, a wiêc mamy obowi¹zek powstrzymania siê
od takich czynów wzglêdem innych, mamy te¿ prawo, aby inni nie dopusz-
czali siê ich wzglêdem nas.

Czy i w jaki sposób mo¿emy te kategorie odnie�æ do praw wyborczych
kobiet? Problem staje siê ciekawy, gdy przypomnimy, ¿e w XIX wieku kobie-
ty zaczê³y siê ubiegaæ o udzia³ w wyborach lokalnych na tej podstawie, ¿e
prawo wyborcze okre�la³o pewne kryteria, na przyk³ad dotycz¹ce wieku,
zamieszkiwania na danym terytorium od co najmniej roku (wybory lokalne)
i op³acanie podatków bezpo�rednich w okre�lonej minimalnej wysoko�ci.
P³eæ nie by³a nigdy w prawie wyborczym okre�lona jako przeszkoda lub
uprawnienie do udzia³u w wyborach (Najdus 1994). Przez wiele dziesiêcio-
leci �aksjomat prawa intuicyjnego� regulowa³ to w sposób zastêpuj¹cy sza-
blon prawa intuicyjnego, dopóki nie zosta³ skutecznie zakwestionowany
i zmieniony poprzez prawo oficjalne. Podobnie, w znacznie nam bli¿szych
czasach, bo jeszcze u schy³ku XX wieku, nie przyjmowano kobiet do szkó³
wojskowych, chocia¿ ¿adne przepisy nie przewidywa³y wprost wykluczenia
kobiet z krêgu uprawnionych do studiowania (Fuszara 2008). Dzia³o siê tak
na mocy prze�wiadczenia, ¿e nie s¹ to szko³y i zawody �odpowiednie dla
kobiet�. Wieloletnie utrzymywanie siê takich ograniczeñ pokazuje, jak sku-
tecznie tego rodzaju aksjomaty mog¹ wyznaczaæ zakres uprawnieñ. Petra-
¿ycki jednak podkre�la³, ¿e zarówno prawo pozytywne, jak i aksjomaty pra-
wa intuicyjnego ulegaj¹ zmianom. Skuteczne zakwestionowanie przez kobiety
aksjomatu wykluczaj¹cego je z krêgu uprawnionych, w tym przypadku upraw-
nionych do g³osowania i bycia wybieranymi, spowodowa³o, ¿e w prawie
wyborczym, a nastêpnie w konstytucji � a wiêc w pozytywnym prawie ofi-
cjalnym � znalaz³ siê zapis o prawach wyborczych przys³uguj¹cych �bez ró¿-
nicy p³ci�. Wydaje siê, ¿e to jest nie tylko logiczna, ale te¿ jedyna skuteczna
sekwencja zmian. �Aksjomaty prawa intuicyjnego� s¹ rodzajem rozpowszech-
nionych s¹dów, których sensowno�ci nikt nie kwestionuje. Ich skuteczne
zakwestionowanie wydaje siê raczej niemo¿liwe bez wyra�nego zbudowania
innego, jak pisze Petra¿ycki, �szablonu� i wpisania go do oficjalnego prawa
pozytywnego.
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Obojêtno�æ na zabijanie

Tekst po�wiêcony jest omówieniu wybranych mechanizmów prowadz¹cych do
zupe³nego braku wra¿liwo�ci na cierpienie i pozbawianie ¿ycia innych ludzi.
Efektem dzia³ania tych mechanizmów jest wy³¹czenie jednostek i grup spo-
³ecznych poza obszar obowi¹zywania norm moralnych.
S³owa kluczowe: inny, wojna, prawo, dehumanizacja, mowa nienawi�ci

The paper focuses on discussing selected mechanisms that lead to a complete
lack of sensitivity to the suffering and killing of others. These mechanisms result
in individuals and social groups being excluded outside the scope of moral norms.
Key words: the other, war, law, dehumanisation, hate speech

Maria Ossowska rozwa¿ania po�wiêcone istnieniu i znaczeniu norm moral-
nych rozpoczyna od normy broni¹cej naszego istnienia, od normy, której
rola spo³eczna nie budzi ¿adnych w¹tpliwo�ci, s³u¿y bowiem potrzebie bez-
pieczeñstwa, chroni¹c dobro tak szczególnej warto�ci, jak¹ jest ¿ycie ludzkie
(Ossowska 1970: 31). Norma ta g³osi �nie zabijaj�. Niezale¿nie od funda-
mentalnego znaczenia tej zasady, nawet w normie ograniczaj¹cej siê jedynie
do ludzi czynione s¹ znaczne wy³omy. W dalszym ci¹gu rozwa¿añ autorka
charakteryzuje te wy³omy, omawiaj¹c ich uzasadnienie i kontekst spo³eczny.

Jako pierwszy wymienia sytuacjê samobójstwa. W ró¿nych okresach i w ró¿-
nych kulturach samobójstwo by³o potêpiane, karane lub gloryfikowane jako
akt godny uznania, ostatecznie jednak w Europie wolno dzi� na ogó³ zabiæ
samego siebie, nie nara¿aj¹c siê na potêpienie.

Drugi wy³om w zasadzie �nie zabijaj� stanowi usprawiedliwienie zabój-
stwa w obronie w³asnego ¿ycia czy ¿ycia bliskich, czyli zabójstwa w �stanie
wy¿szej konieczno�ci�. Prawo karne przewiduje tak¹ mo¿liwo�æ wobec jaw-
nej agresji, której inaczej uchyliæ siê nie da.

Artyku³y i Studia
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Trzecim z wymienionych przez Ossowsk¹ przypadków, kiedy nie obo-
wi¹zuje norma �nie zabijaj�, jest wypadek wojny. Wówczas ¿¹da siê od ¿o³nie-
rzy przyswojenia sobie dyrektywy �zg³ad� ludzi jak najwiêcej�. Jak pisze autor-
ka, nie wszyscy ludzie s¹ sk³onni wyraziæ zgodê na zabijanie innych w czasie
wojny, dlatego te¿ w niektórych krajach istnieje instytucja �sprzeciwu sumie-
nia� (�conscientious objectors�), niemniej w naszej kulturze istnienie wojny
wydaje siê naturalne, a wojny nieuniknione.

Czwartym wypadkiem, w którym z mniejsz¹ ju¿, jak zauwa¿a Ossowska,
zgod¹ ludzie dopuszczaj¹ mo¿liwo�æ zadawania �mierci jest tak zwane zabój-
stwo z lito�ci, czyli eutanazja we w³a�ciwym tego s³owa znaczeniu. Rozumieæ
przez ni¹ nale¿y bezbolesne zadawanie �mierci cierpi¹cemu beznadziejnie
choremu na jego w³asne ¿¹danie.

Pi¹t¹ sytuacj¹ jest rozci¹gniêcie pojêcia eutanazji na wypadki ewentual-
nego bezbolesnego zg³adzenia dzieci, którym normalne istnienie jest odmó-
wione. W takiej sytuacji zachowana jest troska o ³agodn¹ �mieræ, natomiast
warunek �na w³asne ¿¹danie� nie ma w niej zastosowania.

Kolejn¹ sytuacj¹ szeroko omówion¹ przez Ossowsk¹ jest aborcja. Autor-
ka przytacza ró¿norodne argumenty za i przeciw tej mo¿liwo�ci, nie przes¹-
dzaj¹c ostatecznie o s³uszno�ci b¹d� nie takiego postepowania.

Ostatni wypadek uprawniaj¹cy do zadawania �mierci omówiony przez
Ossowsk¹ to zadawanie �mierci na podstawie prawomocnego wyroku, czyli
inaczej mówi¹c, kara �mierci. Ossowska szeroko omawia argumenty za i prze-
ciw takiej praktyce, przedstawiaj¹c ró¿ne punkty widzenia.

Wiêkszo�æ z wymienionych przez Ossowsk¹ sytuacji, je¿eli zostanie przy-
jêta za s³uszn¹, usprawiedliwia pozbawienie ¿ycia innej osoby, co niekoniecznie
jednak oznacza pe³n¹ aprobatê takiego stanu rzeczy, na ogó³ prowadzi do
refleksji i dyskusji moralnej s³uszno�ci tak ekstremalnego rozwi¹zania.

S¹ jednak mechanizmy, których u¿ycie powoduje, ¿e jednostka b¹d� ca³e
grupy wy³¹czone s¹ z obszaru obowi¹zywania normy �nie zabijaj�, sprawiaj¹
one, ¿e pozbawienie innego cz³owieka ¿ycia nie tylko nie budzi sprzeciwu,
ale równie¿ nie budzi refleksji moralnej z tym faktem zwi¹zanej. Spo�ród
wymienionych przez Ossowsk¹ z dzia³aniem takiego mechanizmu mo¿emy
mieæ do czynienia w dwóch wypadkach.

Zacznijmy od omówienia roli prawa jako narzêdzia wyznaczaj¹cego za-
kres praw i obowi¹zków wobec podmiotów prawa. Zgodne z obowi¹zuj¹-
cym prawem orzeczenie kary �mierci wy³¹cza pope³niaj¹cych przestêpstwa,
za które przewiduje siê tak¹ w³a�nie karê, poza zakres obowi¹zywania nor-
my �nie zabijaj�. Lista owych przestêpstw jest w zale¿no�ci od wspó³rzêd-
nych historycznych, czyli miejsca i czasu, ró¿nie ujmowana. Zazwyczaj roz-
poczyna j¹ zabójstwo, czyli pozbawienie ¿ycia innego cz³owieka, ale zdarza
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siê, ¿e karê �mierci przewiduje siê i za inne czyny. Prawo zawsze jest w takiej
sytuacji narzêdziem informuj¹cym o kryteriach wykluczaj¹cych, a postawa
skrajnie legalistyczna mo¿e prowadziæ do pozbawiania innych ¿ycia zgodnie
z prawem oraz wy³¹czenia ich poza obszar refleksji moralnej.

Skrajnym przyk³adem takiej sytuacji s¹ argumenty podawane przez Ot-
tona Adolfa Eichmanna, oskar¿onego w czasie procesu przed s¹dem okrêgo-
wym w Jerozolimie 11 kwietnia 1961 roku. Eichmannowi postawiono piêtna-
�cie zarzutów, ¿e wraz z innymi pope³ni³ zbrodniê przeciwko narodowi
¿ydowskiemu, zbrodnie przeciwko ludzko�ci a tak¿e zbrodnie wojenne w ca-
³ym okresie sprawowania rz¹dów przez nazistów, a w szczególno�ci w okre-
sie drugiej wojny �wiatowej. Proces obserwowa³a a nastêpnie opisa³a w s³yn-
nym dziele Eichmann w Jerozolimie Hannah Arendt (1985), za ni¹ te¿
przytoczê argumenty podawane przez oskar¿onego we w³asnej obronie. Eich-
mann s¹dzony by³ na podstawie ustawy o karach dla nazistów i osób z nimi
wspó³pracuj¹cych z 1950 roku, która stanowi³a, ¿e winny któregokolwiek
z wymienionych wy¿ej przestêpstw podlega karze �mierci. Eichmann na ka¿-
dy ze stawianych mu zarzutów odpowiada³: �w rozumieniu aktu oskar¿enia
niewinny�. W imieniu oskar¿onego wypowiedzia³ siê jego obroñca Robert
Servatius. O�wiadczy³ on, ¿e oskar¿ony, którego reprezentuje, jest niewinny
w tym sensie, ¿e w �wietle obowi¹zuj¹cego wówczas nazistowskiego systemu
prawnego nie uczyni³ on niczego z³ego. To, o co go oskar¿ono, to nie by³y
zbrodnie, lecz akty usankcjonowane przez pañstwo, niepodpadaj¹ce pod
kompetencje w³adz s¹dowych ¿adnego innego kraju, on za� mia³ obowi¹zek
siê im podporz¹dkowaæ. Przy czym za czyny, które pope³ni³, �otrzymuje siê
odznaczenia w wypadku zwyciêstwa lub idzie siê na szubienicê w wypadku
przegranej� (Arendt 1985: 29). Postawa samego Eichmanna nie by³a, jak pisze
Arendt, tak jednoznaczna, nigdy nie u¿y³ dos³ownie takiego argumentu, nie-
mniej uzasadnienia, które podawa³, id¹ dok³adnie w tym kierunku. Eich-
mann wprowadzi³ bowiem do dyskursu s¹dowego, o ile mo¿na u¿yæ tego
okre�lenia, kategoriê obowi¹zku. Jak twierdzi³, sam nigdy nie zabi³ ¿adnego
¯yda, co wiêcej, osobi�cie nie ¿ywi³ do ¯ydów nienawi�ci, zarówno bowiem
matka, jak i ojciec wychowali go w duchu chrze�cijañskim, sam mia³ przyja-
ció³ ̄ ydów i nigdy nie ¿ywi³ ¿adnych z³ych uczuæ wobec swoich ofiar (Arendt
1985: 40). Najwa¿niejsza jednak by³a dlañ kategoria obowi¹zku. W Jerozo-
limie przyzna³ siê do jedynie dwóch wyj¹tków udzielenia pomocy ¯ydom:
pewnemu krewnemu pochodzenia pó³¿ydowskiego oraz ¿ydowskiemu ma³-
¿eñstwu z Wiednia, w którego sprawie interweniowa³ wuj Eichmanna. Ten
brak konsekwencji ci¹gle go jednak niepokoi³ i kiedy podczas przes³uchañ
zadano mu pytanie na ten temat, przyj¹³ postawê jawnie obronn¹: stwier-
dzi³, ¿e �wyzna³ swoje grzechy� prze³o¿onym. Arendt pisze: �Owo nieprze-
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jednanie, z jakim podchodzi³ do wykonywania swoich zbrodniczych obo-
wi¹zków, obci¹¿a³o go w oczach sêdziów bardziej ni¿ cokolwiek innego,
daj¹cego siê zrozumieæ. Ale w jego w³asnych oczach w³a�nie nieprzejednanie
usprawiedliwia³o go, gdy¿ st³umi³o wszelkie resztki g³osu sumienia, jakie
mog³y siê w nim jeszcze odzywaæ. ¯adnych wyj¹tków � oto dowód, ¿e za-
wsze postêpowa³ wbrew w³asnym »sk³onno�ciom«, p³yn¹cym z pobudek
uczuciowych b¹d� interesownych i zawsze wykonywa³ swój »obowi¹zek«�.
Eichmann mówi³ oficerowi �ledczemu, ¿e wys³a³by na �mieræ w³asnego ojca,
gdyby taki by³ rozkaz i gdyby tego odeñ za¿¹dano. Tak bardzo by³ zwi¹zany
rozkazami i tak bardzo gotów by³ im siê podporz¹dkowaæ. Eichmann wielo-
krotnie powtarza³ podczas �ledztwa i na sali s¹dowej, ¿e wype³nia³ swoje
obowi¹zki, by³ pos³uszny nie tylko rozkazom, ale tak¿e prawu. A wype³nia-
nie obowi¹zków jest obowi¹zkiem ka¿dego szanuj¹cego prawo obywatela.

Z perspektywy czasu trudno powiedzieæ, czy argumenty przytaczane przez
Eichmanna w trakcie procesu by³y opracowan¹ przezeñ strategi¹ czy wyra-
zem jego przekonañ. Arendt spotyka³a siê z zarzutem zbytniej ³atwowierno-
�ci, co moim zdaniem w ¿adnym razie nie umniejsza warto�ci jej niezwyk³e-
go eseju, eseju o banalno�ci z³a, bo tak brzmi podtytu³ oryginalnego wydania
(Arendt 1964). Banalno�ci, poniewa¿ �zwyczajno�ci� haniebnych przecie¿
z moralnego punktu widzenia postêpowañ, zwyczajno�ci okre�lonej przez
obowi¹zuj¹ce prawo, przez wydawane przez prze³o¿onych rozkazy.

Zbrodniarz czy szanuj¹cy prawo obywatel? Problem prawny zwi¹zany z os¹-
dzeniem oskar¿onych o zbrodniê przeciwko narodowi ¿ydowskiemu, zbrod-
nie przeciwko ludzko�ci a tak¿e zbrodnie wojenne w ca³ym okresie sprawo-
wania rz¹dów przez nazistów w czasie procesu w Norymberdze skutkowa³
opracowaniem projektu aksjologicznego w postaci zinstytucjonalizowanych
praw cz³owieka, a tym samym koncepcji wspó³czesnej demokracji liberalnej.
Zdefiniowano j¹ jako ograniczenie w³adzy wiêkszo�ci parlamentarnej pra-
wami jednostki, co oznacza³o odej�cie od zasady demokracji pojmowanej
jako tyrania wiêkszo�ci i zarazem wprowadza³o aksjologizuj¹cy element
materialnego ujêcia prawa. W 1945 roku Gustaw Radbruch po raz pierwszy
zaprezentowa³ w³asn¹ formu³ê filozoficznoprawn¹ (zwan¹ dzisiaj formu³¹
Radbrucha), rozwiniêt¹ nastêpnie w artykule w 1946 roku Ustawowe bez-

prawie i ponadustawowe prawo (zob. Radbruch 1988�1989: 61�63). For-
mu³a ta g³osi, ¿e je¿eli norma prawna w drastyczny sposób ³amie podstawo-
we normy moralne, to nie obowi¹zuje. Taka norma nie dostêpuje godno�ci
bycia prawem, mo¿e byæ odrzucona, a tym samym obywatele nie maj¹ obo-
wi¹zku jej przestrzegania, administracja pañstwowa i s¹downictwo za� jej
przestrzegania. Propozycja ta jest odej�ciem od zasady skrajnego pozytywi-
zmu prawnego w reakcji na funkcjonowanie systemu prawnego w czasach
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Trzeciej Rzeszy. W konsekwencji wprowadzono do jêzyka prawa pojêcie �prze-
stêpstwa legalnego� oraz �prawa uznanego przez narody cywilizowane�.

W pañstwach wspó³czesnych demokracji liberalnych (a w skali �wiata
jest ich stosunkowo niewiele) zinstytucjonalizowane prawa cz³owieka s¹ gra-
nic¹ stanowienia prawa przez parlamenty. Ale równie¿ tutaj zdarzaj¹ siê nie-
jasno�ci zwi¹zane z interpretacj¹ prawa. Prawo jest regulatorem ¿ycia spo-
³ecznego, nie tylko wyznacza granice praw i obowi¹zków, mo¿e równie¿
uruchamiaæ mechanizm obojêtno�ci. Pisze o tym Ewa £êtowska w tek�cie
Jak mechanizm prawa mo¿e wyzwalaæ obojêtno�æ (£êtowska 2021).

W cieniu wojny w Ukrainie i tragedii setek tysiêcy wojennych uchod�-
ców z Ukrainy rozgrywa siê katastrofa humanitarna na pograniczu bia³oru-
sko-polskim. Od po³owy 2021 roku trwa tragedia uciekinierów z obszarów
ogarniêtych konfliktami zbrojnymi lub rz¹dzonych przez re¿ymy totalitarne,
przede wszystkim z Syrii, Afganistanu i Iraku. Tragiczna sytuacja tych uchod�-
ców sprowokowana zosta³a przez bia³oruski re¿ym £ukaszenki. Wymiar tra-
gedii w drugiej po³owie 2021 roku na pograniczu bia³orusko-polskim zosta³
udokumentowany we wstrz¹saj¹cym raporcie Grupy Granica �Kryzys hu-
manitarny na pograniczu polsko-bia³oruskim� opublikowanym 1 grudnia
2021 roku1. Wedle raportu polskie w³adze zamiast stosowaæ miêdzynarodo-
we standardy ochrony uchod�ców, gwarantowane równie¿ prawem unijnym,
zareagowa³y okrutnym, nieludzkim i poni¿aj¹cym traktowaniem uciekinie-
rów, stosuj¹c miêdzy innymi zakazane wywózki, tak zwane pushbacki. Ofia-
rami takiego traktowania, równie¿ �miertelnymi, jest ludno�æ cywilna a dra-
mat uchod�ców trwa. Ostatnimi czasy temat ten znikn¹³ z obszaru informacji
medialnej i w zasadzie przesta³ byæ przedmiotem dyskursu publicznego, w du-
¿ej mierze zapewne dlatego, ¿e w³adze polskie wyda³y obowi¹zuj¹cy od
1 grudnia 2021 zakaz przebywania w 183 miejscowo�ciach przy granicy
z Bia³orusi¹. Zakaz ten obowi¹zuje do 30 czerwca 2022. Rozporz¹dzenie wy-
dane zosta³o na podstawie nowelizacji ustawy o ochronie granicy pañstwowej
i niektórych innych ustaw, uchwalonej, poniewa¿ 30 listopada 2021 roku
skoñczy³o siê obowi¹zywanie stanu wyj¹tkowego wprowadzonego od 2 wrze-
�nia 2021 r., najpierw na 30 dni a potem na kolejnych 60. Rozporz¹dzenie
obchodzi w niekonstytucyjny sposób rygory zwi¹zane z ograniczeniem czasu
obowi¹zywania stanu wyj¹tkowego: de facto na granicy z Bia³orusi¹ nadal
obowi¹zuje stan wyj¹tkowy, nie maj¹ tam prawa wjazdu ani dziennikarze,
ani przedstawiciele organizacji wolontariackich ani innych, pragn¹cych nie�æ
pomoc uchod�com. Wobec osób, które mimo zakazu podejmuj¹ siê takich

1 Zob. https://www.grupagranica.pl/files/Raport-GG-Kryzys-humanitarny-napograniczu-polsko-bia-
loruskim.pdf.
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dzia³añ, wszczyna siê postêpowania karne jako ³ami¹cym obowi¹zuj¹ce pra-
wo, naruszaj¹cym przepisy o ochronie granic oraz o zakazie uczestnictwa
w nielegalnym przekraczaniu granicy.

Jak pisze £êtowska, przepisy te mo¿na wyk³adaæ w dobrej i z³ej wierze.
Przepisy takie, nawet surowe, ale wyk³adane w dobrej wierze, nie daj¹ pod-
staw do karania i chroni¹ tego, kto cz³owiekowi w potrzebie, tak¿e cudzo-
ziemcowi, który nielegalnie przekroczy³ granicê, daje je�æ, piæ, ciep³¹ odzie¿,
�wiadczy pomoc medyczn¹ czy sanitarn¹. Chroni¹ tych, którzy daj¹ mu siê
ogrzaæ. Chroni¹ pomagaj¹cych, w tym t³umaczy i prawników, którzy poma-
gaj¹ przy sk³adaniu wniosków o opiekê prawn¹ nale¿n¹ na podstawie podpi-
sanej przez Polskê konwencji genewskiej z 1951 roku. Te same przepisy
wyk³adane w z³ej wierze bêd¹ fa³szywie traktowa³y wskazane wy¿ej dzia³ania
jako karalne pomocnictwo w nielegalnym przekraczaniu granicy i umo¿li-
wienie nielegalnego pobytu w Polsce (art. 264 k.k.).

Nieudzielanie pomocy skrajnie tej pomocy potrzebuj¹cym, szczególnie
w sytuacji zagro¿enia ¿ycia, jest naruszeniem prawa miêdzynarodowego, ale rów-
nie¿ polskiego prawa karnego � art. 162 k.k. Jak pisze £êtowska, przepis ten ma
wszak¿e dwuznaczny sens, a praktyka, kszta³towana dzia³aniem organów admi-
nistracji, prokuratury i Stra¿y Granicznej, sk³ania do obaw. Artyku³ 162 § 2 k.k.
mówi, ¿e �nie pope³nia przestêpstwa, kto nie udziela pomocy, do której ko-
nieczne jest poddanie siê zabiegowi lekarskiemu albo w warunkach, w których

mo¿liwa jest niezw³oczna pomoc ze strony instytucji lub osoby do tego powo³a-
nej (podkre�lenie � E.£.)�. Jak pisze, jest to przepis, który usprawiedliwia bier-

no�æ. Skoro bowiem s¹ w naszym pañstwie s³u¿by zobowi¹zane do �wiadczenia
pomocy, skoro podobno �wietnie sobie na granicy radz¹ i nie potrzebuj¹ niczyjej
pomocy zewnêtrznej, radz¹ sobie z kryzysem humanitarnym, udzielaj¹ potrze-
buj¹cym pomocy a ponadto dzia³aj¹ w granicach prawa, mo¿emy sami pozostaæ
bierni, nie podejmowaæ ¿adnych dzia³añ, obci¹¿yæ ca³¹ odpowiedzialno�ci¹ za
istniej¹cy stan rzeczy te w³a�nie s³u¿by, pañstwo, istniej¹ce prawo. Zdjêcie z sie-

bie odpowiedzialno�ci czyni nas niewinnymi, co usprawiedliwia obojêtno�æ wo-

bec z³a. To inni s¹ winni, ja nie mam z tym nic wspólnego, nic nie mog³em/
mog³am zrobiæ. Musia³em/musia³am przestrzegaæ prawa, podporz¹dkowaæ siê
rozkazom. W tym kontek�cie obojêtno�æ jest bez-win¹. Erich Fromm w s³ynnej
Ucieczce od wolno�ci (Fromm 1997) po�wiêconej analizie poparcia przez wiêk-
szo�æ spo³eczeñstwa niemieckiego nazizmu w latach trzydziestych, ucieczkê od
wolno�ci definiuje jako ucieczkê od odpowiedzialno�ci. To w³a�nie zdjêcie z sie-

bie odpowiedzialno�ci sprawia, ¿e jednostki, czuj¹c siê niewinne, staj¹ siê jedno-
cze�nie wspólnikami, winnymi moralnie najwiêkszych zbrodni.

Drug¹ z wymienionych przez Ossowsk¹ sytuacji, w której pozbawienie
innego cz³owieka ¿ycia nie tylko nie budzi sprzeciwu, ale równie¿ refleksji
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moralnej, jest sytuacja wojny. W sytuacjê wojny z definicji wpisana jest figu-
ra wroga, a jej u¿ycie nieodwo³alnie prowadzi do zaistnienia mechanizmu
dehumanizacji. Wprowadzenie figury wroga wyklucza dogadywanie siê, dia-
log, wypracowanie konsensu i kompromisu. Wróg to nie przeciwnik, z któ-
rym mo¿na negocjowaæ. Wroga nale¿y zniszczyæ, poniewa¿ w dogmatycznej
narracji reprezentuje on stronê z³a, i aby z³o zwalczyæ, wszelkie �rodki s¹
dozwolone. �rodki te s¹ poza refleksj¹ moraln¹, nie podlegaj¹ ¿adnym ogra-
niczeniom2.

Dehumanizacja oznacza przedstawienie wroga jako istoty podludzkiej,
prowadzi do bezkarnego psychologicznie niszczenia przedstawicieli innego
narodu, innej grupy spo³ecznej. Dehumanizacja likwiduje ka¿dy dysonans,
wyrzuty sumienia, jakie mog³yby powstaæ wskutek naszego okrucieñstwa wobec
wroga. Niszczenie z³a jest dobrem, niezale¿nie od zastosowanych �rodków.

Dramatyzm dehumanizacji znakomicie opisuje Ernest Hemingway w po-
wie�ci Komu bije dzwon, opowiadaj¹cej o oddziale partyzanckim walcz¹cym
podczas hiszpañskiej wojny domowej. Jest to jednocze�nie znakomite stu-
dium psychologiczne cz³owieka bêd¹cego �wiadkiem okrucieñstw wojny.
Jeden z g³ównych bohaterów prze¿ywa moment, nazwijmy to, zmiany para-
dygmatu poznawczego. W czasie walki strzela (i zabija) do �wroga�, po za-
koñczeniu walki jest w stanie przedefiniowaæ rzeczywisto�æ i dostrzec w za-
bitym przez siebie nie wroga, ale m³odego ch³opca.

Retoryka opisuj¹ca wroga jest retoryk¹ nienawi�ci. Warto�ciowanie jest
ca³kowicie jednostronne i jednorodne. Wszystko, co mo¿na o wrogu powie-
dzieæ, ma �wiadczyæ przeciwko niemu i go kompromitowaæ. Oceny maj¹
charakter bezpo�redni i wy³¹cznie negatywny, nie podlegaj¹ niuansowaniu,
nie mo¿e siê w nich pojawiæ nic, co choæby nieznacznie z³agodzi³oby obraz.
Podstawow¹ kategori¹ opisu staj¹ siê etykiety, do których przywi¹zane s¹
negatywne znaczenia (G³owiñski 2009: 245).

Stosowanie tej taktyki jest niestety niezale¿nie od miejsca i czasu niezwy-
kle skuteczne. Etykiety mog¹ mieæ charakter ideologiczny, polityczny, rasi-
stowski b¹d� jakikolwiek inny. Etykiety, tak czêsto determinuj¹ce postêpowa-
nie i emocje s¹ funkcj¹ jêzyka. Gordon Allport (1954), rozwa¿aj¹c problem
uprzedzeñ i ich konsekwencji w ¿yciu spo³ecznym, opisuje rolê jêzyka w bu-
dowaniu obrazu �wiata. Jêzyk jest narzêdziem kategoryzacji otaczaj¹cej nas
rzeczywisto�ci. S³owa-okre�lenia s³u¿¹ do dzielenia �wiata na pakieciki i suge-
rowania pewnego zakresu stosowanych dzia³añ. S³owa s¹ definicj¹ rzeczywi-
sto�ci, zwracaj¹ uwagê na pewn¹ szczególn¹ cechê omawianej istoty ludzkiej,
cechê, która zaczyna pe³niæ funkcjê dominuj¹cej w opisie i jest, jak to okre�la

2 Pisa³ o tym Micha³ G³owiñski (2009, 2004). Zob. te¿ Jakubowska-Branicka 2013.
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Allport, etykiet¹ pierwszej potencji. W ka¿dej kulturze s¹ kryteria opisu jed-
nostki uznane za j¹ dyskwalifikuj¹ce b¹d� nobilituj¹ce. Natura etykiet pole-
ga na tym, ¿e �oznaczaj¹� tylko jedn¹ cechê jako centraln¹, determinuj¹c¹
postrzeganie �ca³ej� osoby ludzkiej, jak ��lepiec�, �wariat�, ale te¿ �profe-
sor� lub �wybitny aktor�. Etykiety kreuj¹ obraz rzeczywisto�ci, staj¹ siê czê-
�ci¹ �wiedzy� odbiorców opowie�ci o �wiecie, a tym samym determinuj¹ za-
chowania. W tym sensie wykreowana przez etykiety rzeczywisto�æ staje siê
faktem spo³ecznym.

Etykiety stosowane w retoryce nienawi�ci, w jêzyku wojny, w definiowa-
niu wroga dehumanizuj¹ w sposób jednoznaczny. Je�li wierzyæ informacjom
dotycz¹cym opinii spo³eczeñstwa rosyjskiego, wiêkszo�æ jest przekonana, ¿e
agresja Rosji na Ukrainê jest �operacj¹ specjaln¹� maj¹c¹ na celu walkê z �na-
zistami� ukraiñskimi, z �faszyzmem� ukraiñskim, ¿e celem jest �denazyfika-
cja� Ukrainy. Etykiety te, w kontek�cie mitu �wojny ojczy�nianej�, bêd¹cym
w gruncie rzeczy mitem konstytuuj¹cym wspó³czesn¹ Rosjê, maj¹ ogromn¹
si³ê przekonywania, ¿eby nie powiedzieæ ra¿enia. Rosyjskie w³adze, buduj¹c
tê opowie�æ, dok³adaj¹ wszelkich starañ, by spo³eczeñstwo przesta³o widzieæ
w obywatelach Ukrainy innych, pe³nowarto�ciowych ludzi. I wszystko wska-
zuje na to, ¿e strategia ta okaza³a siê nies³ychanie skuteczna. Cel walki z nazi-
zmem jest celem ��wiêtym�, a wróg wyjêty poza obszar obowi¹zywania norm
moralnych. Si³a dehumanizuj¹cego wp³ywu etykiet jest ogromna. Po drugiej
wojnie �wiatowej w licznych teoretycznych tekstach rozwa¿ano kwestiê, jak
to jest mo¿liwe, ¿eby w czasie wojny niektórzy wykszta³ceni Niemcy, uwa¿a-
j¹cy siebie za chrze�cijan, maj¹cy rodziny, dzieci byli w stanie mordowaæ w
bestialski sposób ¯ydów, w tym kobiety i dzieci. To w³a�nie dehumanizacyj-
ne etykiety buduj¹ obraz rzeczywisto�ci wykluczaj¹cy �Innego� z zakresu
obowi¹zywania norm moralnych3.

Ekstremalna sytuacja wojny nie jest jedyn¹ prowadz¹c¹ do dehumaniza-
cji �Innego�. Hannah Arendt (1989), analizuj¹c system totalitarny w Zwi¹zku
Radzieckim w okresie rz¹dów stalinowskich, wprowadzi³a do jêzyka nauki
kategorie �wroga obiektywnego� i �wroga potencjalnego�. Kategoria wroga
obiektywnego jest niezwykle przydatna, jak pisze Arendt, dla re¿ymów tota-
litarnych, pozwala je bowiem legitymizowaæ, przerzucaj¹c winê za wszystkie
b³êdy na wybrane kategorie. Koncepcja �obiektywnego przeciwnika�, który
zmienia siê stosownie do okoliczno�ci, w ten sposób, ¿e natychmiast po zli-
kwidowaniu jednej kategorii mo¿na wypowiedzieæ wojnê nastêpnej, s³u¿y

3 Szeroko na ten temat pisa³a Magda �roda w Obcy, inny, wykluczony. Zdaniem autorki �Dehuma-
nizujemy innych, by reprezentowali obco�æ � separacja jest wtedy ³atwiejsza i konieczna. Wobec obcych
zajmujemy postawê ogrodnicz¹: pozbywamy siê ich jak chwastów albo przycinamy na nasz obraz i podo-
bieñstwo� (�roda 2020: 10).
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do uzasadnienia usuniêcia z przestrzeni spo³eczno-politycznej kolejnych grup,
których w³adza totalitarna chce siê pozbyæ. Wróg potencjalny jest wrogiem
�ewentualnym�, czyli tym, który �potencjalnie mo¿e zaszkodziæ�, który mo¿e
pope³niæ �potencjalne przestêpstwo�, jest �potencjalnie niebezpieczny�. W ana-
lizowanym przez Arendt okresie jako wrogowie obiektywni byli etykietowa-
ni �Tatarzy�, �ku³acy�, Niemcy�, ale równie¿ �¯ydzi rosyjscy�, a pó�niej
kolejne kategorie. Wszystkie kategorie wrogów by³y kolejno dehumanizo-
wane, a nastêpnie eliminowane zgodnie z totalitarnym, obowi¹zuj¹cym pra-
wem.

W spo³eczeñstwach wspó³czesnych demokracji, w tym demokracji libe-
ralnych, narzêdziem dehumanizacji jest tak zwana mowa nienawi�ci, czyli
skrajnie dehumanizuj¹cy i wykluczaj¹cy przekaz. Mowa nienawi�ci determinu-
je wiedzê jednostek o �wiecie, a tym samym staje siê faktem spo³ecznym deter-
minuj¹cym ich dzia³ania. Nie ma jednej definicji mowy nienawi�ci, w literatu-
rze przedmiotu tocz¹ siê na ten temat debaty. Temat ten budzi te¿ emocje
w�ród polityków, z których wielu, wykorzystuj¹c gwarantowane we wspó³-
czesnych demokracjach prawo do wolno�ci s³owa, wykorzystuje je do odhu-
manizowania wybranych grup spo³ecznych. Przyk³adem mo¿e byæ nar-
racja antyuchod�cza (roznosz¹ zarazki i paso¿yty, gwa³c¹ bia³e kobiety itd.),
anty-LGBT+ (zboczeñcy itd.) czy te¿ antygenderowy (niszcz¹ polsk¹ rodzi-
nê i tradycjê). Wykluczenie i dehumanizacja wybranych przez autorów dyskursu
grup spo³ecznych (b¹d� jednostki, bo i tak mo¿e siê zdarzyæ) prowadz¹ prêdzej
czy pó�niej do tak zwanej zbrodni nienawi�ci, zbrodni traktowanej przez jej spraw-
ców jako chlubna, zas³uguj¹ca na nagrodê, poniewa¿ likwiduj¹ca �z³o�.

Punktem wyj�cia do zbudowania definicji mowy nienawi�ci jest moim zda-
niem4 teoria etnocentrycznej ideologii, a co za tym idzie, etnocentrycznego prze-
kazu, zaproponowana przez Theodora Adorna. Teoriê tê zbudowa³ na podsta-
wie analizy ideologii faszystowskiej. Etnocentryczna ideologia ma trzy cechy.

Po pierwsze, akcentowanie w ideologii roli statycznej, sztywnej stratyfi-
kacji grup spo³ecznych. Podzia³ dokonywany w ideologii etnocentrycznej
opiera siê na psychologicznej identyfikacji jednostki z grup¹ odczuwan¹ jako
w³asna w odró¿nieniu od �obcej�. Rozró¿nienie to mo¿e byæ przeprowadzo-
ne na podstawie ró¿nych kryteriów, jak rasa, wiek, to¿samo�æ narodowa,
wyznanie, pogl¹dy polityczne itd.

Po drugie, gloryfikowanie grupy w³asnej, przypisywanie jej cech wy³¹cz-
nie pozytywnych, w przeciwieñstwie do negatywnych stereotypów formu³o-
wanych na temat grupy �obcej�.

4 Pisa³am o tym szeroko w tek�cie Teoretyczne i prawne definicje mowy nienawi�ci. Granice wolno�ci
s³owa (Jakubowska-Branicka 2020).
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Po trzecie, ideologia etnocentryczna ujmuje w kategoriach hierarchicz-
nych relacje miêdzy grup¹ w³asn¹ i obc¹. Grupie w³asnej przyznaje prawo do
dominowania nad obc¹, która powinna siê podporz¹dkowaæ. Argumenty
uzasadniaj¹ce ten nierówno�ciowy charakter relacji spo³ecznych mog¹ siê
odwo³ywaæ do ró¿nych kryteriów, czêsto maj¹ charakter pseudoreligijny (�po-
winni�my szerzyæ prawdê i nawracaæ innych�) lub pseudopatriotyczny (�je-
ste�my lepszym narodem ni¿ inni�). W ¿yciu spo³ecznym etnocentryzm re-
alizowany bywa w postaci ruchów socjopolitycznych � faszystowskich,
szowinistycznych, religijnego fundamentalizmu.

Etnocentryczny przekaz, nienawistn¹ narracjê najpe³niej zanalizowa³
Micha³ G³owiñski na przyk³adzie analizy dyskursu antysemickiego w tek�cie
Zawsze to samo, inspirowanego ksi¹¿k¹ Magdaleny Tulli i Sergiusza Kowal-
skiego Zamiast procesu (G³owiñski 2004). Jako pierwsz¹ i bêd¹c¹ podstaw¹
tego dyskursu wymienia podzia³y dychotomiczne, podzia³y manichejskie, czyli
bezwzglêdny podzia³ na �MY� i �ONI�. W narracjach nienawi�ci kryteria
tego podzia³u mog¹ byæ ró¿ne, w zale¿no�ci od okoliczno�ci historycznych,
czyli miejsca i czasu. W dyskursie antysemickim bêdzie to przynale¿no�æ do
rasy ̄ ydów, w dyskursie antyuchod�czym, jak¿e obecnym we wspó³czesnym
dyskursie europejskim, przynale¿no�æ do grupy uchod�ców, �bycie Arabem�.
Kryteria podzia³ów manichejskich nie ograniczaj¹ siê jednak do rasy czy
pochodzenia etnicznego. Obecne s¹ we wszelkich narracjach pseudopatrio-
tycznych i pseudoreligijnych, jak je okre�la Theodor Adorno, których stoso-
wane s¹ podzia³y na �prawdziwych� i �nieprawdziwych� przedstawicieli ja-
kiego� narodu (Niemców, Francuzów, Polaków itd.) czy te¿ �prawdziwych�
i �nieprawdziwych� wyznawców jakiej� wiary. Kryterium bêd¹cym podsta-
w¹ takiej opowie�ci o �wiecie czêsto bywa równie¿ �wiatopogl¹d odmienny
od propagowanego przez niedemokratyczne w³adze czy orientacja seksual-
na. Nie bez powodu pierwsze obozy koncentracyjne w faszystowskich Niem-
czech przeznaczone by³y dla przeciwników politycznych i homoseksualistów.
Tak skonstruowany manichejski obraz �wiata zawiera wszechogarniaj¹c¹
aksjologizacjê, a podzia³y miêdzy grupami s¹ nieprzekraczalne. Wszystko, co
zwi¹zane jest z grup¹ MY, jest dobrem i prawd¹, wszystko, co zwi¹zane jest
z grup¹ ONI, jest z³em, k³amstwem, a ka¿dy zaliczony do grupy ONI okre-
�lany jest mianem wroga.

Jako drug¹ cechê typow¹ dla tego typu narracji wymienia G³owiñski
spiskowe widzenie �wiata. Ci, którzy znajduj¹ siê po drugiej stronie, w tym
wszechogarniaj¹cym, dychotomicznym podziale, nie tylko reprezentuj¹ z³o,
staj¹c siê jego wcieleniem, ale aktywnie to z³o szerz¹, d¹¿¹c do narzucenia go
innym na wszelkie mo¿liwe sposoby, spiskuj¹c i robi¹c to podstêpem. Na
przyk³ad w dyskursie antysemickim ¯ydzi oskar¿ani s¹ o ca³e z³o tego �wia-
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ta, stalinizm, komunizm, kryzysy ekonomiczne itd. W dyskursie antyuchod�-
czym w tego typu dyskursie o szerzenie z³a s¹ oskar¿ani uchod�cy itd.

Kolejn¹ cech¹ omawianych narracji s¹ uogólnienia. W narracjach niena-
wi�ci �wiat jest konsekwentnie bezpodmiotowy, nie wystêpuj¹ w nim po-
szczególne jednostki, pojawiaj¹ siê jedynie reprezentanci stron: szlachetni,
je�li przynale¿¹ do grupy MY, �li, okropni i gro�ni przynale¿¹cy do grupy
ONI. Zasada ta dzia³a niemal uniwersalnie. G³owiñski pos³uguje siê, jak sam
to okre�la, karykaturalnym przyk³adem. Je¿eli jaki� pan Epsztain da³ w knaj-
pie lub przed kioskiem z piwem po mordzie jakiemu� panu D¹browskiemu,
to nie jest to zwyk³y konflikt dwóch podpitych facetów, w ten sposób ¯yd
zaatakowa³ Polaka albo jeszcze wyrazi�ciej, ¯ydzi napadli na Polskê. Przyj-
muje siê wiêc istnienie odpowiedzialno�ci zbiorowej. Wspó³cze�nie wyra�-
nie to widaæ choæby w dyskursie antyuchod�czym. Je¿eli Arab zgwa³ci³ bia³¹
kobietê, w nienawistnej opowie�ci us³yszymy, ¿e Arabowie gwa³c¹ bia³e ko-
biety, ale us³yszymy te¿, ¿e Polacy w Wielkiej Brytanii pij¹ i kradn¹.

Czwart¹ cech¹ tak konstruowanych opowie�ci jest selektywny stosunek
do historii. Historia traktowana jest jako rezerwuar przyk³adów pozwalaj¹-
cych demonstrowaæ szlachetno�æ i wspania³o�æ w³asnej grupy, w³asnego na-
rodu. Wspania³o�æ ta jest przeciwstawiana ohydzie i pod³o�ci innych grup
i narodów. W takiej opowie�ci o �wiecie nie ma miejsca na mniej �wietlane
przyk³ady z w³asnej historii, wszystkie s¹ skutecznie eliminowane, a przypo-
minaj¹cy je traktowani s¹ jako wrogowie i zdrajcy ojczyzny, niezaprzeczalnie
i zawsze wspania³ej.

Pi¹t¹ cech¹ s¹ wszelkie mo¿liwe oskar¿enia kierowane pod adresem przed-
stawicieli grupy ONI. Wszyscy s¹ zdrajcami, z³odziejami, maj¹ wstrêtn¹ prze-
sz³o�æ i wstrêtnych, wystêpnych przodków itd.

I wreszcie ostatnia cecha dyskursu typowego dla narracji nienawi�ci,
okre�lona przez G³owiñskiego poza refleksj¹ moraln¹. Przedstawiciele gru-
py MY propaguj¹cy narracje nienawi�ci uwa¿aj¹ siebie za wyznawców jed-
noznacznych i ogólnie obowi¹zuj¹cych zasad moralnych, a je�li mówi¹ o nie-
moralno�ci, to tylko w odniesieniu do innych. To, co sami robi¹, znajduje
siê poza wszelk¹ refleksj¹ moraln¹. Z góry przyjmuje siê, ¿e to, co przez
przedstawicieli grupy ONI traktowane jest jako szerzenie nienawi�ci, równa
siê g³oszeniu prawdy, jest zatem moralnie zasadne, a ponadto chodzi prze-
cie¿ o walkê dobrego ze z³em, wiêc wszelka refleksja jest niemo¿liwa, ponie-
wa¿ z³o nale¿y zwalczaæ wszelkimi �rodkami.

Nienawistne narracje, propagowanie nienawistnego obrazu �wiata, s¹
szczególnie niebezpieczne. Jest to nie tylko nawo³ywanie do nienawi�ci wo-
bec jakiej� grupy. Jest to wy³¹czenie cz³onków tej grupy poza nawias obowi¹-
zywania podstawowych norm spo³ecznych, w tym normy zakazuj¹cej zabija-
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nia. Postawienie dyskryminowanej grupy, w tym równie¿ oponentów poli-
tycznych, jak to siê czêsto zdarza po stronie z³a, uruchamia mechanizm de-
humanizacji. Z³o nale¿y niszczyæ wszelkimi sposobami i jest to czyn chwa-
lebny. Holokaust ̄ ydów podczas drugiej wojny �wiatowej, Czerwoni Khmerzy
w Kambod¿y, konflikt Hutu i Tutsi w Rwandzie � mechanizm jest zawsze ten
sam. We wstrz¹saj¹cych fragmentach wywiadów z uchod�cami z Korei Pó³-
nocnej pracownicy-kaci w obozach koncentracyjnych mówi¹, ¿e nie mieli
poczucia winy. Przecie¿ unicestwiali wrogów ojczyzny5. Zawsze to samo, jak
powiedzia³ Micha³ G³owiñski. Narracje nienawi�ci oparte na dychotomicz-
nym, manichejskim obrazie �wiata szerz¹ nienawi�æ, nazywaj¹c j¹ bohater-
stwem i s³u¿b¹ dobru. Politycy, g³osiciele idei, fa³szywi kaznodzieje we w³a-
snym interesie zarz¹dzaj¹ czêsto nienawi�ci¹ ca³ych grup spo³ecznych,
doprowadzaj¹c do zbrodni ludobójstwa. Nie mo¿e byæ dla takich strategii
¿adnego usprawiedliwienia.

Podsumowuj¹c, proponujê definiowaæ mowê nienawi�ci jako skrajnie
wykluczaj¹cy, dehumanizuj¹cy przekaz. Mo¿na moim zdaniem wyró¿niæ czte-
ry poziomy zjawiska okre�lanego w potocznym dyskursie mianem mowy
nienawi�ci.

Po pierwsze, tak zwany hejt, o którym mowa najczê�ciej w kontek�cie
Internetu, ale nie tylko. Polega na okre�laniu podmiotów, na które skiero-
wany jest atak przy pomocy tak zwanych s³ów niecenzuralnych. Jest to, na-
zywaj¹c inaczej, �bluzg�, czyli przekleñstwo, wyzwisko (za: S³ownik jêzyka
polskiego PWN). Nie ulega w¹tpliwo�ci, ¿e zjawiska tego nie mo¿na zaliczyæ
do dobrego wychowania czy tym bardziej elegancji.

Po drugie, obra�liwe okre�lanie kogo� przy pomocy s³ów definiuj¹cych
przynale¿no�æ do grupy mniej lub bardziej dyskryminowanej spo³ecznie, na
przyk³ad �ty pedale�, �ty ¯ydzie� itp. Te i im podobne etykiety, �definicje�,
czyli okre�lenia u¿yte wobec jakiego� obiektu, s¹ nie tylko dezawuuj¹ce, ale
mo¿na je równie¿ traktowaæ jako swoiste �preludium�, przygotowanie do
trzeciej strategii zarz¹dzania nienawi�ci¹.

Jest ni¹ opisana przez Tymothy�ego Asha i Susan Benesch �niebezpieczna
mowa�, czyli bezpo�rednie nawo³ywanie do przemocy, do zbrodni6. Z tak¹
sytuacj¹ bezpo�redniego podburzania do przemocy mieli�my do czynienia
na przyk³ad w Rwandzie, gdy Radio Television Libre des Mille Collines za-
chêca³o gangi morderców Hutu do zabicia setek tysiêcy Tutsi i sprzyjaj¹cych
im Hutu poprzez nawo³ywanie do �ostatecznego rozstrzygniêcia (final war)
i eksterminacji karaluchów�. Bezpo�rednie nawo³ywanie do nienawi�ci jest

5 Zob. film dokumentalny Andrzeja Fidyka �Opowie�ci z Yodok�.
6 Tymothy G. Ash i Susan Benesch, portal �Free Speech Debate�.
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karane przez systemy prawa pañstw demokracji liberalnej, bywa jednak, ¿e
s¹ powa¿ne problemy z zastosowaniem tych przepisów prawa do wydarzeñ,
które mia³y miejsce.

I wreszcie czwarta, najbardziej niebezpieczna strategia zarz¹dzania nie-
nawi�ci¹, czyli narracje nienawi�ci7. Strategia najbardziej niebezpieczna, po-
niewa¿ anonimowa w tym sensie, ¿e podmiot nawo³uj¹cy do nienawi�ci jest
w pewnym sensie ukryty. Podmiot ten opowiada jedynie o tym, jaki jest �wiat,
prezentuje wygodn¹ i po¿¹dan¹ przez siebie wersjê rzeczywisto�ci. Ci, któ-
rzy tak¹ nienawistn¹ narracjê o �wiecie przyjm¹ za prawdê, prêdzej czy pó�-
niej pójd¹ zabijaæ �wroga� ojczyzny b¹d� religii.

Centraln¹ figur¹ antropologiczn¹ dla tego rodzaju dyskursu jest figura
wroga. Wrogiem jest ka¿dy, kto zosta³ przez kreatora nienawistnej narracji
zaliczony w manichejskim podziale do grupy ONI. Wróg jest wyzbyty wszel-
kich racji, jest kim�, kogo trzeba w ¿yciu publicznym przy pomocy wszelkich
�rodków zdezawuowaæ, unieszkodliwiæ czy wrêcz zniszczyæ. Kiedy mówi siê
o wrogu, w walce z nim mo¿na stosowaæ �rodki wszelkiego rodzaju, jest
skrajnie zdehumanizowany. Z wrogiem siê walczy (G³owiñski 2009).

Obojêtno�æ na zabijanie. Brak poczucia odpowiedzialno�ci za zbrodni-
cze wydarzenia, dehumanizacja �innych� prowadz¹ca do wy³¹czenia tych¿e
poza zakres obowi¹zywania norm moralnych. Kwintesencja i zwyciêstwo z³a,

przyzwolenie na cierpienie i nieszczê�cie innych. Jak zapobiec temu, aby
mechanizmy opisane w tym krótkim tek�cie nie prowadzi³y do zbrodni? Mo¿e
odpowiedzi nale¿y szukaæ w lekturze Komu bije dzwon Hemingwaya, w zmia-
nie paradygmatu poznawczego? Zmiana paradygmatu poznawczego, zaprze-
czaj¹cego przekazywanym nam czêstokroæ obrazom rzeczywisto�ci, bêdzie
jednak mo¿liwa jedynie wówczas, gdy uwolnimy siê, wyjdziemy poza ramê
narzuconych nam etykiet opisuj¹cych �wiat, gdy dostrze¿emy w �innym� nas
samych, po prostu drugiego cz³owieka.
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Ksi¹¿ka Artura Jerzego Filipa, architekta i urbanisty, zawiera cztery roz-
dzia³y � dobrze skomponowane, przejrzyste w tre�ci i formie, z trafnym
materia³em ikonograficznym i uporz¹dkowanymi �ród³ami, z dobrze wyko-
rzystan¹ literatur¹ socjologii i antropologii.

Praca zas³uguje na wiele rodzajów odczytañ i to, dodajmy, przez wiele
zbiorowo�ci czytelniczych: specjalistów-architektów i urbanistów, socjolo-
gów miasta oraz aktywistów spo³ecznych, wielkomiejskich, zw³aszcza tych
zajêtych ekologi¹ �rodowiskow¹ czy rewitalizacj¹ kultury materialnej. Ksi¹¿-
ka, pamiêtajmy, zaadresowana jest te¿ do zwyczajnych mieszkañców wiel-
kich miast, których dotycz¹ zmiany planowane w ma³ej i wielkiej skali i któ-
rzy chcieliby �wzi¹æ sprawy miasta w swoje rêce�. Publikacja jest oparta na
rozprawie doktorskiej �Wielkie plany w rêkach obywateli, koalicja obywa-
telska wzd³u¿ Zielonego Szlaku Midtown Minneapolis MN�, któr¹ autor
obroni³ w koñcu 2017 roku na Wydziale Architektury PW (promotorka
prof. D. K³osek-Koz³owska).

Ksi¹¿ka o wiele mówi¹cym tytule sugeruje w moim przekonaniu sporo
nie tylko architektom i urbanistom, ale te¿ badaczom spo³ecznym i aktywi-
stom na ró¿ne sposoby zaanga¿owanym w zmiany kultury materialnej w prze-
strzeniach publicznych dzielnic wielkomiejskich. Chodzi zw³aszcza o tych
aktywistów wielkomiejskich, którzy skoncentrowani s¹ na wyzwaniach este-
tycznych, spo³ecznych i kulturowych nowej cywilizacji miejskiej, zapowia-
daj¹cych rewolucjê tak technik komunikacyjnych, materialnych i miêdzyludz-
kich, jak przestrzeni w rzeczywisto�ci globalnej.
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Ksi¹¿ka Filipa to nie tylko propozycja dla czytelników zainteresowanych
¿yciem spo³ecznym w Stanach Zjednoczonych, a zw³aszcza warto�ciowymi
i skutecznymi dzia³aniami zmieniaj¹cymi uk³ad przestrzenny i zasoby archi-
tektoniczne wybranych czê�ci miasta �redniej wielko�ci. Jest tak skonstru-
owana i napisana, ¿e mo¿e zainteresowaæ polskich czytelników (choæ sam
autor nieustannie w ksi¹¿ce przypomina, ¿e proponuje rekonstrukcjê niepo-
wtarzalnego konkretu urbanistyczno-spo³ecznego), mieszkañców miast, którzy
chc¹ sami �tu i teraz� zmieniæ co� w swoim otoczeniu i nie czekaæ, a¿ im siê
to przydarzy.

Ksi¹¿ka ta, zdaniem autora i recenzentki, to nie pojemnik analiz i pomy-
s³ów wy³¹cznie dla aktywistów miejskich zaprawionych w bojach o swoje
s¹siedztwa i dzielnice, to równie¿ nie próba przedstawienia efektów dzia³añ
w³adz lokalnych i regionalnych czy ekspertów od wielkiego planowania miej-
skiego. To niezbêdnik dla szczególnego typu aktywistów miejskich, dla tych
maj¹cych szersze perspektywy na przestrzeñ lokaln¹, zainteresowanych spra-
wami ca³ego kraju czy politykami miêdzysektorowymi, radykalnymi formami
przekszta³ceñ terenów o charakterze publicznym i rekreacyjnym w Ameryce.

Równie¿ warto dodaæ, ¿e nie jest to w pewnym sensie szafa czy pojemnik
na mniej lub bardziej szczegó³owe opisy historii i polityki, planów zabudowy
przestrzennej, w których ustawicznie uzgadniane s¹ koncepcje �czasu trwa-
nia� i z³o¿ono�ci planów wykonawczych. Przede wszystkim s¹ w tym pojem-
niku projekty skupione na warto�ciach ogólnych oraz na podstawowych tech-
nicznych za³o¿eniach wielkiej i ma³ej architektury. Innymi s³owy, jest to
pojemnik na projekty dawniej lub dopiero co zrealizowane, ale o ambicjach
generalizuj¹cych. Zawiera równie¿ te, które s¹ zogniskowane na walorach
technicznych, warunkach efektywno�ci cz¹stkowych i ogólnych. Warto mieæ
na uwadze, ¿e ma³o w tym ostatnim pojemniku miejsca na historie ludzi,
grup czy instytucji, które te plany realizowa³y z ró¿nym skutkiem i w ró¿-
nych okoliczno�ciach. Jednak¿e jest w nim trochê miejsca na co� w rodzaju
�dobrych� i �z³ych� praktyk towarzysz¹cych okre�lonym fazom realizacji tych
planów urbanistycznych i zarazem przedsiêwziêæ spo³ecznych. Maj¹ one
pokazywaæ zarówno mieszkañcom, jak i specjalistom od zabudowy miejskiej
i ekologii �rodowiskowej, co siê ju¿ w ostatnich latach sprawdzi³o, a co ma
dopiero szanse na uzgadnianie z nimi projektów nowej architektury proeko-
logicznej, bardziej wra¿liwej na czynnik ludzki.

Podkre�liæ warto, ¿e zawarte w nim konstrukcje realizowanych proce-
sów budowy Zielonego Szlaku �zawieszaj¹� oddzielno�æ pojemników dla
specjalistów od pojemników dla �zwyczajnych� uczestników tego przed-
siêwziêcia; dla mieszkañców i aktywistów dzia³aj¹cych nie tylko w �ci�le
okre�lonych celach i sytuacjach.
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S¹dzê, ¿e po lekturach, w których te pojemniki wi¹¿e siê z sob¹, ale w wiêk-
szym stopniu uwzglêdnia siê czynnik indywidualny i spo³eczny, warto siê
zastanowiæ, czy nie zaproponowaæ jeszcze jednego typu odczytania tej fascy-
nuj¹cej ksi¹¿ki.

Wydaje siê, ¿e zebrane w ksi¹¿ce analizy i materia³y umo¿liwiaj¹ my�le-
nie o tym, by jej czytanie zaproponowaæ jeszcze innym czytelnikom w in-
nych ramach interpretacyjnych, mianowicie obywatelskich nauk spo³ecznych.
W tego rodzaju odczytaniu chodzi o uczynienie z nauk stosowanych zwi¹za-
nych z kilkoma subdyscyplinami socjologicznymi podstaw my�lenia socjolo-
gicznego o realizacji tego typu przedsiêwziêæ. Mianowicie jako z³o¿onych
przedsiêwziêæ spo³ecznych, których zrozumienie wymaga czego� wiêcej ni¿
tylko znajomo�ci ogólnych wizji czy zasad i �rodków in¿ynierii spo³ecznej
w ogóle. Chodzi o takie analizy zmiany spo³ecznej o charakterze przestrzen-
nym, które znajduj¹ siê pod wp³ywem koncepcji nowych ruchów spo³ecz-
nych czy transformacji uk³adów spo³ecznych z punktu widzenia ich uczest-
ników indywidualnych i zbiorowych ich warto�ci i interesów, zamierzonych
lub podejmowanych ad hoc, zak³adaj¹cych zasady prospo³eczne czy warto�ci
odpowiedzialno�ci indywidualnej za formy uczestnictwa w dzia³alno�ciach
zbiorowych o charakterze dobrowolnym. Dodajmy, ¿e dla tego spojrzenia
istotne jest to, ¿e uczestnicy tych z³o¿onych przedsiêwziêæ z perspektyw ne-
gocjacji ich zasad, �rodków czy przepisów uwzglêdniaj¹ w swoich sposobach
my�lenia i dzia³aniach negocjacje zasad, �rodków czy przepisów w celu dzia-
³añ na rzecz dobra wspólnego.

Prócz przes³añ pod adresem badaczy zaanga¿owanych w socjologiê o na-
stawieniu aktywistycznym autor oferuje czytelnikom tak¿e ró¿norodne tro-
py interpretacyjne w badaniu to¿samo�ci grupowych czy mechanizmów bu-
dowania wspólnot. Autor proponuje to czyniæ za pomoc¹ innej koncepcji
uczestników, mianowicie takiej, wedle której maj¹ oni zdolno�æ u�wiado-
mienia sobie ró¿nic w tworzeniu zasad rozwi¹zywania sporów i konfliktów
o ró¿nym charakterze i intensywno�ci.

W ksi¹¿ce tej rozsiane s¹ te¿ sugestie z domeny antropologii przestrzeni
czy badañ tradycyjnych i nowoczesnych systemów kultury miejskiej i zwi¹-
zanych z ni¹ praktyk indywidualnych i grupowych. Zw³aszcza wyrazi�cie
sformu³owane s¹ zalecenia, jak odwo³ywaæ siê do ró¿nych subsocjologii
i prosiæ o ich wsparcie tematyczne. �wiadcz¹ o tym choæby odwo³ania do lite-
ratury z zakresu socjologii przestrzeni i socjologii miasta (np. do ksi¹¿ek Alek-
sandra Wallisa i Bohdana Ja³owieckiego). Ponadto liczne odwo³ania wskazu-
j¹ na potrzebê uwzglêdnienia badañ ruchów spo³ecznych czy badañ z zakresu
socjologii polityki i socjologii lokalno�ci. A ma to miejsce wtedy, gdy od wielu
lat w socjologii na ró¿ne sposoby ujawniaj¹ siê �lady przydatno�ci idei oby-
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watelsko�ci, spo³eczeñstwa obywatelskiego, inicjatyw obywatelskich itd.,
zakorzenione w konceptualizacji inicjatyw obywatelskich, struktur spo³eczeñ-
stwa obywatelskiego jako tych, które zwiêkszy³y swoje znaczenie w humani-
styce w efekcie oddzia³ywañ i transferów zwrotów: performatywnego i prze-
strzennego. Ogólnie rzecz bior¹c, czytelnik tej ksi¹¿ki, który nie jest
architektem czy urbanist¹, dostaje w darze od autora:

� po pierwsze, dwa pojemniki zawieraj¹ce pojêcia i tropy interpretacyj-
ne, które mog¹ stanowiæ dla niego albo pozytywny, albo negatywny uk³ad
ogólnych odniesieñ intelektualnych czy nawet konkretnych badawczych;

� po drugie, sugestie teoretyczne i metodologiczne, w jakich kontekstach
badawczych te pojemniki nie tylko lokowaæ, ale te¿ twórczo wykorzystywaæ
w badaniach eksperymentalnych maj¹cych charakter dzia³añ spo³ecznych;

� po trzecie, spore zasoby zró¿nicowanych materia³ów empirycznych z ba-
dañ terenowych i historyczno-porównawczych wskazuj¹cych na mo¿liwo�ci
nie tylko ich odczytywania, ale i wykorzystywania na sposób socjologiczny,
taki, który jest elastyczny i otwarty na inne typy zasobów materia³owych;

� po czwarte, jednym z takich odczytañ, które próbowa³am ju¿ wskazaæ
i nazwaæ, jest ulokowanie refleksji krytycznej w ramach socjologii � a do-
k³adniej jej poddyscyplin socjologicznych stosowanych i teoretycznych, czy-
sto analitycznych, z uprzywilejowaniem w nich socjologicznej refleksji kry-
tycznej na podstawie badania przypadków. Dodam, ¿e ten ostatni rodzaj
odczytania jest bliski intencjom recenzentki, która zaczyna my�lenie krytyczne
o tego typu przedsiêwziêciach przez zdefiniowanie roli badacza-sygnalisty.
Innymi s³owy, w roli sygnalisty zwracam uwagê nie tylko na to, co warto-
�ciowe, ale co uchodzi za �szare plamy� w rekonstrukcjach wielofazowych
procesów badawczych. Chodzi o takie procesy, które skupione s¹ na dzia³a-
niu reformatorskim i my�leniu o tym, jak wykorzystaæ zasoby teoretyczne
i empiryczne zastanych badañ, w tym d³ugoletnie obserwacje w³asne poczynio-
ne w ramach dzia³añ takich jak tworzenie Zielonego Szlaku w Minneapolis.

Dobrze by³oby socjologom zaanga¿owanym w rozszerzenie i ró¿nicowa-
nie aktywów w ramach obywatelskich nauk spo³ecznych, a szczególnie so-
cjologicznych, wskazaæ, ¿e trzeba zajrzeæ w koncepcjê zalecanego przez Fili-
pa partnerstwa liniowego. Jest ono zbudowane na podstawie relacji miêdzy
koncepcjami stosowanych nauk spo³ecznych, sprawstwa oraz spo³eczeñstwa
obywatelskiego. Dodaæ trzeba, ze koncepcje te, na wiele sposobów powi¹za-
ne, rozszerzaj¹ rozumienie partnerstwa i ró¿nicuj¹ je pod wzglêdem katego-
ryzacji podmiotów i przedmiotów dzia³ania. W³a�nie te nowsze konceptuali-
zacje podstawowych pojêæ i ich pochodnych mog¹ byæ podejmowane przez
badaczy próbuj¹cych stosowaæ koncepcje partnerstwa liniowego, bior¹c pod
uwagê z jednej strony nowe teorie spo³eczne (np. teorie to¿samo�ciowe, re-
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lacyjne), a z drugiej � sytuacje i mechanizmy procesów globalizacji spo³e-
czeñstw narodowych i ich stosunek do w³adzy, przestrzeni i komunikacji.
Pozwala na to autorowi ksi¹¿ki, architektowi z wykszta³cenia, ale w moim
przekonaniu � socjologowi z ducha, na koncepcje nowej wielkiej misji na
skalê co najmniej ogólnomiejsk¹, a mo¿e regionaln¹ czy krajow¹, zbli¿one
do opisu pewnego ju¿ historycznego, wieloletniego przedsiêwziêcia sanacji
przestrzeni lokalnej. Mo¿na to przedsiêwziêcie � czyli realizowany projekt
Zielonego Szlaku � traktowaæ procesualnie i sekwencyjnie, i patrzeæ na ró¿-
ne jego fazy z ró¿nych perspektyw jego uczestników � w ró¿nych ich rolach
i w ró¿nych fazach tego procesu. Je�li chodzi o role mieszkañców, to badacz
winien skupiæ siê na aktywistach, je�li ogniskuje uwagê na przedstawicielach
ró¿nych w³adz � lokalnych i centralnych � to na scenarzystach i realizato-
rach poszczególnych zadañ oraz na planistach i twórcach wielkich projek-
tów urbanistycznych. Wszystkie te role, ich powi¹zania w trakcie realizacji
okre�lonych przedsiêwziêæ wspó³decyduj¹ o rodzaju i rozmiarach finalnego
sukcesu i jego sk³adowych. W tego rodzaju analizie istotne jest wiêc, ¿eby
patrzeæ na to wszystko, co jest danym przedsiêwziêciem i osobno, i razem,
ale nie pomijaæ, a doceniaæ ró¿nice w sposobach realizacji, widzieæ te wszystkie
role w powi¹zaniach z koncepcj¹ i realizacj¹ drogi do wspólnego sukcesu za
po�rednictwem ustawicznych negocjacji i budowania koalicji.

Dodam, ¿e serio, i to bardzo, trzeba potraktowaæ fakt, ¿e w³a�nie Zielo-
ny Szlak jest bohaterem ksi¹¿ki. Autor uzna³ go bowiem za reprezentuj¹cy
wyrazist¹ kultur¹ obywatelsk¹, kulturê zachodniego typu uczestnictwa w dzia-
³aniach zbiorowych: dzia³aniach z planem w³asnym i planem zaproponowa-
nym przez innych, ale nie narzuconym, a ustawicznie negocjowanym, a¿ do
uzyskania wielkiego efektu spo³ecznego, jakim jest zawi¹zanie ró¿nych ko-
alicji ludzi i instytucji. Dziêki dokonanym przez autora rekonstrukcjom tego
amerykañskiego przypadku mo¿na podj¹æ w³asne próby tworzenia podob-
nych przypadków w innych kulturach obywatelskich, równie¿ polskiej, na
przyk³ad wroc³awskiej czy gdañskiej. Artur Filip tym, co napisa³, zachêca do
odwagi naukowej i obywatelskiej, by tworzyæ koalicje dla przedsiêwziêæ spo-
³ecznych.
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IRENEUSZ BIA£ECKI*

Pamiêci Marcina Króla

Profesora Marcina Króla zna³em d³ugo, bardzo d³ugo. Tak d³ugo, ¿e na-
wet nie pamiêtam, kiedy siê poznali�my. Chodzili�my do tej samej klasy li-
ceum Rejtana. Spotkali�my siê pewnie po raz pierwszy oko³o 1958 roku.
Marcin w naszej klasie by³ jednym z najlepszych, a mo¿e nawet najlepszym
uczniem. Szybko czyta³, szybko pisa³ i mia³ doskona³¹ pamiêæ. Wiele lat pó�-
niej, kiedy powróci³ z rocznego stypendium z Ameryki, zauwa¿y³em, ¿e pa-
miêta³ wszystkie adresy i numery telefonów spotykanych na kilku uniwersy-
tetach kolegów i przyjació³.

Marcin mia³ naturaln¹ sk³onno�æ i umiejêtno�æ gromadzenia wokó³ sie-
bie ludzi. W takich razach mia³o siê wra¿enie, ¿e wiêcej dawa³ z siebie, ni¿
bra³. Zapewne w tej dziedzinie jednym z jego najwiêkszych osi¹gniêæ by³o
stworzenie czasopisma �Res Publica� i �Res Publica Nowa�. Wydawana naj-
pierw podziemnie, potem, po 1987 roku, �naziemnie� �Res Publica� mia³a
w redakcji, w�ród autorów i uczestników debat, wiele znakomito�ci nie tyl-
ko z Polski, ale i zagranicy. Pamiêtam, publikowali lub odwiedzali organizo-
wane przez ni¹ debaty miêdzy innymi Jan Nowak-Jeziorañski, Timothy Gar-
ton-Ash, Roger Scruton, Charles Taylor (z Kanady) i wielu, wielu innych.
W radzie redakcyjnej pisma by³o tak¿e wiele znakomito�ci. Wymieniê tylko
dwóch Jerzych: Jerzy Jedlicki i Jerzy Szacki. Pocz¹tek lat dziewiêædziesi¹-
tych to by³y dla �Res Publiki� wspania³e czasy: rozpoczêto telewizyjny dziennik
z udzia³em redakcji RP. W planach by³ tak¿e oddzielny kana³ telewizyjny; w to
przedsiêwziêcie zaanga¿owali siê miêdzy innymi Wojciech Fibak i Mirek
Chojecki. Poniewa¿ w owym czasie rozpada³a siê RSW Prasa, zg³asza³y siê
do nas rozmaite czasopisma z rozmaitymi propozycjami wspó³pracy, na przy-
k³ad �Twoje Dziecko� i �Zdrowie�. Nic dziwnego przeto, ¿e w owym cza-
sie dosz³o do pewnego rozbestwienia m³odszej czê�ci redakcji. Którego�

Wspomnienia

*Ireneusz Bia³ecki, emerytowany prof. Uniwersytetu Warszawskiego, irek.bialecki@gmail.com.



Ireneusz Bia³ecki

SOCIETAS/COMMUNITAS

1 (31) 2021358

dnia (o czym pewnie nie powinienem tu pisaæ) nades³a³ do nas artyku³ sam
Zygmunt Bauman. O tym, ¿e rzeczywisto�æ jest p³ynna. Na zebraniu redak-
cji (ale Marcina przy tym nie by³o!), kto� ze starszych (ale nie ja!) lekko siê
skrzywi³ (na p³ynno�æ rzeczywisto�ci?) i m³odsi redaktorzy odrzucili artyku³.
I jeden z redaktorów zadzwoni³ do Baumana i powiedzia³: �Dziêkujemy, ale
nie skorzystamy�. W ten sposób stracili�my jednego z najpowa¿niejszych
autorów.

Natomiast sam Marcin w owym czasie pracowa³ jak szalony; bardzo du¿o
pisa³, t³umaczy³ wielu wa¿nych dla siebie i naszego �rodowiska autorów (m.in.
Oakshota, Hirshmana, Arendt, Arona) i na pocz¹tku wozi³ sam numery RP
do cenzury na Mysi¹. Potem kontakty i wyk³ócanie z cenzur¹ przej¹³ Wiktor
D³uski.

Byæ mo¿e (o czym te¿ pewnie nie powinienem pisaæ), gdyby Marcin mniej
lubi³ p³aciæ, fundowaæ i wspieraæ, a wiêcej my�la³ o interesach, �Res Publica�
sta³aby siê powa¿nym przedsiêbiorstwem. W owych czasach, czasach trans-
formacji i wprowadzania gospodarki rynkowej, by³y po temu warunki. By³y
miêdzy innymi propozycje po³¹czenia siê z dziennikiem �Rzeczpospolita�,
bodaj ju¿ po �mierci jej naczelnego Dariusza Fikusa w roku 1996. Na szczê-
�cie nasza redakcja by³a przeciwna tej fuzji1. By³y tak¿e rozmowy z wydaw-
cami �Le Figaro�, w których uczestniczy³ Wiktor D³uski i ni¿ej podpisany �
jako francuskojêzyczni cz³onkowie redakcji.

Problematyk¹ najczê�ciej poruszan¹ w �Res Publice�, tej podziemnej i �na-
ziemnej�, by³y idee konserwatywne i liberalne. Odpowiada³o to zaintereso-
waniom samego Marcina i wiêkszo�ci publikuj¹cych tam b¹d� t³umaczonych
autorów. Zw³aszcza w okresie pierwszej, podziemnej, �Res Publiki�, w la-
tach 1978�1981 mia³o to trudne do przecenienia znaczenie. Bowiem wiêk-
szo�æ opozycji krajowej (je�li nie liczyæ londyñskiej emigracji i paryskiej �Kul-
tury�) atakowa³a w³adzê z pozycji lewicowych. Zarazem tematyka najczê�ciej
podejmowana i w okresie �podziemnym�, i potem, po roku 1986, w czasach
jawno�ci, to by³a, jak sam Marcin gdzie� okre�li³, �problematyka przedpoli-
tyczna�. By³y to teksty z filozofii politycznej, historii idei�, a wiêc z zaple-
cza polityki, odnosz¹ce siê do idei wolno�ci, równo�ci, demokracji, autoryta-
ryzmu, sfery publicznej, koncepcji parlamentaryzmu i demokracji. Po 1986
roku pierwsze jawne, cenzurowane numery �Res Publiki� wydawane by³y
w cyklu miesiêcznym i rozchodzi³y siê w nak³adzie 25 000, co by³o rzecz¹

1 Wtedy, za czasów premiera Mazowieckiego, by³a taka polityka, by po upadku RSW Prasa zmieniaæ
profil zw³aszcza prasy codziennej; wprowadzano zmiany w redakcjach (czasem nowych naczelnych)
w �¯yciu Warszawy� �Expresie Wieczornym� �Sztandarze M³odych�. Jednak znaczna czê�æ redakcji �Res
Publiki� pracowa³a naukowo. Fuzja z �Rzeczpospolit¹�, nawet gdyby nasza redakcja otrzyma³a rolê wio-
d¹c¹, oznacza³aby koniec �Res Publiki� w jej dotychczasowym kszta³cie.
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niespotykan¹. Pewnie dlatego, ¿e w owym czasie nie by³o innych czasopism
zajmuj¹cych siê podobn¹ �przedpolityczn¹� problematyk¹. Byæ mo¿e te¿ de-
bata i opinia publiczna mia³y wtedy trochê inn¹, bardziej hierarchiczn¹ struk-
turê. Tak, jakby przek³adaj¹c na dzisiejsze czasy, kiedy to krystalizacja opinii
i zbie¿no�æ pogl¹dów pojawiaj¹ siê wokó³ wystêpuj¹cych zagro¿eñ; przede
wszystkim wojny w Ukrainie, co do której wszyscy maj¹ podobne stanowi-
sko, a tak¿e powi¹zanych z ni¹: inflacji, brakiem wêglowodorów na rynku,
g³odem w Afryce i kryzysem klimatycznym.

�Res Publica� w swych kolejnych edycjach publikowana od koñca lat dzie-
wiêædziesi¹tych ju¿ jako �Res Publica Nowa� przyci¹ga³a m³odych i �stworzy-
³a� kilka ju¿ pewnie pokoleñ wybitnych intelektualistów, dziennikarzy i na-
ukowców. Ja s³abo siê nadajê, by wymierzaæ ich dokonania wedle obiektywnych
kryteriów, ale wymieniê tych, którzy pozostali w mojej pamiêci. Marek Ci-
chocki, Dariusz Gawin i Agata Bielik-Robson � profesory i profesorowie
z PAN-u i UW; Wojciech Przybylski, by³y naczelny �Res Publiki Nowej� i fun-
dacji �Res Publiki�. W �Res Publice� pokazywali siê miêdzy innymi dzienni-
karze S³awomir Sierakowski i Pawe³ Lisicki. I wymieni³bym jeszcze kilka osób,
z którymi by³em blisko: trochê ju¿ starszy Marek Zaleski, profesor IBL PAN,
Tomek Jastrun, poeta, pisarz i publicysta, Wiktor D³uski, wybitny t³umacz,
redaktor i intelektualista, i wreszcie � tak¿e bardzo wybitn¹ dziennikarkê
Barbarê £opieñsk¹, która w �Res Publice� stanowczo za du¿o redagowa³a
cudze teksty, a za ma³o pisa³a sama.

Marcin, kiedy przesta³ byæ naczelnym RP, nadal anga¿owa³ siê w wiele
przedsiêwziêæ: przewodniczy³ radzie Fundacji Batorego, kierowa³ katedr¹
Erazma na UW, by³ dziekanem, organizowa³ debaty tischnerowskie� i du¿o
pisa³. Jednak wszystkie te fakty zwi¹zane z biografi¹ Marcina lepiej, dok³ad-
niej, w sposób usystematyzowany i chronologiczny przedstawia w jego ostat-
niej, wydanej ju¿ po�miertnie, ksi¹¿ce zwi¹zany niegdy� z �Res Publik¹� £u-
kasz Miko³ajewski w nocie biograficznej. Ksi¹¿ka ta nosi tytu³: Pakujê walizkê �
zawiera esej o tym w³a�nie tytule i notatki � wpisy na Facebooku z 2020
roku, od 5 kwietnia do 25 pa�dziernika. Zosta³a ona przygotowana do dru-
ku przez córkê Marcina, Zofiê Król. Tytu³ eseju �Pakujê walizkê� jest bardzo
sugestywny: Marcin zastanawia siê, co zabraæ ze sob¹ w podró¿; co by³oby
najwa¿niejsze, z tego, co ma (wie) i co najbardziej przyda siê w przysz³o�ci. Pi-
sz¹c to, Marcin chyba nie my�la³ o �mierci, ale my�la³ o podsumowaniu i o bar-
dzo niepewnej, a mo¿e nawet gorzej ni¿ niepewnej, czekaj¹cej nas (�wiat,
Europê) przysz³o�ci. Marcin w ¿yciu prywatnym by³ raczej optymist¹. Tym
zreszt¹ � poza uzdolnieniami, talentem przywódczym � przyci¹ga³ do siebie
ludzi. Swoimi przedsiêwziêciami, czy to naukowymi, czy towarzyskimi zwy-
kle obejmowa³ wiêcej osób i w takich razach by³ zarazem opiekuñczy i przed-
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siêbiorczy. Jednak w pisaniu, w my�leniu o ideach i przewidywaniu przysz³o-
�ci stawa³ siê coraz wiêkszym pesymist¹.

Sk¹d ów pesymizm? Czyta³em wiele z tego, co pisa³ Marcin (ale daleko
nie wszystko), nie jestem filozofem ani historykiem idei, opieram siê wiêc
tak¿e na rozmowach. W naszych rozmowach na ogó³ nie by³o debat ani
polemik, ani rozwiniêtych piêtrowych rozumowañ. My�lê, ¿e Marcinowi nie
podoba³o siê wiele tendencji w kulturze wspó³czesnej, we wspó³czesnej de-
bacie i sferze publicznej. Nie podoba³a mu siê wszechobecna w kulturze orien-
tacja na przyjemno�æ, rozrywkê, na unikanie cierpienia i przykro�ci. Przecie¿
wiadomo, ¿e wszystkim zawsze nie mo¿e byæ dobrze albo jeszcze lepiej; ¿e
jest praca, trud, wojny, choroby, nieszczê�cia i ludzie �li. Nie lubi³ psycholo-
gii; wyja�niania i usprawiedliwiania wszystkiego przez traumê, psychozê,
depresjê reaktywn¹ � a wiêc i rezygnacjê z odpowiedzialno�ci. Znaj¹c per-
spektywê Marcina, nie powinien dziwiæ jego pesymizm w spojrzeniu na wspó³-
czesno�æ i przysz³o�æ liberalnych demokracji. Marcin by³ liberalnym konser-
watyst¹. Liberalizm wspó³czesny, spo³eczeñstwa oparte na wolno�ci, nawet
niekoniecznie traktowanej jako cel sam w sobie, ale tak¿e � instrumentalnie �
jako umo¿liwienie realizacji innych warto�ci � zmierzaj¹ w stronê indywidu-
alizmu; samorealizacji osobnej. W tê stronê kieruje gospodarka rynkowa,
reklama i kultura masowa. Ka¿da równa innym jednostka mo¿e, ma prawo,
a nawet powinna (wzór silnie obecny w kulturze) wymy�laæ siebie i spe³niaæ
siê poprzez realizacjê swobodnie wybranych celów. Otwarte, respektuj¹ce
ró¿norodno�æ i równe szanse spo³eczeñstwo liberalnej demokracji powinno
sprzyjaæ i pomagaæ w samorealizacji swych obywateli. Pamiêtam dyskusje na
temat zadañ kszta³cenia i celów edukacji w krajach OECD, kiedy przygoto-
wywano za³o¿enia do przygotowywanego dla piêtnastoletnich uczniów te-
stu PISA. Otó¿ jedn¹ z najwa¿niejszych kompetencji kluczowych, które mia-
³a tworzyæ szko³a, by³a umiejêtno�æ samorealizacji. Inny wzór (norma), który
coraz silniej zaznacza siê w kulturze krajów liberalnej demokracji, to postu-
lat �bycia sob¹�, wzór zachowañ autentycznych2 . Do niedawna wzór �bycia
autentycznym� kojarzy³ siê ze sztuk¹; przypisywany by³ przede wszystkim
artystom i twórcom, a wiêc ludziom wyró¿nionym, uznanym za wybitnych.
Zak³adano wiêc istnienie hierarchii opartej na kryteriach uznanych przez
ekspertów i krytyków sztuki. Autentyzm podnosi³ warto�æ dzie³a sztuki, ale
to mia³y byæ warto�ci otwieraj¹ce nowe drogi, tworz¹ce nowe wzory. Obec-
nie ka¿dy mo¿e/powinien byæ autentyczny w zró¿nicowanym kulturowo
spo³eczeñstwie. Problemem demokracji liberalnej jest pytanie, czy spo³eczeñ-

2 Pisz¹c o tym wzorze, Marcin Król powo³ywa³ siê na znakomit¹ ksi¹¿kê Charlesa Taylora Etyka

autentyczno�ci.
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stwa z³o¿one z obywateli, których celem jest samorealizacja, spe³nienie siê,
�bycie sob¹� i zachowania autentyczne; czy takie warto�ci s¹ dobr¹ podsta-
w¹ funkcjonowania demokracji liberalnej. Marcin mia³, jak mi siê zdaje, inne
spojrzenie na demokracjê. Uwa¿a³, ¿e lepiej dzia³a ona w spo³eczeñstwie
tworz¹cym wspólnotê warto�ci, opartym na wspólnych warto�ciach wspie-
raj¹cych spójno�æ spo³eczn¹. Sama warto�æ wolno�ci i praw cz³owieka nie
wystarcza³y, by tworzyæ wspólnotê � podstawê dobrego dzia³ania demokra-
cji. Marcin �le my�la³ o funkcjonowaniu demokracji tak¿e w liberalnych
demokracjach zachodnich. Polityka a przede wszystkim debata publiczna siê
degenerowa³y. W rezultacie przy procedurach demokracji (wybory, proce-
dury i dzia³anie parlamentów) chodzi³o o w³adzê przede wszystkim; o prze-
targi i ugody, o budowanie wiêkszo�ci z mniejszo�ci, mniej za� o wizjê i do-
bre funkcjonowanie spo³eczeñstwa. Zw³aszcza wizjê d³ugofalow¹. My�l¹c �
jako konserwatysta � o dobrze dzia³aj¹cej demokracji, Marcin postulowa³
wspólnotê. Jej warto�ci, tak¿e obyczaje, stanowi³y naturalne ograniczenie
wolno�ci. Pokazywa³y, co jest dobre, a co z³e, co akceptowalne, a co nie�
Dobre obyczaje jako format wspó³¿ycia i co�, co wspomaga dzia³anie demo-
kracji. Przy tej okazji pewnie warto powiedzieæ o Ko�ciele. Nie o wierze sa-
mej i nie o polskim Ko�ciele, ale o Ko�ciele jako twórcy naszego imagina-
rium; naszego �wiata, dziêki któremu mogli�my ¿yæ i siê porozumiewaæ.
Oczywi�cie chodzi tu zapewne w znacznej mierze o tradycjê chrze�cijañsk¹, któ-
ra ukszta³towa³a kulturê europejsk¹. Ta tradycja przetrwa³a O�wiecenie i w znacz-
nym stopniu laicyzacjê spo³eczeñstwa w okresie miêdzywojennym, ale teraz
zanika i utrudnia porozumienie. Niew¹tpliwie religia, tak¿e w moim odczu-
ciu, stanowi³a równie¿ w spo³eczeñstwach od dawna laickich zakotwiczenie
dla norm moralnych tak¿e powi¹zanych z regu³ami dobrego wychowania.
Dzi� w spo³eczeñstwie, coraz bardziej zindywidualizowanym, coraz trudniej
znale�æ (i coraz rzadziej siê poszukuje) uzasadnieñ dla niektórych przynaj-
mniej regu³ moralnych. Psuje to dzia³anie sfery i debaty publicznej, gdzie
tworzy siê, a przynajmniej powinna powstawaæ w jakiej� czê�ci polityka.
Zapewne dla funkcjonowania sfery publicznej du¿e znaczenie ma przenie-
sienie czê�ci debaty do internetu. Zarówno do czasem nadmiernie spersona-
lizowanych mediów spo³eczno�ciowych (np. do Facebooka, gdzie ka¿dy ma
swój profil, swoich znajomych, swój zestaw wpisów i polubieñ), jak i do
mediów bardziej anonimowych. W obu przypadkach, ale tak¿e w mediach
poza internetem wa¿ne i coraz wa¿niejsze staj¹ siê lajki, polubienia, czêsto�æ
reakcji, nie za� jako�æ argumentów i rozumowañ. To tak¿e niszczy ( i demo-
kratyzuje pozornie) debatê. Marcin za� w kilku miejscach (bodaj w �Gazecie
Wyborczej�) wypowiada³ siê, ¿e nie ma dobrze dzia³aj¹cej demokratyzacji
bez elit. Elity � dodajmy � to nie tylko grupy wybitne i bardziej od �redniej
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kompetentne w jakich� licz¹cych siê w spo³eczeñstwie sprawach, ale to tak¿e
ludzie uznani za autorytety. A to zak³ada pewn¹ zgodê w spo³eczeñstwie co
do kryteriów, wzorów, warto�ci (kiedy np. autorytetem staje siê dla nas ra-
czej W³adys³aw Bartoszewski ni¿ premier Mateusz Morawiecki)3. Podbudo-
w¹ takiej zgody jest tradycja, niesione przez ni¹ wzory, wk³ad wybitnych
twórców, przez których postrzegamy nasze do�wiadczenia � tak¿e tak zwana
kultura wysoka. Marcin w swoim pisaniu, jak mi siê zdaje, w tworzeniu tradycji
europejskiej przypisywa³ du¿¹ rolê chrze�cijañstwu; i wtedy, kiedy religia in-
spirowa³a twórczo�æ artystów, i wtedy, kiedy w Boga ju¿ nie by³o. W tym sen-
sie pewnie nie zgodzi³by siê Marcin z Iwanem Karamazowem z Braci Kara-

mazow Dostojewskiego, który mówi³, ¿e kiedy Boga nie ma, wszystko jest
dozwolone. Ograniczeniem by³y obyczaje, wzory ustanowione przez wybit-
nych twórców z przesz³o�ci tworz¹cych nasz¹ kulturê.

Poniewa¿ tak du¿¹ rolê przyznawa³ tradycji i kulturze przez ni¹ budowa-
nej, Marcin zarazem czêsto odwo³ywa³ siê do w³a�ciwo�ci autokrytycznej
kultury europejskiej (za Leszkiem Ko³akowskim); do roli autokorekcyjnej
zakodowanej w tradycji. Chocia¿, jak siê wydaje, nie wszystkie korekty po-
jawiaj¹ce siê wspó³cze�nie podoba³y mu siê. Ciekaw jestem, jak ocenia³by
niektóre formy i wzory kultury wspó³czesnej zwi¹zane z poprawno�ci¹ poli-
tyczn¹ czy na przyk³ad subkultur¹ woke�u.

Dobrze funkcjonuj¹ca demokracja powinna opieraæ siê na wspólnocie,
na idei dobra wspólnego i na debacie prowadzonej prostym jêzykiem. Tu
Marcin by³ jednak minimalist¹, uwa¿a³, jak mi siê zdaje, ¿e poczucie wspól-
noty wspieraj¹ce sferê publiczn¹ potrzebn¹ do dzia³ania demokracji mog³o
opieraæ siê na niewielkiej liczbie regu³ tworz¹cych zaufanie. Jednak zaufanie
dotycz¹ce w sferze publicznej bardzo niewielu spraw i zaufanie w ¿yciu pry-
watnym uwa¿a³ za konieczne. Same procedury i przepisy prawa nie wystar-
czaj¹ do tworzenia sfery publicznej i budowania wspólnoty na niej opartej.
Opisuj¹c dzia³anie demokracji, Marcin odwo³ywa³ siê do pojêæ demokracji
proceduralnej i substancjalnej. Pisa³ tak¿e o demokracji deliberatywnej i mia³
o tej propozycji czy mo¿e raczej o rozmaitych propozycjach odwo³uj¹cych
siê do tej koncepcji pozytywn¹ opiniê. Podoba³a mu siê formu³a dobrze za-
projektowanej demokratycznej debaty legitymizuj¹ca rozmaite decyzje czy
te¿ programy dotycz¹ce przysz³o�ci.

Marcin by³ patriot¹ w wielu znaczeniach tego s³owa. Jeszcze za czasów
studenckich (m.in. rok 1968) na d³ugo przed pojawieniem siê �Solidarno-
�ci� anga¿owa³ siê w rozmaite akcje protestu. Z tego powodu, je�li dobrze

3 W³adys³aw Bartoszewski radzi³, by kiedy nie wiadomo, jak siê zachowaæ, nale¿y zachowaæ siê przy-
zwoicie.
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pamiêtam, straci³ pracê w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN. Po wprowa-
dzeniu stanu wojennego nie zdecydowa³ siê na emigracjê, mimo ¿e przy swojej
aktywno�ci, nazwisku i reputacji znalaz³by bez trudu pracê odpowiadaj¹c¹
swoim zainteresowaniom. Jego patriotyzm objawia³ siê tak¿e w zaintereso-
waniach i publikacjach. Choæby napisana wspólnie z Wojciechem Karpiñ-
skim ksi¹¿ka Sylwetki polityczne XIX wieku, która otrzyma³a Nagrodê im.
Ko�cielskich w 1975 roku. Potem jeszcze by³a Podró¿ romantyczna i wiele,
wiele innych pozycji, w których porusza³ sprawy Polski i polsko�ci. Je�li
Marcin ceni³ polski romantyzm, wielu polskich pisarzy i my�licieli, wreszcie
polsk¹ tradycjê, to nie wszystkie jej w¹tki ocenia³ pozytywnie. Nie entuzja-
zmowa³ siê endecj¹, nie podoba³y mu siê próby wprowadzania do patrio-
tycznej narracji w¹tków �¿o³nierzy wyklêtych�; zak³amywania i podkoloro-
wywania polskiej historii. Pamiêtam, kiedy� nied³ugo po doj�ciu PIS-u do
w³adzy dowcip Marcina oparty na powiedzeniu S³onimskiego (za Mari¹
Konopnick¹): �Jaki bêdzie program minimum polskiej polityki zagranicz-
nej? Nie bêdzie Niemiec plu³ nam w twarz�. Ten program, to ju¿ dodajê od
siebie, konsekwentnie realizowany jest do dzisiaj, chocia¿ Niemcy du¿o nie
pluj¹, a je¿eli ju¿, to niekoniecznie w nasz¹ stronê.

Patriotyzm Marcina mia³ te¿ formy lokalne. Marcin lubi³ polsk¹ wie�,
zawsze chcia³ mieszkaæ na wsi. Wcze�niej mia³ domek na skraju lasu w Lip-
kach niedaleko Wêgrowa. Pó�niej przeniós³ siê do Drelowa, na Podlasie, nie-
daleko Miêdzyrzeca Podlaskiego. Mieszka³ w do�æ du¿ym domu na skraju
lasu, z osobnymi pokojami dla doros³ych ju¿ dzieci: Zosi4 i Józka. Przy domu
by³ du¿y lekko (ale tylko lekko) zapuszczony ³adny ogród. Z okien domu
widaæ by³o ogród, dalej piêkny, sosnowy las, a z drugiej strony, chyba za-
chodniej, beznadziejnie p³ask¹ równinê z murami rozpadaj¹cej siê, a mo¿e
nigdy niewykoñczonej cukrowni. Ta ostatnia strona przypomina³a mi zawsze
socjalizm, w którym chowali�my siê i z którego g³upotami i ob�miewan¹
retoryk¹ byli�my z¿yci. Nie spodziewali�my siê wtedy, ¿e jêzyk wolnej Polski
tak¿e bêdzie psuty przez reklamê, media, politykê...

Marcin mia³ wielu przyjació³. Lubi³ i umia³ siê przyja�niæ. Byæ mo¿e tro-
chê za bardzo idealizowa³ przyja�ñ. Spo�ród jego przyjació³ wymieniê tylko
ju¿ nie¿yj¹cych. O ¿yj¹cych pewnie lepiej opowiedzia³by tak zas³u¿ony dla
polskiej debaty publicznej by³y szef Fundacji Batorego Aleksander Smolar.
Zatem � Wojtek Karpiñski, przyjaciel Marcina jeszcze z liceum i z podziem-
nej �Res Publiki�, pisarz i redaktor �Zeszytów Literackich�; Krzysztof Ko-
z³owski, senator, dziennikarz z �Tygodnika Powszechnego�. I wreszcie Hen-
ryk Krzeczkowski, wspó³pracownik �Tygodnika Powszechnego� i publicysta,

4 Zofia Król, wydawczyni pisma literackiego Dwutygodnik.com.
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t³umacz miêdzy innymi Goethego. Henryk � postaæ wielobarwna, starszy od
nas, do Polski powróci³ z armi¹ ko�ciuszkowsk¹, jako oficer s³u¿b informa-
cyjnych, wywieziony wcze�niej w g³¹b Rosji. Równie¿ mój wielki przyjaciel,
pochowany w Krakowie na cmentarzu przyklasztornym w Tyñcu. Mentor
wielu m³odych konserwatystów. Wojciech Karpiñski napisa³ o nim ksi¹¿kê
zatytu³owan¹ Henryk, �Res Publica Nowa� za� przy kolejnym wznowieniu,
ju¿ po jego �mierci, wydawana by³a przez Fundacjê im. Henryka Krzeczkow-
skiego. Wydaje mi siê, ¿e w idealizacji Marcina figurowa³a tak zwana mêska
przyja�ñ oparta na lojalno�ci i milczeniu. Oczywi�cie � Bo¿e Broñ � nie oznacza
to w ¿adnej mierze, ¿e taka przyja�ñ nie mo¿e ³¹czyæ kobiet.

Marcin pisa³ (i mówi³) prostym, naturalnym jêzykiem i jako warunek
najpierwszy debaty i porozumienia, tak istotnych dla dzia³ania demokracji,
uwa¿a³ pos³ugiwanie siê prostym, jak najprostszym jêzykiem. Zreszt¹ filozo-
fowie polityki, na których siê najchêtniej powo³ywa³, pisali prostym, jasnym
jêzykiem; wystarczy przypomnieæ choæby Alexisa de Tocqueville�a czy Johna
Stuarta Milla. Pewnie ta wiara by³a trochê zwodnicza, czy bowiem prosty
jêzyk zawsze u³atwia porozumienie?

Jednak, o czym sam mog³em siê wielokrotnie przekonaæ, Marcin bardzo
dobrze porozumiewa³ siê ze swoim s¹siadami na wsi. Pewnie dlatego, ¿e mówi³
(i pisa³) prostym jêzykiem i � lubi³ i szanowa³ ludzi. Kilka razy widzia³em, jak
naturalnie umawia³ siê i uk³ada³ z zaprzyja�nionymi s¹siadami czy robotni-
kami na jakie� roboty. Bez kokieterii i zalotów, bez poczucia wy¿szo�ci (pan
z Warszawy) czy bratania siê, umawia³ cenê i pozostawa³ w przyja�ni. Pamiê-
tam podczas ostatniej wizyty jeden z m³odych s¹siadów robi³ podmurówkê
przy schodach domu Marcina. Kiedy siê pojawi³em, wsta³, wytar³ rêce o spodnie,
poda³ mi rêkê i przedstawi³ siê imieniem. Trochê nie wiedzia³em, jak siê za-
chowaæ, jako dwa razy starszy od niego, przedstawi³em siê te¿, ale imieniem
i nazwiskiem.

Z ostatniej wizyty u Marcina w Drelowie wyje¿d¿a³em jak zawsze z ko-
szykiem pe³nym wiejskich dóbr przygotowanych przez jego ¿onê i przyja-
ció³kê (kochan¹ i kochaj¹c¹) Juliê Kalinowsk¹-Król.

8 czerwca 2022



Jak uczymy socjologii p³ci?

SOCIETAS/COMMUNITAS

1 (31) 2021 365

SOCIETAS/COMMUNITAS
1(31)/2021

ISSN 1895-6990, s. 365�368

MARTA RAW£USZKO*

Jak uczymy socjologii p³ci?

Pod koniec 2019 roku (28�29 listopada) na Wydziale Ekonomiczno-Socjo-
logicznym Uniwersytetu £ódzkiego odby³a siê dwudniowa konferencja �Jak
uczymy socjologii p³ci� przygotowana przez Sekcjê Socjologii P³ci Polskiego
Towarzystwa Socjologicznego. Spotkanie zgromadzi³o przesz³o czterdzie�ci
badaczek i badaczy z kilkunastu o�rodków uniwersyteckich z ca³ego kraju.

Ide¹ przy�wiecaj¹c¹ organizatorkom spotkania by³o umo¿liwienie roz-
mowy na temat sposobów uczenia o p³ci spo³eczno-kulturowej w naukach
spo³ecznych, zarówno w ramach przedmiotów kanonicznych, jak i kursów
specjalistycznych po�wiêconych zagadnieniom szczegó³owym. Celem konfe-
rencji by³a wymiana do�wiadczeñ, wiedzy oraz praktyk zwi¹zanych z dydak-
tyk¹ w obszarze socjologii p³ci, a zarazem przyjrzenie siê samemu uniwersy-
tetowi � warunkom, w jakich odbywaj¹ siê nasze zajêcia.

Konferencja mia³a formê okr¹g³ego sto³u, bêd¹cego przestrzeni¹ dla krót-
kich wyst¹pieñ problemowych oraz d³u¿szych dyskusji szerszego grona osób
uczestnicz¹cych: wyk³adowczyñ i wyk³adowców, osób studiuj¹cych. Wa¿nym
elementem spotkania by³o po³¹czenie w ramach sesji g³osów do�wiadczo-
nych pracownic i pracowników naukowych i uniwersyteckich z perspekty-
w¹ studentek i studentów. Poniewa¿ w ramach prezentacji wystêpuj¹cych
zrezygnowano z referencji do tytu³ów naukowych, rozmowa zdawa³a siê mieæ
bardziej horyzontalny, a zarazem dynamiczny charakter.

W ramach spotkania mia³y miejsce cztery bloki tematyczne. Pierwsze dwie
sesje (�O czym uczymy, gdy uczymy socjologii p³ci� oraz �Dyskusja o kano-
nie, jêzyku i obszarach badawczych) dotyczy³y zawarto�ci merytorycznej
kursów poruszaj¹cych problematykê genderow¹, w tym samych sposobów
rozumienia p³ci oraz definiowania kanonu lektur, który funkcjonuje w obrê-
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bie polskiej akademii. W wyst¹pieniach i dyskusji pad³y g³osy podnosz¹ce
miêdzy innymi kwestie �przedawniania� siê sylabusów oraz ich nieadekwat-
no�ci wynikaj¹cej przede wszystkim ze zdominowania polskich studiów gen-
derowych przez odniesienia do tekstów amerykañskich i wci¹¿ zbyt ma³e
wykorzystanie literatury oraz badañ regionalnych. Dodatkowo postawiono
pytanie, na ile socjologia p³ci mo¿e zajmowaæ siê wy³¹cznie p³ci¹, bez odnie-
sieñ do seksualno�ci, oraz na ile w naszej dydaktyce p³eæ definiowana jest
jako kategoria niebinarna, a w konsekwencji, na ile w uczeniu o p³ci korzy-
stamy z tradycji studiów queer, u¿ywaj¹c ich s³owników nie tylko do opisu
samego zjawiska niebinarno�ci czy transp³ciowo�ci, lecz tak¿e dla diagnozy
szerszego porz¹dku spo³ecznego. W rozmowie odnotowano dynamiczny,
globalny rozwój socjologii p³ci (i seksualno�ci), a co za tym idzie, proces
postêpuj¹cej specjalizacji oraz nieuniknionej dezaktualizacji obowi¹zuj¹cych
kanonów czy proponowanych sylabusów. Wskazywano na konieczno�æ sa-
modzielnych poszukiwañ zwi¹zanych z aktualn¹ literatur¹, niewystarczaj¹cy
zasób przet³umaczonych tekstów oraz warto�æ budowania listy lektur w bli-
skim kontakcie z aktualnymi przemianami spo³ecznymi. W tym kontek�cie
pad³y te¿ g³osy krytyczne, w¹tpi¹ce, na ile tego typu elastyczno�æ czy postu-
lowane �nieustanne negocjowanie kanonu� jest mo¿liwe w ramach nierzad-
ko sztywnych hierarchii i struktur uniwersyteckich.

Kolejny blok tematyczny podejmowa³ kwestie zwi¹zane z metodami pra-
cy dydaktycznej. W referatach dzielono siê wyzwaniami zwi¹zanymi z ró¿no-
rodno�ci¹ wewnêtrzn¹ grup studenckich. Z jednej strony rozmawiano o ró¿-
norodno�ci grup, z którymi pracujemy i które tworzone s¹ przez osoby
o ró¿norodnej p³ci, orientacji, to¿samo�ci i ekspresji p³ciowej. Mocno wy-
brzmia³a kwestia w³¹czaj¹cego jêzyka oraz ponownie tego, jak szybko dezak-
tualizuje siê jêzyk, który mo¿emy uznaæ za wystarczaj¹co w³¹czaj¹cy. W dys-
kusji pojawi³ siê w¹tek to¿samo�ci osób prowadz¹cych zajêcia � odniesiono
siê do pytania, na ile istotne jest otwarte zaznaczanie swojego upozycjono-
wania oraz jak¹ funkcjê mo¿e pe³niæ outowanie siê wyk³adowczyñ i wyk³a-
dowców przed studentkami i studentami. Rozmowa dotyczy³a praktycznych
sposobów prowadzenia zajêæ, wykorzystywanych metod warsztatowych i na-
rzêdzi edukacji nieformalnej. W ramach sesji poruszono równie¿ kwestiê we-
wnêtrznego zró¿nicowania grup studenckich, w których spotykamy osoby
¿ywo zainteresowane socjologi¹ p³ci i seksualno�ci, indywidualnie pog³êbia-
j¹ce swoj¹ wiedzê przez samodzielne, intensywne lektury, ale równie¿ pracu-
jemy z tymi, którzy otwarcie komunikuj¹ swój brak zaanga¿owania w naukê
na temat p³ci i seksualno�ci z powodu politycznego upozycjonowania dyscy-
pliny jako tak zwanej ideologii gender. Dzielono siê do�wiadczeniami zwi¹-
zanymi z odmow¹ realizacji zadañ dydaktycznych, formu³owaniem oskar¿eñ
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o �ideologiczno�æ� czy sta³ym �kwestionowaniem wszystkiego�. Wreszcie,
dyskutowano o genderowej dynamice podczas zajêæ i dyskusji uniwersytec-
kich (np. mniejszej aktywno�ci kobiet) oraz zadano pytanie, na ile uniwersy-
tet sam w sobie jest instytucj¹ ucz¹c¹ mê¿czyzn mainsplainingu, to jest zabie-
rania g³osu (a zarazem czasu i przestrzeni) mimo w³asnej ignorancji i niewiedzy.

Ostatnia sesja konferencji po�wiêcona by³a samemu uniwersytetowi jako
miejscu, w którym dochodzi do dyskryminacji i przemocy motywowanej
uprzedzeniami ze wzglêdu na p³eæ, orientacjê seksualn¹ czy to¿samo�æ p³cio-
w¹. Rozmawiano o obecnych na polskich uczelniach praktykach instytucjo-
nalnych, maj¹cych na celu przeciwdzia³anie i reagowanie na naruszenia �
procesowi ich wdra¿ania oraz faktycznym skutkom. Poruszono problem za-
w³aszczania oddolnego oporu przez instytucjonalizacjê oraz wyciszania od-
dolnego sprzeciwu przez d³ugotrwa³e biurokratyczne procedury, czêsto operu-
j¹ce na granicy fasadowo�ci. W bardziej optymistycznym tonie wybrzmia³y
przyk³ady wspó³pracy uczelni z lokalnymi organizacjami pozarz¹dowymi sku-
piaj¹cymi osoby nara¿one na dyskryminacjê i przemoc. Dyskutowano o ko-
nieczno�ci wspierania osób studiuj¹cych, które s¹ zainteresowane prowa-
dzeniem badañ z zakresu socjologii p³ci i seksualno�ci, oraz wadze
zaanga¿owania �rodowisk akademickich w ¿ycie publiczne, zgodnie z obsza-
rem kompetencji badaczy i badaczek. W bloku pojawi³o siê tak¿e, niestety
nie do koñca przedyskutowane, zagadnienie kryzysu klimatycznego jako
sprawy feministycznej i zwi¹zanej ze spo³eczn¹ odpowiedzialno�ci¹ uniwer-
sytetu.

Organizatorkami konferencji �Jak uczymy socjologii p³ci� by³y: dr Kry-
styna Dzwonkowska-Godula (Instytut Socjologii Uniwersytetu £ódzkiego),
dr hab. Katarzyna Leszczyñska (Wydzia³ Humanistyczny AGH w Krakowie),
dr Justyna Struzik (Instytut Socjologii UJ), dr Marta Raw³uszko (Instytut
Stosowanych Nauk Spo³ecznych UW), dr Katarzyna Suwada (Instytut Socjo-
logii UMK w Toruniu), dr Marta Warat (Instytut Socjologii UJ), dr Magda-
lena ¯adkowska (Instytut Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa UG) oraz
dr Emilia Garncarek (Instytut Socjologii U£).
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Sprawozdanie z XX Kongresu Badaczy Rynku
i Opinii, 24�25 pa�dziernika 2019, Warszawa

Pod koniec pa�dziernika 2019 roku odby³a siê XX, jubileuszowa, edycja
Kongresu Badaczy Rynku i Opinii. Wydarzenie wspólnymi si³ami tworz¹
Organizacja Firm Badania Opinii i Rynku (OFBOR) oraz Polskie Towa-
rzystwo Badaczy Rynku i Opinii (PTBRiO). Kongres to najwiêksza w Polsce
i w ca³ej Europie �rodkowej konferencja, która skupia praktyków badañ
marketingowych oraz spo³ecznych, zainteresowanych najnowszymi tren-
dami w badaniach oraz innowacyjnymi metodologiami. Jubileuszowy
kongres trwa³ dwa dni i odbywa³ siê w hotelu Marriott w Warszawie.

Motyw przewodni tegorocznej edycji stanowi³o Human Power. Jak pod-
kre�la³ £ukasz Mazurkiewicz, przewodnicz¹cy Rady Programowej �Stale
rozwijamy nasz warsztat, coraz czê�ciej siêgamy po najnowsze technologie,
ale w centrum naszej uwagi nieodmiennie pozostaj¹ ludzie, ich postawy
i zachowania. (�) Niech jubileuszowy kongres bêdzie festiwalem Human

Power � opowie�ci¹ o ludziach, których badamy i o nas � ludziach, którzy
poprzez swoj¹ pracê, maj¹ wp³yw na procesy rynkowe i spo³eczne�. Central-
nym tematem rozwa¿añ by³ wiêc cz³owiek. Organizatorzy podeszli do tego
zagadnienia wielopoziomowo. Podczas kongresu zaprezentowano zarówno
interesuj¹ce studia przypadków odnosz¹ce siê do analiz zachowañ konsu-
menckich; t³umaczono rolê badacza w realiach, gdzie do g³osu coraz czê�ciej
dochodz¹ pomiary pasywne (algorytmy, big data); przedstawiono inspiracje
metodologiczne czerpi¹ce z najnowszych odkryæ �wiata badañ oraz � i na tê
czê�æ warto zwróciæ szczególn¹ uwagê � zaadresowano tematy, które w ostat-
nim czasie wzbudzaj¹ du¿e emocje spo³eczne, czyli kryzys klimatyczny, znacze-
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nie pracy w hierarchii warto�ci, obraz mêsko�ci we wspó³czesnej Polsce, poko-
lenie Z oraz szanse i zagro¿enia p³yn¹ce z rozwoju sztucznej inteligencji.

Kongres otworzy³a Agnieszka Sora, prezeska OFBOR, oraz Mateusz
Galica, prezes Polskiego Towarzystwa Badaczy Rynku i Opinii, którzy zwró-
cili uwagê na zbie¿no�æ wa¿nych dat. Rok 2019 to czas rocznic: 30 lat wol-
nego rynku, 25 lat PTBRiO oraz 20 lat Kongresu Badaczy. Sesja plenarna
rozpoczê³a siê od wyst¹pienia doktor matematyki Hannah Fry, profesor nad-
zwyczajnej University College London, autorki bestsellerowej ksi¹¿ki Hello

World. Jak byæ cz³owiekiem w epoce maszyn (2018). Jej badania skupiaj¹ siê
na analizie wzorców zachowañ du¿ych spo³eczno�ci, od zakupów i transpor-
tu, po przestêpczo�æ miejsk¹, zamieszki i terroryzm. Wyst¹pienie zatytu³o-
wane �Human Power in the age of the machine� to próba odpowiedzi na
pytanie, czy sztuczna inteligencja mo¿e zast¹piæ pracê ludzkich r¹k. Fry uchy-
li³a wieko wewnêtrznych mechanizmów stoj¹cych za AI1, przedstawi³a szan-
se i zagro¿enia p³yn¹ce z jej zastosowania na szerok¹ skalê w codziennym
¿yciu. Postawi³a pytanie, czy byliby�my gotowi, by to algorytmy decydowa-
³y, kto trafi do wiêzienia albo na podstawie mediów spo³ecznych szacowa³y,
czy jeste�my do�æ wiarygodni, by bank udzieli³ nam po¿yczki? Konkluzja,
z jak¹ badaczka zostawi³a uczestników kongresu, skupia³a siê na przekona-
niu, ¿e �lepa wiara w nieomylno�æ systemów mo¿e byæ zwodnicza. Machine-

learnig to wci¹¿ niedoskona³a dziedzina. Wbrew pozorom algorytm tak¿e
mo¿e pos³ugiwaæ siê �skrótami my�lowymi�, dzia³aæ intuicyjnie, nieracjo-
nalnie. Raz �nakarmiony� w b³êdny sposób, bêdzie powiela³ nieprawdziwe
informacje2. Dlatego powinno siê dzi� rozmawiaæ o synergii pracy cz³owieka
ze sztuczn¹ inteligencj¹, któr¹ trzeba zarz¹dzaæ w przemy�lany sposób i kon-
trolowaæ.

Kolejnym elementem sesji plenarnej by³ panel z przedstawicielami ma-
rek, które kojarzymy z okresem transformacji. Pierwsza z nich to McDo-
nald�s � dla wielu Polaków symbol niedostêpnego przez wiele lat �Zacho-
du�. Druga marka, choæ mniej oczywista, równie¿ by³a obecna w Polsce od
pierwszej po³owy lat dziewiêædziesi¹tych, od samego pocz¹tku przybieraj¹c
kobiec¹ twarz. Avon, bo o nim mowa, budowa³ swoj¹ si³ê na zawi¹zywanych
oddolnie sieciach sprzeda¿owych, co dobrze sprawdzi³o siê w realiach pope-
erelowskich, gdzie bezpo�rednie relacje odgrywa³y du¿¹ rolê w pozyskiwa-
niu dóbr i organizacji codzienno�ci. Co wiêcej, jako jedna z pierwszych ma-

1 IA � Artificial Intelligence (sztuczna inteligencja).
2 Obrazowo ukazuje to przywo³any przez Fry przyk³ad algorytmu, który samodzielnie nazywa ele-

menty zdjêæ i materia³ów wideo. Analizuj¹c ogromn¹ liczbê fotografii rodzinnych, uczy³ siê ich. Jednak,
kiedy napotka³ niestandardowy obiekt, nada³ mu b³êdne etykiety i w efekcie owca na schodach zosta³a
przez niego zaklasyfikowana jako pies.
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rek zwraca³a uwagê na CSR (Corporate Social Responsibility), promuj¹c Kam-
paniê Przeciwko Rakowi Piersi. Sama rozmowa dotyczy³a sentymentów i wspo-
mnieñ. Uczestnicy doszli do wspólnego wniosku, ¿e raczkuj¹cy 30 lat temu
polski rynek, dzi� opiera siê na stabilnej i wzmocnionej sytuacji gospodar-
czej, daj¹c przes³anki do nazywania Polski �krajem m³odego dobrobytu�.

Na zakoñczenie sesji plenarnej zrealizowano badanie segmentacyjne �live� �
uczestnicy w czasie rzeczywistym uzupe³niali ankietê, która przyporz¹dko-
wywa³a ich do jednego z piêciu, predefiniowanych typów osobowo�ci ba-
dawczych (m.in. Mistrz Intuicji, Wnikliwy Pragmatyk, Komandos), obrazu-
j¹cych styl pracy i podej�cie do danych. Wyniki zosta³y zaprezentowane
natychmiast, zarówno na g³ównym ekranie, przedstawiaj¹c wielko�æ segmen-
tów w populacji uczestników kongresu, jak i w ich telefonach, pokazuj¹c
przyporz¹dkowanie ka¿dego respondenta do segmentu, z mo¿liwo�ci¹ szyb-
kiego udostepnienia wyniku na profilach spo³eczno�ciowych.

Dalszy plan konferencji zosta³ podzielony na osiem bloków tematycz-
nych. Równolegle odbywa³y siê trzy sesje, st¹d uczestnicy musieli stworzyæ
w³asny plan i dokonaæ wyboru pomiêdzy nastêpuj¹cymi obszarami tematycz-
nymi:

� Wyzwania marketingu
� Cz³owiek i algorytm
� Cz³owiek i ekosystem
� Generacja Z
� Cz³owiek i sens pracy
� Nowe podzia³y
� Wczoraj � dzi� � jutro
� Inspiracje metodologiczne.
W ka¿dej sesji prezentowano trzy, dwudziestominutowe wyst¹pienia.

£¹cznie odby³o siê 40 wyst¹pieñ, wy³onionych ze 120 zg³oszeñ. Prelegenci
to przede wszystkim przedstawiciele agencji badawczych oraz du¿ych kor-
poracji, ale tak¿e reprezentanci �rodowiska naukowego. W kongresie wziê³o
udzia³ blisko 600 uczestników.

Na szczególn¹ uwagê zas³uguj¹ cztery sesje, po�wiêcone zmianom spo-
³ecznym. Pierwsza dotyczy³a tematu, który w 2019 roku wzbudza³ wyj¹tko-
wo du¿o emocji � kryzysu klimatycznego. Blok tematyczny �Cz³owiek i Eko-
system� rozpocz¹³ siê od wyst¹pienia �Zjedli�my Ziemiê. Co teraz?�
Krzysztofa Jod³owskiego, badacza z o�rodka Kantar, Paw³a Szypulskiego
z Greenpeace Polska oraz fizyka j¹drowego, klimatologa Marcina Popkiewi-
cza. Zaprezentowano wyniki wieloletnich analiz, wed³ug których stoimy
w obliczu za³amania równowagi w ekosystemie. W spo³eczeñstwie wzrasta-
j¹cego dobrobytu kultura zdominowa³a naturê. Marcin Popkiewicz komen-
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towa³: �Przed nami trzy mo¿liwe scenariusze: mo¿e byæ �le, bardzo �le lub
katastrofalnie. Od naszych decyzji zale¿y, który scenariusz stanie siê naszym
udzia³em�. Prelegenci zwrócili uwagê, ¿e narracja naukowa zaczê³a przesi¹-
kaæ do �wiadomo�ci spo³ecznej, jednak w niekontrolowany sposób. Zapre-
zentowane wyniki badania �Ziemianie Atakuj¹�3, przeprowadzonego na
ogólnopolskiej próbie (N=4000), wskazuj¹, ¿e 72% Polaków uwa¿a, ¿e stan,
w jakim znalaz³a siê Ziemia, jest powa¿ny i wymaga natychmiastowych dzia-
³añ. Jedynie 3% badanych jest zdania, ¿e cz³owiek nie zagra¿a �rodowisku.
Z drugiej strony wiedza i �wiadomo�æ, jak przeciwdzia³aæ dalszej degradacji
planety, jest na bardzo niskim poziomie. Polacy dziel¹ siê pod tym wzglêdem
na piêæ grup-segmentów, opisanych dok³adnie w raporcie dostêpnym na stro-
nie ziemianieatakuja.pl. Na kwestiê ekologii z innej perspektywy spojrza³a
Barbara Krug z firmy badawczej Zymetria oraz Zbigniew Tyszkiewicz, przed-
stawiciel koncernu Polpharma. Ich wyst¹pienie �Wiwisekcja ekotrendu� sku-
pia³o siê na sposobie �konsumowania� ekologii. Podstawowe pytanie, jakie
postawiono, dotyczy³o tego, czy �bycie eko� (zero--waste, bioprodukty, spraw-
dzanie sk³adów, wielorazowe opakowania itd.) jest jedynie przej�ciow¹ mod¹,
czy nowym wzorem zachowania, który wymusi na producentach bezwzglêd-
ne dostosowanie siê zarówno pod wzglêdem sposobu produkcji, jak i dystry-
bucji dóbr. Ostatnie wyst¹pienie �Opakowanie � trzy momenty prawdy�
Tomasza Pañka i Iwony Wilmanowskiej (Ipsos) zwraca³o uwagê na obecny
w debacie publicznej problem zanieczyszczenia �rodowiska plastikowymi opa-
kowaniami. Prowadz¹cy opowiadali, w jaki sposób i na ile Polacy przywi¹-
zuj¹ wagê do wp³ywu opakowañ na �rodowisko � zarówno na poziomie
postaw, jak i konkretnych zachowañ, odwo³uj¹c siê miêdzy innymi do akcji
#ToChybaTwoje? zainicjowanej przez Greenpeace. Kampania zwraca uwa-
gê, ¿e odpowiedzialno�æ za �plastikow¹ epidemiê� nie le¿y jedynie po stro-
nie indywidualnych konsumentów, ale i producentów.

Drug¹ interesuj¹c¹ socjologicznie sesj¹ by³a �Generacja Z�, która da³a
wgl¹d w system warto�ci pokolenia, które budzi obecnie du¿¹ ciekawo�æ
�rodowiska badawczego i tak zwanego biznesu. Chodzi o osoby urodzone
po 1997 roku4. Pierwsze wyst¹pienie skupia³o siê na wielopoziomowej nie-
pewno�ci m³odych ludzi w Polsce � w co wierzyæ, jakie projekty wpieraæ
i jak planowaæ w³asn¹ przysz³o�æ, czego wyrazem jest miêdzy innymi M³odzie-
¿owy Strajk Klimatyczny (MSK). Prezentacjê wyg³osi³a przedstawicielka firmy
Y&Lovers zajmuj¹cej siê badaniami m³odzie¿y oraz reprezentantka MSK.

3 Pe³ny raport mo¿na znale�æ pod linkiem: ziemianieatakuja.pl.
4 W ró¿nych opracowaniach naukowych mo¿na znale�æ inne progi rocznikowe, okre�laj¹ce przej�cie

miêdzy pokoleniem Y (milenialsi) a pokoleniem Z.
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Nastêpnie etnografki, Marta Byrska oraz Basia Zaborowska (Kantar), w pre-
zentacji �Kto siê flexuje w hajpowych ajtemkach?� przedstawi³y, jak¹ war-
to�æ dla m³odych niesie �filozofia� streetwear, wokó³ której powsta³ specy-
ficzny jêzyk, rytua³y, hierarchie i warto�ci. Na koniec doktor Natalia Hatalska,
za³o¿ycielka infuture institute, zaprezentowa³a wyniki badañ, które obalaj¹
liczne stereotypy i mity dotycz¹ce pokolenia Z, miêdzy innymi ten o gene-
rycznym narcyzmie, nieprzystosowaniu do ¿ycia, uzale¿nieniu od online�u
i lenistwie. Dowodzi³a natomiast, ¿e to empatyczni i wyczuleni na blisko�æ
ludzie, pod wieloma wzglêdami nieró¿ni¹cy siê od wcze�niejszych generacji,
ale maj¹cy swoje charakterystyki wynikaj¹ce z czasów, w których dorastaj¹.
Pytani o rzeczy, które s¹ dla nich wa¿ne, jednym tchem potrafi¹ wymieniæ
rodzinê, przyjació³ oraz ulubione seriale na Netflixie i smartfon. Wa¿ne jest
dla nich poczucie przynale¿no�ci. Ponad po³owa martwi siê tak¿e degradacj¹
�rodowiska i ma do�wiadczenie w wolontariacie.

W kolejnej sesji pod nazw¹ �Nowe podzia³y� pojawi³ siê inny interesuj¹-
cy w¹tek, czyli postrzeganie mêsko�ci we wspó³czesnej Polsce. Wyst¹pienie
�Chady, incele i inni � nowe oblicza i napiêcia wspó³czesnych mê¿czyzn�
prezentowane przez dr. Paw³a Pawiñskiego z Uniwersytetu Wroc³awskiego
skupia³o siê na redefinicji mêsko�ci w dzisiejszym �wiecie. Zaprezentowano
segmentacjê polskich mê¿czyzn przygotowan¹ na podstawie badania ilo�cio-
wego (�Nowi Mê¿czy�ni? 4P/2019�5), analizy trendów kulturowych i etno-
grafii. Prezentacja odpowiada³a na pytanie, jacy s¹ wspó³cze�ni mê¿czy�ni,
co jest dla nich wa¿ne i jak poszczególne grupy definiuj¹ swoj¹ rolê w sferze
zarówno prywatnej, jak i publicznej. Okazuje siê, ¿e 80% mê¿czyzn w wieku
18�75 lat uwa¿a, ¿e ojciec powinien mieæ równie bliskie relacje z dzieæmi co
matka; 63% przygotowuje w domu posi³ki samodzielnie lub z partnerk¹;
46% s¹dzi, ¿e mê¿czy�nie wolno p³akaæ; 32% nie wyklucza u¿ycia produk-
tów do makija¿u dla poprawienia w³asnej urody. Nastêpnie profesor Ma³go-
rzata Bombol ze Szko³y G³ównej Handlowej w Warszawie przygl¹da³a siê
kwestii klasowo�ci we wspó³czesnym spo³eczeñstwie polskim. Na podstawie
badañ prowadzonych w latach 2007�2010 oraz 2012�2017 próbowa³a na-
kre�liæ liniê demarkacyjn¹ pomiêdzy klas¹ �redni¹ i wy¿sz¹. Profesor odwo-
³ywa³a siê do �bur¿uazji kredytowej�, �inteligencji etosowej� oraz �bizneso-
kracji�.

Czwarta sesja to �Cz³owiek i sens pracy�. Wskazywa³a na dynamiczne
zmiany w sposobie postrzegania roli pracy zawodowej w hierarchii warto�ci.
Alicja Korzewska (IEIAK UW) opowiada³a o stylu ¿ycia cyfrowych noma-
dów, prognozuj¹c, ¿e za piêæ lat 50% wszystkich zatrudnionych bêdzie pra-

5 Link do wybranych wyników z raportu: https://www.grupa4p.pl/nowi_mezczyzni.html.
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cowa³o zdalnie. Wyst¹pienie �Mordor czy wakacje? O tym, jak zmieni³o siê
podej�cie do pracy w ci¹gu kilkunastu lat� przedstawia³o podej�cie Polaków
do modnego w ostatnim czasie work-life balance na osi czasu, porównuj¹c
wyniki z 2006 roku z danymi z 2018 roku. Podczas sesji poruszono równie¿
temat rosn¹cego znaczenia employer brandingu i badania ¿ywych warto�ci
firmy poprzez analizê historii wymienianych przez pracowników �na kawie�.

Ponadto, w sesjach po�wiêconych inspiracjom i metodologiom szczegól-
n¹ uwagê po�wiêcono analizie danych pasywnych, big data, zastosowaniu
sztucznej inteligencji, na przyk³ad do wychwytywania warto�ciowych insigh-

tów i obiecuj¹cych trendów. Pog³êbiano nowe podej�cia do segmentacji,
wskazywano na zalety badañ typu customer experience, a tak¿e przedstawio-
no zastosowanie ekonomii behawioralnej w badaniach. W wyst¹pieniu �Od
zdziwienia do poznania. Podej�cie antropologiczne w diagnozach wspó³cze-
sno�ci� Marcin Hinz z agencji Ipsos wskazywa³ na warto�æ poznawcz¹ p³y-
n¹c¹ z g³êbszego wejrzenia w zakamarki badanych wycinków rzeczywisto�ci
i ich równoczesnym niedocenieniu, co obrazuje cytat: �Dlaczego reporta¿e
oddaj¹ puls ¿ycia spo³ecznego lepiej od kosztownych raportów powstaj¹-
cych na zlecenie instytucji publicznych? Dlaczego wiêcej prawdy o Polsce
i Polakach jest w felietonach Mas³owskiej ni¿ w mainstreamowej publicysty-
ce? Dlaczego polski teatr reaguje na rzeczywisto�æ szybciej od politycznych
think tanków?�.

W sesji podsumowuj¹cej, w ramach nawi¹zania do jubileuszowej edycji
wydarzenia Micha³ Kociankowski, jeden z cz³onków PTBRiO, opowiedzia³
o dziesiêciu wyst¹pieniach kongresowych, które wyprzedza³y swój czas i d³u-
gofalowo wp³ynê³y na praktykê badañ w ci¹gu ostatnich 30 lat. Przyk³adem
kamieni milowych jest temat eye trackingu z 2003 roku, który zwiastowa³
nadchodz¹ce g³êbokie zmiany w tradycyjnym �wiecie badañ z³o¿onych
z pomiarów deklaratywnych. W 2005 roku dowarto�ciowano badania etno-
graficzne. Doceniono mo¿liwo�æ zajrzenia do barku, samochodu i torebki
badanych � równie¿ z po¿ytkiem dla badañ komercyjnych. W 2006 roku
podobn¹ drogê odby³y badania semiotyczne, które obecnie ciesz¹ siê du¿¹
popularno�ci¹. Rok 2008 nale¿a³ do social listeningu � okaza³o siê, ¿e anali-
za tre�ci internetowych pozwala wychwyciæ orientacje, których w codzien-
nej rzeczywisto�ci jeszcze nie widaæ. Ju¿ w 2014 roku dyskutowano o kwe-
stii fake-newsów i fermach trolli internetowych. Wskazywano na ryzyko
p³yn¹ce z �programowalno�ci� my�lenia masowego i konieczno�æ wdro¿e-
nia narzêdzi umo¿liwiaj¹cych wy³owienie prawdziwych tre�ci w strumieniach
informacji. Kolejny punkt programu to prezentacja efektu szeroko zakrojo-
nego projektu badawczego �Z potrzeby serca (jak równie¿ nerek, w¹troby
i p³uc). Jak zbudowaæ skuteczn¹ strategiê komunikacyjn¹, która pozwoli zwiêk-
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szyæ liczbê zg³oszeñ narz¹dów w Polsce�, realizowanego w ramach bud¿etu
partycypacyjnego PTBRiO. Badacz Marek Biskup z firmy Kantar wraz z trans-
plantologami ze �l¹skiego Centrum Chorób Serca opowiada³ o projekcie,
który stawia³ sobie za cel z jednej strony zbadanie �wiadomo�ci i postaw
Polaków wobec donacji narz¹dów, z drugiej � okre�lenie barier i motywacji
w tym procesie na poziomie instytucjonalnym. Wyniki obali³y jeden z pod-
stawowych mitów, jakim jest twierdzenie, ¿e rodziny potencjalnych dawców
nie zgadzaj¹ siê na przekazanie organów, poniewa¿ jedynie 7% rodzin w ta-
kiej sytuacji deklaruje zdecydowany sprzeciw; a 90% po rozmowie z koor-
dynatorem udziela autoryzacji dla zabiegu. Zdiagnozowano natomiast liczne
bariery na poziomie �rodowiska medycznego, zwi¹zane z niedostosowan¹
struktur¹ administracyjn¹ i brakiem skoordynowanej wspó³pracy. W efekcie
planowane jest stworzenie kampanii spo³ecznej oraz rekomendacji dla Na-
rodowego Programu Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej finansowanej
przez Ministerstwo Zdrowia.

Kongres zamknê³o wyst¹pienie dr. hab. Marcina Napiórkowskiego z In-
stytutu Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego, które porusza³o kwe-
stie pozytywnych i negatywnych mitologii wp³ywaj¹cych na nasz stosunek
do przysz³o�ci. Prelegent t³umaczy³ je przez pryzmat wizji katastroficznych,
apokaliptycznych i postapokaliptycznych znanych z popkultury. Jak sam
mówi³, w zale¿no�ci od tego, w który mit uwierzymy, inne bêd¹ nasze reak-
cje na zagro¿enia geopolityczne, katastrofê klimatyczn¹ czy zmiany techno-
logii. Dlatego w³a�nie �orientacje temporalne� stanowi¹ kluczowy wymiar
mitologii organizuj¹cych nasz¹ kulturê.

Niew¹tpliwym walorem kongresu � oprócz jego organizacji na bardzo
wysokim poziomie � by³o w³¹czenie w plan wydarzeñ elementów uspraw-
niaj¹cych i uatrakcyjniaj¹cy czas uczestnikom. Podczas prelekcji istnia³a mo¿-
liwo�æ bie¿¹cego zadawania pytañ wszystkim prelegentom poprzez wskaza-
n¹ aplikacjê, które nastêpnie by³y prezentowane przez moderatora wszystkim
wystêpuj¹cym w ramach krótkiego panelu. Po zakoñczeniu ka¿dej z sesji
mo¿na by³o pog³êbiæ najciekawsze w¹tki z mówcami w tak zwanym speakers
corner. Dodatkowo uruchomiono strefê Open Talk (Technikê Otwartej Prze-
strzeni), dziêki której s³uchacze mogli na bie¿¹co podawaæ propozycje inte-
resuj¹cych ich tematów lub do³¹czaæ do stworzonych ju¿ pomys³ów i w ten
sposób organizowaæ siê w grupy tematyczne w czê�ci kuluarowej, co równo-
cze�nie usprawnia³o wymianê my�li i networking. Warto podkre�liæ, ¿e kon-
gres od pocz¹tku swojego istnienia przyj¹³ formu³ê, zgodnie z któr¹ uczest-
nicy na bie¿¹co oceniaj¹ wyst¹pienia prelegentów. Na koniec nastêpuje
uroczyste wrêczenie Nagrody Publiczno�ci za najlepsze wyst¹pienie edycji.
Wygrany, poza presti¿owym tytu³em, zostaje w³¹czony do Rady Programo-
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wej przysz³ego kongresu, dziêki czemu ma wp³yw na kszta³t wydarzenia.
Nagrodê w 2019 roku zdoby³a dr Natalia Hatalska, za �Gen Z. Jak zrozu-
mieæ dzi� generacjê jutra?�. Wyró¿nienie otrzyma³ równie¿ Micha³ Protasiuk
z Google (�Po co nam badania, skoro mamy big data?�) oraz Marcin Hinz
(�Od zdziwienia do poznania. Podej�cie antropologiczne w diagnozach wspó³-
czesno�ci�).

XX Kongres oceniam pozytywnie. Mnogo�æ poruszanych tematów mo-
g³a budziæ wra¿enie braku spójno�ci, jednak przyjêcie jako klamry ³¹cz¹cej
has³a Human Power uwa¿am za bardzo udany zabieg. Najmocniejsza strona
wydarzenia to bardzo wysoka warto�æ merytoryczna wyst¹pieñ oraz aktual-
no�æ podejmowanych tematów. Nastêpna edycja Kongresu Badaczy po�wiê-
cona bêdzie �Oswajaniu niepewno�ci�6. Temat wydaje siê niezwykle trafny,
bior¹c pod uwagê niepokój spo³eczny zwi¹zan¹ z epidemi¹ COVID-19, któ-
ra przypad³a na moment wysy³ania zg³oszeñ (koniec maja 2020).

6 Link do wydarzenia: https://www.kongresbadaczy.pl/.
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IRENEUSZ BIA£ECKI � emerytowany prof. UW, dr hab., socjolog. Pracownik
Instytutu Filozofii i Socjologii PAN (1968�1992), dyrektor Centrum Badañ
Polityki Naukowej i Szkolnictwa Wy¿szego UW (1992�2010), w latach 2010�
2014 kierowa³: Zak³adem Ewaluacji i Studiów na Edukacj¹ na Wydziale
Stosowanych Nauk Spo³ecznych i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskie-
go. By³ cz³onkiem kilku rad redakcyjnych czasopism polskich i zagranicz-
nych, miêdzy innymi �Contemporary Sociology� i �Higher Education� oraz
�European Journal Vocational Training� i �Res Publica� oraz redaktorem
naczelnym pó³rocznika �Nauka i Szkolnictwo Wy¿sze�. By³ cz³onkiem Se-
natu UW przez 3 kadencje. Cz³onek Rady Nadzorczej Res Publiki Nowej,
prezydium Komitetu Naukoznawstwa PAN oraz Rady Nadzorczej Fundacji
Instytutu Artes Liberales UW. Za ksi¹¿kê Wybór szko³y a reprodukcja struk-
tury spo³ecznej otrzyma³ Nagrodê im. Ludwika Krzywickiego. Kierowa³ ba-
daniami wspó³finansowanymi przez Bank �wiatowy i OECD. Autor dwu
ksi¹¿ek i ponad 100 publikacji, w tym wielu w jêzyku angielskim.

MARCIN CHOCZYÑSKI � dr, socjolog, adiunkt w Instytucie Nauk Socjo-
logicznych na Wydziale Spo³eczno-Ekonomicznym Uniwersytetu Kardy-
na³a Stefana Wyszyñskiego w Warszawie. Zastêpca redaktora naczelnego
�Uniwersyteckiego Czasopisma Socjologicznego/Academic Journal of So-
ciology� oraz cz³onek Pracowni Badawczej Polskiego Pomiaru Postaw
i Warto�ci (PPPiW), afiliowanej w Katedrze Socjologii Religii. Obszary
badawcze: socjologia religii, struktura spo³eczna, socjologia muzyki.

ORCID: 0000-0002-6636-9025

KRZYSZTOF D¥BEK � dr socjologii, pracownik socjalny. Zajmuje siê socjologi¹
polityki. Autor miêdzy innymi pracy PZPR. retrospektywny portret w³asny (2006).

ORCID: 0000-0003-3919-5311

DOMINIKA DZIUROSZ-SERAFINOWICZ � mgr filozofii, doktorantka na
Wydziale Nauk Spo³ecznych Uniwersytetu Gdañskiego.

ORCID: 0000-0002-1084-1044
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MA£GORZATA FUSZARA � prof. zw. nauk humanistycznych w zakresie so-
cjologii, dr hab. nauk prawnych, dwie kadencje dyrektorka Instytutu Sto-
sowanych Nauk Spo³ecznych UW, kieruje Katedr¹ Socjologii i Antropolo-
gii Obyczajów i Prawa. Wspólza³o¿ycielka pierwszego w Polsce O�rodka
Gender Studies przy ISNS UW. W latach 2014�2015 pe³nomocniczka rz¹-
du ds. równego traktowania. Przewodnicz¹ca Rady Stowarzyszenia Kon-
gres Kobiet. Kawaler orderu Polonia Restituta. Autorka licznych publika-
cji w jêzyku polskim, angielskim, francuskim, niemieckim, miêdzy innymi
ksi¹¿ki Kobiety w polityce (2007), wspó³autorka i redaktorka ksi¹¿ek Nowi
mê¿czy�ni? Zmieniaj¹ce siê modele mêsko�ci we wspó³czesnej Polsce (2008),
Wspó³praca czy konflikt? Pañstwo, Unia i kobiety (2008), Kobiety, wybo-
ry, polityka (2013), Spory i ich rozwi¹zywanie (2017).

ORCID: 0000-0003-4969-638X

JÓZEFINA HRYNKIEWICZ � prof. zw. (em.), dr hab. Zwi¹zana z Instytutem
Polityki Spo³ecznej, a nastêpnie z Instytutem Stosowanych Nauk Spo³ecznych
UW, wyk³adowczyni i rektor (1996�2006) Wy¿szej Szko³y Ekonomiczno-
Humanistycznej w Skierniewicach. Wspó³pracowa³a z Instytutem Spraw Pu-
blicznych (od 2000), ZUS, Biurem Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu RP
(1991�1995), Kancelari¹ Senatu RP (od 1990). Cz³onkini i wiceprzewodni-
cz¹ca Rady Spo³eczno-Ekonomicznej przy Rz¹dowym Centrum Studiów Stra-
tegicznych (1997�2002), dyrektor Krajowej Szko³y Administracji Publicznej
(2006�2008), przewodnicz¹ca (2016) Rz¹dowej Rady Ludno�ciowej. W la-
tach 2007�2009 zasiada³a w Radzie S³u¿by Publicznej przy prezesie Rady Mi-
nistrów. Autorka licznych prac naukowych, w tym z Alina Potrykowsk¹ Per-
spektywy demograficzne jako wyzwanie dla polityki ludno�ciowej Polski (2016).

IWONA JAKUBOWSKA-BRANICKA � prof. zw. dr hab., socjolog. Wyk³ada
w Instytucie Stosowanych Nauk Spo³ecznych UW. Dyrektor ISNS, kieruje
Katedr¹ Historii Idei i Antropologii Kulturowej. Specjalizuje siê w proble-
matyce teorii wspó³czesnej demokracji, praw cz³owieka, psychologii poli-
tyki, socjotechniki propagandy politycznej, socjologii prawa, socjologii
ekonomii. Ostatnio opublikowane ksi¹¿ki: O dogmatycznych narracjach.
Studium nienawi�ci (2013), Hate narratives. Language as a tool of intole-
rance (2016, nagroda naukowa Wydzia³u I Nauk Humanistycznych i Spo-
³ecznych PAN w dziedzinie socjologii im. Ludwika Krzywickiego); Rynek
firm po¿yczkowych w Polsce. Teoria i praktyka (2018), Loan companies in
Poland. Theory and practice (2018, I miejsce w kategorii najlepsza ksi¹¿ka
szerz¹ca wiedzê ekonomiczn¹ w Konkursie ECONOMICUS, 2019).

ORCID: 0000-0002-8603-3174
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EL¯BIETA KACZYÑSKA � prof. nauk historycznych, od 2014 sta³a rezy-
dentka Kanady. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego i jego pra-
cownik naukowy w latach 1955�2005, pocz¹tkowo na Wydziale Eko-
nomicznym, nastêpnie Stosowanych Nauk Spo³ecznych i Resocjalizacji
oraz w Filii UW w Bia³ymstoku. W latach 1978�1993 pracowa³a
w Instytucie Historii PAN, od 1989 roku równie¿ w IPSiR UW i ISNS
UW. W latach 2005�2017 profesor w Wy¿szej Szkole Informatyki i Eko-
nomii w Olsztynie. Zainteresowania badawcze: dzieje gospodarcze
i spo³eczne XVIII�XX wieku, historia przestêpczo�ci i systemów kar-
nych w Polsce i w Rosji, w tym historii zes³ania i katorgi na Syberii.
Autorka 14 ksi¹¿ek, 9 prac edytorskich, w tym edycja Postulatów
1970�1971 i 1980 roku (1999) sk³adanych przez robotników polskim
w³adzom, oko³o 50 rozpraw i artyku³ów, recenzji publikowanych
i wewnêtrznych (doktoratów, prac habilitacyjnych i dorobku profe-
sorskiego).

KRZYSZTOF KICIÑSKI � prof. dr hab., socjolog. Specjalizuje siê w socjolo-
gii moralno�ci. W 1976 roku obroni³ pracê doktorsk¹ pisan¹ pod kie-
runkiem Marii Ossowskiej. Dwie kadencje pe³ni³ funkcjê dyrektora In-
stytutu Stosowanych Nauk Spo³ecznych UW, kierowa³ katedr¹ Socjologii
Moralno�ci i Aksjologii Ogólnej. Cz³onek Komitetu Etyki w Nauce PAN.
W latach 2007�2009 przewodnicz¹cy Rady S³u¿by Publicznej przy Pre-
zesie Rady Ministrów. Autor licznych artyku³ów i ksi¹¿ek, miêdzy inny-
mi Orientacje moralne: próba typologii (1998), M³odzie¿ wobec proble-
mów polskiej demokracji (2001).

ORCID: 0000-0003-4187-1964

JOANNA KURCZEWSKA � prof. zw. dr hab., socjolog i historyk idei. Pra-
cuje w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN, kieruje Zespo³em Socjologii
i Antropologii Kultury. Prowadzi badania nad nacjonalizmem, regionali-
zmem i lokalno�ci¹. W 1981 wspó³pracowa³a z OPS-Z przy KKP NSZZ
�Solidarno�æ�, kieruj¹c Dzia³em Historii Ruchu Zwi¹zkowego. Po 1989
doradca spo³eczny Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Oficer orderu Polonia Restituta. Od 2011 roku cz³onek korespondent
PAU, gdzie jest wiceprzewodnicz¹c¹ Komisji Zagro¿eñ Cywilizacyjnych;
cz³onkini Warszawskiego Towarzystwa Naukowego. Autorka i wspó³au-
torka wielu ksi¹¿ek i innych publikacji, miêdzy innymi Conflict and �So-
lidarno�æ� (2010) i Patriotyzm(y) polskich polityków (2002). Laureatka
nagrody im. Ludwika Krzywickiego.

ORCID: 0000-0002-1437-3356
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JACEK KURCZEWSKI � prof. zw. dr hab., socjolog, pracuje w Katedrze
Antropologii i Socjologii Obyczajów i Prawa ISNS UW. Redaktor naczel-
ny �Societas/Communitas�. Zajmuje siê socjologi¹ prawa, polityki i oby-
czajów. W PRL dzia³acz PTS, prezes Oddzia³u Warszawskiego i skarbnik
ZG PTS. W 1989 roku kierowa³ Dzia³em Spraw Zwi¹zkowych w OPS-Z
przy KKP NSZZ �Solidarno�æ�. W 1988 cz³onek KO przy Lechu Wa³êsie,
uczestnik Okr¹g³ego Sto³u po stronie solidarno�ciowo-spo³ecznej. Cz³o-
nek Komitetu Helsiñskiego w Polsce, sêdzia Trybuna³u Stanu, pose³ i wice-
marsza³ek Sejmu. Oficer orderu Polonia Restituta. Pocz¹tkowo dyrektor
pozawydzia³owego IPSiR UW, nastêpnie dziekan nowo utworzonego
w 1990 roku. Wydzia³u Stosowanych Nauk Spo³ecznych i Profilaktyki
Spo³ecznej; w latach 1997�1998 academic director w International Insti-
tute for the Sociology of Law, Oñati (Kraj Basków). Cz³onek Warszaw-
skiego Towarzystwa Naukowego.W 2021 otrzyma³ Nagrodê im. Adama
Podgóreckiego przyznawan¹ za ca³okszta³t osi¹gniêæ naukowych przez
Komitet Badawczy Socjologii Prawa ISA. Publikowa³ przede wszystkim
po polsku i angielsku, miêdzy innymi Conflict and �Solidarno�æ� (2010),
How People Use the Courts (2019), S¹dy i spory (red., 2 wyd., 2020).

ORCID: 0000-0003-2889-6120

ANNA KWAK � prof. zw. dr hab., kierownik Katedry Studiów Rodziny i Patologii
Spo³ecznej w Instytucie Stosowanych Nauk Spo³ecznych UW. G³ówne pole
zainteresowañ badawczych dotyczy przemian ma³¿eñstwa i rodziny oraz roz-
woju ich alternatywnych form. Autorka prac: Wiê� osobowa w rodzinach re-
konstruowanych (1990); Rodzina i jej przemiany (1994); Rzeczywisto�æ praw
dziecka w rodzinie (wspó³autor A. Mo�ciskier 2002); Rodzina w dobie prze-
mian. Ma³¿eñstwo i kohabitacja (2005); Gender regimes in transition in Cen-
tral and Eastern Europe (wspó³autor G. Pascall 2005); wspó³redakcja pracy
zbiorowej (z M. Bieñko) Wielo�æ spojrzeñ na ma³¿eñstwo i rodzinê (2012);
Wspó³czesne zwi¹zki heteroseksualne: ma³¿eñstwa (dobrowolnie bezdzietnie),
kohabitacje, LAT (2014); Wci¹¿ jeszcze w gnie�dzie rodzinnym? Socjologicz-
ne spojrzenie na m³odych doros³ych (monografia wspó³autorska: M. Bieñko,
A. Kwak, M. Rosochacka-Gmietrzak 2017) i innych.

ORCID: 0000-0001-7340-6915

BARBARA LEWENSTEIN � dr hab., pracuje w Instytucie Stosowanych Nauk
Spo³ecznych Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie jest drug¹ kadencjê za-
stêpc¹ dyrektora ds. badawczych. Od lat zajmuje siê problematyk¹ wspól-
notowo�ci, lokalno�ci i spo³eczeñstwa obywatelskiego. Jest autork¹ po-
nad 50 prac z tego zakresu, miêdzy innymi Aktywizmy miejskie (2020).
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Obecnie kierownik �cie¿ki specjalizacyjnej socjourbanistyka. Dzia³a rów-
nie¿ na niwie praktycznej przy projektach zwi¹zanych z partycypacyj-
nym planowaniem przestrzennym.

ORCID: 0000-0001-7609-7775

MAVIS MACLEAN � CBE, cz³onkini-za³o¿ycielka Oxford Centre for Socio-
-Legal Studies, obecnie Senior Research Fellow College�u �w. Hildy i Wy-
dzia³u Polityki i Interwencji Spo³ecznej Uniwersytetu Oksfordzkiego. Przez
wiele lat by³a doradc¹ naukowym lorda kanclerza. By³a przewodnicz¹c¹
Komitetu Badawczego Socjologii Prawa ISA. Jest cz³onkiem Królewskie-
go Towarzystwa Sztuk i ESRC Research College SHARe. W 2011 jako
pierwsza otrzyma³a nagrodê Socio-Legal Studies Association za wk³ad
w rozwój spo³eczno�ci badawczej. Autorka i wspó³autorka wielu ksi¹¿ek
na temat prawa rodzinnego, miêdzy innymi Delivering Family Justice in
Late Modern Society in the Wake of Legal Aid Reform (2018), Making
Family Law: A socio legal account of legislative process (z J. Kurczew-
skim, 2011), Digital Family Justice: From Alternative Dispute Resolution
to Online Dispute Resolution? (z B. Dijksterhuis, 2021).

 
MA£GORZATA MELCHIOR � dr hab., emerytowana profesor Uniwersy-

tetu Warszawskiego (Instytut Stosowanych Nauk Spo³ecznych), socjolog.
Profesor emerita w Centrum Badañ nad Zag³ad¹ ¯ydów przy IFiS PAN.
Jej zainteresowania badawcze obejmuj¹ problematykê jednostkowej to¿-
samo�ci spo³ecznej, socjologiczne zagadnienia mniejszo�ci spo³ecznych,
historiê Zag³ady i stosunków polsko-¿ydowskich, kwestiê wyborów
biograficznych w sytuacjach granicznych oraz wp³yw przesz³o�ci i pamiêci
o przesz³o�ci na biografie jednostkowe i ¿ycie spo³eczeñstw. Opubliko-
wa³a miêdzy innymi Zag³ada a to¿samo�æ. Polscy ¯ydzi ocaleni �na aryj-
skich papierach�. Analiza do�wiadczenia biograficznego (2004).

WOJCIECH PAWLIK � dr hab. prof. ucz. (em.), socjolog, dwie kadencje by³
dziekanem Wydzia³u Stosowanych Nauk Spo³ecznych i Resocjalizacji UW
i przez wiele lat kierownikiem Katedry Socjologii Moralno�ci i Aksjolo-
gii Ogólnej. Zajmuje siê szeroko rozumian¹ problematyk¹ warto�ci i so-
cjologii moralno�ci. W ostatnich latach w jego zainteresowaniach nauko-
wych coraz wiêcej miejsca zajmuje socjologia emocji i te nurty refleksji
naukowej, w których sferê uczuæ i emocji traktuje siê jako czynnik dyna-
mizuj¹cy dzia³ania jednostek i zbiorowo�ci. Ostatnio wyda³ miêdzy inny-
mi Empatia, moralno�æ a ¿ycie spo³eczne (2016).

ORCID: 0000-0001-8997-452X
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PATRYCJA PROCHERA � doktorantka w Instytucie Stosowanych Nauk
Spo³ecznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz cz³onkini Polskiego To-
warzystwa Badañ Rynku i Opinii. Jej zainteresowania naukowe skupiaj¹
siê wokó³ socjologii rodziny, studiów kobiecych oraz ró¿nic pokolenio-
wych. Zawodowo zwi¹zana jest z badaniami rynku. Obecnie pracuje w
agencji badawczej Kantar na stanowisku starszej badaczki. W wolnych
chwilach rozwija siê w zakresie Visual Thinking oraz Data Storytelling.

ORCID: 0000-0003-3837-7439

MARTA RAW£USZKO � dr, adiunktka w Instytucie Stosowanych Nauk Spo-
³ecznych UW, cz³onkini Zarz¹du Sekcji Socjologii P³ci PTS oraz zespo³u
Funduszu Feministycznego. Autorka monografii Feministki we wspó³pracy
z pañstwem (2020) oraz artyku³ów naukowych po�wiêconych socjologii
p³ci i polityki opublikowanych miêdzy innymi w �Studiach Socjologicz-
nych�, �Stanie Rzeczy�, �European Journal of Women Studies� oraz �Po-
litics & Gender�. 

ORCID: 0000-0003-0052-1124

MAREK RYMSZA � dr hab., socjolog, specjalizuje siê w zagadnieniach po-
lityki spo³ecznej ze szczególnym uwzglêdnieniem aktywizuj¹cych metod
wsparcia, oraz w problematyce organizacji pozarz¹dowych, trzeciego
sektora i spo³eczeñstwa obywatelskiego. Redaktor naczelny kwartalnika
�Trzeci Sektor�, cz³onek redakcji �Societas/Communitas�, kwartalnika
�Wiê�� i Laboratorium �Wiêzi� oraz redakcji pisma �Empowerment�.
Uczestnik prac Laboratorium Innowacji Spo³ecznej. Doradca Prezydenta
RP Andrzeja Dudy. Autor i wspó³autor ponad 100 publikacji naukowych,
w tym 3 monografii ksi¹¿kowych oraz redaktor naukowy (lub wspó³re-
daktor) 15 tomów zbiorowych, miêdzy innymi Aktywizacja w polityce
spo³ecznej. W stronê rekonstrukcji europejskich welfare states? (2013) i z in-
nymi Stulecie polskiej polityki spo³ecznej: 1918�2018 (2018).

ORCID:  0000-0002-8419-8813

RÓ¯A SU£EK � kierowniczka Biblioteki ISNS UW i kustosz ksiêgozbioru
Ossowskich, przewodnicz¹ca Rady Bibliotecznej BUW (1980�1981).
Napisa³a miêdzy innymi: Prasa podziemna w Warszawie w czasie stanu
wojennego, w: Wybrane zagadnienia z dziejów prasy warszawskiej (1995);
Droga Stefana Czarnowskiego do katedry socjologii w UW, w: Socjologia
na UW (2007); Ludwik Krzywicki � nauczyciel pokoleñ, w: Ludwik Krzy-
wicki, wizjoner i realista (2012); Promieniowanie Stanis³awa Ossowskie-
go, w: Stanis³aw Ossowski z perspektywy pó³wiecza (2014). Prowadzi bazê
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bibliograficzn¹ SocjoWiki (wiki.isns.uw.edu.pl) i wydaje Dzienniki Ossow-
skiego.

EL¯BIETA ZAKRZEWSKA-MANTERYS � prof. dr hab., socjolog. Pracuje
w Instytucie Stosowanych Nauk Spo³ecznych UW, którego by³a wice-
dyrektork¹. Zajmuje siê metodologi¹ nauk spo³ecznych oraz problematy-
k¹ niepe³nosprawnoúci. Jest autork¹ wielu artyku³ów naukowych i popu-
larnonaukowych oraz kilku monografii po�wiêconych tej problematyce,
miêdzy innymi Upo�ledzeni umys³owo: Poza granicami cz³owieczeñstwa,
(2010).

ORCID: 0000-0003-3727-4411
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Koncepcja i pomys³ stworzenia czasopisma Societas /Communitas, w którym znajd¹ siê obok
siebie wypowiedzi �nale¿¹ce� czy te¿, zgodnie z naukowym obyczajem, zaliczane do ró¿nych
dyscyplin, a zarazem po³¹czone jakim� wspólnym pytaniem, narodzi³y siê w �rodowisku pra-
cowników Instytutu Stosowanych Nauk Spo³ecznych UW. Jest to �rodowisko szczególne,
w³a�nie ze wzglêdu na wielokierunkowo�æ i ró¿norodno�æ prowadzonych badañ i oferowa-
nych studentom propozycji edukacyjnych. Ró¿norodno�æ ta ma jeszcze jeden znacz¹cy wy-
miar. Prócz badañ i analiz teoretycznych powstaje tu wiele projektów o charakterze praktycz-
nym, stanowi¹cych podstawê ekspertyz oraz konkretnych rozwi¹zañ problemów spo³ecznych.
Uwa¿amy, i¿ owa wielokierunkowo�æ my�lenia i dzia³ania skupiona w ramach jednego Insty-
tutu jest warto�ci¹, gdy¿ stwarza realn¹ mo¿liwo�æ, wrêcz zmusza do sta³ej konfrontacji ró¿-
nych perspektyw poznawczych, kategorii opisu i kierunków interpretacji �wiata spo³ecznego
oraz sytuacji ludzi w tym coraz bardziej skomplikowanym i nieprzejrzystym �wiecie.

Dotychczas ukaza³y siê:

Sprzeda¿ i prenumerata:
http://societas-communitas.isns.uw.edu.pl/sprzedaz_i_prenumerata.html
Zamówienia mo¿na przesy³aæ mailem societas@isns.uw.edu.pl
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