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Od reżysera 

Zawsze wątpiłem o tym, czy te podziały szkolne na epoki: ciach 
-oświecenie; ciach- romantyzm; ciach-pozytywizm, mają jakikolwiek 
sens. Dziś wiem, że żadnego sensu nie mają. Wiem bowiem, że odbywa te 
podstawowe nurty światopoglądowe, a więc nurt oświeceniowy i nazwijmy 
go romantyczny, są nierozłączne i w każdej epoce obecne i żywe . Różnica 

polega na kolejnej dominacji jednego nurtu nad drugim. 
Cały młody Mickiewicz i jego filomaci to byli przecież na codzień, 

spóżnieni o czterdzieści lat, wolterianie. Ich myślenie, listy ich i ich, co 
najważniejsze, działanie było z gruntu oświeceniowe. Te kola naukowe 
samokształcące, te rozprawy o gospodarce, czy o przemyśle krajowym, 
świadczą o tym najwyraźniej. Mickiewicz, prawda, zaczął pisać ballady 
(strasząc nimi Marylę ) , ale życiem swoim prywatnym kierował bardzo, 
ale to bardzo po wolteriańsku. Wereszczakówna, ta była z ballad ( i to 
niezupełnie, jak tego nowe źródła dowodzą), a już równoległy z tą 
miłością romantyczną, bardzo konkretny i bardzo fizyczny romans 
z „Wenerą Kowieńską" - aptekarzową Kowalską - był już 
katastrofalnie antyromantyczny. A i język kolokwialny pana Adama 
w niczym nie przypominał Wertera, bo kiedy go nieszczęsny Kowalski 
zapytał był: „Czy to prawda panie Mićkiewicz, że pan żyjesz z moją 
żoną?" Wieszcz odpowiedział: „A wstydził by się pan o to pytać!" 

I oto „Lalka" pana Bolesława z jej, znów o czterdzieści lat 
spóźnionym, romantyzmem Wokulskiego. Powiedzmy ściślej 
- z pólromantyzmem (powstanie, Sybir, miłość idealna do Izabeli) 
i z aktualnym wielce półpozytywizmem (dorabianie się majątku na wojnie 
i małżeństwo dla pieniędzy). 

„Sprzedał się starej babie, ten niby Brutus". Koledzy o nim. 
„Wiem, że jestem świnia". Sam o sobie. 

A Rzecki zanotował tylko: „przykro mnie było, że Stach tak od ręki 
zerwał ze swoją bohaterską przeszłością i niedostatkiem ... ale już 
w drugim roku wszedł w stosunki z moskiewskimi kupcami, co bardzo 
korzystnie oddziałało na interesa". 

t 
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Całą sprawę Wokulskiego spuentował tenże moskiewski kupiec, Suz in: 
„Ach, ty pan! Ach ty bezmozgi szlachcic polski. Ot co was gubi, 
wszystkich Polaków, u was na wszystko : i na handel, i na politykę, i na 
kobiety , u was na wszy stko -serce i erce ... I to jest wasze głupstwo . A na 
wszystko to ty miej kieszerł, a serce tylko dla siebie, ażeby radować się 
z tego, co kupisz za pieniądze ' . 

A czy dziś nie mamy do czynienia z takim samym splecionym w nas 
samych nurtem komunizmu, z którego nawy kami wzrośliśmy, 
i demokracji z którą rady sobie dać nie możemy? 

A powiadają że klasyka jest martwa ... 
Niespełna trzydzieści lat temu, w mojej osobistej epoce romantyzmu, 

inscenizowałem w Powszechnym „Pana Wokulskiego ', oczywiście 
według wzorów sentymentalno-romantycznych. Był to znaczący już 
wtedy debiut Dmochowskiego i sala teatralna płakała nad j ego smutnym, 
pirotechnicznym losem. Ach, można by powiedzieć, jakiż ja bylem - choć 

raz - wierny autorowi. 
Ile k a k ro ć (tak mówiło się w moim Lwowie), otóż ile k a k r o ć 

myślę o tej wierności autorowi w którą to, w jak żelazny ekwipunek na 
drogę, zaopatrzyła całą naszą młodą krytykę, ich Pani Matka: Marta 
Fik, profesor - Tylek akr o ć mam świadomość, że ta wierność jest 
w rzeczywistości tylko wiernością wcześniejszym czytelnikom powieści, 
babcio'!l, ciotkom polonistycznym Pani Marty - i ich czytaniu. 
Przecież te ówcz esne dziewczyny, przesiąknięte były łzawym 

sentymentalizmem, który już wtedy najniesluszniej uchodził za 
romantyzm. Przecież one najpierw płakały, a potem dopiero usiłowały 
zrozumieć: co autor miał na myśli. A łzy zrobiły swoj e. 

„Lalka" w percepcji czytelniczej tamtych lat sytuowała się bardzo 
blisko „ Trędowarej'', a Scaś lądował przy Stefci nieszczęsnej, chociaż 
niektórym zakochanym panienkom przypominał raczej „Dzikuskę'". 
Moja własna ciocia mówiła mi zawsze: „Lalka" to najpiękniejszy polski 
romans. Szkoda tylko, że pan Prus tyle śmieci i brudu Warszawy 
wprowadził do tej piąknej powieści. Ja ze wzruszeniem wysłuchałem 
niedawno serdecz nych zwierzeń bardzo miłego proboszcza, zwierzeń 
pełnych zachwytu nad „Dziadami" Micekiwicz a : „Niepotrzebnie tylko 
Pan Holoubek mówi tę Wielką Improwizację. 

Czy tamy książki, oglądamy przedstawienia i filmy, ale oceniamy je 
so bą . Nie mamy innej miary. „ Tak jest jak się państwu wydaje" - ten 



pirrandeltowski tytuł wystarczy za resztę . Każde arcydzieło jest 
wieloznaczne i każdy ma prawo w swoim imieniu osądzać j e. 

My górale kochamy „Kabaret Starszych Panów", bo takich 
grzecznych ludzi już nie ma - powiedział mi kiedyś baca w Bukowinie. 
I co był bodajże najgłębszy sąd o tym telewizyjnym a rcydziełku. 

Czy tam więc ija na nowo powieść pana Prusa i co mnie uderza przede 
wszystkim? - Przeciże to są w dalszym ciągu jego ,Kroniki:" 
warszawskie spięte niespełnionym romansem . I uderza mnie poezja tych 
opisów . Tak. Poezja zawarta w prozie. T a sama którą oddychają 
„K roniki", ta sama co Nałkowskiej w „Medalionach" la sama, która 
z achwyca w „Dziennikach'' Gombrowicza. Za ten jego jed n opis, 
zachowań ojca, który uciekł z domu przerażon_v śmiertelnym 

poparzeniem swojej córeczki, oddałbym wszystkie wiersze Miłosza . Albo 
teff wspaniały czterogłos nad konającym psem : ,Dobić, czy pozwolić .mu 

zdychać? !" 

Szanuję szkolę i wiem, że nie ma ona innej drogi jak szufladkowanie . 
Poezja to wiersz - proza to .. . proza. I koniec . Ale naszym stałym 
obowiązkiem, tak indywidualnym czytelnika, jak i z biorowym - tea tru, 
jest odkrywać pod tą szkolną skorupą, narosłą na arcydziełach, ich 
wieczne życie i ich przemiany zachodzące w czasie. Arcydzieła są j ak 
zwierzęta, żyją własnym żydem i rozwijają się razem z nami. A nasz 
czas i związana z nim wiedza i nauka pozwalają nam dziś wiedzieć więcej 

o bohaterach Prusa aniżeli on sam o nich wiedział . 

Czytam „Lalkę" . R omans to czy nie romans? Ona, 
dwudzies tosześciole tnia) bardzo już spóźniona dziewica, na samej 
ostatecznej granicy zamążpójścia. On, podstarzały amant ( W okulski ma 
czterdzieści sześć la t) . Prus notuje w „K ronikach' : „ W czoraj w Alejach 
Ujaz dowskich rozszalałe konie stratowały pięćdziesięciole tniego 

mężczyznę. Starca odwieziono do szpitala" . W'okulskż kocha się idealnie 
dwa lata i ten obłęd miiosny, kończy mu się nagle, kiedy salonmvy mydłek, 

kuzynel< Izabeli - Starski oświadcza jej, że po ślubie z W ok ulskim 
uwiedzie ją albo weźmie przed ślubem (w iamtej epoce, była to rzecz nie do 
pomyślenia) . I mimo, że bohater nasz słyszy jak Izabela mówi 
Starskiemu: „Oświadczam ci że nie wejdziesz za próg naszego domu .„ 
a gdybyś o.~mielil się ... powiem mu wszy srko!" lv!imo to z rywa z nią. 
,Jestem sentymentalny i nudny" mówi o sobie i chyba trafnie mów·i, 
albowiem biada sentymentalnym. Może dlatego nie przestałem go lubić 
i jak dawniej wzrusza mnie jego miłość . 

-

Ale ... zacząłem się uważnie przysłuchiwać argumentom Wąsowskiej 
i myślom Izabeli, dość precyzyjnie zapisanym przez Prusa. 
Zrozumiałem, że Łęcka nie mogla wyjść z a człowieka, który, choć 
powodowany uczuciem, :tachowywał się wobec niej z taką agresywnością. 
Wątpię również czy którakolwiek z dzisiejszych dz iewczyn, z ambicjami, 
postąpiłaby na jej miejscu inaczej. A mimo to - kapituluję. Czy tylko 
przed nędzą? Jak niegdyś sam W oku/ski? 

I taki mnie szlag trafił, na niesprawiedliwość naszą, którą 
zdeprecjonowaliśmy racje tych kobiet, że postanowiłem zrobić 
przedstawienie, prezentujące te ich niezbornie jeszcze wtedy 
wyartykułowane prawdy. Prawdy, które dziś stały się powszechnymi. 
Prawie„. powszechnymi, bo trudno liczyć się tu ze zdaniem panów, 
którzy - greckim zwyczajem - jeszcze dziś uważają kobiety za swoją 
własność i rozporządzają ich ciałem według swojej woli. Czas tych 
panów, niedaleki, jak mówi poeta i przeciw ni"! warczy moje 
przedstawienie. 

Co się zaś tyczy samego zakończenia„. no cóż? Nie ulega wątpliwości, 
że jest kontrowersyjne i dowolne, jak każda indywidualna interpretacja 
powieści, która pobudza wyobraźnię. 

A swoją drogą, ja zawsze dawałem szansę kobietom. I to do ostatniej 
chwili. Daję ją i Izabeli. Czy z niej skorzysta? 

Paniom dedykując moje przedstawienie kreślę się ze stałym Ich 
uwielbieniem 

Adam Hnuszkiewicz 



------
Z „KRONIK" 

Ponieważ obecnie wstępujemy w ten przedział 1875 roku, w którym municy
palność troszczyć się musi o sienniki dla osób lubiących pogodne noce 
przepędzać pod odkrytym niebem, sumienność więc kronikarska nakazuje 
nam zwrócić przede wszystkim uwagę na Saski Ogród, do którego amatorowie 
snu na świeżym powietrzu najchętniej się garną. Otóż odkładając na bok 
kwestię świeżości powietrza w Warszawie, przypominamy wszystkim ukształ
conym czytelnikom, że zgodnie z wolą Bożą i zasadami chemii nowoczesnej, 
powietrze obowiązane jest składać się - przeważnie z tlenu i azotu z małą 
domieszką pary wodnej i kwasu węglanego i że, co idzie za tym, kurz, jaki 
podnoszą ogony sukien damskich w Saskim Ogrodzie, jest dodatkiem zarówno 
kosztownym, jak i bezużytecznym. 

Powiedzieliśmy kosztownym, ponieważ dla wzniecania go każda osoba płci 
żeńskiej dokupywać musi umyślnie na ten cel kilka łokci materii, dla której 
najzupełniej obojętnym jest, czy zostanie zjedzoną przez mole, czy też wytartą 
o bruki miejskie lub ulice ogrodów. Nazwaliśmy kurz dodatkiem nieużytecz
nym, ponieważ ludzie i bez niego tracą w Warszawie oczy i umierają na 
suchoty częściej niż w jakimkolwiek innym mieście. 

Z tych tedy powodów nic rozumiemy, dlaczego ponętne panie nasze tytułem 
próby nie mogły na przykład na rok bieżący poskracać swoich ogonów, za 
pomocą których chcą zamienić ogród na salę balową, a w istocie zamieniają na 
coś środkującego między stodołą i rajtszulą. Długi ogon wprawdzie dla 
znających teorie komentatorów nieszczęśliwego Darwina może być symbolem 
postępu i radykalizmu, dziś jednak wydaje się anachronizmem, choćby 
dlatego, że cesarsko-niemieckie demokratki i komunistki nie za pomocą 
ogonów, ale za pomocą czerwonych krawatów wyróżniają się od niepo
stępowych kobiet. 

Długie ogony, co więcej, nie tylko przyczyniają się do zatrucia powietrza 
i zamącenia spokojności publicznej, ale nadto przeszkadzają powstaniu 
całkiem nowej a użytecznej instytucji . 

Jestem sobie, panie dobrodzieju, uczciwym i spokojnym obywatelem i nie lubię 
wsadzać nosa do cudzego prosa, ale te babskie wybryki stunęły mi już kością 
w gardle i dlatego umyśliłem raz, a dobrze wystąpić. Z tego powodu umyśliłem 
niniejszym zaproponować następującą propozycją, aby dla uratowania zdrowia 
i życia ludzkiego tudzież dla niezanieczyszczania Saskiego Ogrodu rozdane były 
stróżom przy tymże ogrodzie stojącym, wielkie nożyce celem ucinania ogonów 
u sukien kobiecych, według miary, jaką przy niniejszym załączam. 



W którymś z numerów «Kuriera» czytałam, że wynalezione zostały nowe 
butelki do wody sodowej. Butelki te mają mieć w szyjce kulkę szklaną, którą gaz 
sam wypycha do góry i ty m sposobem zatyka szyjkę;jeżeli zaś kto chce nalać sobie 
wody do szklanki, wtedy wpycha kulkę palcem w środek i nalewa . 

M oim zdaniem jest to wynalazek bardzo piękny, k tóry należałoby jak 
najprędzej upowszechnić, z tym wszystkim jednak sądzę, że posiada dwie wady, 
a może zresztą nie posiada żadnej, tylko że wynalazca nie chciał dokładnie ogłosić 
swej tajemnicy. 

Pierwsza wada jest ta: kulka siedzi w szyj ce wówczas,jeżeli gaz j est w butelce, 
ale jeżeli gazu nie ma, to kulka musi upaść na dól. Otóż czyby pan nie poradził 
wynalazcy, ażeby do kulek kazał przywiązywać sznureczki, które mogłyby 
służyć nie tylko do wyciągania kulek z wnętrza flaszek, ale nawet pozwoliły 
zatykać flaszkę napełnioną wodą sodową, w której zupełnie nie ma gazu. 

Druga wada jest nierównie ważniejsza. Wynalazca mówi, że dla nal.ania wody 
dość będzie wepchnąć palcem kulkę w środek. Otóż przypominam sobie, że kiedy 
pewnego razu Mania wepchnęła palcem korek do flaszki z wodą sodową, to woda 
wyleciała jej na twarz, na suknię i na mankiety, jeszcze szczęście, że jakiego 
wypadku nie było. Muszę także powiedzieć ( tylko niech się Pan nie śmieje ze 
mnie) , że z butelek, którym potrzeba kłaść palce w szyjkę, tylko panie mogłyby 
nalewać panom wodę, a panowie paniom nigdy, boby to było niegrzecznie 
i niedelikatnie z ich strony . 

Na tym kończę, ponieważ jestem bardzo znużona. Pierwsze wystąpienie na 
polu pracy szerszej robi na mnie tak dziwne wrażenie, że muszą prawie zadać 
sobie gwałt, ażeby się nie rozpłakać. Z niecierpliwością czekam odpowiedzi, która 
mi wskaże, czy mogę nadal zabierać głos w sprawach publfcznych, czy też muszę 
się zamknąć w tym ciasrtym kółku, jakie dla działalności kobiecej zakreśliły 
przesądy wieków. 

Szanowna Pani! Uwagi jej, dotyczące kwestii butelek, w zupełności 

podzielamy. Wynalazca bowiem powinien, zgodnie z trafnym poglądem pani, 
przywiązywać sznureczki do kulek do zatykania nawet takiej wody sodowej, 
w której zupełnie nie ma gazu, a nadto do każdej zakupionej butelki powinien 
dodawać gratis jeden kauczukowy garnitur kapitana Boytona dla zapobieżenia 
tym nieprzyjemnoś_ciom, na jakie naraziła się panna Maria wpychając palcem 
korek w naczynie napełnione wodą sodową. Zresztą przy ostatnim warunku 
nie obstajemy, od czasu jak jeden z naszych znajomych zaproponował, aby dla 
nienarażania się na ochlapanie wodą nowowynalezione butelki otwierać 

w drugim pokoju. 

Kobiety mają dziś gimnazja, szkoły wyższe, szkoły fachowe; uczą się leczyć 
chorych, szyć obuwie, śpiewać, malować. Ale gdzie jest szkoła, która by 
nauczyła je ... ubierać się? ... 

Nie myślę dotykać wszystkich stron szczęśliwie panującej mody, która za 
pomocą ogonów, fałdów, frędzli i tym podobnych dodatków robi z kobiet 
- ruchome wystawy tapicerskie. Mniejsza o nią. Chodzi mi jednak o ... buciki, 
przeciw którym wielkim głosem protestuje medycyna i estetyka. 
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Pan Bóg stworzył nogę na m, ażeby cała jej podeszwa przylegała do ziemi . 

T ymczasem d_z iś ~pieraią. s ią na ziemi tylko pałce, śc i śnjęte i pognie ione, 
cała podeszwa b1egme ku gorze, a pięta sterczy gdz ieś, o kilka cali na z iemią. 

Chód taki nie może być pewny ... upaść łatwo! ... 
I dlaczego robi się to wszystko? Dlaczego noga jest spętana i obo lała? 

Dlacze_g? kości jej skrzywiają s ię, żyły wyciąga j ą, musku ły słabną, a skóra 
~artw1e!e? D_lac.zego chód ludzki zamienia się (strach pomyśleć!) na chód ... j uż 
me powiem 1ak1? ... Dlaczego wreszcie cały organizm kobiecy naraża się na 
ciężkie choroby? · 

A - dlatego, ażeby noga była mała! 
~rzepra,~zam. Według pr~wideł estetyki, noga nie powinna być ani „duża", 

am „~ał_a „' tylko_-:- proporCJonalna do wzrostu całej osoby. W pogoni więc za 
„małosc1ą doszhsmy do „ brzydoty" , bo noga zbyt mała, krzywa i chora jest 
- brzydka. 

Znam ludzi, którzy zapatrzywszy s ię na s c h i ń s z c z o n e nogi kobiet 
stałe_go ~ądu mów!ą'. że ~n?ielk i mają nogi za duże. T o chyba jest bajka. 
Ai:g1elk1 muszą ~1ec nogi me spętane, formy i wielkości naturaln e, takie, jak 
miały Greczynki 1 Rzymianki, jakie dziś widzimy na posągach . 

~~~ znajdzie_ s_ię u nas grupa kobiet o tyle samodzielny h , że odrzucą 
?z1s1e1sze ~rz~w1~1, wąskie w palcach i wysokie nad podbiciu? Tego nie wiem 
1 nawet me sm1em przypuszczać. Powtarzam jednak, że noga za mała" 
i „skrzywiona" nie jest piękną, ale brzydką. " 

_W ko~l_cu, ~edług o~i~ii lekarzy, z powodu owych trzewików ogromna 
w1ększosc kob1.et, osobh':"1e młodych, jest chorą. Nie zapominajmmy zaś, że 
:vraz ze zdrowiem ulatuje urok i szczęście kobiety i że takie osłabnięcie żon 
1 matek grozi przyszłości narodu. 
M~śl~ że ~westia ta mogłaby bardzo nasunąć ideę „ towarzystwa nie

przyiac1ółek ciasnych bucików", których wynalazca bodaj - jak to mówią 

- z piekła nie wyjrzał! ... 

P~zy Drodze Warszawsko-Wiedeńskiej utworzono kasę oszczędności, natu
ralme, dla_ osó~ służących w tej instytucji. Pomysł bardzo dobry, choćby ze 
względu, ze głowna kasa oszczędności w Warszawie jest - „jak przepaścista 
skała, na którą ani wejść bez trudu, ani zejść bez niebezpieczeństw nie można". 
Cóż jedna_k z. dobrego pomysłu, jeżeli obwarowany on został następnymi 
przykazamam1: 

Jam jest twoja kolej, któram cię wywiodła z ziemi nędzy i z domu lichwy: 
I. Nie będziesz służył innej kolei przede mną. 
2. Nie będziesz brał pasażerów nadaremnie, ani wołów, ani osłów ani 

żadnej rzeczy. ' 
3. Pamiętaj - abyś dzień imienin twoich zwierzchników święcił. 
4. Czcij zawiadowcę i nad.konduktora swego itd. 
Co byłoby jeszcze na miejscu, gdyby nie przykazania dalsze: 
ro. Nie będziesz miał w kasie oszczędności więcej niż pensję dwuletnią. 

ł 
I 

1 r. Żona nie oszczędzi więcej niż twoją pensj ę j ednoroczną, a dzieci- więcej 
niż pół twojej pensj i jednorocznej. 

Zatem kobiety n ie mają prawa oszczędzać więcej niż połowę tego co ich 
mężowie? Jeżeli ktoś jest dróżnikiem i może oszczędzać najwyżej 300-400 rs 
w ciągu życia to już jego żonie wolno ty lko od łożyć r 50-200 rs. A j eże li osoba 
ta jest, jak mówią F rancuzi, une sage femm e, kobietą roztropną, i ma większe 
dochody niżeli jej mąż , to co powinna robić z resztą pienjędzy? 
Zarząd Drogi Warszawsko-Wiedeńskie j po głębszy ch badaniach antropolo

gicznych doszed ł widać do przekonania, że kobieta pod każdym względem 
warta jesr r lko „półch łopa" . \Vaży połowę tego co on, jada i mówi dwa razy 
mniej niż on, a więc - oszczędzać ma prawo znowu dwa razy mniej. zyby 
zarząd nie raczył z zasady swej wyciągnąć dalszych konsekwencyj i - urządzić 
dla kobiet dwa razy tańsze bilety jazd y, niż się to praktykuje dzisiaj. 

Tak tedy wobec Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej kobieta jest „półchłop
kiem" albo „półczłowiekiem", jak komu łatwiej wymawiać. W oczach jednak 
pewnego obywatela spod Mławy, który część swych obowiązków względem 
ojczyzny spłaca korespondencjami do gazet, kobieta jest czymś - nieokreś
lonym. 

Inny jakiś patriota rzuci ł myśl , aby kobiety uczyły się ogrodnictwa 
w nowozałożonej szkole. Myśl dosyć przytomna i pod względem obyczajowym 
nienaganna. Na nieszczęście, jest ona świeżą, a to wystarczyło dla zatrwożeniu 
spokojnego obywatela pod Mławą, siada tedy i w pocie czoła wyciosuje 
korespondencję, w której donosi, że on, obywatel spod Mławy, lęka się 
namawiać kobiet do szkoły ogrodniczej, a to z powodów: 

„Uczęszczać by tam mogły uczennice nieco starsze, dla których towarzys
two młodzieży męskiej mogłoby być żenującym". 

Przebóg! a na cóż rosną „ nieco starsze uczennice", jeżeli nie na towarzyszki, 
i to dozgonne, „młodzieży męskiej"? Chyba szanowny korespondent pod 
wyrazem „nieco starsze uczennice" rozumie istoty zwane w j ęzyku gminnym 
„starymi babami"? Ale w takim razie nie młodzież męska dla nich, lecz one dla 
młodzieży męskiej byłyby przedmiotem „żenady". 

Garnięcie się do nauki i pracy ze strony kobiet dziwi i trwoży konserwatys
tów z profesji, którzy obliczają już epokę, kiedy z winy kobiet świat będzie 
musiał się skończyć. Nieprędko to nastąpi, a dzisiejszy ruch kobiecy, tak zwana 
kwestia emancypacji, jest zjawiskiem najzupełniej naturalnym. 

Gdyby ludzkośc można było stopić w jeden posąg, z mężczyzn w bryle tej 
utworzono by zapewne siłę fizyczną, wytrwałość, wyobrażnię i rozum, z kobiet 
zaś - wrażliwość i uczuciowość. Są one rzeczywiście bardziej wrażliwe 
i uczuciowe od tych, którzy mają prawo dwa razy więcej oszczędzać niż one, 
i - z tego powodu są niejako barometrem ludzkości, czują pogodę, niepogodę 
i czas zmienny w cywilizacji i ostrzegają nas o tym, wyprzedzają ponikąd. 

Kto wynalazł pocałunek? Kobieta, jako istota czulsza. Kto pierwszy odział 
się ? Znowu ona, jako wrażliwsza na zimno. Kto pierwszy upomniał się o chatę? 
Znowu ona. Kto zaczął odkładać dzisiejsze zapasy na jutro? Znowu kobieta, 
która jako słabsza , nie mogła liczyć na rezultaty polowania. a kto pierwszy 



odczuł piękno w naturze, komu potrzebne były ozdoby? Czyje przywiązanie 
stało się podwaliną trwałych związków między ludźmi ? 

W każdym wybitniejszym ruchu cywilizacji kobiety wyrywają się naprzód. 
W wojowniczej Sparcie znajduje się matka, która podając tarczę synowi mówi: 
„Z nię lub na niej". W wykwintnych Atenach spotykamy Aspazję, rodzaj 
polityka, filozofa i miłośnika sztuk - w spódnicy. W republikańskim Rzymie 
jest Lukrecja, Kornelia i inne, a w czasach upadku cały legion bogatych 
i dobrze wychowanych rozpustnic. 

W wiekach średnich klasztory i inne m1eisca umartwień zapełniają się 
kobietami, za wielkiej rewolucji taż sama płeć tańczy około rusztowania. 

W wiekach średnich klasztory i inne miejsca umartwień zapełniają sale 
odczytów, chcą być doktorami filozofii i- szyją buty. Co to znaczy? Czyby się 
istotnie niektórym reprezentantkom tej płci w głowach przewróciło? ... 

Bynajmniej. Czują one tylko, że żyjemy w epoce, kiedy potrzebną jest 
rozległa wiedza i kiedy - nie dość pracują mężczyźni. 

Dajcie powszechną oświatę, czasy spokojne, ogólny dobrobyt; niech praca 
męża wystarczy na utrzymanie żony i córek, a kobiety wyprą się emancypacji. 
Będą wolały stroić się, słuchać śpiewu s łowika i wieńczyć poetów składających 
na ich cześć madrygały. 

Niech więc szkoła pesymistów spod Mławy będzie spokojna. Świat się 
jeszcze nie skończy, choć kobiety słuchać będą kursów ogrodnictwa. 

Dzieje ludzkości świadczą , że 1° panny po wsze czasy miały skłonność do 
sakramentu małżeństwa, 2 ° młodzież męska po wsze czasy czuła niewy
tłomaczony pociąg do płci słabej i 3° że jednym z warunków kojarzenia się 
wielkiej liczby małżeństw są ożywione stosunki towarzyskie. 

Dwa pierwsze punkta istnieją i dziś jeszcze w całej mocy. Dla mężczyzny, 

który by nawet na widok ogona sukni kobiecej nie dostawał dreszczów (ach! 
przepraszam! ... znam jeden wyjątek .. . ), i nie znam piękności od siedemnastu 
do sześćdziesięciu lat, która by nie była gotową „opuścić ojca i matkę" i pójść 
za ideałem swych marzeń. Trzeci jednak punkt, tj. stosunki towarzyskie, 
martwieją u nas z każdym dniem i liczba małżeństw zmniejsza się. 
Ponieważ bardzo wiele zależy mi na tym, aby ludność innego kraju 

wzrastała, pozwolę więc sobie wypowiedzieć na temat małżeństw parę zdań 
ogólnych. 

Nasze panny posażne są bardzo wybredne i rozpieszczone.Jeżeli która może 
wnieść mężowi na przykład I 5 ooo rs, to już pędzi życie wśród wykwintu 
i gardzi małżonkiem mającym na przykład 1000 rs rocznego dochodu i nic 
więcej. 

Ależ, droga pani! do zbytku przyzwyczajać się nie należy ... to jedno. Po 
wtóre zaś, młodzieńcem z pensją tysiącrublową także pomiatać nie wypada. 
Taki bowiem pan, bierze rzeczy ze stanowiska finansowego, znaczy to samo co 
pięcioprocentowy papier na sumę rs 20 ooo; wart jest zatem więcej niż posag 
pani. 

Niech panny nasze nauczą się ludzi szanować, bo źle będzie. Nie trzeba 
szukać ideałów w tużurkach; średnio ukształcony rzemieślnik, buchalter, 
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aptekarz, słowem, człowiek fachowy, lepszy jest na urząd męża od stu p eców. 
Człowiek fachowy może w krótkim czasie podw ić i potroić wzięty po żonie 
posag; jego żona znowu, j eże l i jest istotnie wyżej od niego wykształconą, może 
dokończyć jego edukacji i - powstanie małżeństwo zasobne i wzorowe . T ylko 
żadnych marzen i żadnych gr ymasów, bo będziemy rutkę siały! „. 

Po wtóre . Jakie takie stosunki towarzyskie istniej ą w czasie zimy: młodzież 
płci obojej schodzi s ię na balach, wieczorkach i nab iera do siebie skłonnośc i. 
Lato jednak haniebną wytwarza przerwę i stosunki się oziębiają. Z tego zatem 
powodu radziłbym u r z ą dz a ć wie 1 ki e m a j ów ki (gdy naturalnie zrobi 
się cieplej ). Mamy przecież tyle instytucyj zbiorowych jak: obie resursy. 
T owarzystwo Muzyczne, Harmonię„. Członkowie i członkin ie ich powinni by 
się bawić w czasie lata, które dziwnie uspasabia serca ludzkie do uczuć 
mających wielki wpływ na pewną gałąź gospodarstwa społecznego . Korzysta j-
my więc z tej pory!.„ · 

Był czas, że ród niewieśc i (nie w Warszawie wprawdzie, ale na świecie) 
bardzo natrętnie j ął dopominać się o przywileje męskie . 

- Ja chcę być doktorem! - mówiła jedna dama tupiąc nóżką. 
- No!„. dlaczego nie zrobicie mnie jenerałem? - pytała ze łzami druga. 
- Przywłaszczyliście sobie monopol! - szeptała trzecia druzgocząc wachlarz 

białymi jak śnieg rączkami. 
I wnet jedne z nich włosy sobie postrzygły, inne wystąpiły na mównicę, 

a jeszcze inne, nie poprzestając na szpicrózgach i binoklach, przyswoiły sobie 
tę część męskiego ubioru, bez której marynarka byłaby czczym frazesem. 

„.Wtedy Jowisz stworzył kobietę z brodą i - zawstydziły się„. 

Przypatrzcie się jej, piękne damy, wszakże to najwyższy wyraz eman
cypacji„. F raszka - buciki lakierowane, marność - kamizelki z wyłogami, 
drobnostka - jeżdżenie konno po ułańsku. Broda saperska - to mi grunt! „. 

A jednak ze strachem myślicie o niej i nie dziwimy s ię. Brodata Ewa nie 
skusiłaby Adama, u nóg takie j że Kleopatry nie składano by koron. Uczuciowy 
Romeo nie garnąłby się do całowania Julii potrzebującej balwierza, Des
demona z faworytami prawdopodobnie po dziś dzień klepałaby godzinki 
w którymś z weneckich kościołów. 

Elegant składający wizytę , gdy usłyszy wyrazy: „Jestem nie ubrana!", drży 
i cofa się jak potępieniec przed ogniem, w którym rad by jednak spłonąć, 
a przynajmniej oparzyć się. Ale jakiż mrożący efekt wywołałby na nim słowa: 

- Jestem nie ogolona!.„ („.) 
W bogatej jednak kobiecej naturze pojawia się niekiedy pewna psychiczna 

właściwość, odpowiadająca fi zycznej brodzie. Mamy tu na myśli tak zwaną 
cięto ś ć, chorobę, która zwykle trapi dorastające i pieszczone panny, a przez 
nie społeczeństwo ludzkie. 

Interesujące is totki z tej kategorii są prawdziwą plagą towarzystw. Damulka 
taka zna w zysrk i o wszystkim dysputu je. Poprawia w datach historyków, 
wyryka gramacyczne błędy fil logom, żąda, aby jej matematycy w trzech 
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wyrazach obj aśnili znaczenie i cel rachunku różniczkowego, wszystkich 
wreszcie - rąbie na ieczkę„. 

Jaki taki wymiarkowawszy, o co idzie, prz rywa dyskusją i od~d na pytan ie 
i zarzuty odpowiada tylko słodziutkim uśmiechem . Mama rośnie, ciocie 
nazywają swoją s iostrzenicę bardzo zdolną panienką i wróżą jej Io przeświet
ny„ . Fałszywa wr · żba ! Naj gorętszy bowiem wielbiciel stygnie przy tego 
rodzaj u fenom enach natury i uciekają od nich, gdzie pieprz rośnie , powtarza 
w duchu: 

hoć zmysły tracę kiedy cię zobaczę 
Gdy cię nie widzę„ . nie wzdycham, nie płaczę!„ . 

Sądzil i śmy, że przy zbliżających się długich wieczorach zimowych które 
szczególn iej w czasie adwentu i wielkiego postu przechodzą zwykle na 
rozmowach, drobna ta wzmianka o fi zycznej i moralnej brodzie u kobiet 
niejednej z kandydatek do małżeńskiego urzędu wyj · ć może na do br . 
Prawdziwie uszczęśliwiony b~dę, j eże li która ze „ zdolnych panien" odniesie 
stąd duchowy pożytek i niżej podpisanego sługę zaprosi następnie na wesele. 

Po upływie kanikularnej pory roku kursa pani Ćwierciakiewiczowej rozpo
czną się na nowo; pamiętajcie więc o nich, panny, wdowy, mężatki i rozwódki , 
o, pamiętajcie, b przydać się wam mogą! „. 

Utrzymujesz, panno Zofio, że ogólnie panujący dziś pociąg do strawnego 
obiadu jest wynikiem nurtu j ącego społeczeństwo nasze pozytywizmu i uczu
ciem a raczej karykaturą uczucia, które najstaranniej wypleniać należy? 

A ja ci powiadam, że się mylisz! 
Was, moje panie, poeci udarowali tytułem kapłanek miłości, a filozofowie 

tytułem kapłanek domowego ogniska. Otóż w gruncie rzeczy wychodzi to na 
jedno; tak miłość bowiem, jak i ognisko diabła są warte, jeżeli nie posiadają 
w asekuracji dobrej, soczystej pieczeni z dobrze omaszczoną jarzyną (i 
kufelkiem piwa). 

Posłuchajcie mnie zatem, niewinne i niedoświadczone dziewice! 
Do tej pory wszystkie wasze marsze i kontrmarsze, wymierzone przeciw 

sercom Adamowego potomstwa, kierowały się na uszy lub oczy; ja zaś prawdę 
powiadam wam, żeście o dwu innych traktach zapomniały, to jest: kieszeni 
i żołądku! 

Składanie rąk w pierożek, srebrne uśmiechy, szelesty jedwabnych sukienek, 
korale ust, połysk i misterne obroty źrenic, łabędzie szyjki, złote warkocze 
niedaleko zawiodą was, jeżeli nie poprze ich jakieś parę tysięcy rocznego 
dochodu i fundamentalna kolacja. O nich to i o niej pamiętajcie, niedoświad
czone dziwice, najpiękniejszą bowiem jest ta rączka, która największy kielich 
nalewa i najlepiej urządzone zrazy podaje! 

Wszystkie fragmenty pochodzą z „Kronik" (t. I-V), B. Prusa, PIW, Warszawa 1955. 



A nna Sieradzka 

W GORSECIE 
KONWENANSÓW 

Życie panny Izabeli Łęckiej oraz innych pań 
i panienek z jej sfery upływało pod znakiem 
gorsetu - dosłownie i w przenośni . G or et, 
jako niezbędny element ów zesnej damskiej 
garderoby, formował sylwetkę wedle zal ceń 
aktualnej mody. Normy obyczajowe, obo
wiązuj ące w wyższych sferach, tworzyły 

swoisty gorset konwenansów, regulujących 
zasady postępowania. 

D o noszenia gorsetu - prawdziwego ikon
wencjonaln go - wdrażano kobi ty od dzie
ciństwa . Aby „wyrobić figurę" czyli od
powiednio ją uk ztałtować, piersze gorsety 
sprawiano już siedmioletnim dziewczynkom. 
I deał urody, obowiązujący n iemal od począt
ku XIX wieku, preferował bowiem pan ie 
mające jak najmniej centymetrów w talii - tę 

pożądaną zczupłość naj łatwiej było osiąg

nąć, ściskaj ąc s ię gorsetem niemal do utraty 
tchu. Sztywny pancerz z płótna i atłasu, 

wzmocniony licznymi fiszbinami i stalkami, 
był sznurowany z tyłu, toteż jego założenie 
wymagało pomocy służącej. W końcu lat 
siedemdziesiątych ubiegłego stulecia, gdy 
moda lansowała nie tylko wąską talię, ale 
i całą postać wiotką i wysmukłą, gorset opinał 
ciało od biustu aż do ud. Dopiero tak rygory
styczne skrępowanie ciała pozwalało uzyskać 

zamierzony efekt: jednolicie wymodelowaną 
wypukłość piersi, płaski brzuch, łagodnie 
zaokrąglone biodra. G or. et i uzupełniająca 
go bielizna ~ stanik, koszula, halka tworzyły 
niezbędne „rusztowanie", pozwalające eks
ponować wierzchni strój. 

Kręgosłup moralno-obyczajowy miało za
pewnić kobietom stosowne wychowanie. 
W pajanie zasad bon tonu: zachowania się 

wobec członków rodziny, służby , gości, spo
sobu jedzen ia, chodzenia i tańczenia, prowa
dzenia rozmowy, wybierania odpowiednich 
zajęć i rozrywek, odbywało się w domu (pod 

I 
opieką matki i guwernantek) oraz na pensji - klasztornej bądź 
prywatnej . Tam też dbano o niezbędną edukację panienek - przede 
wszystkim o znajomość języków obcych i literatury pięknej, podstaw 
artmetyki, w mniejszym stopniu historii i geografii. Do dobrego 
ułożenia należała także umiejętność wykonywania wykwintnych robó
tek ręcznych, a nader mile widziane było ujawnienie talentu muzycz
nego czy malarskiego . 
Znajomość francuskiego, zdobywana i doskonalona od najmłod

szych lat, była tak powszechna, że dla zachowania tajemnicy przed 
niepożądanymi słuchaczami zaczęto snobować się na język angielski, 
a nawet wprowadzać do utrwalonych zasad savoir-vivre'u wyspiarskie 
zwyczaje. Owej anglomanii, przybierającej niekiedy karykaturalne 
formy, ulegali jednak głównie panowie. 

Jednak i w kobietach ceniono iście angielską powściągliwość w okazy
waniu uczuć - zarówno radość, jak i smutek czy gniew należało wyrażać 
w sposób dystyngowany. Śmiech miał być tylko lekkim uśmiechem, 
płacz dyskretnym uronieniem łzy, złość wyniosłym i pogardliwym 
spojrzeniem. Z obcymi nie wypadało rozmawiać o sprawach osobistych, 
zaś lekka, salonowa konwersacja obracała się wokół sztuki, mody, 
podróży. O polityce, finansach, nauce dyskutowali zazwyczaj tylko 
mężczyźni. Plotkowanie na temat bliźnich było wprawdzie z kolei 
ulubionym zajęciem pań, ale i tu konwenanse nakazywały utrzymanie 
granic przyzwoitości - kto je przekraczał, jak uczyniła to baronowa 
Krzeszowska, narażony był na towarzyski ostracyzm. 

Ukazując się publicznie dama obowiązana była do przestrzegania 
określonych zasad zarówno w stroju, jak i w zachowaniu. Strój należało 
dostosować do pory dnia, roku i okoliczności. Odmienne kolory, 
materiały i dodatki składały się na ubiór domowy, inne na spacerowy czy 
podróżny, wizytowy lub balowy. Wybór toalety determinowały także: 
wiek i pozycja społeczna oraz majątkowa; najmniej wpływał nań 
osobisty gust właścicielki ... Dyktat mody był bowiem surowy, bez
względnie narzucający obowiązującą w danym sezonie linię, wyklucza
jący możliwość odstąpienia od niej pod groźbą zarzutu braku elegancji. 

W końcu lat siedemdziesiątych XIX wieku najmodniejsza stała się 
suknia princesse: krojona jednolcie, obciskająca figurę od ramion aż do 
kolan, ze spódnicą sięgającą ziemi, upietą z tyłu i wydłużoną w wach
larzowaty tren. Fason ten, uwydatniający kształty wymodelowanej 
gorsetem postaci, znakomicie prezentował się na kobiecie tak zgrabnej 
i wysokiej, jak panna Łęcka. Wymagał dobrego gatunku materiału, 
perfekcyjnego kroju i starannego uszycia. Princesse obligowała noszą
ce ją kobiety do specjalnego sposobu poruszania: powolnych ruchów 
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i drobnych kroków przy wyprostowanej sylwetce - słowem, do 
zachowania odpowiadającej nazwie sukni p stawy dystyngowanej 
księżniczki. 

W strojach domowych i spacerowych eleganckie panie preferowały 

spokojne, dyskretne barwy: popielatą, piaskową, błękincą. Kolory 
jasne, a zwłaszcza biel, zarezerwowane by ły na wieczorowe kreacje 
młodych panien. Czerwoną suknię pani Wąsowskiej uważano za 
jeszcze jeden przejaw jej ekscentrycznych gustów - tolerowanych, ale 
nie pochwalanych. Starsze damy ubierały s ię w ciemne stroje - czarne, 
fioletowe, szare. One też nie musiały j uż tak bezwzględnie przestrzegać 
nakazów mody i mogły pozwolić sobie na mniej dopasowany, luźniej
szy ubiór. Natomiast niezależnie od wieku obowiązywało ówczesne 
panie noszenie poza domem niezbędnych dodatków do stroju - kape
lusza, rękawiczek, parasolki, a w teatrze czy na balu - wachlarza. Tak, 
jak nie wypadało kobiecie, zwłaszcza niezamężnej, pokazywać się 

publicznie samotnie, bez towarzystwa kogoś z krewnych lub służby, 
tak i brak któregoś z wymienionych akcesoriów uważany był za 
przekroczenie zasad dobrego tonu w wyglądzie. 

Modny kapelusz s cał się w owym czasie jeszcze jedną ozdobą, niemal 
zupełnie zatracając walor funkcjonalnego nakrycia głowy. Niewielki, 
przybrany wstążkami i koronkami, umieszczari'y na czubku spiętrzonej 
koafiury, przypominał bombonierkę. Noszenie kapelusza świadczyło 
jednak o pozycji społecznej kobiety - tylko chłopki i służące okrywały 
głowę chustką. Nadążająca za modą pani winna była sprawiać sobie 
odpowiedni kapelusz do każdego rodzaju kreacji; mniej zamożne 
kobiety starały się kupować nowe nakrycie głowy przynajmniej na 
początku każdego sezonu. 

Prawdziwa dama nigdy nie wychodziła z domu bez rękawiczek. 
Ideałem była dłoń mała i wąska, toteż panie nabywały rękawiczki 
bardzo obcisłe, wierząc, że uczynią one rękę bardziej subtelną. 
Wzorowy rozmiar - pięć i pół - należał jednak do wyjątków i nawet 
panna Izabela, kokietowana tą nulJler3:cją przez subiekta Mraczews
kiego, decydowała się na rękawiczki pięć i trzy czwarte ... Rękawiczki, 
dobrane kolorem i gatunkiem do stroju, nosiły kobiety od rana do 
wieczora, w upał i mróz. Nigdy nie zdejmowały ich przy powitaniu na 
ulicy, gdyż podanie spotkanemu mężczyźnie odkrytej dłoni uważane 
było za lekką prowokację do złożenia na niej pocałunku. Wytrawni 
donżuani potrafili obejść ten zakaz, obracając damską dłoń tak by 
ucałować ją przez niewielkie okienko pod ciasno zapinającymi rękawi
czkę guziczkami. Towarzyszyło temu wymowne, powłóczyste spoj
rzenie ... 



Wy oko cen ionym atutem kobiecej urody była p rzez wiele stuleci 
biała, delikatna cera. Jasna karnacja odróżniała wszak dobrze urodzone 
dam od niewias t z p pól twa, kt · r pracując na świeżym powi trzu 
n ie mogły się u trzec „gm innej" opalenizn . Panie pielęgn wa ły więc 

białą piec chroniły ją, przy łaniając ręce rękawi zkami a twarz- rondem 
kapelusza, rzypiętą doń woalką a przede wszystkim przeciw łoneczną 
parasolką. L ekkie, jedwabne i koronkowe para alki t warzyszy ł y da
mom na spacerze, przy zaku ach, b erwacji wyścigów konnych. 
Nawet wycieczka .y wyprawa na grzyby nie zwalniała z posiadania 
parasolki, uzupełniającej letni strój. 

W ieczorem, udając ię do teatru lub na bal, modna pan i brała d ręki 

wachlarz. Również w jego wyborze obowiązywały okreś lone r guły : 

wchodzące w świat panienki mu iały zadowolić . ię skromnym wach
larzem z gazy lub jedwabiu, m lowan ym w delikatne kwiaty; młode 
kobiety mogły sobie pozwoli· na okazałe wachlarze ze strus i h piór, 
oprawnych w koś · słoniową; starsze panie konten t wały ię wach
larzami z cenriych koronek. Wach larz nie tylko ch i dzi ł damę. Służy ł 
także jako swoi ty parawan, pozwalający ukryć rwar.l przed niepożąda
nym ciekawym spojrzeniem lub p rzeciwnie - posłać dyskretny uśmiech 

wielbicielowi. Spo ób trzym ania wach larza jego składania i rozkładania 
był rodzajem „salonowego te legrafu", zdolnego przesy ł ać zaszyfrowane 
wiadomości ybranej osobie ... 

K onwenan c okre ' lały granice wob d stroju i zachowania. Wieczo
rowa toaleta mogła yć mocno wydekoltowana, natomiast przyzwoita 
kob ieta nie miała prawa ukazywać nogi powyżej ko tki. K okietowanie 
·p jrzeniem czy uśmiechem nie pociągało za s bą zob wiązań, za to 
mocniejsze u· ciśnięcie ręki oznaczało dopu z zenie do bliższej kon
fidencji. Małżeństwo z rozsądku - dla zachowania pozycji sp ł cznej 
i majątkowej - było .w pełni akceptowane, ale uleganie p rywom serca 
mogło narazić na towarzyskie potępienie . 

Gorset ści kający figurę można było nieco l uźniej zasznurować, 

gorset konwenansów uczyni · mniej sztywnym, ale. .. i troJ, 1 za
chowanie nie mogły zdradzać owych odstępstw od obowiązujących 
reguł. Panna Izabda Łęcka, nieostrożnie kontynuując fli rt ze tarskim, 
nazbyt rozluźniła swój gorset, niebezpiecznie się odsłoniła. T akie 
faux-pas było w świecie salonów poważnym grze hem . Być może 

ist0mie jedynym wyj ściem dJa bohaterki Prusa pozostał klasztor gdzie 
pod habitem nie nosi się prawdziwego gorsetu, a świeckie konwenanse 
us t pują m iej sca znacznie surowszym i prawdziwszym regułom po
stępowania? 



Z literatury wynika, 
że Polak kocha się na ponuro 

Wywiad z WIESŁAWEM SOK OLUKIEM, seksuologiem 

Czy nie sądzi pan, że w k raju tak konserwatywnym jak Polska 
wy chowanie seksualne w szkole wywoła sprzeciw? 

Jesteśmy krajem o ogromnych tradycjach, jeśl i chodzi o teoretyczne 
podstawy wychowania seksualnego mamy wspaniałych specjalis
tów-seksuologów. Zawsze byl iśmy też spośród wszystkich krajów 
socjalistycznych najbardzie j „do przodu ' ', jeśli chodzi o rozwój 
seksuologii, a co za tym idzie - wychowania seksualnego. Pierwszy 
podręcznik do wychowania seksualnego Cyryla Biłby został wydan y 
przecież w Polsce pod koniec lat pięćdziesiątych ... A teraz zachowuje
my się tak, jakbyśmy dokonywali odkrycia, że w ogóle coś takiego 
istnieje. 

Co sądzi pan o pomyśle realiz owania elementów wychowania seksual
nego na różnych lekcjach: polskiego, biologii itp.? 

Można i na matematyce robić na przykład studia statystyczne nad 
skutecznością metod, opartych na fizjologii kobiecgo cyklu. Ale po 
pierwsze - czy to się będzie.robiło, a po drugie - kto to będzie robił i jak 
będzie robił? -
Jeśli chodzi o naszą literaturę czy filmy, pokazują nam jedno: Polak się 
kocha na ponuro. I jeśli to mają być wzorce dla młodzieży, to ja jako 
seksuolog protestuję. Polak wyruszał na kolejną wojnę, z której 
zazwyczaj nie wracał, albo był w polu, potem wpadał do domu na 
chwilę, robił parę dzieci i znowu wyjeżdżał w pole. 
Scena erotyczna w przeciętnym filmie polskim jawi się jako ponure 
misterium. Dwoje ludzi leży w łóżku ze smutnymi minami i pali 
papierosy, potem się rzucają na siebie, a kamery pokazują roz
płomienione wybuchami niebo albo gałązki drzewa poruszane na 
wietrze. Po czym kamera wraca i oni znowu leżą z ponurymi minami 
i palą papierosy. 

Czego ze sfery seksu powinna uczyć szkoła? 

W wychowaniu seksualnym najważniejsze jest to, co się dzieje 
w rodzinie. Relacja między rodzicami jako kobietą i mężczyzną, ich 
stosunek do seksu oraz do dziecka. Albo rodzice z dzieckiem roz-

mawiają, albo nie, a rozmowa o seksie jest taką samą rozmową, jak 
o każdej innej sprawie. 
Szkoła może natomiast poukładać pewne rzeczy, dać rzetelną edukację 
seksualną. Wszystko to , o czym rozmawiano w rodzinie, podeprzeć 
uporządkowaną informacją na temat prawidłowości rządzących ży
ciem seksualnym człowieka. Tym pojęciem określam cały obszar życia, 
który związany jest z faktem posiadania płci, ze wszelkimi tego 
konsekwencj ami. ( ... ) 

Co sądzi pan o obawach, że „uświadomiona" młodzież wcześniej 
podejmie współżycie? 

Nie jest niczym dobrym moralność z braku okazji lub ze strachu. 
A może właśnie ten brak rzetelnej informacji skłania młodzież do 
podejmowania pochopnych decyzji, czasami o opłakanych skutkach. 
Nie można bać się powszechności informacji o prezerwatywach 
i twierdzić, że może ona doprowadzić do podejmowania przez 
młodzież wczesnego współżycia. Czynniki, które składają się na 
podjęcie takiej decyzji, są bowiem bardzo złożone. Na przykład często 
wcześniej decydują się na to dzieci rodziców, którzy nie okazywali im 
miłości i nie rozmawiali z nimi o sprawach seksu. Dzieci, dla których 
matka i ojciec nie stanowili wzorów kobiety i mężczyzny. Ogólnie błąd 
popełniany w Polsce polega na tym, że młodzieży za często mówi się: 
„nie rób tego", a za mało: „ty decydujesz, ale naucz się decydować; 
myśl nad tym, co robisz" . 

Rozmawiała IZABELLA WIT-KOSSOWSKA 
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