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Sztuka Anny Wakulik powstała podczas Międzynarodowej Rezydencji w The Royal Court Theatre 
w Londynie w 2011 roku, sfinansowanej ze środków British Council. 
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Księga pierwsza 

XVI 
Kobieta Pl'?-enigdy pierwsza 
kochan ów swoich nie łowi. 
Lecz lubi być zaczepioną 
i poddać się kochankowi. 

( ... ) 

Jeśli jednak wzgarda jeno 
odpoVv'iada na twe żądze -
nie nastawaj. Zarządź odwró 
Najlepsza to rzecz, jak sądzę 

Kto uchodzi przed kobietą, 
ten ją kusi, ten ją nęci, 
kto się jej narzuca - zwykle 
bywa przedmiotem niechęci. 
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Miłość nowąjakością w małżeństwie 

W maju 1985 r. w Radżastan ie, jednym ze stanów Indii, w c iągu 24 godzin celebrowano 40 tys małżeństw. 

Panuje tam opinia, że miłość jest uczuciem zbyt przypadkowym, aby stać się fundamentem małżeństwa 
Jednocześnie wobec rozwodu (który istnieje) wyraża się dezaprobatę w środowiskach wiejskich, można by więc 
sądzić, że owe małżeństwa zostaną skonsumowane i przetrwają całe życie. 

Tymczasem dziś we Francji nikt nie zakłada rodziny inaczej niż na podstawie związku dwoJQa kochających się ludzi. 
Z historycznego punktu widzenia jest to idea nowa. Philippe Aries wykazał, że małżeństwo , w którym mężczyzna 
może odtrącić swoją żonę i ponownie s ię ożenić, jest modelem najbardziej rozpowszechnionym w czasie 
i przestrzeni. Przy tym nierozw iązywalne monogamiczne małżeństwo jest jego zdaniem .wielkim historycznym 
osiągnięciem zachodniego seksualizmu•. 

Do X w., wśród ludzi szlachetnie urodzonych, małżeństwo wynikające z umowy między dwoma rodzinami miało 
charakter prywatny oraz świecki , do którego Kościół nie miał prawa się mieszać. Jeśli kobieta nie zachodziła 
w ciążę , zostawała uznana za bezpłodną i odesłana do rodziny lub klasztoru( .. . ). 

W Kościele doszły do głosu dwie koncepcje - model ascetyczny, nawiązujący do św. Hieronima, traktujący 
małżeństwo jako sprawę wulgarną, nieomal zwierzęcą, którą Kościół nie powinien się zajmować, oraz model 
Pauliński , reprezentujący pogląd , iż .lepiej się ożenić niż płonąć". Dopiero w XIII w., w związku z zakazem 
kazirodztwa, Kościół zdołał włączyć się w kontrolę małżeństw i narzucić nierozwiązywalność więzów małżeńskich, 
czemu szlachta była przeciwna („ .). 



Słowo 

pochodzi z języka łacińskiego (concubina) i oznacza tę, która z kimś sypia. 
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Największa zbrodnia prawa karnego 

Das grósste Verbrechen des Strafgesetzes - .największą zbrodnią prawa karnego· - nazwał niemiecki uczony 
paragraf, obowiązujący dotąd we wszystkich prawie ustawodawstwach, a naznaczający ciężkie kary 
za przerwanie ciązy. Kary te grożą zarówno matce, jak tym, którzy jej w przerwaniu ciąży pomagają. 
Równocześnie większość kryminologów stwierdza, że prawo to nie ma żadnego wpływu i liczba sztucznych 
poronień wzrasta w ogromny sposób. Życie zawsze byle w ej mierze silniejsze od ustaw i od sankcji karnych; 
tym bardZJej okazuje się nim życie nowoczesne w tak zmienionych płynące warunkach. { .. ) 

Gdyby zestawić wypadki śmierci młodych kobiet wypadki ciężkich i trwałych schorzeń , które z obecnego 
bezdusznie podtrzymywanego stanu rzeczy wynikają, zadrżeliby może ci, którzy w zaciszu wygodnego gabinetu 
układają swoje ustawy. A gdyby doliczyć inne, pośrednio wynikające z nich skutki '. samobójstwa, dzieciobójstwa 
1 inne klęski . wówczas zrozumielibyśmy, z jaką słusznością nazwano ten artykuł .największą zbrodnią prawa 
karnego·. 

Podczas gdy nasi prawodawcy traktują w swoim projekcie przerwanie ciąży na równi z dzieciobójstwem (!!!) . 
społeczeństwo - ubolewając nieraz nad jego koniecznością - absolutnie nie uważa go za występek. Wręcz 
przeciwnie, mrmo frazesów o dostojeństwie macierzyństwa , tysiąc razy łatwiej przebaczy• społeczeństwo matce 
przerwanie ciaży niż urodzenie nieślubnego dziecka. ( .. ) 

Ileż zmieniło się w świecie od czasu, gdy tworzyły się te pojęcia prawne! Kobieta stała się równowartościowym 
obywatelem, zaJęła m1e1sce we wszystkich dziedzinach, u wszystkich warsztatów pracy, nieograniczone 
macierzyństwo nie jest już, nie może być Jej ideałem . Zmieniły się warunki życia . Zmienił się i stan medycyny. 
Przerywanie ciąży stało się faktem potocznym wcale nie tylko w wypadkach wyjątkowych życiowych katastrof; 
stało się faktem częstym w życiu małżeńskim , praktykuje je niejedna pani sędzina , niejedna pani prokuratorowa„. 

Gdy mowa o polityce populacyjnej, inną ona wsza będzie w krajach mających niedobór ludności , a tych, które 
nie wiedzą, co począć ze swoim nadmiarem. U nas stale ten nadmiar ludzi odpływa przez em gracię . I jakich· 
najtęższy, najbardziej rzutki i wartościowy mateńal. Więc tracić przez emigrację tęgi mateńał ludzki, a zastępować 
go dziećmi nędzy i choroby, to ma być polityka populacyjna? 

Streszczając całą rzecz, przeciwnicy karalności rozumują tak. skoro prawo karne jest bezsilne, skoro me umie 
pomóc, a umie szkodzić, nie powinno się w to mieszać . Zostawić sprawę matkom, licząc na ich instynkt 
macierzyński . Malo która matka przerwie ciążę bez ważnych pobudek. Starać się stworzyć na drodze 
ustawodawstwa cywilnego i opieki społecznej takie warunki, aby przerywać ciąży nie potrzebowala. Rozszerzyć 
bodaj prawo do przerwania ciąży na tzw. wskazania społeczne . Uświadamiać ewentualnie co do sposobów 
zapob1egan1a niepożądanej ciąży ale to osobny, jakże doniosły temat! I - wciąż to trzeba powtarzać - o ile się nie 
może pomóc, nie szkodzić. Medycyna ma swoje godło , które wypisane jest w salach klinicznych: 
primum non nocere, przede wszystkim nie szkodzić. Czyż ta sama zasada nie powinna by obowiązywać i w prawie? 

Tadeusz Boy-Żeleński, Piekło kobiet, Warszawa 1960. 



Oczywiście, są to mityczne korzenie naszej cywilizacji, które za 
zostać na dłuższy czas ograniczone przez kulturę judeochrześcijańską. Kobiety były jeszcze do nie awn 
wykluczone z polis, wspólnoty wolnych obywateli-mężczyzn , Odsunięte od rytuałów, skazane na milczenie 
w świątyniach i kościołach . 

Jak pokazuje Eleonora Zielińska , spędzenie plodu weszło w orbitę prawa karnego w Rzymie dopiero 
na przełomie 111111 wieku. ( ... ) Kościół piętnował rozmaite występki i grzechy kobiet związane z ich seksualnością 
i płodnością. W Europie apogeum represyjności przepisów o przerywaniu ciąży przypada na połowę XVIII wieku. 
Nie oznacza to jednak, że antykoncepcja i sztuczne poronienia nie istniały. Mieszkanki starożytnej i nowożytnej 
Europy stosowały już srodki antykoncepcyjne i poronne między innymi: podpuszczkę zajęczą, wydzieliny 
gruczołów bobra. korzenie paproci orlej, pędy, owoce i olejek jałowca sawiny. pręciki szafranu. ziela szałwii. ruty 
i mięty polnej, owoce i liście wawrzynu, korzeń kokornaka, ziele bylicy i bożego drzewka, liście ożanki, ziele szaty 
białej, ziele bagna zwyczajnego i kwiaty żyta. 

Surowe restrykcje nastąpiły wraz z rozwojem profesjonalnej medycyny (studiowanej i praktykowanej tylko 
przez mężczyzn), industrializacją i militaryzacją. Koniec wieku XIX i pierwsza polowa XX wieku to epoka dobrze 
udokumentowanego męczeństwa kobiet. związanego z ich seksualnością i płodnoscią - zakazowi aborcji 
towarzyszyły niebezpieczne, pokątne zabiegi, piętnowanie kobiet upadłych , podwójna moralność, syfilis, 
zakażenia, śmierć podczas porodu i połogu, społeczna degradacja. 

Natomiast - co wypada tutaj po raz kolejny powtórzyć - przełom lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych 
XX wieku przyniósł Europie Zachodniej i Ameryce falę przemian, które zaowocowały powszechną hberaHzacją 
prawa i ogromnym wzrostem poczucia odpowiedzialności państw za zdrowie kobiet. 

Według współczesnych badaczy debata aborcyjna przemos a ST 

rozwijających się i krajów postkomunistycznych. W tych regionach państwa nie dopracowały się 1es~ e 
odpowiedzialności za zdrowie i bezpieczeństwo kobiet jako podmiotowo traktowanych uczestniczek obywatelskich 
wspólnot. ( .. . ) 

Milczenie jest jedną z najczęściej stosowanych metafor, opisujących położenie kobiet jako grupy społecznej . 

Pierwsze feministyczne publikacje polskie po roku 1989 nosiły tytuły Głos mają kobiety i Pełnym głosem. 
Przerwać milczenie to tytuł akcji dotyczącej aborcji, gwałtów i nadużyć seksualnych, prowadzonej obecnie przez 
wolontariuszki pozarządowych organizacji kobiecych. Przemówić to tyle, co zabrać głos w sferze publicznej, 
a to łączy się z symbolicznym przekroczeniem zakazu. Kobiety chętnie nadsyłają anonimowe listy - świadectwa 
traumatycznych przeżyć. Ale wymaga ogromnego wysiłku przemówienie w imieniu wspólnoty i domaganie się 
uznania praw. ( ... ) 

.Milczenie owieczek" to stan, w jakim pozostaje społeczność kobiet. I tych osobiście dotkniętych 

niesprawiedliwością prawa, i tych, które powinny solidaryzować się z pokrzywdzonymi. Czy milczymy jako wierne 
i pokorne owieczki - istoty, dla których własne sprawy nie są ważne i które nie chcą spraw intymnych uznać 
za polityczne? Przerwanie milczenia to wbrew pozorom prosty, lecz zarazem niemożliwy początek nowego, 
lepszego kontraktu społecznego między płciami. 

Kazimiera Szczuka, Milczenie owieczek. Rzecz o aborcji, Warszawa 2004. 



O, MATKOL. 
Gdybyś ty pamiętać chciała , ile szczęścia ludzkiego związanego jest z twem słodkim imieniem! I na odwrót 
ile nieszczęścia powoduje twoje bezczucie, i oschłość i niedbalstwo! 

Kto ma mnie zrozumieć, jeśli nie matka? ... 

Kto ukoić , pocieszyć , wesprzeć, czy nie matka? ... 

Gdybyś ty wiedzieć chciała, jak bardzo kochają cię dzieci, mimo swej nieśmiałości i niesforności! Im dorośleisze, 
tern bardziej ciebie, a nie siebie miłują, bylebyś jeno kochać się dala i nie psuła ich wiary w ciebie! ( ... } 

Twoje dzieci nie są twemi dziećmi. 

Są one synami i córkami tęsknoty życia względem siebie samych. One przychodzą przez was, ale nie od was. 
I chociaż są u was, to jednak do was nie należą. 

Możecie im darować swą miłość, ale nie swoje myśli. Bo one posiadają swoje własne myśli. 

Możecie mieć w opiece ich ciało , ale nie ich ducha. Duch ich mieszka w świątyni przyszłości, 
do której wy nie macie wstępu , nawet we śnie.( .. . ) 

.Dzisiejsze życie rodzinne jest bardzo wątpliwe" rzekł mi pewien adwokat, stykający się z tą dziedziną 
w swym zawodzie.( .. . ) 

Brak wiary i brak serca w narodzie to straszna klęska w ogniskach domowych. 

Dokąd idziemy?. „ 

„Ludzie zaczynają żyć jak zwierzęta, kąsać się, pozbywać się bliskich, jak syte pszczoły - trutniów" 
(.Dzwon Niedzielny" nr 3, 1934). 

Znaczenie rodziny na tern się zasadza, że jest w niej największa serdeczność, troskliwość i oddanie życia , 
a nie wyrachowanie własne. Jeśli tych czynników dodatnich brak, to życie rodziny, życie z matką, staje się 
męczeństwem i utrapieniem naszem. Jak łatwo wtenczas najlepszej miłości przedzierzgnąć się w zapalczywą 
nienawiść, prowadzącą nawet do zbrodni? 

Kaźmira Berkanówna, O co chodzi? Kobieta w dobie kryzysu, Poznań 1934. 
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Skoro szczęście płynie z poczucia bycia tym, kim powinno się być, do czego jest się predysponowanym, 
stworzonym oraz z osiągnięcia pełni swych człowieczych możliwości, to po prostu oczywistym jest, że mężczyzna 
nie może w pełni rozwinąć się i tym samym być szczęśliwym bez .ojcowania". („ .) Można śmiało powiedzieć, 

że miarą jakości każdego mężczyzny, bez względu na to, czy założył rodzinę, czy też nie, jest wymiar jego 
ojcostwa. Wymiar zaś ojcostwa zależy przede wszystkim od sfery ducha, od rozumu i woli. Niespełnione 

ojcostwo jest w życiu mężczyzny zasadniczą, choć często nieuświadamianą przyczyną braku poczucia 
szczęścia . (.„ ) 

Wymieńmy fałszywe wzorce męskości funkcjonujące w dzisiejszym świecie i kuszące, nierzadko skutecznie, 
osobniki pici męskiej: 

(metroseksualny) z upudrowaną buzią i ufryzowanymi włoskami, wielce zabiegający 
o wygląd i stroje. Poruszający się z wyreżyserowanym i wymuszonym wdziękiem . 

Wyglądem próbujący konkurować z najładniejszymi panienkami laleczkami. 

.1.łil fruwający z kwiatka na kwiatek, nieskażony myślą o jakiejkolwiek odpowiedzia l ności. 

Pl.A Y Y bawiący się beztrosko (i bezmyślnie) na terenie seksualności kilkudziesięcioletni 
chłopczyk. Programowo niedorozwinięty, tak niefrasobliwe traktujący owoce (poczęte 
dzieci) swoich zabaw seksualnych, że należałoby się zastanowić, czy w ogóle ten 
osobnik przekroczył już próg uczłowieczenia . Choć niewątpliwie przynależy 
do gatunku człowieka, jednak nie przynosi mu chluby. 

MA twardziel, wręcz programowy brutal w dziedzinie seksualności, o zniszczonej 
(niejednokrotnie w trudzie) naturalnej wrażliwości, zdolności do wzruszeń i uniesień . 

O TRZD.NY (czytaj: bandzior) cynicznie i imponująco sprawnie mordujący wszystkich dookoła . („.) 
SZERYF Nowoczesny szeryf już nie staje w niczyjej obronie, nie poświęca się dla ochrony 

słabszych, on po prostu załatwia skutecznie swoje egoistyczne interesy. 

z własnego wyboru żyjący w pojedynkę, by móc bez żadnych ograniczeń skrajnie 
egoistycznie zabawiać się na najróżniejsze sposoby przez całe życie . Wśród zabaw 
poczesne miejsce zajmują igraszki seksualne z przygodnymi partnerami w naj
różniejszych konfiguracjach. W działaniu seksualnym tylko jedno jest niepodważalne: 
nie ma mowy o żadnych dzieciach, o żadnej odpowiedzialności za skutki swoich działań . 

Jacek Pulikowski, Szczęście mężczyzny, Poznań 2010. 
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