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JUSTYNA BUǱIŃSKA TYLICKA

Świadome macierzyństwo
.       
W ǳisie sze dobie wielkiego kryzysu gospodarczego, wszelkie redukc i, bezrobocia
i głodu mieszkaniowego oraz ogólne nęǳy klas pracu ących sprawa przyrostu ludności
danego narodu i państwa stała się barǳo ważnym zagadnieniem społecznym, ekonomicznym i narodowym. Chociaż stały przyrost ludności est siłą dynamiczną każdego
narodu, lecz ta siła nie może przerastać możliwości kulturalnych danego państwa, bo
nie liczba, lecz jakość materiału luǳkiego odgrywa tu pierwszorzędną rolę i dlatego siła
rozrodcza narodu musi być świadomie regulowana.
Historia ludów stwierǳa dobitnie, że nie ilość, lecz akość decydowała i decydue o wartości narodów, o ich sile wewnętrzne i zewnętrzne , o ich potęǳe ﬁzyczne
i duchowe , zdrowotne i moralne , twórcze i produkcy ne , sile, która byłaby w stanie
doprowaǳić luǳkość do lepszych, szczęśliwszych, sprawiedliwszych, poko owych warunków mięǳynarodowego współżycia.
Dla państw i społeczeństw nieobo ętne est, eżeli przyrost naturalny bęǳie zbyt
wielki i z góry skazany na przedwczesną śmierć, na wielką nęǳę, na obowiązkowe obarczanie instytuc i opiek społecznych, państwowych czy samorządowych; nieobo ętne est,
lecz nawet ze wszech miar szkodliwe est takie straszne marnowanie nieprodukcy nych sił
rozrodczych kobiet, które przez nadmiernie częste macierzyństwo niszczą swe zdrowie,
siły, młodość, wartości umysłowe, moralne i psychiczne, by ak np. w Polsce około %,
t . co piąte nowo naroǳone ǳiecię umierało, nie doczekawszy nawet roku życia… A dla
roǳiny, dla te na ważnie sze , podstawowe komórki życia społecznego, czyż obo ętne
est, ile nowych istot luǳkich ma roǳina wyżywić, wychować, przygotować do zawodu i do obywatelskich obowiązków? A sama kobieta — matka, roǳicielka — czyż nie
powinna mieć w sprawie rozrodczości na pierwszego głosu? Ona, która kosztem swego
ciała da e nowe życie luǳkie, by przez długie miesiące karmić, wychowywać i otaczać
na czulszą opieką swe potomstwo.
Lecz z rozwo em cywilizac i i dla różnych przyczyn i różnych celów sprawa rozrostu luǳkości czy poszczególnych narodów, tak ak wiele innych zagadnień społecznych,
została wyrwana z orbity roǳiny i decyz i matki w celu podporządkowania e nie potrzebom danego narodu, ile interesom i poglądom sfer rząǳących, da ąc tym spec alny
kierunek polityce ludnościowe .
Już w starożytności polityka ludnościowa miała swo e znaczenie.
Historia starożytne Grec i wykazu e, że w Sparcie interwenc a państwa miała swó
wpływ na przyrost ludności, uważa ąc małżeństwo za instytuc ę państwową, które celem
było wydawać na świat zdrowe potomstwo, bo to zapewniało przyrost zdrowych i ǳielnych żołnierzy. W Sparcie określano za pomocą ścisłych przepisów wiek małżonków, ich
stan zdrowotny, a na bezżennych naznaczano kary. Taką polityką ludnościową kierował
się również i Rzym w czasie swe na większe potęgi.
W tym samym czasie, gdy rządy Sparty nakazywały roǳić dużo ǳieci, inna ǳielnica
Grec i, Ateny, znane ze swych społecznych i humanitarnych rządów, uważały¹ małżeństwo

¹uważać jako (daw.) — postrzegać ako. [przypis edytorski]
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nie tylko ako komórki rozrodcze, ale szanu ąc swobodę ednostki, uznawały² roǳinę ako
moralną i społeczną podstawę narodu.
Gdy powsta e chrześcĳanizm³ ze swymi tendenc ami przeniesienia wartości życia ziemskiego na utopię życia pozagrobowego — i nie uzna ąc instynktu płciowego, a nawet i instynktu rozrodczego, szerzy ascetyzm — polityka populacy na załamu e się aż do XVI w.,
kiedy to reformac a znosi celibat kleru i szerzy zasady religĳne barǳie realne i barǳie
do życia dostosowane.
W wiekach następnych luǳkość gwałtownie się rozmnaża, bez żadnego hamulca i celowości, co przestrasza ekonomistów angielskich, a głównie pastora Maltusa⁴.
Maltus na początku zeszłego wieku poświęca dużo prac i badań sprawie polityki ludnościowe , stawia ąc barǳo krańcową teorię konieczności wstrzymania, choćby na czas
pewien, zbytniego rozmnażania się luǳkości, bo to zagraża e istnieniu z braku środków
żywności. Wywody tego ekonomisty były barǳo aspołeczne i wrogie dla wzrasta ącego
szybko proletariatu, wytwarzanego przez rozwĳa ący się ustró kapitalistyczny. W drugie połowie XIX w. powsta e prąd zwany nowomaltuz ańskim, który zwalcza nierealne
żądania Maltusa i żąda nie wstrzymania rozrodczości narodów, lecz racjonalizacji tej rozrodczości, czyli regulacji uroǳeń. W celu szerzenia idei ograniczania liczby potomstwa
powsta e przeszło  lat temu w Anglii nielegalne zapoczątkowanie Ligi Mięǳynarodowej Kontroli Uroǳeń, która do ǳiś dnia urząǳa co kilka lat mięǳynarodowe kongresy
w różnych kra ach.
Pierwsze te społeczne prądy dążące do świadome regulac i tak ważnego zagadnienia,
ak za duży czy za mały liczebny rozrost danego narodu, idą i ǳiała ą poza czynnikami
państwowymi, a nawet pomimo ich zakazu. Na ostrze i na wcześnie występowały konﬂikty w Stanach Z ednoczonych Ameryki Płn. i w Anglii. W obu tych kra ach dopiero
po wo nie światowe ⁵ akc a regulac i uroǳeń zdobyła swe prawne obywatelstwo. Ważnym
tym etapem Stanów Z ednoczonych Ameryki stał się Mięǳynarodowy Kongres w Nowym
Jorku w  r., gǳie rozległ się poważny głos nie tylko lekarzy i eugeników, ale i soc ologów, ﬁlozofów i ǳiałaczy społecznych. I wreszcie Margareta Sanger⁶, pierwsza twórczyni
ruchu regulac i uroǳeń w Ameryce, uzyskała prawne podstawy dla swe akc i, po tylu
latach ciężkie walki, prześladowań, a nawet konieczności emigrowania do Europy przed
uwięzieniem, na które skazały tę niezwykle ideową kobietę właǳe amerykańskie. A więc
w Stanach Z ednoczonych Ameryki Płn. od  akc a idei regulac i uroǳeń, nazwana
po angielsku birth control, czyli kontrolą uroǳeń, sta e się uprawomocniona, choć nie
we wszystkich stanach, nawet po ǳiś ǳień. Ale sama idea i realizac a regulac i uroǳeń
w barǳo krótkim czasie zdobyła w Stanach Z ednoczonych Ameryki Płn. barǳo liczne zastępy kobiet, obe mu ące obecnie przeszło dwa miliony, które na czele z Margaretą
Sanger zakłada ą i prowaǳą w wielu miastach poradnie i kliniki w sprawach zapobiegania
ciąży.
W Anglii, prawie ednocześnie ze Stanami Z ednoczonymi Ameryki Płn., w końcu zeszłego stulecia idea regulac i uroǳeń nabiera dużego rozgłosu ǳięki posłowi do

²uznawać jako (daw.) — ǳiś: uznawać za. [przypis edytorski]
³chrześcĳanizm (daw.) — ǳiś: chrześcĳaństwo. [przypis edytorski]
⁴Maltus, właśc. Malthus, Thomas Robert (–) — duchowny i ekonomista angielski, ako pierwszy
rozważał kwestię przeludnienia: w ǳiele Essay on the principles of population (Londyn ) wykazał, że przyrost
ludności powodu e zagrożenie prowaǳące nieuchronnie do klęski głodu oraz nęǳy, ponieważ liczba ludności
rośnie w postępie geometrycznym, a produkc a żywności w postępie arytmetycznym. [przypis edytorski]
⁵po wojnie światowej — mowa o pierwsze wo nie światowe ; tekst został wydany w roku . [przypis
edytorski]
⁶Sanger, Margaret Higgins (–) — amerykańska pielęgniarka, feministka, aktywistka na rzecz świadomego macierzyństwa, założycielka American Birth Control League, od  r. wydawczyni miesięcznika
feministycznego „The Woman Rebel” („Kobieta zbuntowana”), które przy ęło za swą dewizę rewolucy ne hasło
. soc alisty Louisa Auguste’a Blanqui’ego „Ani boga, ani pana”; pismo propagowało ideę, że kobiety ma ą
prawo do decydowania o swoich ciałach oraz zachęcało do stosowania antykoncepc i. [przypis edytorski]
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Izby Gmin⁷ Bradlang i znane , niedawno zmarłe teozofce⁸ Annie Besant⁹. Byli oni pewien czas prześladowani przez rząd, polic ę i organizac e lekarskie, ale niedługo czekali
na zwycięstwo idei ograniczenia liczby potomstwa. Ostatecznie w  r. Izba Lordów¹⁰
wypowiada się za uświadamianiem kobiet w poradniach publicznych, a w  r. kongres
 biskupów angielskich uzna e rac onalizac ę uroǳeń za rzecz zupełnie słuszną.
Walka w Anglii została więc zakończona i świadome macierzyństwo zwyciężyło, co
praktycznie dało wielkie poparcie dla zakładania nie tylko społecznych, ale i samorządowych, i państwowych poradni regulac i uroǳeń.
W Holandii na wcześnie powsta e pierwsza poradnia w Amsterdamie, bo eszcze
w , ǳięki dr Aletcie Jacobs¹¹, która na kongresie wyże podanym¹² w Nowym Jorku w  r., ku zdumieniu Amerykanów i wszystkich obecnych, zdawała sprawozdanie
ze swe -letnie ǳiałalności ograniczania uroǳeń i stwierǳiła, że Holandia posiada
 poradnie zapobiegania ciąży, co przyczyniło się ednocześnie do znacznego zmniejszenia śmiertelności niemowląt, gdyż roǳice, posiada ąc mnie potomstwa, da ą mu lepsze
warunki higieniczne i opiekuńcze.
We Francji zupełnie krańcowo odmienne mamy z awisko: pierwszych pionierów ruchu regulac i uroǳeń wsaǳa ą do więzienia, a w roku  wydana zosta e ustawa zakazu ąca propagandy regulac i uroǳeń… We Franc i, kra u praw człowieka i wielkie rewoluc i społeczne !… Ale same zakazy i nieżyciowe prawa nigdy nie uzysku ą zamierzonego celu. Podłożem niskiego naturalnego przyrostu we Franc i est egoizm Francuzów,
a szczególnie kobiet, które nie posiada ąc dotąd praw obywatelskich ani politycznych,
tym samym odbiega ą barǳo od przeciętnego typu uspołecznionych kobiet współczesnych; przy tym Francuzi lubią wygody życiowe; nie chcą obarczać się uciążliwymi trudami macierzyńskimi i wraz ze swymi mężami uzna ą, że edno, na wyże dwo e potomstwa
powinno ǳieǳiczyć ich fortuny, by utrzymać burżuazy ne stanowisko i takież nawyknienia. Ponieważ nie tylko uświadamianie zapobiegawcze, ale nawet i środki ochronne są
we Franc i zakazane, więc regulac a uroǳeń zna du e przeważnie u ście innymi sposobami, wśród których miliony poronień tajnych odgrywa ą główną rolę, choć są one uznane
ako¹³ kryminalne przestępstwa. W konsekwenc i Franc a est kra em o najmniejszym na
świecie przyroście naturalnym: na  ludności we Franc i przybywa ,, podczas gdy
w Polsce , w Anglii ,, w Niemczech ,, we Włoszech ,.
Zupełnie z innych przyczyn est zabroniona regulac a uroǳeń we Włoszech i w Trzecie Rzeszy Niemiec. Oba te państwa najskrajniej faszystowskie, przy dyktaturze nieograniczone , z konieczności muszą opierać się na bagnetach, a więc muszą trzymać swych
obywateli pod grozą militaryzmu, który ednocześnie służy na wewnątrz ako siła oporna,
a na zewnątrz siła zaczepna.
We Włoszech od czasu rządów Mussoliniego surowe przepisy zakazu ą akie kolwiek
propagandy na korzyść ograniczenia potomstwa, co grozi więzieniem lub wygnaniem.
Przeciwnie, Mussolini uważa, na wzór Napoleona, że kobiety są wyłącznie potrzebne dla
⁷Izby Gmin — izba niższa parlamentu bryty skiego, odgrywa ąca rolę nadrzędną wobec izby wyższe , Izby
Lordów. [przypis edytorski]
⁸teozoﬁa (z gr. theos: bóg i sophia: mądrość) — światopogląd łączący w sobie różne idee wywoǳące się z neoplatonizmu i buddyzmu: wiarę w bezosobowy, wieczny Absolut, kosmos będący ego emanac ą, we wszechobecną świadomość (panteizm), w karmę (odpowieǳialność każde istoty za własne czyny, których skutki
odǳiału ą na następne wcielenie), reinkarnac ę (drogę wcieleń duszy od stadiów roślinnych, poprzez zwierzęce
do luǳkiego), ewoluc ę wszechświata, w tym również luǳi, w kierunku doskonałości i z ednoczenia z absolutem. Takie poglądy religĳno-ﬁlozoﬁczne propagowało założone w  r. w Nowym Yorku przez Helenę
Bławatską Towarzystwo Teozoﬁczne. [przypis edytorski]
⁹Besant, Annie (–) — angielska soc alistka, feministka i aktywistka walcząca o prawa człowieka,
w tym szczególnie prawa kobiet, oraz pisarka, teozofka (druga, po Helenie Bławatskie , prezeska Towarzystwa
Teozoﬁcznego) i ﬁlantropka (współzałożycielka Banaras Hindu University); ur. ako Annie Wood, była znana
pod nazwiskiem męża, z którym miała dwo e ǳieci, a następnie pozostawała w separac i. [przypis edytorski]
¹⁰Izba Lordów — wyższa izba angielskiego parlamentu. [przypis edytorski]
¹¹Jacobs, Aletta Henriëtta (–) — holenderska lekarka, feministka i pacyﬁstka, pierwsza kobieta,
która skończyła studia medyczne w Holandii; założycielka pierwsze na świecie kliniki kontroli uroǳeń (w
Amsterdamie), w które dwa razy w tygodniu przy mowała pac entów bezpłatnie; prowaǳiła za ęcia dla kobiet
dotyczące opieki nad noworodkami, higieny osobiste , a także zdrowotnych konsekwenc i prostytuc i. [przypis
edytorski]
¹²wyżej podany — tu: wyże wspomniany, wyże wzmiankowany. [przypis edytorski]
¹³uznany jako — ǳiś: uznany za. [przypis edytorski]
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rozrostu liczebnego państwa, że powinny mieć przeciętnie po sześcioro ǳieci. I dlatego
nagraǳa ten średniowieczny dyktator premiami o ców licznych roǳin i zwołu e z azdy
na barǳie płodnych matek.
W Niemczech powojennych, przy republikańskich, demokratycznych rządach zorganizowane i uspołecznione kobiety z wielkim zapałem szerzyły nie tylko samą propagandę
ograniczania liczby potomstwa, szczególnie wśród proletariatu, ale w krótkim stosunkowo czasie powstało w różnych niemieckich większych miastach  poradni, uzysku ąc
poparcie świata lekarskiego, ubezpieczalni społecznych i samorządów. Niszczycielski huragan Hitlera zniósł cały ten społeczny humanitarny dorobek i regulac a uroǳeń została
uznana za zbrodnię, która przeciwstawia się potęǳe militaryzmu czyha ącego na zemstę
i odwet powo enny. W Hitlerii kobieta sprowaǳona została do roli płoǳące matki.
Z mnie szym barbarzyństwem obecne rządy faszystowskie Austrii niszczyły cały dorobek świetnie rozwĳa ące się akc i regulac i uroǳeń przez byłe soc alistyczne kobiece
organizac e wiedeńskie.
Kraje skandynawskie: Dania, Szwec a, Norwegia i Finlandia z właściwym sobie spoko em, w wolności i swoboǳie obywatelskie prowaǳą akc ę regulac i uroǳeń bez przeszkód i namiętności, przy poparciu państwa i samorządów.
W Rosji Sowieckiej od samego komunistycznego przewrotu sprawa polityki ludnościowe u ęta została kierownictwem państwowym, przy czym na dale idące równouprawnienie kobiet pod względem ekonomicznym, prawnym i społecznym stało się podstawowym i decydu ącym rozwiązaniem dla uznania świadomego, a nie przymusowego
macierzyństwa.
Tam dwoma drogami iǳie ograniczenie potomstwa:
. Drogą uświadamiania i zapobiegania, t . prowaǳeniem w znaczne liczbie poradni
dla kobiet po fabrykach i mie skich przychodniach.
. Prawem dozwolone przerywanie ciąży do trzech miesięcy, edynie przez lekarza
w państwowych klinikach i szpitalach. Taką samą politykę ludnościową prowaǳi Czechosłowacja.
W Polsce nigdy nie była oﬁc alnie zabroniona akc a społeczno-teoretyczna regulac i
uroǳeń. Nawet za czasów niewoli rosy skie , eszcze w  r., sama pisałam i miewałam publiczne odczyty na temat ograniczania przeraża ąco licznego potomstwa polskich
roǳin, ży ących w nęǳy i ciemnocie, szczególnie po wsiach i miasteczkach. Ze znanych ekonomistów stali na tym samym stanowisku: zmarła w lutym  r. prof. Z.
Daszyńska-Golińska¹⁴, a późnie profesor Krzyżanowski, który niedawno pisał na ten
temat o przeraża ące nęǳy wsi z powodu zbyt wielkie rozrodczości. Spec alną pracę
o regulac i uroǳeń wydał zmarły w paźǳierniku w  r. dr H. Kluszyński, zasłużony
ǳiałacz, a dr Boy-Żeleński¹⁵ na barǳie rozgłosił hasła regulac i uroǳeń. Gdy cztery lata
temu Robotnicze Towarzystwo Służby Społeczne postanowiło założyć pierwszą Poradnię
Świadomego Macierzyństwa, uzyskaliśmy bez żadnych przeszkód pozwolenie Komisariatu Rządu m. st. Warszawy¹⁶, na te zasaǳie, że nie istnie e żadne nasze prawo, które
zabraniałoby te akc i i e realizac i.
Krótki ten rzut na politykę populacy ną różnych państw wykazu e, że społeczne to
zagadnienie uzależnione est od wielu spraw, w czym polityczne i ekonomiczne czynniki
oraz dążności militarne większą odgrywa ą rolę niż przeszkody reakcy ne czy klerykalne.
W państwach faszystowskich ak Włochy i Niemcy wrogie ustosunkowanie się do rac onalizac i rozrodczości tłumaczą dążności militarne; zaś zakaz we Franc i obawą przed
¹⁴Daszyńska-Golińska, Zoﬁa Emilia (–) — polska ekonomistka, historyczka gospodarki, ǳiałaczka
społeczna, tłumaczka. Uzyskała stopień doktora ﬁlozoﬁi w Zurychu. W latach – była docentem Akademii Humboldta w Berlinie. W  została profesorem ekonomii społeczne w Wolne Wszechnicy Polskie
w Warszawie. [przypis edytorski]
¹⁵Boy-Żeleński, Tadeusz (–) — pisarz, poeta, krytyk teatralny i literacki, tłumacz literatury i popularyzator kultury ancuskie , publicysta, ǳiałacz społeczny, z wykształcenia i zawodu doktor medycyny;
praktyku ąc ako lekarz kole owy i pediatra, stał się ǳiałaczem społecznym, zaczął propagować świadome macierzyństwo i właściwą opiekę nad niemowlętami; autor m.in. zbioru felietonów na temat praw reprodukcy nych
kobiet i realiów życia kobiet w Polsce: Piekło kobiet. [przypis edytorski]
¹⁶Komisariat Rządu na m. st. Warszawę — organ rządowy zarząǳa ący Warszawą w latach –; Warszawa nie wchoǳiła wówczas w skład wo ewóǳtwa warszawskiego, nie była też powiatem, ale stanowiła odrębną ednostkę administracy ną; Komisarz Rządu był przedstawicielem rządu (podlegał Ministrowi Spraw
Wewnętrznych) oraz właǳą przełożoną dla zarządu mie skiego. [przypis edytorski]
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wyludnieniem; przeciwnie, toleranc a polityki populacy ne w Polsce wynika ze zbytnie
rozrodczości, na większe w Europie. Bowiem przed i eszcze po wo nie polską nadmierną
rozrodczość ratowała emigracja: za morza i oceany, do Niemiec sezonowo, do Franc i na
dłuższy pobyt, tak że w sumie  tysięcy obywateli rocznie musiało rzucać swą płodną
O czyznę, podczas gdy dale corocznie nowe pół miliona narastało. Statystyka wykazu e,
że powszechny spis ludności w Polsce w  r. wykazał , mln, a w  lat późnie , to
est w , uż było , mln. Czy Polska może temu potężnemu przyrostowi podołać
pod względem kulturalnym, oświatowym, zdrowotnym, przemysłowym, rolniczym? Jedynym ratunkiem do obecnego kryzysu gospodarczego była emigrac a. Ale od lat kilku
ten kryzys ogarnął całą Europę i Amerykę: wszystkie granice zostały zamknięte dla wszelkie emigrac i, ako na łatwie szy środek dla walki z bezrobociem i nęǳą, oﬁar ustro u
kapitalistycznego.
I nadszedł dla państwa polskiego ostatni moment, ażeby świadomie, społecznie i organizacy nie przystąpić do umasowienia praktycznej akcji regulacji uroǳeń, czyli świadomego ograniczania potomstwa, nie tylko przez te warstwy społeczne, które zawsze i we
wszystkich państwach i narodach od wieków mało, nawet za mało się rozraǳały przez
swó klasowy egoizm, ale żeby umasowić i udostępnić racjonalizację uroǳeń wśród klas
upośleǳonych materialnie, zarówno w miastach, jak i wśród ludu wiejskiego. Prowaǳenie
takie polityki ludnościowe to nie est tylko zagadnienie poszczególnych roǳin, to nie
tylko potępianie bezmyślnego, głupiego, zmysłowego płoǳenia potomstwa; to nie tylko męka roǳące kobiety; to nie tylko pieszczoty macierzyńskie czy roǳicielskie — to
est wielkie społeczne zagadnienie, wielka sprawa, związana z dalszym istnieniem ustro u
kapitalistycznego lub z przyśpieszeniem zwycięstwa świata pracy!

Polska, Emigrant, Bieda

.       
Współczesna państwowa polityka ludnościowa danego kra u w celu zabezpieczenia pożądanego naturalnego przyrostu winna w pierwszym rzęǳie skierować swe wysiłki, by
doprowaǳić do minimum śmiertelność ǳieci, a szczególnie niemowląt. Niech to, co
przychoǳi na świat, ma zabezpieczone ak na lepsze warunki rozwo u przed uroǳeniem
i po uroǳeniu; niech opieka społeczna nad matką i ǳieckiem obe mie wszelkie potrzeby
tych dwu istot; niech ochrona macierzyństwa bęǳie pełna i rac onalna, sprawiedliwie
i uczciwie wykonywana.
Kobiecie, ako twórczyni nowych pokoleń, ako matce rodu luǳkiego, pełniące swe
wielkie zadania biologiczne — należą się specjalne prawa: OCHRONY MACIERZYŃSTWA, poza wszelkimi prawami e należnymi na równi z mężczyzną, ako równym sobie
społecznie. Biologicznie kobieta est istotą inną, a nawet wyższą od mężczyzny, bo ona
utrzymu e twórczy element luǳkości.
*
Jeszcze przed wielką wo ną światową we wszystkich kulturalnych kra ach zaczęto poważnie interesować się sprawą opieki nad zdrowiem i wychowaniem ǳiecka, tego przyszłego
człowieka-obywatela. Świat lekarski, szczególnie we Franc i, zwrócił uwagę, że nie tylko od uroǳenia, ale i podczas rozwo u płodu w łonie matki należy myśleć o tym, by
zdrowotne warunki zapewniały siłę i zdrowie noworodka; następnie nowa nauka, zwana
eugeniką, które zadaniem est troska o rozwó i utrzymanie rasy luǳkie w ak na lepszych zdrowotnych, ﬁzycznych i moralnych warunkach, zaczęła czynić badania naukowe
co do ǳieǳiczności i stąd wypłynęła konieczność sięgnięcia eszcze dale , bo do doboru
małżeństwa, do przedślubnych świadectw zdrowia, do odpowieǳialności obojga roǳiców za
zdrowie ich potomstwa. Obecnie w wielu państwach mówi się, a w niektórych stanach
Ameryki Północne i w Niemczech est uż stosowana sterylizac a, to est pozbawienie
(przeważnie u mężczyzn) płodności za pomocą spec alnego chirurgicznego zabiegu, ażeby
chorzy luǳie, nieuleczalnie chorzy, byli pozbawieni możności płoǳenia nieszczęśliwych,
chorych, niedorozwiniętych istot.
Wiǳimy więc, że barǳo poważne podstawy da e tak nauka, ak i same społeczeństwa,
by ǳieci przychoǳąc na świat były zdrowe i miały zapewnione zadatki i warunki dobrego
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dalszego rozwo u. A że i pedagogika, i pedologia, te nauki o wychowaniu i o rozwo u
charakteru ǳiecka, robią wciąż wielkie postępy, a prawodawstwo o opiece nad ǳieckiem
we współczesnym, XX wieku zrobiło w wielu kra ach barǳo dodatnie posunięcia, więc nic
ǳiwnego, że wiek XX eszcze przed wielką wo ną światową nazwano wiekiem ǳiecka¹⁷.
Po te barbarzyńskie wo nie cały świat kulturalny upomniał się o krzywdę ǳiecka,
które tak niewinnie na barǳie ucierpiało od strasznych wstrząsów ekonomicznych i moralnych, pozbawia ących ǳieci nie tylko ognisk domowych, ale i na elementarnie szych
potrzeb życiowych i podnoszących liczbę śmiertelności ǳieci do niebywałych dotąd granic.
W celu mięǳynarodowego porozumienia się w sprawie powo enne krzywdy ǳiecka
zwołano w  roku do Brukseli mięǳynarodowy kongres. Był to ruch samoobrony
luǳkości i ratowanie się przed charłactwem¹⁸ i zwyrodnieniem. Tam, na tym kongresie,
w bohaterskim kra u Belgów, dowieǳieliśmy się z poważnych referatów, że ta europe ska
czteroletnia rzeź narodów zamordowała przeszło  milionów luǳi, że kalek i sierot trudno było nawet obliczyć, a gruźlica tak wielkie poczyniła postępy, że prawie we wszystkich
kra ach do % ǳieci szkolnych stało się kandydatami suchot płucnych. Jeżeli do tego dodamy, że nawet w normalnych warunkach w Europie przeciętnie wypada na 
luǳi:  ślepy,  obłąkanych, na mnie – suchotników,  nierozwiniętych umysłowo i  niedołężnych, słabowitych, to ładna przyszłość czeka współczesne narody, eżeli
społeczeństwa i państwa nie wezmą się energicznie do świadome walki o podniesienie
swe rasy.
Po takim smutnym bilansie zdrowotnym kra ów cywilizowanych po wo nie, szczególnie w państwach, które oǳyskały swą niepodległość, następu e era twórcza barǳo
postępowych i demokratycznych ustaw prawodawczych.
I u nas, w odroǳone Rzeczypospolite , mieliśmy na początku niezapomniane tchnienie szlachetnych pragnień wyrównywania niesprawiedliwości społecznych. Ustawy nasze
zapewniały opiekę społeczną nie tylko ǳiecku, ale i matce; bo rozumiano, że te dwie istoty
są nierozerwalnie bliskie, nie tylko w okresie tworzenia się płodu w łonie matki, nie tylko
w okresie karmienia, ale i przez – lata następne, pielęgnac i i wychowywania. To zrozumienie głębsze ochrony macierzyństwa est tym ǳiwnie sze, że wszak ciągle eszcze sami
mężczyźni są twórcami wszelkiego ustawodawstwa, nie wyłącza ąc te ǳieǳiny wyłącznie
kobiece i tych zagadnień, które kobieta lepie od mężczyzn odczuwa, rozumie i bezpośrednio pragnie poprawy i zmiany, podczas gdy przeważnie mężczyźni nie po mu ą, nie
docenia ą, nie chcą rozumieć i nie chcą doceniać tych przeogromnych trudności i cierpień
macierzyńskich, tego bezwzględnego, altruistycznego poświęcenia, nawet oﬁary osobiste . Jednak u nas, w Polsce, przeważyło przekonanie ogólne, że ochrona macierzyństwa
est niezbędnym warunkiem zdrowia publicznego, i dlatego nasza Ustawa o opiece społeczne z  r. i Ustawa o ochronie pracy kobiet z  r. ǳięki pracy tych nielicznych
posłanek pierwszego Se mu Ustawodawczego¹⁹ da ą duże prawne gwaranc e społeczne
państwowe czy samorządowe opieki nad matką i ǳieckiem.
Nie będę tu analizować poszczególnych paragrafów tych ustaw, tak chlubnie mówiących o ich twórcach; stwierǳa ą one konieczność opieki nad niemowlętami, ǳiećmi
i młoǳieżą, nad sierotami, półsierotami; ǳiećmi zaniedbanymi, opuszczonymi, przestępczymi oraz zagrożonymi przez wpływy złego otoczenia.
Zaraz na drugim mie scu postawiono ochronę macierzyństwa, szczególnie dla kobiet
pracu ących, którym zabrania się pracy nocne i pracy w ciężkich i niebezpiecznych dla
zdrowia i życia warunkach; postawiono żądanie utrzymywania przy fabrykach i różnych
zakładach, gǳie pracu e ponad  kobiet — konieczność utrzymywania żłobków fabrycznych dla niemowląt, zarówno w fabrykach, ak i biurach, i urząǳeń kąpielowych;
karmiące matki ma ą prawo przerywania pracy po pół goǳiny dwa razy w ciągu dnia pra¹⁷wiek XX jeszcze przed wielką wojną światową nazwano wiekiem ǳiecka — tytuł Wiek ǳiecka nosi wydana
w roku  głośna, przetłumaczona na wiele ęzyków książka Ellen Key, w które autorka przedstawiła pro ekt
wychowania i edukac i oparty uznaniu prawa ǳiecka do swobodnego rozwo u, bez kar cielesnych, indoktrynac i
militarystyczne i religĳne . [przypis edytorski]
¹⁸charłactwo — wyniszczenie organizmu; znaczny spadek masy ciała wskutek utraty podskórne tkanki tłuszczowe oraz zmnie szenia ob ętości mięśni. [przypis edytorski]
¹⁹Sejm Ustawodawczy — pierwszy se m w II Rzeczypospolite , powołany w celu uchwalenia konstytuc i,
funkc onu ący w latach –; w ego skłaǳie znalazło się znalazło się osiem posłanek. [przypis edytorski]
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cy, by w spec alnych izbach karmienia dawać pokarm swym niemowlętom pozostawionym opiece wykwaliﬁkowanym pielęgniarkom. Ustawa zabrania zatrudniać pracownicę
wcześnie niż  tygodni po odbytym połogu. Jeżeli do tych podstawowych artykułów
ochrony macierzyństwa dodamy obowiązu ące ubezpieczenia chorobowe, zasiłek połogowy i zasiłek dla matek karmiących, a poza tym głęboko u ętą Ustawę o opiece społeczne z  r., która miała gwarantować roǳinom bezrobotnym lub ubogim środki
żywnościowe, bieliznę, oǳież, obuwie, odpowiednie pomieszczenie z opałem i światłem,
niezbędne narzęǳia do pracy zawodowe , pomoc w przywróceniu utracone zdolności
do pracy — i tak dale , tak dale , te piękne „zamki na loǳie”, które zwaliła, zniszczyła, podeptała, wyśmiała rzeczywista — rzeczywistość nasza… Bo pienięǳy zabrakło… bo
pieniąǳe poszły zupełnie na co innego… nie na opiekę nad matką i ǳieckiem, nie dla
biedne ludności robotnicze …
Ba! Nie tylko pienięǳy dla nich zabrakło, nie tylko „podnoszenia zdolności do pracy”,
ale samej pracy zabrakło dla milionów luǳi — nie tylko w Polsce, ale w na bogatszych
dotąd kra ach w Europie i Ameryce. I gdy bogacze posiada ący fabryki, kopalnie, plantac e etc. zaczęli rozpaczać, że zbytni uroǳa na ryż, kawę czy pomarańcze i inne środki
żywności obniży ceny tych produkc i, to dla utrzymania nadal wysokich cen przemysłowcy światowi nie zna du ą innych sposobów ak niszczycielskie, barbarzyńskie zatapianie
ryżu w morzu, palenie w piecach kawą i cukrem, zaorywanie pola pomarańczami zamiast
gno u, zalewanie wodą kopalń węgla, wyrzucanie na bruk tysięcy ludu roboczego.
W Polsce powstało tym silnie sze i większe bezrobocie, bo zawsze ono istniało z powodu zbytniego przyrostu naturalnego, oraz z powodu małego uprzemysłowienia kra u,
a tym barǳie , gdy uniemożliwiona została emigrac a, która zawsze była barǳo duża
przed kryzysem gospodarczym. W tym strasznym momencie bezrobocia nie tylko tysięcy, ale milionów roǳin w miastach, miasteczkach i po wsiach, gdy rozlewa się tak wielka
nęǳa, to zamiast roztaczać coraz większą ustawową opiekę nad matką i ǳieckiem, nad
zagrożeniem ich istnienia i życia, to przeciwnie: i państwowe budżety, i samorządowe
zmnie sza ą minimalną dawną pomoc i opiekę społeczną — bo nie ma ą pienięǳy! I taką
odpowiedź pośrednią lub bezpośrednią słyszą wszyscy woła ący o pracę i chleb, a bezdomni o dach nad głową, a także i matki, woła ące o ratunek dla swych ǳieci.
Na barǳie upośleǳona, nieszczęśliwa, pogarǳana, deptana, prześladowana est matka nieślubna ze swym tak zwanym „nielegalnym ǳieckiem”.
Wstydem, nawet powieǳieć można: hańbą est dla prawodawstwa państwa polskiego, że po siedemnastu latach niepodległości do ǳiś prawa ǳiecka nieślubnego nie są załatwione i pozosta e, ak za czasów niewoli, różne w różnych byłych zaborczych ǳielnicach.
Na gorze est na terenie b. Kongresówki, gǳie obowiązu ą przepisy Kodeksu cywilnego
z  r. i choć nowelizowane przez Ros ę w  r., ednak utrzymano to przeklęte prawo
Napoleońskie: „poszukiwanie ojcostwa jest zabronione”.
Jest to prawo tak potworne i tak skłania ące mężczyzn do nadużyć płciowych, do brutalności zwierzęce , do lekkomyślności nieodpowieǳialne , podczas gdy kobieta ponosi
cały ciężar ﬁzyczny i moralny, całą odpowieǳialność społeczną, całą oﬁarę, całą nienawiść
do takiego nieluǳkiego prawa, które ubogie ǳiewczęta doprowaǳa do samobó stwa,
do ǳieciobó stwa i do prostytuc i. Już samo takie państwowe stanowisko w stosunku do
matki i ǳiecka nieślubnego wystarcza do stwierǳenia, że w Polsce opieka społeczna nad
matką i ǳieckiem istnie e tylko teoretycznie, tylko na papierze i nie est rozstrzygnięta,
pomimo że ochrona macierzyństwa powinna być fundamentalnym zagadnieniem polityki
ludnościowe .
Jeżeli w Polsce prawie że nie istnie e opieka społeczna nad matką i ǳieckiem, poza
słabymi oznakami elementarne pomocy materialne , i to otoczone wielkimi trudnościami, to macierzyństwo u nas pozosta e własnością kobiety, względnie roǳiny — i o tym
wieǳieć musi każda kobieta, każda matka. I dlatego każda kobieta powinna mieć potomstwo tylko wtedy i tylko tyle ǳieci, o ile pozwala ą na to e warunki roǳinne, e
zdrowie i środki materialne — to się właściwie nazywa świadomym macierzyństwem.
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Prawie wszystkie sprawy związane bezpośrednio lub pośrednio z życiem seksualnym człowieka wymaga ą nowego oświetlenia, nowych po ęć społeczno-etycznych i nowego ukształtowania się tak zwane opinii.
Świat współczesny, świat powo enny przeżywa akieś epokowe załamanie się po ęć
w ǳieǳinie życia płciowego i uczuciowego; akieś nowe, nie tylko teoretyczne, ale nowe
nakazy życia powsta ą z powodu bytowania mężczyzn z współczesną kobietą przy różnych
warsztatach pracy, czy to umysłowe , czy ﬁzyczne . I z góry można tu stwierǳić, że choć
z obu stron zaszły duże zmiany psychiczne i moralne, lecz są one znacznie większe po
stronie kobiet, gdyż życie mężczyzny pod tym względem iǳie po linii na mnie szego
oporu; podda e się on biernie przewartościowaniu zagadnień seksualnych stwarzanych
przez ǳisie szą, nową kobietę, pełnowartościową społecznie i ekonomicznie i równą mu
politycznie, co kolosalne ma znaczenie na duchowy rozwó ǳisie szych kobiet. Mężczyzna
zasadniczo w życiu płciowym pozostał tym, czym był od wieków: zmysłowym samcem,
mnie lub więce odważnym zdobywcą, często tryumfatorem krzywdy kobiece , które
zawsze po erotycznym uniesieniu grozi nie zawsze pożądane macierzyństwo. Bo choć dużo
się zmieniło pod względem społecznym i ekonomicznym w życiu usamoǳielnionych,
zarobku ących kobiet, ale zostało i zostanie kobiecie na wieki: odmienna biologiczno-seksualno-ﬁz ologiczna różnica płci.
Współczesna kobieta nie chce się biernie poddawać te zasadnicze organiczne różnicy płci, chce ą opanować, chce odǳielić instynkt płciowy od instynktu rozrodczego: chce
świadomie roǳić, świadomie tworzyć nowego człowieka, a żyć ak mężczyzna pełnią życia
płciowego. To przeobrażenie iǳie w tak szybkim tempie, z takim rozpędem tworzy się
ta nowa etyka seksualna obo ga płci, że z awisko to wprowaǳa starsze pokolenie w zǳiwienie i zakłopotanie.
Pośród tych emancypacy nych z awisk życia seksualnego ǳisie sze kobiety na plan
pierwszy występu e na silnie : ) dążenie do zniesienia tak zwane podwójnej moralności; ) dążność do opanowania rozrodczości i z nią związanych nadmiernych obowiązków
macierzyńskich, które obecnie niszczą i zamęcza ą kobietę więce ak dawnie , przez ednoczesne zarobkowanie na roǳinę nie tylko na równi z mężczyznami, ale barǳo często
eszcze więce ak ich mężowie i o cowie roǳin.
Pierwsze z awisko, walka z podwó ną moralnością, uwidocznia się również w te epidemiczne fali rozwodowej, która ogarnęła całą Europę i Amerykę. Dawnie mąż, ma ąc
żonę, również często posiadał kochankę czy utrzymankę, o czym często wieǳiała żona, tonąc we łzach rozpaczy przy swe bezradności ekonomiczne ; ǳiś zdraǳa ący mąż
ma prawie zawsze za zdradę ultimatum rozwodowe i… nowego narzeczonego żony. ǲiś
spotykamy barǳo często morderstwa wiarołomnych żon, ale i odwrotnie: wypadki zabĳania, trucia, mordowania wiarołomnych mężów nie są rzadkością; często się wspólnie
małżonkowie zabĳa ą, mordu ą, strzela ą do siebie lub czyni to żona ze swoim kochankiem do spółki… Współczesna kobieta, niezależnie, czy est wolna, czy też niezadowolona z miłości swego męża, często szuka mężczyzny ako odpowiednika duchowego czy
ﬁzycznego, co dawnie tylko mężczyznom uchoǳiło w pościgu za podwó ną moralnością.
Czy est to normalny ǳie owy zwrot? Czy też est to patologiczne, prze ściowe z awisko?
Trudno osąǳić. Jesteśmy na przełomie, ży emy w momencie przewartościowania nowych wartości erotycznych obo ga płci i dlatego te z awiska seksualne tyle ǳiś za mu ą
mie sca w powszednim życiu nie tylko w wielkich zbiorowiskach dużych miast, ale nawet w miasteczkach, nawet w chacie wie skie straszne tragedie roǳinne powsta ą na tle
małżeństw niedobranych. To uż nie wy ątki, to życie się burzy, to życie fermentu e i domaga się gwałtownie reformy prawa małżeńskiego, które nie może dłuże się dusić w swe
strupieszałe skorupie nierozerwalności na podstawie starożytnych rytualnych przesądów
religĳnych.
Także w orbicie walki z podwó ną moralnością przy ekonomiczno-społecznym wyzwoleniu kobiety trzeba umieścić szybką ewoluc ę, która coraz barǳie doda e młode
ǳiewczynie samoǳielności i nawet aktywne roli przy okazywaniu roǳącego się w nie
uczucia miłości. Z dawne bierne , tęskniące i lękliwe panny powsta e kobieta o świado-
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me miłości, którą zależnie od okoliczności pierwsza wypowiada kobieta lub mężczyzna.
Jest to ob aw wynika ący z samopoczucia równości i niezależności kobiety.
Duża również zmiana zasadnicza powsta e w psychice współczesnego mężczyzny co
do żądania od przyszłe swe żony ﬁz ologiczne niewinności płciowe i naiwności oraz nieuświadomienia zagadnień życia płciowego. Przeciwnie, obecnie zarówno mężatki, wdowy
czy rozwódki są konkurency ną siłą dla tak zwanych cnotliwych panien i cieszą się takim
samym popytem w zdobywaniu serc męskich. Z tego można wywnioskować, że cnota
ǳiewiczości powoli zanika i że zupełnie inną drogą iǳie rozwiązanie kwestii podwó ne
moralności.
My, pierwsze pionierki i emancypantki wyzwala ących się kobiet, pragnęłyśmy, lat
temu –, rozstrzygnąć kwestię istnie ące inne moralności dla mężczyzn i inne dla
kobiet przez podniesienie mężczyzn do wyżyn cnoty niewieściej: by za cnotę żądać od mężczyzn również cnoty, za czystość czystości.
Życie iǳie drogą łatwie szą: kobieta współczesna łatwo ześlizgu e się w dół do mężczyzny, ku nizinom zabłoconym, zamiast go pociągnąć ku sobie, ku wyżynom duchowym
i moralnym.
Te wszystkie wyże podane prze awy wynika ące z walki z podwó ną moralnością,
w które nowa kobieta nie chce nadal być bierną oﬁarą, da ą kobiecie edno wielkie zwycięstwo: ) pragnienie opanowania nadmierne rozrodczości przez świadome macierzyństwo; ) postawienie żądania prawa do macierzyństwa. Pierwsze zagadnienie, świadome
macierzyństwo est w toku zwycięstwa; drugie, prawo do macierzyństwa, niedaleka przyszłość rozstrzygnie. Bo ǳiś kobieta nie posiada tego prawa: kobiecie nie wolno mieć ǳieci, kiedy ona pragnie e mieć, o ile nie posiada legalnego męża, zalegalizowanego aktem
ślubnym, bo opinia krzyczy: „oto kobieta niemoralna, rozpustna”, a e ǳiecko, którego pragnęła, to także spec alne ǳiecko: „nieprawe, nielegalne, naturalne, ot po prostu
bękart”, bez żadnych praw, poza prawem. A gdy kobieta nie chce, nie może roǳić, gdy
wzdryga się na myśl uroǳenia ǳiecka niepożądanego, którego za ście nastąpiło pomimo
e woli i chęci, którego przy ście na świat może ak na tragicznie zadecydować o całe
przyszłości matki — to te kobiecie przestarzałe, nieżyciowe, ciasne męskie prawodawstwo
naszego nowego prawa karnego — każe takie kobiecie roǳić, żąda od nie przymusowego
macierzyństwa, woła kodeks nieluǳkim głosem: „Kobieto, musisz roǳić!”.
Wszystko edno, co się stanie z matką i noworodkiem wobec prawie nieistnie ące
u nas opieki społeczne nad matką i ǳieckiem — musisz, kobieto, roǳić! Jeżeli nasze prawodawstwo nie pozwala przerwać początku ące ciąży, to państwo musi na pierw
zapewnić odpowiednią ochronę macierzyństwa przez dostateczną ilość schronisk dla ciężarnych, przez domy zarobkowe dla opuszczone matki, a w pierwszym rzęǳie przez
odpowiednie u ednosta nione prawodawstwo dla ǳieci nieślubnych w sprawie poszukiwania o costwa, a ubogim roǳinom z nadmiernym potomstwem dać pomoc materialną
i moralną.
Zagadnienie karalności przerywania początkowe ciąży może być rozpatrywane ze stanowiska praw jednostki lub ze stanowiska państwowego.
Z punktu państwowego, ak mówiliśmy, polityka populacy na Polski nie może podołać zbyt wielkie nasze rozrodczości, więc przerywanie przez lekarzy zapoczątkowane
ciąży niepożądane , a nawet szkodliwe , wrogie dla przeludnione roǳiny lub dla nieszczęśliwe uwieǳione , bezdomne ǳiewczyny — est tylko korzystne i wskazane wobec nadmiaru nęǳy, bezrobocia i bezdomności; a z punktu prawa jednostki obrona przed
przymusowym macierzyństwem powinna być elementarnym prawem kobiety. Zasadniczo
ta obrona polegać powinna na świadomym stosowaniu środków ochronnych przeciwko zajściu w ciążę. Ale o ile one zawoǳą, o ile nieprzewiǳiane warunki uczyniły kobietę bierną
oﬁarą tego niepożądanego macierzyństwa — to o ważności i konieczności przerwania
początkowe ciąży może decydować tylko ta oﬁara, która nie chce, nie może być matką.
Ona ponosi moralną odpowieǳialność za pozbycie się zarodka; karne odpowieǳialności
podlegać nie powinna, bo dostateczną dla nie karą są te cierpienia ﬁzyczne i moralne,
akie przenieść²⁰ musi.

²⁰przenieść (daw.) — znieść, wytrzymać. [przypis edytorski]
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Dlatego też musimy uznać za nieżyciowe i za nierealne § – naszego nowego
kodeksu karnego. Powinniśmy żądać zmiany tych paragrafów oraz punktu  §  Rozporząǳenia Prezydenta Rzeczpospolite z dnia  września  r. o wykonaniu praktyki
lekarskie (że tylko ze względów zdrowotnych lekarz ma prawo usunąć ciążę), a żądać
powinniśmy takiego prawa: że każdej kobiecie lekarz ma prawo przerwania ciąży w ciągu
pierwszych trzech miesięcy, nie tylko z przyczyn zdrowotnych, ale również z przyczyn materialnych, społecznych i eugenicznych. Obecnie obowiązu ące prawo karalności przerwania
ciąży est barǳo szkodliwe, szczególnie dla proletariatu i zubożałe inteligenc i, które
w dalszym ciągu są narażane na partactwo akuszerek, gdyż nielegalne zabiegi u lekarzy zawsze są kosztownie sze i tylko dostępne dla zamożnych, a biedne kobiety pada ą
tysiącami oﬁar, narażonych na choroby, kalectwa i śmierć od zakażenia.
Oburza ące est, że takie ważne sprawy, bezpośrednio i prawie wyłącznie dotyczące
kobiet, pomimo uobywatelnienia kobiety polskie są w dalszym ciągu wyłącznie przez
mężczyzn prawników rozstrzygane: przy układaniu i decyz i prawa dotyczącego przerwania ciąży nasza komis a kodyﬁkacy na nie uznała za słuszne i niezbędne powołać rzeczoznawczyń, prawniczek i lekarek, pomimo że posiadamy ich całe setki w same Warszawie.
Bez nas panowie w togach prawniczych postanowili, że kobieta polska ma podlegać przymusowemu macierzyństwu i wyznaczyli kobiecie ciężarne tyle a tyle lat więzienia, wraz
z lekarzem, który na żądanie kobiety uwolni ą od zbytniego zarodka, mogącego tę kobietę unieszczęśliwić na całe życie.
Art.  brzmi: „Kobieta, która płód spęǳa lub pozwala na spęǳenie go przez inną
osobę, podlega karze aresztu do lat trzech”.
Art. : „Kto za zgodą kobiety ciężarne płód e spęǳa lub e przy tym uǳiela
pomocy, podlega karze więzienia do lat pięciu”.
Ci sami prawodawcy sroǳy nie pomyśleli eszcze do ǳiś o prawie poszukiwania o costwa dla nieszczęsnych ǳieci, eszcze mnie winnych ak ich matki. Występu e tu awna
i szkodliwa solidarność męska, którą ze wszech miar potępić należy.
Poza naszymi oﬁc alnymi prawnikami, patrzącymi nieżyciowo i barǳo reakcy nie,
mamy całe zastępy mężczyzn odczuwa ących tę niesprawiedliwość społeczną w stosunku
do macierzyństwa kobiety.
Że powołam się tu na uchwały Pierwszego Ogólnego Z azdu w Krakowie z  listopada
 r. w sprawie regulacji uroǳeń i reformy seksualnej, które domaga ą się:
) regulac i uroǳeń w imię dobra ednostki i społeczeństwa;
) Z azd uzna e zbytnią rozrodczość ako wynik ślepego instynktu i przypadku i wypowiada się za koniecznością świadomego macierzyństwa;
) chociaż sztuczne poronienia są złem masowo praktykowanym przez „babki” i partaczy, lecz na surowsze zakazy prawne nie daǳą pożądanych rezultatów, o ile nie nastąpi
zmiana § – kodeksu karnego, zmiana dozwala ąca lekarzom dokonywania przerwania ciąży w pierwszych trzech miesiącach na żądanie każde kobiety z przyczyn zdrowotnych, społecznych, materialnych i eugenicznych, o ile to możliwe w klinikach, szpitalach,
ubezpieczalniach społecznych i bezpłatnie dla niezamożnych;
) w sprawie ochrony ǳiecka Z azd ten uchwalił: „Państwo powinno zapewnić matce
i ǳiecku należytą opiekę. Obowiązu ące do ǳiś ustawodawstwo, które ǳieli ǳieci na
ślubne i nieślubne, est krzywǳącym przeżytkiem. Nowa ustawa winna zrównać w prawach ǳiecko nieślubne ze ślubnym”;
) w sprawie małżeństwa Z azd żądał: ednolite ustawy, oczyszczone z teologicznych
wymagań i przestarzałych obycza owych przepisów. Nowa ustawa, reformu ąca prawo
małżeńskie w Polsce, musi wprowaǳić śluby cywilne i uznać pełne prawo do rozwodów
cywilnych, eśli wola obu albo edne strony z ważnych przyczyn uzasadnią żądania rozwiązania małżeństwa.
Powyższe uchwały luǳi światłych, uspołecznionych, o różnych poglądach politycznych, da ą wyraz opinii większości społeczeństwa polskiego, większości zasługu ące w pełni, ażeby z tą opinią nasze czynniki miaroda ne należycie się liczyły.
Uchwały te da ą zarazem odpowiedź: czy macierzyństwo ma pozostać przymusowe, czy
też należy uczynić to wielkie zagadnienie świadomym.
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Rozpatru ąc politykę ludnościową w różnych państwach Europy, wiǳieliśmy, że w kraach szczerze demokratycznych, ak kra e skandynawskie (Szwec a, Norwegia, Dania, Finlandia), a także Holandia, Anglia, Czechosłowac a, rac onalizac a rozrodczości est nie
tylko niezabroniona, ale nawet uznana i popierana przez czynniki państwowe, samorządowe i społeczne; zaś w kra ach faszystowskich, które zawsze opiera ą się o barǳo silne
podstawy militarne i są w ciągłe gotowości do wo en zaborczych, ak Włochy Mussoliniego i obecne hitlerowskie Niemcy, a także faszystowska obecna Austria i Węgry —
w tych kra ach, gǳie wszelkimi sposobami zwalcza ą każdy ob aw wolności osobiste czy
zbiorowe , tym barǳie tę ważną sprawę rozrostu narodu podciąga ą pod swe egoistyczne faszystowskie cele i każą rozmnażać się ludności, by mieć ak na więce niewolników,
a szczególnie wo ska, a w razie wo ny dużo wo ska. Dużo „mięsa armatniego”.
Poza faszystami i militarystami, którzy awnie zabrania ą wszelkiego ograniczania potomstwa, a nawet wszelkie teoretyczne w tym kierunku ǳiałalności, istnie e wielki wróg
podświadomy, nieu awnia ący w te sprawie swe opinii, ale za to potężny swymi wpływami i panowaniem na całym świecie — to ustrój kapitalistyczny. W interesie kapitalistów,
przemysłowców, fabrykantów, w interesie wielkie własności leży, żeby była ak na większa podaż świata pracy, żeby była ak na większa konkurenc a zarobkowa, żeby robotnicy
otrzymywali ak na mnie szą płacę; żeby liczne, barǳo liczne roǳiny odstraszały robotników od stra ków, od żądań, a w razie samoobrony stra ku ących, żeby łatwo zna dować łamistra ków, nieszczęśliwców obarczonych nadmierną roǳiną. Poza tym kapitalizm
w stosunku do matki i ǳiecka wyrząǳa ogromną społeczną krzywdę, przed którą kobieta bronić się musi: ) niskie zarobki kobiet pracu ących, które zaledwie wynoszą %
zarobków mężczyzn, nawet gdy robotnica posiada te same kwaliﬁkac e, a czasem i większe niż mężczyźni; ) kobieta-matka roǳiny zmuszona została do pracy zarobkowe poza
domem w fabrykach i warsztatach, ponieważ wynagroǳenie o ców roǳiny nie wystarczało, a ǳiś tym barǳie nie starcza nawet na elementarne, niezbędne potrzeby nawet
nielicznych roǳin, a tym barǳie eżeli przez nieuświadomienie roǳiny te dochoǳą do
sześciorga, ośmiorga i więce ǳieci; ) kapitalizm odebrał matkę ǳieciom, zmusza ąc ą do
pracy zarobkowe poza domem; ) kobieta, pracu ąc poza domem, musi spełniać wszystkie dawne obowiązki matki, roǳicielki, gospodyni, wychowawczyni; czyni to ponad siły,
ponad normę możliwości, wyniszcza się wcześnie, upada na zdrowiu, co wszystko razem
wpływa źle na całość i spoistość roǳiny.
Możemy wiele rzeczy potępiać w Ros i Sowieckie , szczególnie terror i tak długo
trwa ącą dyktaturę nad proletariatem, ale bezstronnie musimy stwierǳić, że w Sowietach
dobrze zostało rozstrzygnięte teoretycznie i praktycznie prawo ochrony macierzyństwa.
Choć prawo małżeńskie w Sowietach est zbyt liberalne, gdyż wymaga tylko zareestrowania lub tylko zgłoszenia w odpowiednim urzęǳie, a także wymaga małe formalności w razie roze ścia się małżeństwa, ale za to prawodawstwo dotyczące opieki nad
ǳiećmi i cała prawie ochrona macierzyństwa stoi barǳo wysoko, barǳo głęboko est
przemyślana, a poszukiwanie o costwa est w całe pełni rygorystycznie spełniane.
Zaznaczyć ednak muszę, że nie zgaǳam się na zasadniczą tendenc ę Sowietów, dążącą do upaństwowienia ǳieci na niekorzyść utrzymania roǳiny, bowiem uważam roǳinę
za na ważnie szą komórkę społeczną narodu. Może to rozbĳanie roǳiny est tylko w Sowietach eksperymentem, bo barǳo poważnie nad tymi kwestiami tam się zastanawia ą,
a w Moskwie i Leningraǳie istnie ą w tym celu Instytuty Opieki nad Matką i ǲieckiem,
gǳie wypracowu ą światli pedagoǳy i pedoloǳy różne metody i gǳie kształcą się pracownicy różnego roǳa u instytuc i obe mu ących ochronę macierzyństwa w ak na szerszym zakresie. Przez zniszczenie ustro u kapitalistycznego kobieta w Sowietach uzyskała
zupełne zrównanie z mężczyznami, społeczne, ekonomiczne i polityczne: ) w czym zupełne zrównanie zarobków, to est zupełna równość płac za równą pracę, ) prawo opieki
nad matką i ǳieckiem da e kobiecie w Sowietach przywileje, przy tym łatwość prawnego
poszukiwania o costwa rozstrzyga wiele zasadniczych komplikac i wynika ących z macierzyństwa, ) a rzeczywiste zrównanie społeczne nie est w Ros i Sowieckie przez mężczyzn
ignorowane, ale przeciwnie, przestrzegane i forsowane w przedstawicielstwach fabrycznych zarządów komitetów, w radach sowieckich, w sądach ludowych itp. Że prawo ko  - Świadome macierzyństwo
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biety do macierzyństwa est w Ros i Sowieckie zupełnie rozstrzygnięte, to samo wynika
z powyższych danych: świadome macierzyństwo est realizowane w setkach poradni fabrycznych i państwowych, a przerywanie ciąży do trzech miesięcy przez lekarza dla każde
kobiety est dostępne stosownie do e woli.
Słuszne est więc twierǳenie, że ustró kapitalistyczny est wrogiem regulac i uroǳeń, bo zniesienie ustro u kapitalistycznego wyzwala kobietę, pracu ącą matkę i e
roǳinę od wyzysku i ucisku ekonomicznego i stwarza możliwości macierzyństwa pod
ochroną prawa. Jeżeli faszyzm, militaryzm i kapitalizm są wrogami regulac i uroǳeń
z zupełnie dla nas zrozumiałych pobudek, ako wynika ących z pewnych określonych
systemów społeczno-politycznych, to trzeci na większy, na śmielszy, najbarǳiej nacierający wróg — KLERYKALIZM, wymaga spec alnego omówienia, tym barǳie u nas,
w Polsce, gǳie kler wszystkich wyznań, a w szczególności panu ącego katolickiego wyznania, odgrywa niestety wielką dominu ącą rolę nie tylko religĳną, ale i społeczną, a nade
wszystko nawet państwową.

Jeżeli u nas w Polsce mówi się o trudnościach propagandowych za regulac ą uroǳeń,
a szczególnie o trudnościach realizac i świadomego macierzyństwa, to ani militaryzm, ani
faszyzm, tak ak w innych kra ach, nie stoi tu na przeszkoǳie, a kapitalizm odǳiaływa
tylko pośrednio, tak ak na całym świecie, ale prawǳiwy nasz wróg to kler katolicki wraz
ze wszystkimi swymi nadbudówkami przeróżnych reakcy nych organizac i klerykalnych,
któremu odwagi i siły doda e zbyt tolerancy ne stanowisko czynników rząǳących.
Dlaczego tak est, trudno nawet zrozumieć. Nie możemy doczekać się tak naglące ze
względów społecznych, prawnych i moralnych reformy prawa małżeńskiego dlatego tylko,
że temu sprzeciwia się polski kler katolicki. W sprawach wychowawczych i szkolnych
także mamy wiele niepotrzebnych klauzuli; ale w związku z naszym zagadnieniem regulac i uroǳeń i świadomego macierzyństwa śmiało walczymy z klerem i tylko mało
odważni, niezdecydowani i faryzeusze liczą się z potęgą klerykalną naszego państwa.
Ta walka z polskim klerem katolickim zaczęła się zaraz, kiedy Robotnicze Towarzystwo Służby Społeczne przystąpiło w  r. do realizac i pierwsze w Warszawie Poradni
Świadomego Macierzyństwa i uzyskało na to pozwolenie odpowiednich właǳ państwowych. Ma ąc możność bezpłatnego korzystania z propagandy na ambonach kościelnych,
przy tysiącznych tłumach wiernych, ułatwiali nam księża popularyzowanie naszych idei,
choć e przedstawiali w okropnych słowach i zaklęciach. Jawne publiczne wystąpienie
kleru odbyło się  i  lutego  r. w Warszawie na wielkim z eźǳie biskupim, który wydał i ogłosił List pasterski Episkopatu Polski, porusza ąc w te barǳo długie odezwie wszelkie kwestie mnie lub więce związane z religią, ak walka z wiarą Chrystusową i Kościołem, ak nierozerwalność i sakramentalność małżeństwa; dużo w te odezwie
est powieǳiane „w obronie roǳiny”, a mianowicie: „Roǳinie zagraża rozkład, obok
ucieczki od małżeństwa stwierǳić musimy groźnie szą ucieczkę od obowiązków małżeńskich i roǳinnych, ucieczkę od ǳiecka, od wierności małżeńskie ”. (Dale :) „ǲiecko nie
est ciężarem i kłopotem, lecz radosnym dopełnieniem sakramentalne edności roǳiny,
uwiecznieniem się o ca i matki w obrazie Bożym i ǳie owym, odraǳaniem się narodu
i luǳkości. Napiętnować musimy świadome macierzyństwo po mowane i praktykowane
ako zapobieganie uroǳinom przez niedozwolone środki. Pod nazwą świadomego macierzyństwa prowaǳą pewne koła propagandę unikania macierzyństwa i ǳiecka” itd.,
itd. różne brednie, bo przecież kler, a szczególnie katolicki, zaprzysiężony pod hasłem
celibatu, nie powinien i nie może mieć po ęcia, co to est roǳina, a tym barǳie , ak ma
się realizować świadome macierzyństwo.
Nie iǳie tu więc o fachowość i środki dobrze lub źle chroniące od ciąży, ale kler nie
chce się wyzbyć ogromnego wpływu, który miał dotąd na kobietę, na matkę, na roǳinę;
a także ǳiała tu sprawa materialnych dochodów, płynących z tych bogobo nych wpływów, bo wszak czym więcej ǳieci kobieta uroǳi, tym więcej ich umrze, a przecież i chrzest,
i pogrzeb przynoszą księżom dobre dochody. To samo można powieǳieć o ślubach i rozwodach cywilnych, które ǳiś przynoszą kolosalne dochody klerowi, szczególnie rozwody
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bogaczów, dla których zawsze zna du ą się ta emnicze przyczyny „unieważnia ące małżeństwo”, a które dla ubogich est nierozerwalnym sakramentem.
Nad tymi wszystkimi średniowiecznymi względami i potępia ącymi kazaniami należy
przejść do porządku ǳiennego. Życie jest silniejsze niż egoizm jednej kasty, trzyma ące się
uparcie przestarzałych form i przestarzałych haseł. Życie est silnie sze niż gromy z ambon
i szepty groźne w konfes onale: uż nie tylko kobiety z burżuaz i i te wykształcone samoǳielne pracownice, ale i kobiety z proletariatu buǳą się i wyrywa ą się ze swe straszne
niewoli seksualne i rozrodcze . Rwące potoki życia coǳiennego, powszechna oświata,
walka kobiety o chleb, o pracę, nęǳa, bezrobocie, brak dachu nad głową — wszystkie te
nieszczęścia walącego się ustro u kapitalistycznego uświadamia ą szerokie masy kobiece,
które same przychoǳą do przekonania, że nie chcą być dale tylko maszynami do roǳenia ǳieci; a także buǳi się wśród roǳiców odpowieǳialność za danie życia nowe istocie
luǳkie — i to są główne czynniki szybkiego rozwo u idei świadomego macierzyństwa.

.    
Same poglądy i teoretyczne, naukowe czy popularne rozważania nad koniecznością regulac i uroǳeń nie daǳą żadnych konkretnych rezultatów bez praktycznego zastosowania
tych idei, bez umasowienia w ak na szerszych warstwach ludności pracu ące świadomego
macierzyństwa za pomocą dostępnych poradni czy przychodni zapobiegawczych na wzór Stanów Z ednoczonych Ameryki, Anglii, Holandii, gǳie korzysta ą te poradnie z wydatne
pomocy materialne samorządowe , państwowe i społeczne . Takie przychodnie powinny być prowaǳone przez ubezpieczalnie społeczne oraz przy ambulatoriach fabrycznych,
przy ośrodkach zdrowia, przy stac ach opieki nad matką i ǳieckiem, ednym słowem, należy dać możność każdej pracującej kobiecie, każdej matce zasięgnąć rady lekarskie w sprawie zabezpieczenia się od niepożądane ciąży, środkami pewnymi i nieszkodliwymi dla e
zdrowia.
Taką pierwszą Poradnię Świadomego Macierzyństwa w Polsce założyło i prowaǳi Robotnicze Towarzystwo Służby Społecznej w Warszawie na ulicy Leszno , od paźǳiernika
 r., pod moim lekarskim kierownictwem. Ten czteroletni okres pracy przy prowaǳeniu ścisłe statystyki na zasaǳie rocznych kart ewidency nych da e barǳo ciekawe fakty,
spostrzeżenia i zestawienia, czerpane bezpośrednio z rwących potoków życia, przeważnie
życia nizin. Bowiem rubryka warunków mieszkaniowych naszych pac entek wykazu e, że
w ,% są one mieszkankami edno- lub dwuizbowych pomieszczeń, w których przeludnienie dochoǳi po  do  osób na edną izbę. Jakże okrutny est los tych biednych
matek, które musiałyby dale roǳić w te ciasnocie i zaduchu, gǳie często tro e, czworo
ǳieci sypia na ednym tapczanie, imitac i łóżka, lub na podłoǳe. Komu może zależeć na
tych „króliczych norach” tuż, niedaleko przy wspaniałych domach i willach stolicy Polski? Zresztą na większa zasługa nasze ǳiałalności to walka z plagą poronień. Nieżyciowe
paragra naszego nowego obowiązu ącego kodeksu karnego: art.  i  zabrania ące lekarzowi przerywania ciąży z przyczyn materialnych lub nadmiaru ǳieci w roǳinie,
ogromnie szkodliwie ǳiała ą w stosunku do ubogie ludności, gdyż biedne matki szuka ą
taniego ratunku u akuszerek, gdy sta ą się oﬁarami niepożądane , niemożliwe do utrzymania ciąży. Pomĳa ąc oﬁary tego partactwa, których na tysiące corocznie liczy Warszawa
ako zakażone śmiertelnie lub ze skutkami kalectwa czy charłactwa na całe życie, poda ę
tu tylko te liczby i przypadki, które nasze pac entki stwierǳa ą same na zapytanie: „Czy
miały i ile razy poddały się operac i sztucznego poronienia?”. Stwierǳam od razu, że barǳo mało mamy pac entek powyże – lat, które by nie miały sztucznych poronień;
na większa liczba sztucznych poronień przypada do – lat pac entek.
I tak w  r. na przy ętych w Poradni ogółem  kobiet nowo przy ętych było
 pac entek, w czym były porady przedślubne, leczenie chorób kobiecych, leczenie
bezpłodności itp., i spośród tych  poddawało się psuciu ciąży  kobiety, w ogólne
liczbie  przypadków poronień sztucznych. W roku  na ogólną liczbę  przyęć nowo przy ętych było  pac entek, wśród których  pac entek dokonało 
poronień.
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W obydwu statystykach, t . z  r. i  r. mamy wypadki poronień przypada ące
na poszczególne kobiety po  razy, , , ,  i więce na edną kobietę!… Statystyka
nasza za rok  wykazała, że edna kobieta dokonała aż  poronień (!).
Statystyka z  r. wykazała, że edna miała  poronień, ma ąc dopiero  lat,
edno ǳiecko i męża strasznego nałogowego alkoholika. W ubiegłym  r. na wyższa
liczba na edną kobietę przypada  poronień, które miała -letnia matka; roǳiła ona
dwa razy z rzędu bliźnięta i tą katastrofą tak barǳo była przelękniona, a zachoǳiła ciągle w ciążę bezradnie. Dale , -letnia, ma ąc edno ǳiecko, sama kateterem²¹  razy
wywołu e sobie poronienia, pomimo że kilka razy ciężko po tym zabiegu chorowała; następnie -letnia, ma ąc dwo e ǳieci, uż  razy u akuszerki roniła; a nawet  letnia,
ma ąc edno ǳiecko, zdążyła uż poddać się ośmiokrotnemu poronieniu. Z akąż radością
te oﬁary nadmierne , bezmyślne płodności znalazły wreszcie w nasze Poradni przystań
świadomego macierzyństwa! Wszystkie te powyższe wypadki wprost zdumiewa ące odwagi i cierpień nieszczęśliwych matek dobitnie stwierǳa ą ak szkodliwymi środkami
i sposobami walczą kobiety z proletariatu z przymusowym macierzyństwem.
Wiele z nich mówi, że ponieważ na spowieǳi nie dosta ą rozgrzeszenia nie tylko za
„psucie się”, ale nawet za używanie środków chroniących od za ścia, to „z dwo ga złego”
wolą zabezpieczać się od roǳenia nieszczęśliwych ǳieci i przesta ą choǳić do konfes onału…
Mamy i takie pac entki, które dopiero z ambony dowiadu ą się, że „na Lesznie est
mordownia ǳieci”, a gdy szuka ą u luǳi światłych wytłumaczenia, czym est rzeczywiście
nasza Poradnia Świadomego Macierzyństwa na Lesznie , to biegną do nas o ratunek
i pouczenie! Wiǳimy, że wrogie, nieluǳkie, nierealne ustosunkowanie się kleru do nasze akc i regulac i uroǳeń często iǳie na naszą korzyść. Również i w korespondenc i do
nas z całe Polski otrzymu emy z fabryk, miasteczek, wiosek listy półanalfabetów, którzy
powołu ąc się na gromy i wyklinania nas, ǳiałaczy-realizatorów świadomego macierzyństwa, że dowieǳieli się oni o nas z różnych klerykalnych wydawnictw, i zachwyca ą się
nami dotąd otumaniani luǳie i cieszą się, że dla ich biedy bęǳie to wielka ulga i wyzwolenie, gdy przestaną ich żony tak nadmiernie roǳić. Niektóre z tych listów są wprost
tragiczne w swe treści i głęboko wzrusza ące. I nie tylko z Polski przychoǳi do nas korespondenc a, ale i z emigrac i: z Kanady, Ameryki Północne i Południowe i dużo od
naszych obecnych biedaków z Franc i…
Czu emy, że zna du emy szeroki posłuch wśród tych, na których nam na barǳie zależy. Nasze Robotnicze Towarzystwo Służby Społeczne rozwĳa się również wszerz przez
zakładanie odǳiałów na prowinc i, które dotąd mamy w czternastu mie scowościach,
ednak warunki materialne i silne wrogie wpływy kleru są przeszkodą dla szybszego realizowania i prowaǳenia Poradni Świadomego Macierzyństwa na terenie całe Polski, tak
że obecnie tylko w pięciu mie scowościach takie poradnie ǳiała ą, a mianowicie: w Łoǳi, Radomiu, Krakowie, Jedliczu i Gorlicach; w innych odǳiałach Poradnie są w stanie
organizacy nym, ak w Poznaniu, Lublinie i Kaliszu. Wszęǳie ludność, szczególnie fabryczna wyczeku e niecierpliwie pomocy przeciw poronieniom szkodliwym, drogim i niebezpiecznym, bo tą drogą odbywa się wszęǳie regulac a uroǳeń, nie tylko u nas, w Polsce, ale wszęǳie, gǳie ǳika niewyrozumiałość, upór i głupota zaciemnia ą rzeczywistość
i potrzebę bronienia się świata pracy przed nadmiarem niewykonalnych obowiązków roǳinnych. Poza naszym Robotniczym Towarzystwem Służby Społeczne tylko krakowskie
Towarzystwo Krzewienia Świadomego Macierzyństwa prowaǳi w paru mie scowościach
takie poradnie. Nigǳie ednak nie mamy odpowiedniego poparcia moralnego i materialnego przez instytuc e państwowe czy samorządowe, które nie gwarantu ąc ani matce, ani
ǳiecku nawet elementarne opieki społeczne , powinny się poczuwać przyna mnie do
pomocy zapobiegawcze , ak to est w tych kra ach i państwach, gǳie rac onalizac a uroǳeń zna du e głębsze zrozumienie. U nas, niestety, nawet lekarze w przeważa ące części
są obo ętni, a nawet często przeciwni zapobieganiu nadmierne rozrodczości, choć dobrze
rozumie ą plagę sztucznych poronień i że śmiertelność niemowląt est w Polsce ogromna
z powodu nadmiaru ǳieci, które nie ma ą odpowiednich warunków do rozwo u i życia.
A ednak lekarze są w pierwszym rzęǳie powołani do realizac i świadomego macierzyń²¹kateter — cewnik, rurka wprowaǳana do pęcherza w celu sztucznego odprowaǳania moczu. [przypis
edytorski]
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stwa przez rozpowszechniane dobrych, pewnych środków ochronnych w swe praktyce
i w instytuc ach, w których pracu ą.
Życie — coǳienne, szare nasze życie i wartki prąd tego życia — est silnie sze ponad przesądy i obo ętność, ponad egoizm klasowy możnych, ponad klerykalizm, faszyzm
i militaryzm. Iǳiemy śmiało naprzód w walce o świadome macierzyństwo, bo to est
ǳie owa konieczność!
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