


 

 

Ta lektura, podobnie ak tysiące innych, est dostępna on-line na stronie
wolnelektury.pl.
Utwór opracowany został w ramach pro ektu Wolne Lektury przez fun-
dac ę Nowoczesna Polska.

TADEUSZ BOY ŻELEŃSKI

Jak skończyć z piekłem kobiet?
(„   ”)

     
Dnia  paźǳiernika r.  otwarto przy ulicy Leszno  w Warszawie pierwszą w Polsce
poradnię świadomego macierzyństwa. Data ta bęǳie miała z pewnością swo e znaczenie.
Ponieważ idea — u nas przyna mnie — est nowa, pragnę w paru słowach ob aśnić e
istotę.

To est… czy a się dobrze wyraziłem, że idea est nowa? Racze est dość stara. Czy
zauważył kto mianowicie, aby żona dyrektora fabryki czy banku, aby pani doktorowa lub
pani profesorowa miała tuzin, a nawet pół tuzina ǳieci, aby roǳiła piętnaście razy, ak
się to zdarza często w domu robotnika lub chłopa? — Nie. — Więc co? Czyżby fiz ologia
u tych pań była inna, czyżby natura odmieniła dla nich swo e prawa? — Też chyba nie.
Po prostu, te uprzywile owane istoty posiadły od dawna sekret regulacji uroǳeń czyli
świadomego macierzyństwa; ma ą przeważnie ǳieci kiedy chcą, ile chcą, nie przekracza ą
cyy czasem aż nazbyt niskie . Stąd, wiǳimy taki obraz: w obszernym mieszkaniu na
pierwszym piętrze bawi się dwo e zdrowych ǳieci; w suterenach, w edne izbie, gniecie
się ich, choru e i często mrze¹ ośmioro…

,      …
Zatem, świadome macierzyństwo est od dawna faktem w sferach tzw. wyższych.

— Co to est regulac a uroǳeń? — pytała mnie edna paniusia.
— To jest, łaskawa pani, to, co pani robi co ǳień.
Choǳi o to, aby dobroǳie stw świadomego macierzyństwa, będących dotąd monopo-

lem uprzywile owanych, dostarczyć tym, którzy na barǳie ich potrzebu ą. Temu celowi
służy nowa poradnia. Ma ona uświadomić kobiety, że ustrzec się ciąży można i nieraz
trzeba; ma im dostarczyć tanie i dobre rady lekarskie oraz na lepszych środków zapo-
biegawczych po cenie kosztu. Nie est to instytuc a dobroczynna, ale instytuc a społeczna.

— A eżeli bezpłodna kobieta chce mieć ǳieci?
— W takim razie lekarz uǳieli e wszelkie rady po temu. Już obecnie przychoǳą

takie pac entki. Nie choǳi o to, aby bezwzględnie ograniczać liczbę uroǳeń; choǳi
o to, aby mieli ǳieci ci, którzy e mogą wyżywić i wychować. To wyraża sama nazwa:
„świadome macierzyństwo”.

  
Oczywiście ednak, główną klientelą poradni będą kobiety pragnące ustrzec się ciąży. Nie
przerwać ą², ale ustrzec się e .

O ile idea ta nie est nowa w stosunku do praktyki klas uprzywile owanych, nie est
również nowa, eżeli spo rzeć na to, co się ǳie e na szerokim świecie, nie zacieśnia ąc
się do naszego podwórka. Takie poradnie istnie ą i funkc onu ą w wielu kra ach Europy.
W Holandii są — boda od czterǳiestu lat — uznane za instytucje użyteczności publicznej.

¹mrze — ǳiś: umiera. [przypis edytorski]
²główną klientelą poradni będą kobiety pragnące ustrzec się ciąży. Nie przerwać ją, ale ustrzec się jej. — Na

ścianach poradni widnie e napis: „Tu się ciąży nie przerywa, tylko się ciąży zapobiega”. [przypis autorski]
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W Anglii popierane są przez rząd. Pełno ich w Skandynawii, coraz więce w Niemczech.
Istnie e Światowa Liga regulacji uroǳeń, która urząǳa doroczne kongresy i w które zna -
du ą się przedstawiciele wszystkich kra ów, z wy ątkiem, ak dotąd, Polski.
  
Rzecz prosta, że nie obyło się to bez walki. Idea regulac i uroǳeń urażała zbyt wiele
zabobonów, zbyt wiele zastarzałych narowów³ myślenia, zbyt wiele interesów wreszcie,
aby mogła sobie tak łatwo utorować drogę. Długi czas nie wolno było o nie swobodnie
pisać, nie mówiąc uż o ǳiałaniu. Na poważnie sze publikac e w tym duchu konfiskowa-
no np. w Niemczech pod zarzutem… pornografii! Anglia, Ameryka, nie chciały słyszeć
o tym. Idea świadomego macierzyństwa miała swoich męczenników, którzy pokutowali
za nią po więzieniach. Ida Cradvoch, pierwsza pionierka regulac i uroǳeń (birth-control)
w Ameryce, skończyła samobó stwem, zaszczuta przez obłudę społeczną. Kilka ǳiesiąt-
ków lat trwało, zanim idea świadomego macierzyństwa odniosła pełne zwycięstwo. Nazy-
wam e pełnym, ponieważ nastąpiło ono w na barǳie konserwatywnym kra u, w na bar-
ǳie konserwatywne instytuc i. Dnia  kwietnia , angielska Izba Lordów wezwała
rząd do usunięcia zakazu, który wprzód zabraniał instytuc om społecznym uświadamia-
nia kobiet o metodach chronienia się od ciąży. Widocznie cyy rosnącego bezrobocia
wymownie sze były dla angielskich mózgów niż wszystkie argumenty odwołu ące się do
rozumu i luǳkości.
  
Dwa są eszcze kra e, w których propaganda świadomego macierzyństwa oraz dostarczanie
środków zapobiegania ciąży karane są grzywnami i więzieniem: Franc a i Włochy. Trzeba
wytłumaczyć czemu.

Franc a est, można powieǳieć, o czyzną świadomego macierzyństwa; eżeli nie ego
teorii, to praktyki. Od dawna, bez haseł i programów, z instynktu — można powieǳieć
— zaczęto tam ograniczać przyrost roǳin. Złożyły się na to różne czynniki: ancuski
zdrowy rozum, i instynkt posiadania, pęd do wyższe stopy życia i wzniesienia się na
drabinie społeczne , i zmysł samoobrony kobiety, która nie chce rezygnować z kobieco-
ści i nie chce być tylko maszyną do roǳenia ǳieci. Nie żadne „wyczerpanie rasy”, ale
po prostu świadome ograniczenie było przyczyną zmnie szenia liczby uroǳeń. Od daw-
na utrwalił się tam słynny system dwojga ǳieci, który stworzył zamożność Franc i. Po
przegrane wo nie r. , stagnac a przyrostu ludności zaniepokoiła rząd, przede wszyst-
kim z punktu militarne przewagi szybcie mnożących się Niemiec. Rząd wywiera tedy
pres e w duchu populacy nym, właśnie dlatego, że kra od dawna uprawia regulację; i lud-
ność uprawia ą wciąż, mimo wszelkich repres i, tyle tylko, że stosu e ą zapewne gorze
pod względem higieny niżby to było możliwe przy zupełne swoboǳie. Akc a przeciw
świadomemu macierzyństwu trąci tu zresztą — ak wszęǳie — pocieszną obłudą: mini-
ster nagraǳa krzyżem Legii z trudem wynalezionego biedaka, który ma ośmioro ǳieci,
ale sam pan minister ma… edno ǳiecko lub dwo e. Bądź co bądź, ǳięki ograniczeniu
uroǳeń, Franc a est kra em, który prawie nie ma bezrobotnych. I zamiast by Franc a na-
dążyła płodności Niemiec, przeciwnie, ǳisie sze Niemcy w droǳe regulacji zniżyły swó
przyrost niemal do skali Franc i.

We Włoszech panu ący obecnie przymus płodności est w ścisłym związku z impe-
rializmem Mussoliniego. Dyktator chce mieć nadmiar ludności, niby przegrzany kocioł
parowy, potrzebny mu w ego dążeniach do ekspansji. Ale, mimo forsowne akc i w tym
duchu, mimo nadawania szlachectwa bohaterowi, który wyproduku e sześcioro ǳieci,
przyrost ludności est słaby. To, że nieograniczona rozrodczość est na rękę imperializmo-
wi, to chyba nie bęǳie dla nas argumentem. A ǳisie szemu stanowisku Mussoliniego
można przeciwstawić własne ego słowa, gdy, w odpowieǳi na ankietę turyńskiego pisma
Wychowanie płciowe, oświadczył w r. , że „uznaje regulację uroǳeń jako akt rozumu
i odpowieǳialności u wszystkich luǳi, którzy roszczą sobie pretensje do miana myślących istot.
Uważa ograniczenie uroǳeń za święty osobisty i społeczny obowiązek i nie przyznaje sądom
żadnych praw w tej kwestii, o ile nie chcemy wrócić do średniowiecza”.

³narów (daw.) — tu: szkodliwe przyzwycza enie. [przypis edytorski]
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Barǳo rozsądnie powieǳiane. Brawo, Mussolini.
  …
Podczas gdy od ǳiesiątków lat walczono o te sprawy w starym i nowym świecie, Pol- Polska, Naród
ska, można powieǳieć, przespała te walki. Ucisk problemów bytu narodowego, bierność
i niskie uświadomienie mas, supremac a kleru — wszystko składało się na to, że nawet
echa tych haseł nie barǳo dochoǳiły do nas. Brzmiałyby zresztą niepopularnie. Byliśmy
w fazie ciągłego liczenia się; pocieszano się, że, skoro nas est tylu a tylu, a przybywa nas
eszcze ciągle, wrogowie „nie strawią nas tak łatwo”. Bano by się, że gdyby nas było mnie ,
wcisnęłyby się w mie sce tego ubytku obce żywioły etc. Słowem, nie barǳo zastanawia-
no się nad zagadnieniem populacy nym, na pozór mnie palącym w kra u o przewaǳe
ludności rolnicze a nie robotnicze . Emigranci ciągnęli za morze, na Saksy⁴…

Kiedy, w zaraniu naszego nowego bytu, nastręczyło się to zagadnienie, uczeni nasi
— ekonomiści, soc ologowie — oświadczyli się stanowczo za ograniczeniem płodności,
wiǳąc w nie źródło pauperyzac i kra u, materialne i duchowe . Ustawy nasze są w te
mierze neutralne, tym samym nie ma żadnych przeszkód do akc i w duchu świadomego
macierzyństwa. Mimo to, brak odwagi mówienia głośno o pewnych sprawach, pruderia
obycza owa, były powodem, że akc i te nie pode mowano dotąd, podtrzymu ąc bezmyślnie
w po ęciach ogółu fetysza płodności.

Wyrosła ona, siłą rzeczy, z okaz i głośne dyskus i o karalności przerywania ciąży⁵. Mi-
mo że w nowym pro ekcie kodeksu karnego nasza Komis a kodyfikacy na, zrozumiawszy
wreszcie, ile krzywdy i ile niedoli kryło się w dotychczasowych paragrafach, posunęła się
barǳo daleko w ich złagoǳeniu, nie est to eszcze rozwiązaniem kwestii. Jedynie za-
pobieganie ciąży, tam gǳie ona est niepożądana i gǳie mogłaby pchnąć do sztucznego
e przerwania, może być radykalnym lekiem na plagę poronień. Powrócimy eszcze do
tego. Dość, że ako konkluz a sprawy o spęǳenie płodu wyłoniła się akc a świadomego
macierzyństwa.

Teraz, kiedy akc a się rozpoczęła, trzeba być przygotowanym, że bęǳie z różnych
stron zwalczana. Pragniemy przeto, na użytek publiczności, która bęǳie aż do znuǳenia
karmiona pewnymi argumentami, przedstawić zawczasu nieco kontrargumentów.

 …
Jak wspomniałem, nieograniczona płodność est smutnym przywile em biedaków. Jakie
katastro niesie z sobą, nad tym nie potrzeba się długo rozwoǳić. Przede wszystkim
nęǳę, i wszystko, co się z nią łączy. Z ciemnoty powsta e i ciemnotę pogłębia. Niszczy
zdrowie kobiety, łącząc wysiłek ciąży, roǳenia i karmienia z narasta ącym wciąż wy-
siłkiem pracy, aby sprostać potrzebom te wciąż pomnaża ące się roǳiny. Udaremnia
wszelki duchowy rozwó , niszczy radość życia, sprowaǳa egzystenc ę człowieka do po-
ziomu bydląt. Popycha nieraz kobiety do rozpaczliwych czynów, do samobó stwa, do
ǳieciobó stw, z których tylko drobna cząstka dochoǳi do wiadomości. Zada e ciężką
krzywdę ǳieciom, robiąc z nich niekochanych, zaniedbanych pariasów. ǲieci, w miarę
ak przychoǳą na świat, kradną tym, które uż są w domu, powietrze do oddychania,
ode mu ą kawałek chleba od ust: to niemal walka o byt, w które edne giną, a te, które
zosta ą przy życiu, rozwĳa ą się tym nęǳnie , im większa est nęǳa te nazbyt liczne
roǳiny.

Osobny rozǳiał stanowiłyby katastro, akie nieumie ętność zapobieżenia ciąży po-
wodu e u kobiet niezamężnych, oraz los, aki oczeku e ich ǳieci, o ile u rzą światło ǳien-
ne…
„ ”…
Jeden z współtwórców poradni Świadomego macierzyństwa, dr. Rubinraut, tak kreśli obraz
męczennic nieograniczone płodności:

⁴na Saksy (pot.) — określenie emigrac i zarobkowe , pochoǳące od nazwy Saksonii, częstego w XIX w.
celu tych wy azdów za pracą. [przypis edytorski]

⁵dyskusja o karalności przerywania ciąży — zob. Piekło kobiet. [przypis autorski]
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„Pac entka, którą badam, est kobietą z proletariatu. Wystarczy spo -
rzeć na e ciało, aby wieǳieć, że tak est. „Kobieta — roǳicielka”, „kobieta
— dostarczycielka żołnierzy”, „kobieta — spłaca ąca dług świętym prawom
natury” zeszła z piedestału, na którym postawiła ą przestarzała azeologia,
i przyszła, drżąca ze strachu, do lekarza, aby dowieǳieć się, czy nie grozi e
nowa ciąża.

Skóra na e brzuchu — to stary zwiotczały pergamin, na którym prze-
czytać można historię e nieszczęść. Powłoki brzuszne ścieniały tak, że ręką
można przez nie wyczuć kiszki. Narządy rodne wypada ą — przy kaszlu,
kichnięciu wyǳiela się bezwolnie mocz. Potworny ten obraz tak zwane
„zdrowe kobiety” można uzupełnić, opisu ąc pęknięte, bliznami pokryte
krocze, pozostałości po wysiękach i zapaleniach. Na nogach wĳą się bolesne
sznury żylaków, a piersi są obwisłe i zwiotczałe.

Ma ąc przed sobą taką kobietę, na barǳie doświadczony lekarz nie po- Matka, Ciąża, Bieda
trafi określić e wieku. Z przerażeniem dowiadu e się, że ma lat  albo .
Miała sześcioro ǳieci, z których ży e dwo e. Przeszła siedem poronień z nie-
odstępnymi w e warunkach gorączkami i z ciężkimi komplikac ami. Gdy
przekonałem się, że est w ciąży, zabrakło mi odwagi, żeby e to powieǳieć.
Przerażenie w e oczach wybitnie niż słowa mówi o nowych wydatkach,
nowych mękach, nowych chorobach, które ą czeka ą. Żaden chlebodawca
nie podwyższy kobiecie płacy za to, że wyda ność e pracy est zmnie szona,
nikt nie da pracy bezrobotnemu, nie podwyższy pens i robotnikowi, dla-
tego tylko, że żona est w ciąży. Umęczona troską wyżywienia roǳiny, źle
odżywiona, zapracowana, z chwilą za ścia w ciążę, zaczyna z soków własnych
utrzymywać głoǳącą się uż w e łonie nową istotę”…

 
Statystyka, ak wiadomo, to est dobra ǳiewczyna, która pozwala z sobą robić, co się chce. Prawda
Jakimi cyami operu ą na częście ci, którzy się puszą z naszego „wspaniałego” przyrostu
ludności? Cyami uroǳeń.

Tymczasem, nie to stanowi przyrost ludności, co się uroǳi, ale to, co się wychowa i jak
się wychowa. Otóż, stwierǳoną est rzeczą, że w ślad za wysoką liczbą uroǳin iǳie wysoka
śmiertelność ǳieci. Z nęǳy, z opłakanych warunków matki w czasie ciąży i karmienia,
z braku powietrza, z braku opieki, ze złego żywienia. Natomiast z ograniczeniem uroǳin
zmnie sza się śmiertelność; roǳice ma ą mnie ǳieci, ale mogą e wychować. W Holandii,
w okresie, w którym liczba uroǳin obniżyła się z  (na ) do , śmiertelność spadła
z  do niespełna .

W Polsce, na  mieszkańców liczba uroǳin wynosi ,. Imponu ące, co? Ale
liczba zgonów wynosi — ,. Czyli przyrost ludności — ,. Holandia osiąga mało co
mnie szą cyę przy liczbie uroǳin ,.

A teraz, inne zestawienie. Włochy, gǳie regulacja uroǳeń est zabroniona, ma ą przy-
rost boda mnie szy niż Holandia, gǳie est zalecana…

Czyli, nadmierny przyrost ludności iǳie w znaczne mierze na powiększenie śmiertel-
ności, reszta dopiero na istotne zwiększenie ludności, przy równoczesnym upośleǳeniu
e jakości, fizycznie i moralnie.
  
Doniesiono mi z miasteczka w Poznańskiem o takim wypadku. Optant⁶ dostał „z łaski
miasta” mieszkanie w chlewie; chlew się spalił wraz z częścią dobytku; chłop ze zgryzoty
pochorował się i skończył w szpitalu. Żona ego mieszka gǳieś z łaski na strychu; miała
ogółem piętnaścioro ǳieci, z czego tro e ży e…

Oto obrazek… Zapewne, nie każda roǳina mieszka w chlewie i nie każdy chlew się
pali; ale cya piętnaściorga ǳieci, z których uchowa się troje, nie est czymś wy ątkowym;

⁶optant (z . a. z łac. optant: zwolennik edne z opc i) — tu: człowiek, który na terenach nie ednolitych
etnicznie opowieǳiał się za edną z narodowości; często taki wybór łączył się z koniecznością przesiedlenia.
[przypis edytorski]
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w takie czy inne proporc i, ta masowa produkc a ǳieci po to, aby wychować ich nie-
wielką cząstkę, est zwykłą rzeczą w chacie chłopa czy w suterenie robotnika. Mimo woli Interes, Pieniąǳ, ǲiecko,

Roǳinawziąłem ołówek i zacząłem liczyć. Piętnaścioro ǳieci na tro e żywych. Co to znaczy? To
znaczy sto trzyǳieści pięć miesięcy ciąży; może drugie tyle karmienia; piętnaście połogów
i porodów, trochę chorób przy te okaz i, piętnaście pĳaństw na chrzcinach, dwanaście
śmierci. Piętnaście taks za chrzciny, dwanaście za pogrzeby; metryki uroǳin i ze ścia;
czy nie miałem kiedyś rac i nazwać tego „podatkiem obrotowym”? I to wszystko po to,
aby wyprodukować troje ǳieci, o ile tych tro e się wychowa; bo i to est barǳo wątpli-
we w tych warunkach… A wtedy proporc e eszcze odpowiednio się zmienią. Diabelnie
droga produkc a. Fabryka, która by produkowała tym kosztem, musiałaby zbankrutować.

A teraz, weźmy tę samą roǳinę wzrosłą w zasadach regulac i uroǳeń, świadomego
macierzyństwa. Miałaby, da my na to, tych samych tro e ǳieci, ale te ǳieci wychowałyby
się zdrowo; cały zaś zaoszczęǳony podatek obrotowy poszedłby na zaspoko enie luǳkich
potrzeb życia.

Straciłaby edynie — statystyka, w które ta roǳina nęǳarzy za mu e — wspaniałe
mie sce piętnastu uroǳeń…
   
I oto położyliśmy palec na bolączce naszego całego życia. Rzecz asna, że w tych ciążach, Ciąża, Bieda, Poród,

Pozyc a społecznaporodach i pogrzebach — no, i poronieniach! — że w te otchłani musi utonąć wszyst-
ko, co est ponad prymitywną obronę od głodu; że w nie tonie i elementarz dla ǳieci,
i użytek mydła, i oświata, i miłość, i wǳięk życia, i większość luǳkich uczuć i potrzeb
duchowych. Bo i tam, gǳie nie choǳi o ostatni szczebel nęǳy, w skromne na przykład
roǳinie urzędnicze , i tam chroniczna ciąża musi pochłonąć wszystko, co się wiąże z a-
kimiś umysłowymi zainteresowaniami. W miarę ak rosną trudności egzystenc i, odpada
stopniowo i książka, i teatr, i podróż, i odpoczynek, zosta e tylko poród z przyległo-
ściami. Horyzont zacieśnia się, zaciemnia. Pauperyzac i materialne towarzyszy duchowa.
A ciągły strach przed nową ciążą zmienia się w obses ę, w psychozę.

   
Tylko ten, kto miał sposobność czytać poufne listy kobiet, może mieć po ęcie, czym est
dla kobiety — czym est dla roǳiny — nieusta ący lęk przed ciążą, przed e katastrofą.
Powyże pewne ilości ǳieci, mało która kobieta zresztą goǳi się z faktem ciąży; wie, że
musi ą przerwać. Zaczyna się upokarza ąca wędrówka po lekarzach, po klinikach, żebranie
o świadectwa lekarskie, które na częście — dla biednych! — nie wystarcza ą; drwinki,
dowcipy i nauki moralne lekarzy, którzy odmawia ą e pomocy. Wreszcie, biedna kobieta
iǳie do akuszerki, która ą boda rozumie i która ą uwolni od ciąży; ale zedrze z nie skórę
i wpęǳi zwykle w chorobę wymaga ącą interwenc i lekarza. Tak czy owak, ruina zdrowia,
ruina dla domu. To widmo ciąży est czymś tak gnębiącym, że niszczy wszelką radość
życia, paraliżu e stosunki małżeńskie, miłość czyni klęską; często męża kocha ącego żonę
wypęǳa — za e zgodą — do prostytutek. Kiełku ące życie, które powinno być radością,
sta e się złośliwym nowotworem, który się ak nowotwór operu e.

Kiedy pisałem Piekło kobiet, dostawałem sporo takich listów, które sprawiły na mnie
niezatarte wrażenie. Jeden czy dwa ogłosiłem nawet. Niestruǳona ǳiałaczka świadomego
macierzyństwa, Margareta Sanger, dostała takich listów setki tysięcy; ogłosiła z nich ;
warto, aby e przeczytali ci, którzy zwalcza ą świadomemacierzyństwow imię dobra roǳiny!
Oto np. kobieta trzyǳiestopięcioletnia — ośmioro ǳieci, trzy poronienia, o szóste rano
wydoiła sześć krów, o ǳiewiąte uroǳiła ǳiecko; na młodsze ma ǳiewięć miesięcy:
drży na myśl, że mogłaby eszcze edno uroǳić. „Gdybym mogła — pisze ta wspaniała
amerykańska ǳiałaczka, Margareta Sanger — weszłabym na dach, aby krzyczeć kobietom,
co ma ą robić”!
 …
Jedną z na większych niedorzeczności, akie w te kwestii powieǳiano — a mówi się ich
dużo — est to, że regulacja uroǳeń grozi akoby roǳinie. Bo — wręcz przeciwnie —
eżeli co można by powieǳieć o świadomym macierzyństwie, to że ono ratu e roǳinę. Roǳina
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Weźmy dwa przykłady, dwa domy. W ednym, w ciasnym mieszkaniu, wynęǳniała
kobieta, zaniedbana, bez wǳięku, mimo młodych lat przedwcześnie postarzała. U e ko-
lan kilkoro drobnych ǳieci, przy piersi ǳiecko, a uż est w ciąży. Dom pełen wrzasku,
brudu, smrodu, est istnym piekłem; kobieta w niewoli swe macicy straciła zaintereso-
wanie do czegokolwiek w życiu. Mąż ucieka od tego piekła do szynku; czasem, wróciwszy
pĳany, kopie żonę w brzuch, aby ubić nienawistną ciążę. Wreszcie, przy eszcze ednym
ǳiecku, kobieta „psu e się”, choru e często, ginie na zakażenie krwi, zostawia ąc ten dro-
biazg na łasce losu.

Przeciwstawmy temu domowi kobietę zdrową, schludną, wesołą, która ma ǳiecko
edynie co pewien okres czasu, konieczny dla wypoczynku organizmu i dla uczynienia
zadość potrzebom materialnym. Na częście wychowa ǳieci tyle, co i tamta, ale zdrowych;
może e wychować starannie, może dać nawet pewien wykwint swemu domowi i swo e
osobie, może walczyć skutecznie o przywiązanie męża.

Ale nie tylko to. Dopóki założenie roǳiny było nieuchronnie związane z natych-
miastowym potomstwem, rzecz prosta, że luǳie — w sferach mieszczańskie „inteligen-
c i” zwłaszcza — byli w tym niezmiernie ostrożni, niełatwo się żenili. Stąd mężczyzna
w na lepszych latach zdany był na prostytuc ę, nad panną wisiała zmora staropanieństwa.
Kombinac e materialne grały daleko większą rolę niż uczucie, zły dobór umnie szał widoki
szczęścia. Nie było odwagi w ko arzeniu się na życie. ǲiś, w miarę ak rozpowszechnia
się dobroǳie stwo świadomego macierzyństwa, czasowa ochrona od ciąży, młoǳi żenią
się o wiele łatwie ; pierwsze lata, kiedy wystarcza ą sami sobie i kiedy są na dorobku,
spęǳa ą bezǳietnie, aby późnie tym barǳie cieszyć się przybytkiem ǳieci. ǲiecko
nie est katastrofą, ale radośnie witanym przybyszem. Można powieǳieć, że — wręcz
przeciwnie temu, co się klepie — regulac a uroǳeń est cementem szczęśliwe roǳiny.

„ ”…
Jednym z argumentów, akie się wytacza przeciw regulacji uroǳeń, ma być, że ona est Natura
„przeciw naturze”. Takie argumenty spotyka się w ustach kleru, który w tym ednym stał
się zapamiętałym obrońcą natury! Ale wyrywa ą się z nimi nawet i lekarze: eden taki mą-
drala w warszawskim tow. ginekologicznym potępił w każdym wypadku (!) zapobieganie
ciąży ako przeciwne naturze.

Zaledwie trzeba wykazywać, ak ǳiecinne est to rozumowanie. Toż, gdyby tak brać,
cały nasz sposób życia est „przeciw naturze”; oǳież, gotowanie potraw, szczoteczka do
zębów… W naturze byłoby mieszkanie w ǳiupli czy w askini. Praca w fabrykach też
nie est w naturze. Niepodobna est na wszystkich punktach odbiec od natury, a naraz
wybrać sobie eden i nawoływać do „natury”.

Ale nie w tym na większa naiwność. Czy ci apostołowie przykazań natury wierzą, że
wszyscy ci, którzy nie stosu ą skutecznych środków zapobiegawczych, ży ą w tym wedle
natury? Spyta cie lekarzy, co za sposobów, co za kombinac i chwyta ą się luǳie, aby się
ustrzec ciąży; ak przedstawia się w te mierze pożycie mnóstwa małżeństw czy nie mał-
żeństw? Te praktyki, to są prawǳiwe wynaturzenia, ru nu ące system nerwowy, często
poniża ące kobietę.

Uświadomienie co do naukowych środków zapobiegania ciąży est — wręcz przeciw-
nie — przywróceniem naturalnego obcowania.
  …
Czytałem opis takiego wypadku. Zgłosiła się do lekarza kobieta lat około czterǳiestu,
z prośbą, czy by e czegoś nie mógł zalecić, iżby nie zachoǳiła w ciążę. Okazało się, że
ta kobieta ostatni raz miała period w siedemnastym roku życia, przed zamążpó ściem: od
tego czasu, dwaǳieścia razy roǳiła i roniła bez przerwy…

Oto co potrafi natura, co est wedle natury. Na wsi, czy w sferze robotnicze , takie
wypadki są aż nazbyt częste. Zostawiona naturze, mnie więce każda kobieta tak by wy-
glądała, o ile choroby nie uczyniłyby e wcześnie bezpłodną. Że się tak nie ǳie e, to
edynie dlatego, że „ akoś sobie raǳą”… I wiǳimy, akim absurdem byłoby zostawiać
rzeczy wedle natury, i ak obłudni są ci, którzy, ma ąc po ednym czy dwo gu ǳieci,
zaleca ą biedakom, aby żyli wedle natury. A owego lekarza, obrońcę natury, o którym
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mówiłem wyże , chciałbym zapytać, ile sam ma ǳieci. Bo w Niemczech przeprowaǳono
tę złośliwą statystykę: na ednego lekarza przypada około półtora ǳiecka…
 
A teraz curiosum: na czym opiera się ba ka, że zapobieganie ciąży sprzeczne est z mo-
ralnością chrześcĳańską? Na kilkunastu wierszach Starego Testamentu, zawiera ących
historię Onana. Czytamy w księǳe Genesis (XXXVIII, –) tyle:

„A Judas dał żonę pierworodnemu swemu Her, imieniem Thamar. A Her
był pierworodny Judy, złośliwy przed oblicznością pańską, i od Niego zabity
est. Rzekł tedy Judas do Onana, syna swego: Wnidź⁷ do żony brata swego,
a łącz się z nią, abyś wzbuǳił nasienie bratu swemu. On, wiǳąc, że się nie
emu synowie uroǳić mieli, gdy wchoǳił do żony brata swego, wypuszczał
nasienie na ziemię, aby się ǳieci imieniem brata nie roǳiły. I z te przyczyny
zabił go Pan, że rzecz brzydliwą czynił”.

Jasne est, że w całe te historii, zaczerpnięte z odległych ǳie ów i z zupełnie in-
nych po ęć, choǳiło zgoła o co innego; o to, że Onan nie chciał kontynuować pokolenia
swego brata, co, wedle owych biblĳnych po ęć, było ego obowiązkiem. Nie ma to nic
wspólnego ze sprawą zapobiegania ciąży i regulac i uroǳeń. Toteż pomięǳy teologa-
mi protestanckimi zawsze były co do tego punktu spory, a obecnie historia Onana nie
przeszkoǳiła biskupom anglikańskim pogoǳić się z regulac ą uroǳeń.

Oto edyny punkt, na którym się opiera teologia. Jak wiǳimy, nie est barǳo moc-
ny…

„   ”
Mimo to, wciąż wysuwa się przeciw świadomemu macierzyństwu argument, że est ono
akoby sprzeczne idei chrześcĳańskiej. Faktem est, że ruch ten przez długi czas był zgod-
nie zwalczany przez kler wszystkich obrządków. Ale w ostatnich czasach zmienia się to
zasadniczo. W r. , powszechny z azd biskupów anglikańskich w Londynie orzekł,
iż „tam, gǳie za ście w ciążę bęǳie z akiegokolwiek powodu szkodliwe, tam nie należy
potępiać użycia naukowych środków, stosowanych rozumnie i wedle wymagań higieny”.
Arcybiskup ormiańsko-wschodniego obrządku dr. Schmucker również stwierǳił, że nie
wiǳi w te idei nic sprzecznego z zasadami chrystianizmu.

Jeżeli tedy o czym można mówić, to edynie o negatywnym stosunku kleru, ale nie
o etyce chrześcĳańskiej. Niewątpliwie, w ślad za kościołem reformowanym, i kler katolic-
ki zmieni swo e nieprze ednane stanowisko, którego surowość zwraca się zresztą edynie
przeciw na biednie szym, czyli tym, którzy na barǳie ograniczenia potomstwa potrze-
bu ą. Wo na, wydana świadomemu macierzyństwu, est z góry skazana na przegraną.

 „”
Wytacza się przeciw regulac i uroǳeń argumenty tzw. populacyjne. I zabawne est, że
podczas gdy nasi uczeni — ekonomiści, soc ologowie — ǳwonią na alarm i są bez-
względnymi zwolennikami ograniczenia ǳikiego przyrostu, lada ignorant wyciera sobie
buzię hasłami populacy nymi, krzyczy, że Polska potrzebu e luǳi i ak na więce luǳi.
Aby bronić rubieży… oprzeć się nawale… nie dać pięǳi⁸… etc. Ale to est zła droga. Tym
sposobem żadne rubieży ani żadne pięǳi nie obronimy.

Wskazałem uż, że liczba uroǳin nie dowoǳi eszcze niczego, bo w ślad za nią iǳie
wzmożona śmiertelność ǳieci, a co więce iǳie nęǳa, zǳiczenie, choroby i zbrodnie.

Ale gdyby nawet. Istotnie, przyrost ludności est w Polsce ogromny, na większy boda Praca, Pozyc a społeczna,
Emigrant, ǲieckow Europie. Co rok przybywa blisko pół miliona żywych istot. Czy to est taka korzyść?

Mamy nadmiar ludności, ale nie mamy co z nią począć; odchowawszy — z trudem i kosz-
tem — osiemnastoletniego dryblasa, wypychaliśmy go gǳieś za morze, aby się tam eks-

⁷wnidź (daw.) — we dź. [przypis edytorski]
⁸piędź — dawna miara długości, ok.  cm; tu: na mnie szy nawet skrawek ziemi. [przypis edytorski]
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patriował. Płoǳiliśmy na eksport, aby dostarczać niewolników. A odkąd drogi emigrac i
się zamknęły, płoǳimy chyba po to, aby zwiększyć bezrobocie, aby zaludnić więzienia.

Powie ktoś, że bezrobocie nie est wieczne. Można odpowieǳieć, że po ęcie regulacji
— ak sama nazwa wskazu e — też est względne; że, w miarę istotnego zapotrzebowania
ludności, z pewnością naturalny pęd rozrodczy weźmie górę.

Pod tym względem godna uwagi est polityka Anglii. Ten kra , który z małe wy-
spy chce panować nad połową świata, musi chyba się rozumieć na polityce populacyjnej.
Tymczasem Anglia, w które , wskutek birth-control⁹, w niedługim czasie liczba uroǳeń
spadła z  do  na , eszcze uważa, że spadła nie dosyć, i nawołu e do ogranicze-
nia płodności, uświadamia i zakłada poradnie. Rozumie, że nie ilość est siłą, ale jakość.
Regulac a uroǳeń podniosła poziom robotnika w Anglii.
…     
Tuta dam tylko edną cyę statystyczną, ale wymowną. W całe Szwec i est rocznie  Zbrodniarz, Pozyc a

społeczna, Biedaspraw karnych; w same Warszawie est ich rocznie — .. W Skandynawii regulacja
uroǳeń weszła w krew; u nas w klasach niższych nie istnie e prawie zupełnie. Uczeni nasi
wiǳą w tym ǳikim przyroście ludności przyczynę owe przeraża ące statystyki zbrodni.
Te ǳieci nieślubne, ǳieci niepożądane, niekochane, głodne, wałęsa ące się, chowa ące
się w rynsztoku bez opieki — bo matka uż wyda e na świat nowe — to est materiał
na przestępców i zbrodniarzy. To są żywioły zie ące nienawiścią do społeczeństwa, które
im było macochą, podatne dla każdego podszeptu zbrodni. Toteż ten przyrost ludności,
którym się tak chlubimy, w znaczne części zapełnia nasze więzienia.

Doda my do tego losy wielu matek, które zostały matkami bez swe woli: ǳieciobó -
stwa, spęǳenie płodu; o ców, których beznaǳie ność własnego domu wtrąca w pĳań-
stwo; doda my kwitnący przemysł poroniarek, fabrykantek aniołków, a bęǳiemy mieli
obraz tego, co nam przynosi „błogosławieństwo” nieograniczone płodności.

    
Dotknęliśmy tu ważnego punktu: sprawy poronień. W nieuczciwych atakach, akie od
samego początku skierowano na nową poradnię i na ideę świadomego macierzyństwa, ude-
rza edno: ataku ący celowo miesza ą zapobieganie ciąży a przerywanie ciąży, spęǳanie pło-
du. Operu ą bałamutnie argumentami statystycznymi, zdrowotnymi, moralnymi, prze-
choǳąc nieznacznie z edne rzeczy na drugą, wprowaǳa ąc tym w błąd nie dość zorien-
towaną publiczność. Tymczasem, te dwie rzeczy nie tylko nie ma ą z sobą nic wspólnego,
ale edna est wymierzona przeciw drugie . Zapobieganie ciąży est na ǳielnie szym spo-
sobem zwalczania klęski poronień, wobec które kodeks uznał swo ą bezsilność. Biedna
służąca, która zna ǳie się na bruku; niezamężna nauczycielka, którą ciąża pozbawiłaby
posady; bezrobotna lub obarczona uż kilkorgiem ǳieci matka — to niechybny żer dla
poroniarek, z ryzykiem życia i zdrowia. W Niemczech oblicza ą ilość spęǳeń płodu na
milion rocznie; czterǳieści tysięcy zdrowych kobiet ginie co rok na zakażenie krwi z tego
powodu. U nas — gdyby istniała statystyka w te mierze — z pewnością przedstawiałaby
się nie lepie . Jedynie wczesne uświadomienie, ak zapobiec ciąży, może tu być skuteczną
pomocą. W miarę ak się rozwiną poradnie świadomego macierzyństwa, spęǳanie płodu
zniknie.
   …
ǲiwne może się wydać, że motywy tak asne i logiczne — i które każdy uzna e, gdy Zabobony, Kondyc a luǳka
choǳi o niego lub o ego bliskich — napotyka ą na tępy sprzeciw, gdy choǳi o uogól-
nienie ich, o wyciągnięcie z nich konsekwenc i społecznych. Jedną z głównych zapór est
tu po prostu — zabobon. Zabobon płodności. I trudno się ǳiwić, że ǳiała, skoro za-
bobon ten est ednym z na starszych, na barǳie zakorzenionych. Uświęcony w samym
słownictwie wyrażeniami: błogosławieństwo boże, stan błogosławiony, sięga on na odlegle -
szych epok. Ale dość łatwo est zanalizować podstawy tego zabobonu i wykazać ego
nierealność wobec ǳisie sze rzeczywistości.

⁹birth-control (ang.) — regulac a uroǳeń. [przypis edytorski]
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Niegdyś, ta nieograniczona płodność była istotnie potrzebą. Wo ny, choroby, zarazy,
wszelkiego roǳa u katastro kosiły ludność; trzeba było wciąż masy ǳieci, aby zapełniać
te luki. I same ǳieci marły ak muchy, trzeba było płoǳić e na wyrost.

Obecnie stosunki te znacznie się zmieniły. Przeciętna wieku luǳkiego podniosła się
znacznie. ǲieci, eżeli mrą eszcze masowo, to właśnie tam, gǳie ich nadmiar pozbawi
e warunków do życia.

Dawnie było więce mie sca, mnie luǳi, stosunki prostsze, sprawa mieszkania i wy-
chowania nie istniała prawie, praca rąk była wszystkim, ilość tych rąk ma ątkiem. Liczna
roǳina była siłą; liczni synowie byli dla o ca ręko mią poważane i spoko ne starości.

Inne wreszcie było stanowisko kobiety. Była ona tylko roǳicielką, gospodynią, nie-
wolnicą.

Wszystkie te warunki zmieniły się z gruntu. O ile na wsi stosunki poniekąd zbliżone są
do dawnego patriarchalizmu (chociaż i o tym dużo by można powieǳieć), o tyle w mieście
uż są zupełnie odmienne.

ǲieci trzeba oǳiać, oprać, wychować; mieszkanie ciasne nie rozszerza się z przy-
bytkiem nowego ǳiecka; żywność trzeba kupić, buty także. Roǳina, która może żyć po
luǳku przy tro gu ǳieci, zmieni się w piekło przy sześciorgu. Matka pracu e często poza
domem, w fabryce.

Inne wreszcie est ǳiś po ęcie kobiety. Nadmiar ǳieci w złych warunkach życia est
e ruiną, e przedwczesną starością, grobem…

Błogosławieństwo sta e się na częście przekleństwem…
   
Mimo to zabobon trwa. Odnaleźć go można na dnie wielu rozumowań. Powtarza się
bezmyślnie, że „trzeba nam luǳi”, gdy od dawna emigrac a zaledwie zdoła nam odciągać
nadmiar tych, dla których nie ma mie sca. Mówi się, że „trzeba nam rąk do pracy”,
w chwili gdy bezrobocie rośnie i sta e się nie tylko u nas, ale w całym świecie na większą
klęską. Stosu e się po ęcia z epoki sochy¹⁰ i krzemienia do ǳisie szego świata maszyn,
gdy każdy nowy wynalazek wypiera z warsztatów pewną ilość luǳi i pozbawia ich za ęcia.

Powtarza się stare przysłowie, że „kiedy Bóg da ǳieci, da i na ǳieci”… To przysłowie,
zroǳone w szlacheckich dworach, gǳie każdy miał akąś sperandę¹¹ po ciotce, apliku e
się bezdomne matce, która rozbĳa ǳiecku głowę o kamień, a sama iǳie do Wisły.

Dość est zrozumiałe wreszcie, że dawnie luǳie, nie umie ąc i nie ma ąc sposobu
ustrzec się ciąży, starali się w nie akimiś sposobami pocieszyć; ale ǳiś tamować azesami
rozpowszechnienie te zdobyczy nauki — edne z na doniośle szych — est szaleństwem
i zbrodnią.
  
Nie bęǳie chyba niczym szczególnym, gdy powiem, że w ustosunkowaniu się do wszel-
kie nowe rzeczy odgrywa ą rolę i interesy. Interesy luǳi i stanów. Często, nawet bez Ksiąǳ, Interes
świadomości człowieka, interes przebiera się w szaty ideowe i nastra a kogoś sympatycz-
nie lub niesympatycznie do akie ś sprawy. Nie chcę posąǳać o te zbyt ziemskie względy
naszego kleru, mimo iż nie da się zaprzeczyć, że ograniczenie uroǳeń nieuchronnie sta-
nowiłoby znaczny uszczerbek w ego dochodach. Chrzest i pogrzeb, metryka uroǳin
i metryka ze ścia tych setek tysięcy ǳieci, które się roǳą po to tylko, aby rychło roz-
stać się ze światem, to w sumie olbrzymia pozyc a tego, co pozwoliłem sobie nazwać
podatkiem obrotowym. Ale ten wzgląd nie powinien chyba odgrywać roli… Zacięte więc
uprzeǳenie do regulac i uroǳeń można chyba przypisać nienawiści do wszystkiego, co
wiąże się ze sprawami płci, do wszystkiego, co może wyzwolić człowieka i roz aśnić mro-
ki, w których ży ą masy. Faktem est, że o wiele pobłażliwie odnosi się kler do poronień,
niż do świadomego macierzyństwa.

¹⁰socha — daw. narzęǳie do orania ziemi, o barǳo proste konstrukc i; tu symbol zacofania i życia bez
cywilizacy nych usprawnień. [przypis edytorski]

¹¹speranda (daw., z łac. speranda: coś, na co ma się naǳie ę, czego się spoǳiewa) — przyszły spadek. [przypis
edytorski]
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Stanowisko to podlega zresztą lokalnym wahaniom. Stwierǳono np., że w Bawarii
księża popiera ą regulac ę uroǳeń, ponieważ się przekonali, że wieśniak dostatni, o nie-
liczne roǳinie, est konserwatystą, zaś chłop sproletaryzowany przez zbyt liczną roǳinę
sta e się elementem wywrotowym.

„   ”…
Barǳo ważną est tu rola lekarzy. Oni mogą uświadomić swo e pac entki, mogą e po-
uczać, mogą propagować środki ochronne przeciw ciąży. W ich ręku est barǳo wiele.
Otóż, z przykrością trzeba powieǳieć, że stanowisko lekarzy bywa w te sprawie nader
dwuznaczne. Ze wszystkich stron słychać skargi, że lekarze wzbrania ą się uświadamiać
kobiet, nawet tam, gǳie faktem est, iż ze stanowiska lekarskiego ciąża może być szko-
dliwa a nawet zabó cza. Zbywa ą dowcipkami, da ą rady w roǳa u „nie żyć z mężem”,
albo mówią ogólnikowo „wystrzegać się ciąży”; ale ak? — tego wskazać po prostu nie
chcą. Przeciwnie, bałamucą kobiety, że „dobrych środków zapobiegawczych nie ma”, etc.

Tuta trudno powstrzymać się od myśli, że nie same „ideowe” względy odgrywa ą
rolę. Zapewne, ten i ów z lekarzy ǳiała w dobre wierze pod wpływem bałamutnych Lekarz, Interes
haseł społecznych i narodowych; ale wiadomo, azesy na łatwie się pienią tam, gǳie
pokrywa ą się z interesem. Otóż, ciasno po ęty interes stanu lekarskiego leży w tym,
aby ǳieci lęgło się ak na więce . Ten ży e z porodów, ów ze skrobanek, inny z chorób
ǳieci. Lekarze się z tym nawet niezbyt ta ą. Lekarzowi-społecznikowi, który się oddał
idei świadomego macierzyństwa, koleǳy ego mówili wręcz: „Kolega kopie sobie grób”;
oczywiście grobem nazywali uszczuplenie dochodów.

Nie żąda ąc od lekarzy anielstwa, trudno wszakże nie przestrzec ogółu, że, ak do-
tychczas, nie zawsze może się spoǳiewać u lekarzy rzeczowe informac i i pomocy.

Znamienne est porównanie stosunków w dwóch kra ach. W Niemczech pionierzy
regulacji skarżą się, że lekarze nie tylko wzdraga ą się współǳiałać, ale utrudnia ą im
pracę. W Anglii natomiast, na kongresie, który się odbył w r.  w Londynie, przy
uǳiale na wybitnie szych uczonych i pisarzy i gǳie uchwalono m. in., że pouczenie o za-
pobieganiu ciąży powinno być obowiązkiem lekarza, równocześnie przy ęto uchwały lekarzy
angielskich, z których  na  zebranych uznało regulację uroǳeń za najpilniejsze za-
danie społeczne. I niemieccy tedy lekarze, i angielscy powołu ą się na hasła patriotyczne
i społeczne, aby do ść do zupełnie przeciwne konkluz i; otóż, konkluz a lekarzy angiel-
skich boda tym buǳi większe zaufanie, że est — bezinteresownie sza…

Chociaż, nawet biorąc z punktu interesu lekarzy, czy ta niechęć do ograniczenia po-
tomstwa nie est krótkowiǳtwem? Podniesienie stopy zamożności szerokich mas byłoby
dla lekarzy z pewnością z większą korzyścią niż ǳiki przyrost ludności u nęǳarzy…
, …
A inne zawody? Nie bęǳie oczywiście popierała świadomego macierzyństwa akuszerka,
która ży e z porodów, o ile nie z poronień. Bęǳie mu przeciwny ambitny burmistrz
w miasteczku, który pragnie, aby cya mieszkańców rosła możliwie na szybcie ; i nie-
douczony nauczyciel, który coś zasłyszał o polityce populacyjnej, a który zresztą boi się
proboszcza; i paniusia-dewotka, która sama umie sobie raǳić, ale która okrzyku e się ze
zgrozą, gdy słyszy o tych masońskich wymysłach. Aptekarz waha się: na ruchu ludności
można zarobić, ale na środkach zapobiegawczych także; na lepie mu się ǳie e, gdy po-
łączy obie te rzeczy, sprzeda ąc środki zapobiegawcze, które nie skutku ą… Fabrykanci
kołysek, smoczków, mączki Nestle’a i trumien z pewnością nie będą za regulac ą uroǳeń.
  
Jeszcze edna okoliczność na zilustrowanie trudności, o akie potyka się zdrowy rozum
ma ący na celu dobro luǳi. Dość naturalne est, że tzw. prawica ma mnóstwo zabobo- Polityka
nów w te mierze, mimo że wiǳimy, że tak prawicowa instytuc a ak izba lordów umiała
się z nich wyzwolić. Militarysta potrzebu e żołnierzy; kapitał potrzebu e tanich robotni-
ków, „narodowiec” potrzebu e imponu ącego swą liczbą mocarstwa, etc. Znamy to. Ale
spó rzmy na lewicę. I tu — o ǳiwo — koso patrzą na regulac ę uroǳeń. Komunista
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est e niechętny, ponieważ zmnie sza ona prężność niezadowolenia; w czym wierny est
swo e zasaǳie, że im gorze , tym lepie .

U nas, kiedy wszczęła się akc a świadomego macierzyństwa, sympatycy komunizmu
zdecydowali się wszakże wypuścić również broszurkę uświadamia ącą, ale z osobliwym
rozróżnieniem regulacji uroǳeń burżuazy ne oraz regulac i uroǳeń prawowiernie ko-
munistyczne . Pierwsza est zła, bo ma na celu zmnie szyć nęǳę i uśpić ducha walki
klasowe ; druga est dobra, bo ma na celu usprawnić robotnika w walce klasowe . Czyli
to samo pessarium¹² est raz złe, a raz dobre, zależnie od przynależności party ne tego,
kto e poda e.

Ale i soc alizm za mu e tu dość niewyraźne stanowisko. Pionierzy świadomego ma-
cierzyństwa w Niemczech powieǳieli to wręcz menerom¹³ soc alizmu, stwierǳa ąc, że
ci, ako „woǳowie proletariatu” nie barǳo by chcieli, aby ten proletariat… przestał
być proletariatem¹⁴. Wiadomo: woǳowie potrzebu ą żołnierzy. Spauperyzowana roǳina
z ośmiorgiem ǳieci należy do nich, czyta ich gazety; natomiast dwo e czy tro e ǳieci,
którym o ciec-robotnik bęǳie mógł dać staranne wychowanie, wyrośnie może na „bur-
żu ów”…

Tak więc, wiǳimy, ile zabobonów, ile interesów — nie licząc złączone z nęǳą ciem-
noty i apatii — spikło¹⁵ się na to, aby światło nie łatwo się przedostało do mas.

Eugenika¹⁶ od dawna interesu e się kwestią świadomego macierzyństwa. Istnie ąca u nas
poradnia eugeniczna obe mu e i ten ǳiał, ale robi to tak nieśmiało i trwożliwie, że nikt
nawet nie wie o e istnieniu. Lekarze eugenicy trzyma ą się w te sprawie wskazań ści-
śle eugenicznych: otwarta gruźlica, epileps a, choroby umysłowe, etc. Ale czyż te rzeczy
da się odgraniczyć od kwestii społeczne ? Czyż nęǳa sama przez się nie est na cięższą
chorobą? Co się tu łuǳić: eżeli lekarz-eugenik odmówi porady żonie bezrobotnego al-
bo niezamężne nauczycielce, czy myśli — choćby eugenicznie była bez zarzutu — że
ona, skoro wbrew swe woli za ǳie w ciążę, uroǳi ǳiecko? Nie; pó ǳie do akuszerki
i zginie może na zakażenie krwi; ot, wasza eugenika! Ta sama kobieta, uświadomiona
w porę, chroniłaby się ǳiecka, póki okoliczności e na nie nie pozwala ą; późnie zaś,
przy sprzy a ących warunkach, mogłaby na szczęśliwie zostać matką; zda e mi się, że to
est lepie po ęta eugenika. Ale z pp. eugenikami trudno się na tym punkcie dogadać;
kiwa ą głowami, przyparci do muru przyzna ą rac ę, ale zaraz potem zaczną gadać o „po-
trzebie liczne Polski”, ba, nawet o „żółtym niebezpieczeństwie” (znałem takiego‼) —
słowem, cała katarynka. Dlatego ich poradnia, choć niby est, ale est tak, akby e nie
było. I dlatego trzeba było stworzyć nową, zupełnie niezależną…
   
Gdy choǳi o publicystykę i o prasę, mogę powtórzyć tylko to, co mówiłem na zbiorowym
wieczorze dyskusy nym poświęconym te kwestii:

„Możemy być pewni, że akc a nasza napotka przeciwników, że spotka się
z wszelkimi formami obłudy, złe wiary, zabobonu. I nawet łatwo zgadnąć,
kto będą ci przeciwnicy. Ci co zawsze: nasi felietonowi kaznoǳie e. Znam
ich wszystkich dobrze i wiem z góry, co będą pisali. I raǳę edną rzecz.
Aby każdego (świeckiego oczywiście człowieka), który bęǳie rzucał wielkie
słowa o potrzebie hiperpłodne Polski, zapytać skromnie: »Przepraszam, ile
pan ma ǳieci?« Bo, o ile znam tych moich kolegów-publicystów, to gdyby
ich wziąć aki tuzin, z trudem doliczyłoby się u wszystkich razem pięciorga

¹²pessarium a. pesarium (łac.) — wkładka dopochwowa. [przypis edytorski]
¹³mener (z . meneur) — przywódca. [przypis edytorski]
¹⁴nie barǳo by chcieli, aby ten proletariat… przestał być proletariatem — słowo proletariat pochoǳi od łac.

proles: potomstwo, i oznacza luǳi, których edyne bogactwo i osiągnięcie życiowe stanowi duża liczba ǳieci (w
staroż. Rzymie niezamożny o ciec licznego potomstwa uzyskiwał prawa wyborcze). [przypis edytorski]

¹⁵spiknąć się (pot.) — zmówić się, sprzysiąc się; spikło się — ǳiś popr. forma: spiknęło się. [przypis edytorski]
¹⁶eugenika (z gr. eugenes: dobrze uroǳony) — idea ulepszania rasy (u zwierząt i luǳi) poprzez staranne

ko arzenie w pary osobników o odpowiednich cechach. Po ęcie wykorzystywane w ideologii nazistowskie , po
drugie wo nie światowe stało się niepopularne. [przypis edytorski]
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ǳieci. Ten sam ǳiennikarz, który osobiście robi, co może, aby ograniczyć
przyrost swe progenitury, bęǳie plótł duby smalone o »mocarstwowym
stanowisku« i o potrzebie maksimum uroǳeń i bęǳie zwycięsko potrzą-
sał… nie powiem czym, w odpowieǳi Trewiranusowi¹⁷. I dlatego, kończąc
tych kilka słów, stawiam formalny wniosek, aby w przewidywaniu akc i, a-
ką wytoczą przeciwko nam, ustalić zawczasu statystykę rozrodczości naszych
publicystów…”

Ten argument ad hominem¹⁸ odniósł pewien skutek… negatywny. I raǳę to pytanie:
„ile pan (pani) ma ǳieci?” aplikować w każde dyskus i na ten temat.
  
Jedną z przeszkód szerzenia się ruchu „regulacy nego” est, mięǳy innymi, nac onalizm,
wyzysku ący straszenie się i grożenie sobie wza em; militaryzm głoszący że kra owi po-
trzeba obrońców etc. Co się tyczy militaryzmu, hasła te są dość przestarzałe. Owo pruskie Wo na
„der Kaiser braucht Soldaten”, głośne powieǳenie Napoleona że ma „trzysta tysięcy luǳi
rocznego dochodu”, niewiele miałyby zastosowania w przyszłe wo nie, w które rozstrzy-
gać będą wynalazki, gazy, bomby tru ące czy palące całe miasta. Ale w ogóle po co tu
myśleć kategoriami wo ennymi, kiedy właśnie celem regulacji uroǳeń est usunąć edną
z na ważnie szych przyczyn wo ny, przeludnienie, ciasnotę, brak rynków zbytu.

Obecnie wszystkie narody ugina ą się pod klęską bezrobotnych, nęǳy robotnicze .
Czas wielki, aby uczynić regulację uroǳeń zagadnieniem mięǳynarodowym; przestać się
straszyć wza em płodnością, często iluzoryczną. Istnie e Liga mięǳynarodowa regulacji
uroǳeń z centralą w Londynie. Dotąd były reprezentowane wszystkie kra e, brakło tyl-
ko Polski; otworzenie pierwsze nasze poradni oraz przystąpienie do Ligi zostało tam
radośnie powitane. Związki takie, gdyby kobiety przystępowały do nich masowo, stałyby
się potęgą, mogłyby zaważyć na szali. Ta — ak ą nazwałem — demobilizacja macic —
to rozbro enie miałoby znaczenie nie mnie sze od tego, o które nadaremnie zabiega Liga
Narodów.
   
Wyszczególniłem elementy, które będą się akc i świadomego macierzyństwa sprzeciwiały,
albo które za mą wobec nie stanowisko nieszczere. Nasuwa się pytanie, kto ą poprze,
kogo powinna ta akc a mieć bezwzględnie za sobą? Odpowiedź barǳo prosta: — ko-
biety. Kobiety, które zna ą wszystkie piekła strachu przed ciążą, poronień, bezwolnego Kobieta
macierzyństwa; z których każda, mnie lub więce , otarła się osobiście o ten problem; te
nie daǳą się zaspokoić nawet na pięknie brzmiącymi azesami. Ale i tu może spotkać
zawód. Kobiety — zwłaszcza u nas — są w sprawach płci krępowane fałszywym wsty-
dem, bo ą się. Tak ak dotąd pozwalały, aby e wleczono przed sądy, aby e skazywano, nie
protestu ąc przeciw morderczym i bezmyślnym paragrafom, tak samo i tuta zachowu ą
ǳiwną neutralność. Nawyk obłudy, milczenia o swoich na istotnie szych sprawach, brak
solidarności kobiece . Czyta my pisma spec alnie kobiece w chwili, gdy toczy się walka
o poradnie świadomego macierzyństwa: o czym piszą? O smażeniu konfitur, o „rosole z su-
ma”, o robotach szydełkowych, o wszystkim wreszcie, tylko nie o tym. Ani słowa! Ta
abstynenc a pism kobiecych — zachowawczych i postępowych, bez różnicy — to praw-
ǳiwa osobliwość. Paniusie, które wyda ą te pisma, umie ą sobie widocznie raǳić, bo nie
widać akoś ich licznego potomstwa; co im tam biedne kobiety, które giną tysiącami lub
wegetu ą w nęǳy, paniusie nie chcą się narażać, wolą sieǳieć cicho. Jedyne pismo ko- Żyd
biece, które na wcześnie i śmiało odezwało się w te sprawie, to żydowski tygodnik Ewa.
Bo Żyǳi interesu ą się świadomym macierzyństwem barǳo, a sam Talmud nie est w te
sprawie wcale tak nieprze ednany, ak się przypuszcza. Faktem est, że broszurę o środ-
kach zapobiegawczych, wydaną przez pierwszą poradnię, przetłumaczono w lot na ęzyk

¹⁷Trewiranus, własc. Treviranus — prawdop. mowa o niem. polityku Konserwatywne Partii Ludowe , Got-
tieǳie Reinholǳie Treviranusie (–). [przypis edytorski]

¹⁸argument ad hominem (łac. ad hominem: do człowieka) — argument pozamerytoryczny, ma ący wykazać
rozmówcy, że ego twierǳenia sto ą w sprzeczności z ego własnym zachowaniem. [przypis edytorski]
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żydowski. I następna poradnia, która powstanie po te pierwsze , bęǳie prawdopodobnie
w ǳielnicy żydowskie .


Nie est moim zadaniem omawiać tuta sposoby zapobiegania ciąży. Czyni to fachowo
wydana przez poradnię broszura¹⁹. Chcę dotknąć tylko te kwestii ogólnie.

Przeciwnicy świadomego macierzyństwa powiada ą: „nie ma środków pewnych”. Przy-
puśćmy. Więc cóż stąd? Dopóki nie ma pewnych, cenne są i te, które zmnie sza ą szansę.
Ale w istocie sprawa ma się inacze . Nie ma pewnych dlatego, że stosu e się e bez zna-
omości rzeczy. Nie każde kobiecie nada e się ten sam środek; zależy to od właściwości
anatomicznych, od lokalnego stanu zdrowia, od dokładności użycia. Są środki, które za-
kłada raz na miesiąc lekarz. Są inne, które zakłada się nawet na dłuże . Inne, które musi
lekarz po zbadaniu pac entki dobrać i pouczyć ą dobrze o sposobie użycia, zapoznać ą
z podstawowymi wiadomościami anatomii kobiece . Bo edynie środki używane przez
kobietę są na dłuższą metę celowe; te, których używa mężczyzna, ǳiała ą z czasem de-
strukcy nie na życie fizyczne i psychiczne obo ga partnerów.

Jako zarzut wysuwa się często, że używanie środków zapobiegawczych depoetyzuje mi-
łość i stosunki płciowe. (Strasznie się zrobili naraz poetyczni!) Jeżeli tak est, to chyba
tylko przy panu ące obłuǳie i fałszywe wstydliwości, fałszywym romantyzmie w trak-
towaniu spraw płciowych. To pewna, że stokroć więce depoetyzu e pożycie ciągły strach
przed ciążą, wza emne w te mierze wymówki i pretens e — dochoǳące aż do nienawiści
— a także niezdarne używanie środków bez ich rozeznania. Dobry i dobrze użyty śro-
dek zapobiegawczy stanowi — można powieǳieć — nieodłączny przedmiot toaletowy
kobiety, coś, o czym po prostu się nie myśli.

Są kobiety, które latami używa ą środka zapobiegawczego, i nie zawoǳi ich nigdy.
A eżeli da e ochronę boda na parę lat, czyż to nie stanowi ednego z głównych ce-
lów: zapewnienia ochrony kobiecie mięǳy edną ciążą a drugą i utrzymania ilości ǳieci
w rac onalne mierze?

Taki est stan nauki ǳisia . Być może, że te sprawy zmienią się eszcze, i barǳo uż
rychło. Odkąd przełamane są uprzeǳenia, odkąd nauka zwróciła na zapobieganie ciąży
tyle uwagi, co na inne ǳiały medycyny, każdy ǳień zbliża ą do zaǳiwia ących od-
kryć. Już istnie e nieszkodliwa sterylizac a — czasowa lub trwała — za pomocą promieni
Rentgena, tam gǳie względy eugeniczne czynią to wskazanym (stosu e się ą przymusowo
w niektórych stanach Ameryki); niezależnie od tego, postępu ą doświadczenia w zakresie
metod biologicznych, które pozwolą może niedługo czynić kobietę niepłodną na okre-
ślony przeciąg czasu, za pomocą nieszkodliwego zastrzyku lub nawet wewnętrznie zażyte
pigułki.

 
Jeden z wielkich myślicieli współczesnych nazwał zdobycz regulacji uroǳin epoką w ǳie-
ach luǳkości. Trudno mu nie przyznać rac i. Z akie kolwiek strony spo rzeć na prze-
obrażenia, których esteśmy świadkami, wszęǳie natykamy się na tę ideę. Jest ona uwień-
czeniem demokrac i, przez to iż da e masom eden z na wyższych przywile ów — świado-
me macierzyństwo — będące dotąd własnością garstki. Uzyskanie tego przywile u bęǳie
niewątpliwie epoką w ekonomicznym i kulturalnym uǳiale mas w dobrach świata: ono
dopiero nada pełną wartość innym zdobyczom.

Świadome macierzyństwo est kamieniem węgielnym równouprawnienia nowoczesne
kobiety, pracu ące , stanowiące o sobie. Przekreśla upokarza ące staropanieństwo z e-
go deformac ą psychiczną i fizyczną, z ego pustką duchową. Otwiera kobiecie na szersze
horyzonty. Trudno sobie wyobrazić Curie-Skłodowską odkrywa ącą rad przy ǳiesięcior-
gu ǳieci; tak samo trudno sobie wyobrazić kobietę-adwokatkę, kobietę-sęǳiego, które
by nie wychoǳiły z ciąży. Ale to samo odnosi się, mnie lub więce , do wszystkich ko-

¹⁹Nie jest moim zadaniem omawiać tutaj sposoby zapobiegania ciąży. Czyni to fachowo wydana przez poradnię
broszura— Skuteczne i nieszkodliwe środki zapobiegania ciąży, napisał dr Rubinraut, z przedmową dr Buǳińskie -
-Tylickie . [przypis autorski]
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biet. Opanowanie ciąży zmienia wza emny stosunek płci; da e mu więce godności, więce Małżeństwo
swobody, usuwa wiele tragedii i komplikac i życiowych. Da e podstawę nowoczesnemu
małżeństwu: z tego, co nieraz było katorgą dwo ga istot, czyni związek luǳi wolnych.
ǲiecko sta e się znów upragnionym szczęściem, a nie przeklinanym intruzem. Opano-
wanie ciąży wreszcie wraca kobiecie zdrowie, przedłuża e młodość i wǳięk, tym samym
zwiększa szanse szczęśliwego małżeństwa.

Nic więc ǳiwnego, że sprawa regulacji uroǳeń stanowi główny punkt, koło którego
kręcą się obrady każdorazowego kongresu Ligi reformy seksualnej, o które pracach mówi-
łem na innym mie scu²⁰.

Jakie eszcze dalsze następstwa w ukształtowaniu się życia społecznego może mieć
w przyszłości coraz barǳie doskonalące się opanowanie ciąży, niepodobna przewiǳieć;
ale to pewna, że prowaǳi ono do na doniośle szych przemian ku szczęściu luǳkości.

Do świadomego macierzyństwa należy tedy przyszłość. A siła te idei leży choćby w tym, Przemiana
że est ona tak prosta i stosunkowo tak łatwa do zrealizowania. Wszelkie „poprawy świa-
ta” zazwycza trącą utopią, przez to że tak wiele czasu wymaga ą dla osiągnięcia rezultatów.
Ileż wysiłków, ileż lat trzeba, aby coś zmienić w warunkach pracy czy bytu luǳi, aby uzy-
skać zmianę gnębiących ustaw. Tuta , w ciągu niewielu lat, kra może inacze wyglądać.
Siłą idei est tu e negatywność; nie wymaga ona kapitałów ani zmiany ustro u. Wy-
starczy uświadomienie, wystarczy trochę światła. Mimo wszystkich ciemnych sił, które
utrudnia ą drogę temu światłu, trudno przypuścić, aby nie miało przeniknąć.

Świeżo otwarta w Warszawie pierwsza poradnia est początkiem akc i, która powinna
ob ąć na szersze koła. Polska musi się pokryć siecią takich poradni. „Kruc ata przeciw
nęǳy” — ak w Anglii to nazwano — kruc ata przeciw ciemnocie, rozpaczy i zbrod-
ni, niech z ednoczy wszystkich. Jeżeli zestarzałe narowy myślenia i ciasnota horyzontów
przesłania ą ważność i dobroǳie stwa te idei niektórym mężczyznom, nie sąǳę, aby było
wiele kobiet, które by w duchu nie rozumiały e doniosłości. Toteż, mimo wszystko co
rzekłem wyże o milczeniu kobiet, estem pewien, że od nich przy ǳie pomoc. W Ame-
ryce organizac a regulac i uroǳeń liczy dwa miliony członkiń. Wiązać się w ogniska świa-
domego macierzyństwa, zgłaszać przynależność do mięǳynarodowe centrali, organizować
poradnie — oto czego spoǳiewamy się po wszystkich kobietach z rozumem i z sercem.

²⁰Ligi reformy seksualnej, o której pracach mówiłem na innym miejscu — Zmysły… zmysły… [przypis autorski]
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