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Małgorzata Rygielska, „Listy uwierzytelniające” etnografa

Wymiary służby społecznej. 
Rozważania na marginesie polskiego 
przekładu Społeczeństwa pierwotnego 
Lewisa H. Morgana (1887)

Jakub Jakubaszek
Uniwersytet Warszawski

Abstrakt
Polskie wydanie Społeczeństwa pierwotnego L.H. Morgana ukazało się w 1887 r. nakładem „Praw-

dy”, w czasie, gdy społeczny program pozytywistów obnażył swe braki, a do głosu dochodziła 

nowa formacja kulturowa. Jej członków charakteryzowały przekonania demokratyczne, ludowe, 

socjalistyczne, a także kulturalny i społeczny aktywizm. Przedstawicielką tej formacji była również 

Aleksandra Bąkowska, ziemianka, założycielka szkoły wiejskiej w Gołotczyźnie, zwolenniczka 

ruchu kobiecego, tłumaczka prac Edwarda Burnetta Tylora i Lewisa Henry’ego Morgana. W ar-

tykule omówione zostały źródła jej aktywizmu oraz postawa i działalność, dla których tło stanowi 

tu polski przekład i recepcja Społeczeństwa pierwotnego.

Słowa klucze: Lewis H. Morgan, Aleksandra Bąkowska, służba społeczna, Społeczeństwo pierwotne, 

przekład

Henryk Sienkiewicz nie był szczególnie zachwycony „darem narodu pol-
skiego”. Najchętniej otrzymałby dom z widokiem na Wisłę przy Kanonii 

w Warszawie, ale taki pomysł spotkał się ze sprzeciwem. Nie doszło również 
do skutku kupno „jakiejś wsi pod Warszawą, przy kolei, tak żeby [Sienkiewicz] 
mógł mieć przynajmniej kilka pociągów do stolicy, żeby za pół godziny mógł być 
w mieście”. Wybór padł na Oblęgorek, majątek obciążony kredytem, a do tego 
położony aż za Kielcami. W przypływie złośliwości mieszkańcowi „syreniego 
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grodu” zdarzało się powiedzieć, że „jechało się [tam] dłużej niż do Wiednia”1. 
Podróż pociągiem do Kielc, a z Kielc dalej powozem, istotnie należała do ro-
dzaju wypraw wymagających przygotowania. Trasa kolejowa biegła okrężnie, 
przez Iwanogród (czyli Dęblin) lub Dąbrowę, gdzie skład z Warszawy łączył się 
z pociągiem Drogi Żelaznej Iwanogrodzko–Dąbrowskiej, odchodzącym dwa 
do trzech razy na dobę. Tymczasem lud oblęgorski uchodził za ciemny i za-
bobonny („zachował wiele cech pierwotnych”, „analfabetów bardzo wielu”2), 
a konserwatywna „Gazeta Kielecka”, w której takie przekonanie o owej spo-
łeczności głoszono, wyrażała zachwyt, że wkrótce w regionie „zasiądzie Mistrz 
nad mistrze, który złote myśli rzeźbi w sercach milionów”3. Nie był to może 
jeszcze, jak rzucić miał później Brzozowski, nastrój „pochodu z brzękadłami” po 
królewiackiej prowincji, towarzyszący odczytom Mistrza na rzecz ofiar powodzi 
z lata 1903 r., wszędzie podobno przyjmowanym w atmosferze podniosłej i eks-
tatycznej. Była to najwyżej przygrywka, choć ton zapowiadający „karety przed 
dworcem, odświętne stroje, uroczyste nabożeństwa i uczty”4 słychać w głosie 
„Gazety…” dość wyraźnie. Sienkiewicz, jak wiadomo, „dar narodu” przyjął. Co 
więcej, 1908 r. pomógł w powstaniu pierwszej w Oblęgorku placówki oświa-
towej (funkcjonującej półlegalnie, pod szyldem ochronki), którą zakwaterował 
w przestronnej pałacowej garderobie. W listach do Marii z Babskich, pisanych 
w okresie przeprowadzki, nazywa nawet posiadłość „nie tak straszną dziurą”5; 
wspomina również o jej sielskim charakterze. „[A] czegóż – pyta Sienkiewicz 
retorycznie – szuka się na wsi, jak nie sielanki. – Dla tego samego można poko-
chać Oblęgorek”6.

Dwieście kilometrów na północ od miejscowości, w regionie równie zaco-
fanym kulturowo, ubogim i słabo skomunikowanym z Warszawą, Aleksandra 
Bąkowska otwiera w rok później szkołę gospodarstwa wiejskiego dla dziewcząt. 
Po Kruszynku koło Włocławka jest to druga taka szkoła w Królestwie Polskim7.

1 F. Hoesick, Powieść mojego życia. (Dom rodzicielski). Pamiętniki, t. 2, Ossolineum, Wrocław–Kraków 
1959, s. 385–386.

2 [B.a.], Okolica Oblęgorka, „Gazeta Kielecka” 1900, nr 101, s. 1–2.
3 [B.a.], Dar jubileuszowy, „Gazeta Kielecka” 1900, nr 55, s. 2.
4 S. Brzozowski, Pochód z  brzękadłami, w tegoż: Wczesne prace krytyczne, wstęp A. Mencwel, PIW, 

Warszawa 1988, s. 393; prwdr. „Głos” 1904, nr 2.
5 List do Marii z Babskich Sienkiewiczowej z 9.06.1902 r., w: H. Sienkiewicz, Listy, t. 4, cz. 1, oprac. i wstęp 

M. Bokszczanin, PIW, Warszawa 2008, s. 169.
6 Tamże, s. 175; list do Marii z Babskich Sienkiewiczowej z 5.07.1902 r.
7 Wcześniej, w 1900 r., powstała jeszcze szkoła dla chłopców w Pszczelinie. O organizacji tych placówek, 

pszczelinieckiej i kruszynieckiej, które dla Bąkowskiej i innych pionierów oświaty ludowej stanowiły wzór, 
pisze zwięźle Aleksander Świętochowski, w: A. Świętochowski, Historia chłopów polskich w zarysie, t. 2. 
W Polsce podległej, Wydawnictwo Polskie, Lwów–Poznań 1928, s. 461–465.
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Dwie drogi
Jedyna biografia Bąkowskiej, napisana przez Lucynę Janikową, nosi tytuł 
Z buntem przez życie. Chciałbym widzieć w tym tytule, oprócz zabiegu reto-
rycznego, przede wszystkim problematyzację pewnej ponadjednostkowej po-
stawy i jedno z jej zawęźleń8. Galeria „zaściankowych” aktywistek i aktywistów 
tego czasu, przynależących do sfer inteligencko-ziemiańskich, znajdujących 
się w zbliżonym położeniu i podobnie buntujących się przeciwko zastanej 
rzeczywistości, jest oczywiście dłuższa. Co wszakże w przypadku Bąkowskiej 
i innych znamienne, rzeczywistość ta – z ich punktu widzenia – odpowiada 
właściwie stanowi nieujarzmionej natury, a wszelkie podejmowane działa-
nia są istotowo kulturotwórcze. Chodzi tu nie tyle o ich zaplecze ideowe czy 
znaczenie filozoficzno-antropologiczne, ile o samo doświadczenie, czy raczej 
powtarzającą się w wielu relacjach, tekstach, artykułach i zapiskach artykula-
cję tego doświadczenia. W pierwotnym życzeniu Sienkiewicza, by kupić mu 
kamienicę na warszawskim Starym Mieście, odnaleźć możemy coś więcej 
niż tylko prozaiczną wygodę. Podobne wymogi spełniałaby bowiem przecież 
podwarszawska wieś w pobliżu kolei petersburskiej czy wiedeńskiej. Wybory 
te osobliwie korespondują z intuicjami Brzozowskiego. Będzie on bowiem 
w pierwszej chwili zarzucał Sienkiewiczowi-twórcy „zdrowy instynkt prze-
ciętności”, w ogóle zestrojenie „iście polskiego” szlacheckiego światopoglądu 
z zachowawczym i ograniczonym horyzontem mieszczańskim9. Jak trafnie 
pisze Ewa Kosowska, Sienkiewicz „swoją kulturową tożsamość kształtował 
w dynamicznej równowadze między tym, co sarmackie, a tym, co europej-
skie”10, i choć z takim zdaniem Brzozowski pewnie by się zgodził, zarazem 
musiałby uznać je – niesłusznie! – za próbę odwrócenia biegunów „zdzie-
cinnienia” i „dojrzałości” z Legendy Młodej Polski11. W przywołanej historii 
mamy do czynienia z taką potrzebą wygody, która nie jest prozaiczna, po-
nieważ nie ma charakteru wyłącznie pragmatycznego, zdroworozsądkowego 

  8 Por. L. Janikowa, Z  buntem przez życie. Opowieść biograficzna o  Aleksandrze Bąkowskiej, Zespół 
Szkół Rolniczych „Bratne”, Ciechanów 1999. Maria Brykalska wplata elementy życiorysu Bąkowskiej do 
swych książek o Aleksandrze Świętochowskim. Przed paru laty osobny artykuł poświęciła jej także Agata 
Zawiszewska, która wszelako – co miało niebagatelny wpływ na treść jej ustaleń – pominęła książkę Janikowej. 
Por. A. Zawiszewska, „Tłumaczka Tylora i Morgana”. O Aleksandrze Bąkowskiej i jej działalności społecznej, 
„Przekładaniec” 2010, nr 2 (24), s. 50–89.

  9 Por. S. Brzozowski, Henryk Sienkiewicz i jego stanowisko w literaturze współczesnej, w: tegoż, Wczesne 
prace…, s. 133–168; prwdr. „Głos” 1903, nr 14–18.

10 E. Kosowska, Eurosarmata. O postawach i wyborach Henryka Sienkiewicza, Wydawnictwo Uniwersytetu 
Śląskiego, Katowice 2013, s. 64.

11 Por. S. Brzozowski, Legenda Młodej Polski. Studja o strukturze duszy kulturalnej, Nakładem Księgarni 
Polskiej Bernarda Połonieckiego, Lwów 1910.



118

Laboratorium Kultury 3 (2014)

i okazjonalnego. Określa ona natomiast przyswojony standard życia i jest, jako 
taka, wyborem egzystencjalnym. Rzecz w tym, że jeśli urbanizację uznamy za 
wyznacznik modernizacji, a przestrzeń (wielkiego) miasta i rozmaite przeja-
wy miejskości za kategorie typowo nowoczesne, to w realiach królewiackich 
miarą dystansu cywilizacyjnego okaże się odległość od Warszawy – skądi-
nąd prowincjonalnego miasta rosyjskiego12. Jego wielkomiejskość (choćby 
dyskusyjna), zalety mieszkania nieopodal linii kolejowej, komfort i szybkie 
tempo podróży, wreszcie zaś obecność i dostępność nazywanego „ikoną no-
woczesności” środka transportu, a wraz z nim symbolicznych i faktycznych 
„prześwitów” czy „rozsadów” kultury globalnej – wszystko to, wyliczone oczy-
wiście jednym tchem, składa się na rozwinięcia i konkretyzacje owej wygody. 
Kształtuje także specyficzne doświadczenie czasu i przestrzeni oraz należy do 
standardu życiowego formacji kulturowej, do której zaliczał się Sienkiewicz.

Powiadamiając ks. Teodora Jankowskiego o zamiarze utworzenia szkoły 
ludowej w Oblęgorku, stwierdza on: „W ten sposób dzieci nie będą zostawione 
bez opieki i nie będą wyrastać w dzikości”13. Daje się tu poznać, oprócz pater-
nalizmu, punkt widzenia prawdziwego „człowieka XIX wieku”, Europejczyka 
z dożywotnim biletem na „arkę cywilizacji”, przybyłego z metropolii i wizytu-
jącego – nie bez stanowienia strefy wpływów – znieruchomiałe we wstępnej 
fazie rozwoju kultury kolonie. Podczas własnej, wspomnianej uprzednio, akcji 
odczytowej poczyni obserwację, że oto „prowincję przebiega jakby prąd elek-
tryczny nowego życia”14, co wprawdzie można by uznać za konwencjonalną 
metaforę, ale przecież nie jest ona przeźroczysta. Czy jej niepokojąca siła nie 
bierze się aby z niwelacji (właśnie niwelacji, ponieważ nie zachodzi tu żaden 
gwałtowny ruch) opozycji natury i kultury? Czy zjawisko tak fantastyczne jak 
„prąd elektryczny nowego życia” nie mieści się ostatecznie w porządku arty-
ficjalnym, przywodząc na myśl raczej sztucznie importowaną elektryfikację, 
niż tworzenie społecznych więzi? W końcu zaś: jaki świat opisuje ta metafo-
ra, skoro oprócz obrazu rezurekcji odsyła również do jego zdeformowanego 
odbicia – obrazu reanimacji trupa? Nie potrzeba szczególnej wrażliwości in-
terpretacyjnej, by dostrzec głęboką różnicę, jaka dzieli obserwowany wyżej 
stosunek do upośledzonych społecznie „mas ludowych” („dzikich”) i „rażonej 

12 Por. M. Litwinowicz-Droździel, Okruchy zwierciadła. Od wystawy światowej do wystawy sklepowej, 
„Przegląd Humanistyczny” 2013, nr 1 (436), s. 11–15; E. Paczoska, Odkrywanie prowincji – w  kręgu 
doświadczeń literatury postyczniowej, w: Doświadczenie prowincji w literaturze polskiej II połowy XIX i XX wieku, 
red. E. Paczoska, R. Chodźko, Filia UW w Białymstoku, Białystok 1993, s. 8–15.

13 H. Sienkiewicz, Listy, t. 3, cz. 1, s. 38; list ze stycznia 1906 r.
14 Tamże, s. 356; list do Adama Krechowieckiego z 22.01.1904 r.
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prądem” prowincji od zaangażowanej postawy tych prowincjonalnych zie-
mianek, o których rozwodzono się w „Tygodniku Suwalskim”, że „potrafią 
same zamieszkiwać wilgotne oficynki, oddając dwór swój na kursy rolnicze”15. 
Jest sprawą drugorzędną, czy mamy tu do czynienia z perspektywą, żeby tak 
powiedzieć, Vorschrift (czyli, innymi słowy, nie tyle z referowaniem stanu 
faktycznego, ile projektowaniem, propagowaniem wzorca), gdyż nawet w ta-
kim przypadku wciąż chodziłoby o przepracowanie poczucia winy klasowej. 
Zewnętrznie, mówiąc językiem historii idei, przejawia się ono w przyjęciu 
i głoszeniu przekonań demokratycznych, na których opiera się – lub ma się 
oprzeć – ład aksjonormatywny. Tym samym alternatywa konserwatyzmu 
i liberalizmu zostaje przekroczona, idee patronackie ustępują miejsca ideom 
równościowym. W rzeczywistości jednak przekonania demokratyczne nie 
tylko wrastają głęboko w system wartości, lecz zdarza się także, iż oplatają 
i przekształcają postawę wobec świata całościowo, wyłaniając coś w rodza-
ju osobowości ofiarniczej. Wydaje się, że z jej uosobieniem spotykamy się 
w biografii tłumaczki Społeczeństwa pierwotnego… (Ancient Society…, 1877) 
Lewisa Henry’ego Morgana.

Droga Aleksandry Bąkowskiej
Aleksandra Sędzimirówna, po mężu Bąkowska, pochodziła ze starego ziemiań-
skiego rodu, urodziła się w 1851 r. (dokładna data budzi wątpliwości) w mająt-
ku Ślubowo na Mazowszu. W przeciwieństwie do stereotypowych „farysów 
demokratyzmu”16 (a farys to, rzecz znamienna, bojownik i niewolnik zarazem), 
nie należała do generacji zdeklasowanej szlachty, do której przylgnęło, jawnie 
zresztą androcentryczne, określenie „wysadzeni z siodła”. Wykształcenie otrzy-
mała co najmniej przyzwoite, nauki pobierała oczywiście prywatnie. Wyrosła 
w otoczeniu „białych ścian polskiego domu”, którego „[s]przęty i całe umeblo-
wanie – notowała po latach jedna z guwernantek – kosztowne i kunsztowne, 
bowiem pamięta z górą trzy wieki. Wszystko miłe, stare i takie szlacheckie”17. Jak 
miało się szybko okazać, Bąkowska nie pasowała mentalnie do tej scenografii.

15 „Tygodnik Suwalski” 1914, nr 5; cyt. za: M. Dajnowicz, Zachodnioeuropejskie wzorce emancypacyjne na 
polskiej prowincji w początkach XX wieku. Wpływ Elizy Orzeszkowej i Marii Konopnickiej na poglądy i działalność 
przedstawicielek elit ziem północno-wschodnich, w: Zachodnie wzorce i wschodnie realia. Przedstawicielki elit 
prowincjonalnych w XIX i w pierwszej połowie XX wieku, red. M. Dajnowicz, Instytut Historii Uniwersytetu 
w Białymstoku, Białystok 2009, s. 132.

16 Por. L. Sadowski, Polska inteligencja prowincjonalna i jej ideowe dylematy na przełomie XIX i XX wieku (na 
przykładzie guberni łomżyńskiej, suwalskiej i Białegostoku), PWN, Warszawa 1988, s. 33–48.

17 L. Janikowa, Z buntem…, s. 14.

Jakub Jakubaszek, Wymiary służby społecznej...
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Zaryzykuję tezę, że polskiemu inteligentowi prowincjonalnemu XIX w. jego 
bezpośrednie otoczenie jawiło się obco. Jeśli w latach młodości, opuściwszy je, 
spędził jakiś czas w Warszawie czy we Lwowie, podjął tam studia (mężczyź-
ni) lub wstąpił na pensję (dziewczęta), to po powrocie na szeroko rozumianą 
prowincję – również w rodzinne strony – trafiał do całkiem nowej przestrzeni. 
Warszawę czy Lwów trudno rzecz jasna porównywać z Paryżem bądź Londy-
nem. Przyjazd tam oznaczał zatem nie tyle wyrwanie się z dyskursu aspiracji 
i zdominowanej przezeń przestrzeni, ile dopiero wejście w taki dyskurs, przy-
jęcie go. Z kolei w realiach prowincjonalnych, od stolic guberni po mieściny 
i wsie, mamy już do czynienia z aspiracjami drugiego, a nawet trzeciego stopnia. 
Miasteczka te niewiele zresztą łączyło z miejskością, ani pod względem układu 
i jakości zabudowy, ani wówczas, gdy mowa o stylach życia18. Co więcej, prze-
ważnie znaczna część ich mieszkańców była etnicznie obca, a podziały społeczne 
miały charakter kastowy. W lokalnej prasie stale powtarzano apele dotyczące 
spraw tak podstawowych jak budowa drogi; przez dużą część roku komunikacja 
i poruszanie się między miejscowościami były utrudnione. Brakowało instytucji 
kulturalnych – poza większymi ośrodkami można było właściwie mówić o kul-
turalnej martwocie. Kiedy dodamy do tego model relacji towarzyskich znany 
choćby z satyry Doktór filozofii na prowincji (1875) czy Emancypantek (1892), 
Siłaczki (1891) albo Promienia (1897), otrzymamy wówczas krajobraz życia 
społecznego jednocześnie jałowy i duszny. Reakcją na obcość są różne mecha-
nizmy przystosowawcze. Ówczesna publicystyka postępowa szczególnie ostro 
piętnowała coś, co można by nazwać internalizacją prowincjonalnej mental-
ności. W świadectwach Sienkiewicza natomiast – choć oczywiście nie był on 
przedstawicielem prowincjonalnej inteligencji – widać pewną egzotyzację pro-
wincji, sytuowanie jej w porządku binarnym i hierarchicznym (peryferie–cen-
trum, zacofany–rozwinięty, dzikość–cywilizacja). Zdarzało się też zaprzeczanie 
„kompleksowi prowincjonalizmu” i jego źródłom poprzez ich idealizację19.

Droga Bąkowskiej jest inna, meandryczna. Po zakończeniu edukacji domo-
wej, co mniej więcej pokrywa się w czasie z klęską powstania styczniowego, 
zostaje oddana na pensję do Warszawy. Ponieważ ojciec udzielał powstańcom 
pomocy materialnej, w jakimś stopniu musiało ono być również jej udziałem. 
W stolicy Królestwa spędza łącznie dwa lata (warto w  tym miejscu dodać, 
że Maria Brykalska, biografka Aleksandra Świętochowskiego, twierdzi, że 

18 Por. E. Kaczyńska, Pejzaż miejski z zaściankiem w tle, Fundacja Res Publica, Warszawa 1999.
19 Por. L. Sadowski, Polska…, s. 67–69.
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Bąkowska kształciła się we Francji20, podczas gdy Lucyna Janikowa – a jej usta-
lenia uważam za bardziej wiarygodne – milczy na ten temat), następnie wraca 
do Ślubowa, by w 1869 r. wyjść za mąż za Kazimierza Bąkowskiego, dziedzica 
Ożarowa, majątku położonego niedaleko Wielunia. Małżeństwo, do czego jesz-
cze wrócę, nie należało do udanych. Mąż ma przekonania (w porównaniu do 
jej zapatrywań) zbyt wsteczne, ona udziela się charytatywnie, chętnie sięga po 
„młodą” prasę, wyraźnie sympatyzuje z wzbierającym fermentem umysłowym, 
jaki wówczas zachodzi w środowisku warszawskich intelektualistów. Nie dziwi 
więc, że ostatecznie wyprowadza się od męża, ponownie trafia do stolicy i tam 
wszczyna postępowanie rozwodowe. W 1878 r. jest już na powrót kobietą wolną.

Odejście od męża położy się cieniem na reputacji Bąkowskiej. W 1880 r. za 
sumę 65 tys. rubli z posagu nabywa pokaźne, zadłużone dobra w Gołotczyźnie 
koło Ciechanowa, jednak nie nawiązuje kontaktów towarzyskich z mieszkańca-
mi okolicznych dworów. Trudno stwierdzić, co bardziej stoi tu na przeszkodzie: 
środowiskowy ostracyzm czy jej niechęć do owego środowiska z właściwym 
mu stylem życia, konserwatyzmem obyczajowym i stanowym egoizmem. Dość 
powiedzieć, że Bąkowska w swoich listach wiąże Gołotczyznę z poczuciem 
alienacji, przemijania, braku i uwiądu. Życiu na prowincji przeciwstawia War-
szawę, tamtejszą atmosferę, za którą stale tęskni. Zaczyna żyć, by tak rzec, „po-
między”: wraca do swojej „utrapionej wioski”, ale „wolałaby jak najprędzej być 
w Warszawie”, bo „nabiera do świeżego powietrza coraz większego wstrętu”21. 
Na przemian planuje przyjazd i boleje, że musi odroczyć jego termin, to znów 
donosi, iż prawie podjęła decyzję o sprzedaży Gołotczyzny. „U mnie – powiada 
– nic nowego nie zaszło i jest to, co było – pustka, cisza, nuda i nic więcej”22. 
Albo: „zawsze niewesoło i najzupełniej usposobieniem odpowiadam zeschłym 
liściom, jęczącym wichrom i wszystkim smutkom jesieni”23. Nie ma wielu zajęć, 
więc czyta, prenumeruje czasopisma postępowe i fachowe. Wolno sądzić, że 
taka prasa nie jest dla niej tylko drugim, obok listu, narzędziem komunikacji, 
a lektura sposobem spędzania czasu. Pośredniczą one także w kontakcie z istot-
ną – możliwe nawet, że najistotniejszą – częścią świata przez nią przeżywanego.

20 Por. M. Brykalska, Aleksander Świętochowski. Biografia, t. 1, PIW, Warszawa 1987, s. 377.
21 Wybór listów Aleksandry Bąkowskiej, w: L. Janikowa, Z  buntem…, s. 138; list do Aleksandra 

Świętochowskiego, [b.d.].
22 Tamże, s. 139; list do Aleksandra Świętochowskiego, [b.d.].
23 Tamże, s. 142; list do Aleksandra Świętochowskiego, [b.d.].
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Niegodziwa Narew odcięła nas od świata – od świąt przestały pisma przychodzić […]. 

Dużo czasu upłynie, zanim wrócą dawne pocztowe porządki, bo raz wytrąceni z rutyny 

– nie tak łatwo nam Polakom wrócić. A jak się dostać do Warszawy? Zdobyłam tu jakie-

goś „Kuriera” – piszą, że między Modlinem a Nowym Dworem trzeba się przeprawiać 

łódką i każdy zostawiony własnemu przemysłowi, bo kolej pośrednictwa w tym przejeź-

dzie nie bierze. Zdrętwiałam, jak ja jestem w tych wypadkach nieprzemysłowa […]. Co 

woda w tym roku wyprawia […], że nawet nasza Sona marna tak wezbrała, że zalała całe 

podwórze w Gołotczyźnie, do chałup podeszła. Most w Sońsku, owa na dobrych ludzi 

pułapka, tylko dzięki energii strażnika, który go w czas rozebrał, ocalał – a most kolejowy, 

cel naszych wycieczek, bardzo uszkodzony24.

Nie jest to bynajmniej odosobniony przypadek, kiedy w związku z jakąś 
klęską żywiołową prasa do Gołotczyzny przestaje docierać, listy krążą z opóź-
nieniem, a transport do stolicy wymaga szczególnych starań. Bąkowska skarży 
się w te słowa Aleksandrowi Świętochowskiemu, którego poznała osobiście 
prawdopodobnie w 1883 r.25, jakkolwiek postać redaktora „Prawdy” już wcze-
śniej była jej dobrze znana. Ich długoletnia przyjaźń i współpraca owiane są 
różnymi legendami: mieli trafić na siebie przypadkiem, jeszcze w czasach stu-
denckich Świętochowskiego, i samo zetknięcie się wystarczyło, by zapałał on 
głębokim uczuciem. Bąkowska została bohaterką jego pisarstwa i muzą, kocha-
ła go aż do późnej starości, snując niespełnione plany o wspólnych ostatnich 
latach życia26. Ile z tego wszystkiego jest prawdą, a co sprowadza się jedynie 
do schematów narracyjnych we wspomnieniach i życiorysach, pozostaje poza 
obszarem moich rozważań. Wystarczy zauważyć, że poetyka całej opowieści 
jest jednoznaczna, co jednak nadal pozwala udzielić jej pewnego kredytu za-
ufania. Natomiast przeświadczenie, jakoby Bąkowska pierwsza wyszła z inicja-
tywą przekładu Społeczeństwa pierwotnego…, a tym bardziej zwróciła się do 
Posła Prawdy z gotowym już przekładem i prośbą o pomoc w jego wydaniu, 
wydaje się wątpliwe. Kwestię inicjatywy można jeszcze uważać za dyskusyjną 
(w ten sposób we Wspomnieniach przedstawia ją choćby Ludwik Krzywicki), 
lecz drugiej możliwości wyraźnie przeczą te listy Świętochowskiego, w których 
wypytuje on Bąkowską o postępy w pracach nad tłumaczeniem27. Krzywicki 

24 Tamże, s. 147; list do Aleksandra Świętochowskiego z 9.04.1888 r.
25 Por. L. Janikowa, Z buntem…, s. 29. Brykalska wcześniej datowała ich pierwsze spotkanie na jesień 1884 

r., za nią podobnie robi Zawiszewska. Por. M. Brykalska, Aleksander Świętochowski. Biografia…, t. 1, s. 377.
26 Por. L. Janikowa, Z  buntem…, passim; M. Brykalska, Aleksander Świętochowski. Biografia…, 

t. 1, s. 378–384.
27 Por. L. Janikowa, Z  buntem…, s. 37. Tymczasem Maria Brykalska posuwa się do stwierdzenia, 
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zwraca również uwagę na popełnione przez nią liczne błędy i usterki, miejscami 
zarzuca jej wręcz „niezrozumienie […] istoty społeczeństwa pierwotnego”28. 
Druga poważna wątpliwość wiąże się z pytaniem, gdzie i kiedy Bąkowska, wy-
jąwszy pośrednictwo Świętochowskiego, miałaby zapoznać się z mało popular-
nymi książkami Morgana, których obieg nawet w Europie Zachodniej był wąski, 
jeżeli nie hermetyczny. I wreszcie: dlaczego o książkach posyłanych jej przez 
Świętochowskiego przyznaje, że są dla niej – tak jak dorobek antropologiczny 
Edwarda B. Tylora – nowe i pouczające?29 Myli się zatem Agata Zawiszewska, 
gdy, omawiając działalność Bąkowskiej, przypisuje jej „dobrą orientację w naj-
nowszej i niekanonicznej, niespencerowskiej ewolucjonistycznej antropologii 
społecznej”30 (osobnym problemem jest jaskrawy anachronizm takiego sformu-
łowania). Chociaż „tłumaczka Tylora i Morgana” była wykształcona, oczytana 
i nieźle władała językami obcymi, to jednak dopiero zapoznawała się z nową 
dziedziną wiedzy, a kontakt z myślą najpierw jednego, potem drugiego autora 
był dla niej zapewne doświadczeniem formacyjnym. W bliskości ich warsztatu 
wyrabiała w sobie dojrzałość umysłową i zaangażowaną, społecznie aktywną 
postawę.

Jaką rolę odegrała w  życiu Bąkowskiej praca nad Społeczeństwem pier-
wotnym…? Rzecz jest bardziej złożona, niż wydaje się na pierwszy rzut oka. 
Pierwsza odpowiedź, wcale nie naskórkowa, mogłaby brzmieć na przykład: 
w ten sposób Bąkowska nareszcie znajduje sobie zajęcie. Samotna ziemianka, 
od której stroni okoliczne towarzystwo i która również je omija, zajęć ma nie-
wiele. Zostało już tu ustalone, że dużo czyta, bywa w Warszawie, ponadto od 
czasu do czasu urządza sobie wycieczki oraz przyjmuje gości. A podejmuje ich 
bez wystawnych rautów i raczej w małej liczbie. Ma przyjaciół we Władysławie 
Wilczyńskim i Franciszku Rajkowskim (obaj lekarze), czasami Świętochowski 
odwiedza ją ze Stanisławem Michalskim albo Leopoldem Méyetem. Przewa-
żają więc mężczyźni, którzy są dla Bąkowskiej partnerami głównie do lektury 
i rozmowy. Toczy z nimi dyskusje, jak sama mówi, „o rozmaitych kwestiach 

że Bąkowska dokonała przekładu w  1884 r., czyli zanim zaczęła się jej znajomość ze Świętochowskim. 
Por. M. Brykalska, Aleksander Świętochowski, redaktor „Prawdy”, Ossolineum, Wrocław 1974, s. 98.

28 L. Krzywicki, Wspomnienia, t. 3, Spółdzielnia Wydawnicza „Czytelnik”, Warszawa 1969, s. 115. 
Nieznajomość literatury przedmiotu zarzucał autorce przekładu również Wacław Anczyc, syn Władysława 
(i przez Agatę Zawiszewską z Władysławem mylony), wówczas student historii na Uniwersytecie Lipskim, 
który w 1888 r. na łamach „Przeglądu Literackiego” opublikował obszerną i pełną drobiazgowych krytyk 
metodologicznych recenzję Społeczeństwa pierwotnego. Por. W. Anczyc, Społeczeństwa pierwotne, cz. 4, 
„Przegląd Literacki” 1888, nr 11, s. 115.

29 Por. L. Janikowa, Z buntem…, s. 38.
30 A. Zawiszewska, „Tłumaczka Tylora i Morgana”..., s. 59.
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wyższych”31. Jako czytelniczka „Głosu” często spiera się ze Świętochowskim 
o sprawę ludową. Rozmowy odbywają się w Gołotczyźnie i warszawskiej sie-
dzibie redakcji „Prawdy”, a pewnie także w mieszkaniu wynajmowanym przez 
Bąkowską w Warszawie. Taki jednak typ aktywności, niemalże wypchnięty poza 
publiczną przestrzeń, z czasem okazuje się niewystarczający. Przede wszyst-
kim rozbudza bowiem aspiracje i hartuje przekonania polityczne, równolegle 
prowokując pytania o własną w tym wszystkim rolę i osobistą odpowiedzial-
ność. Zmusza do refleksji nad możliwościami, jakie rzeczywiście się ma, i nad 
warunkami, w jakich się trzeba poruszać. Zagadnienie to szybko przestaje być 
teoretyczne. Roztrząsanie go odsyła wprost do sfery praktyki społecznej, z którą 
jest jak najściślej związane. Zwierza się przeto Bąkowska:

z dniem każdym bardziej się przekonywałam, że ja tu na stałe nie wyżyję. Gdybym przy-

najmniej posiadała materialne środki i mogła otoczeniu swemu usługi rzeczywiste świad-

czyć – ta ofiara całopalna miałaby cel jakiś i znośniej byłoby ją ponosić. W moim jednak 

położeniu siedzenie tutaj jest okropną koniecznością. – W niedługim czasie po kupieniu 

tej małej wioseczki doznałam uczuć muchy złapanej w siatkę pajęczą, która mi się dość 

barwnie z dala wydawała. Złudzenie szybko się rozwiało – ale nie zamotałam się i jak mnie 

Pan widział, patrzenie w sufit wypełniło mi istnienie. I kto by się spodziewał, po tylu latach 

mucha szamotać się zaczyna, zmartwychwstaje, sufity stanowczo mi nie wystarczają32.

Brak zajęć, tak jak się go tutaj odczuwa, nie jest brakiem zajęć „po prostu”. 
Jeżeli wśród wykształconego ziemiaństwa schyłku XIX stulecia wzorzec otium 
negotiosum (unikania bezczynności, oddawania się aktywnościom zarazem twór-
czym i atrakcyjnym) trwał jeszcze, bodaj w postaci reliktowej, jako element eto-
su33, to tutaj mamy do czynienia z jego załamaniem. Bąkowskiej zasugerowano 
kiedyś utworzenie w Gołotczyźnie obserwatorium astronomicznego, o czym, 
nie bez pewnej ironii, donosi w liście Świętochowskiemu. Ten pomysł skłania ją 
do rekapitulacji wszystkich zajmowanych dotychczas ról: „naprzód przykładna 
żona, następnie garde-malade, literatka, rolniczka, kupiec leśny, a teraz astro-
nomka – czy to nie zdumiewające?”34. Ostatecznie fantastyczny pomysł okazał 
się tym i niczym więcej. Trudno przekonująco odpowiedzieć na pytanie, czy 

31 Wybór listów Aleksandry Bąkowskiej…, s. 140; list do Aleksandra Świętochowskiego, [b.d.].
32 Tamże, s. 138–139; list do Aleksandra Świętochowskiego, b.d.
33 Por. A. Gomóła, Jan Michał Witort. Wprowadzenie do antropologii pokolenia „ludzi naukowych”, 

Wydawnictwo Exemplum, Poznań–Katowice 2011, s. 216–217.
34 Wybór listów Aleksandry Bąkowskiej…, s. 140; list do Aleksandra Świętochowskiego, [b.d.].
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Bąkowskiej zabrakło odwagi do podjęcia odpowiednich studiów i czy daje się 
to powiązać ze wzorcem kobiecości w kulturze patriarchalnej. W jakiejś mierze 
tak zapewne było. Jest zresztą znamienne, że z pozostałych pięciu autodefinicji, 
dwie wyczerpują się w tradycyjnych obowiązkach wobec rodziny i bliskich, dwie 
wiążą się z samodzielnością ekonomiczną i materialną, i tylko jedna, wrzucona 
między tamte, świadczy o szerszych horyzontach i ambicjach intelektualnych. 
Czyżby Bąkowskiej doskwierał właśnie niedosyt zajęć pozwalających ambicje 
te realizować? Czy mieści się wśród „głodomorów nerwowych” epoki? Żeby 
udzielić na te pytania odpowiedzi twierdzącej, trzeba wpierw uwzględnić dwa 
ważne warunki. Po pierwsze, aktywność taka musi mieć w punkcie centralnym 
problematykę społeczną oraz posiadać wymiar praktyczny. W tej bowiem skali 
próbuje się jej wartość. Po drugie, musi mieć rys osobistego oddziaływania, 
posłannictwa nawet, które w kwestii społecznej widziałoby rzeczywistość bez-
pośrednio dostępną – rzeczywistość odczuwanych, a w zasadzie współodczu-
wanych, autentycznych dramatów – i najpilniejsze zadanie.

Taki jest głęboki sens niemocy, z której zdaje sprawę Bąkowska w cytowa-
nym wcześniej liście. Chciałbym teraz do niego wrócić. Szczególnie interesujące 
jest zdanie: „Gdybym przynajmniej posiadała materialne środki i mogła otocze-
niu swemu usługi rzeczywiste świadczyć – ta ofiara całopalna miałaby cel jakiś 
i znośniej byłoby ją ponosić”. Co tak naprawdę oznacza? Częściowo wyjaśniłem 
wyżej, lecz objaśnienie to da się jeszcze przedstawić z innej perspektywy. Bą-
kowska nie mówi, że jest gotowa ponieść żądaną ofiarę. Ona ją ponosi – stale, 
ustawicznie. Mogąc nieść pomoc potrzebującym, nie ofiarowywałaby siebie 
mniej czy bardziej, a jedynie po coś. Ludwik Krzywicki wspomina o bardzo 
ważnej cesze Bąkowskiej: była mianowicie pełna „ekspiacyjnych uczuć”35. Oczy-
wiście wobec społecznie upośledzonych, wobec „warstw niższych”, „ludu”. Nie 
tylko więc wrażliwa na krzywdę i nie tylko filantropka. „Twierdzono – pisała 
Świętochowskiemu – że przed moim trybunałem wygrywa jedynie człowiek 
nieszczęśliwy. To prawda. Wymagająca, surowa, okrutna nawet mogłabym być 
dla wybrańców losu, lecz wobec nieszczęścia korzę się i mam nieokreślone po-
czucie winy”36. Zwłaszcza ostatnie słowa dają do myślenia. Podobno jako mała 
dziewczynka ucze stniczyła w zdarzeniu, które roboczo można by porównać do 
sceny pierwotnej (tak jak rozumie się ją w psychoanalizie Freudowskiej) i które 
miało odcisnąć na psychice dziecka niezatarte piętno. Była bowiem świadkinią 

35 L. Krzywicki, Wspomnienia…, t. 3, s. 115.
36 L. Janikowa, Z buntem…, s. 55.
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kary chłosty wymierzonej przez rządcę chłopu pańszczyźnianemu i nie jest wy-
kluczone, że strzępy pamięci owego zajścia, jego mglisty obraz, odżywały w niej 
potem pod postacią „nieokreślonej winy”, poniżenia doznawanego w obliczu 
niesprawiedliwości37.

Już w czasach małżeńskich Bąkowska wykazuje prawdopodobnie opory 
seksualne. Pojawiają się także wątpliwości, zanotowane przez Krzywickiego, 
czy „kiedykolwiek pozwoliła Świętochowskiemu na zanadto wielką poufałość 
cielesną”38. Do wspomnień przeszła raczej jako ta, która całą swoją energię skie-
rowała na działalność społecznikowską i kulturalnicką – niesienie pomocy ma-
terialnej, poprawę warunków bytowych ludu i proletariatu, wsparcie dla ruchu 
emancypacyjnego kobiet, w końcu zaś budzenie wiedzy i samowiedzy wśród 
przedstawicielek i przedstawicieli warstw upośledzonych. Od organizowania 
kursów gospodarskich, aż po prowadzenie w Warszawie bezpłatnej kuchni dla 
robotników strajkujących w 1905 r. Od prenumerowania „Gazety Świątecz-
nej” Konrada Prószyńskiego, czasopisma dla ludu mającego być może najlep-
szą w panujących warunkach ofertę kulturalną, aż po ufundowanie szkoły dla 
dziewcząt wiejskich w Gołotczyźnie. Tę ostatnią planuje Bąkowska ulokować 
we dworze, z takim zamiarem przebudowuje go i wyposaża. Krzywicki nazywa 
siedzibę „pałacem” pełnym „wspaniałych mebli” i „z bogatą biblioteką”, pamię-
tającą świetność ro du Sędzimirów39. Szkoła jest gotowa do otwarcia pod ko-
niec 1907 r., nie dochodzi do tego, gdyż placówka spłonęła w niewyjaśnionych 
okolicznościach tuż przed Bożym Narodzeniem. Bąkowska jednak, pomi mo 
niewątpliwego wstrząsu, nie rezygnuje ze swego zamiaru. Po sprzedaży części 
majątku oraz zaciągnięciu kredytu wystawia nowy budynek, a pierwsze kursy 
ruszają zimą 1909 r. Nie oznacza to końca problemów – przeciwnie. Zwięźle 
ujęła rzecz Romana Pachucka, założycielka „Steru”, działaczka ruchu kobiecego. 
Wedle jej słów, Bąkowska nadal „musiała walczyć […] z oszczerczą nagonką 
kleru oraz wstecznictwa. Jak trudna była droga zmierzająca do kultury wsi pol-
skiej, wyrwania kobiety wiejskiej z ciemnoty, zabobonu, poddaństwa, jeżeli nie 
fizycznego, to moralnego i duchowego!”40.

Ta trudna droga wymaga ofiary, w pewnym sensie całopalnej. Zdarzenie, któ-
re pozwoliłem sobie porównać ze sceną pierwotną, mogło się zdarzyć naprawdę, 

37 Por. tamże, s. 14; M. Brykalska, Aleksander Świętochowski. Biografia…, t. 1, s. 377.
38 L. Krzywicki, Wspomnienia…, t. 3, s. 161–162.
39 Tamże, s. 163–164.
40 R. Pachucka, Pamiętniki z lat 1886–1914, oprac., wstęp i obj. J. Hulewicz, Ossolineum, Wrocław 1958, 

s. 195. Więcej szczegółów dotyczących funkcjonowania i położenia szkoły podaje L. Janikowa, Z buntem…, 
s. 61–70.
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lecz mogłoby także okazać się wyłącznie fantazją. Ma natomiast niewątpliwe 
znaczenie symboliczne, jest momentem węzłowym w autobiografii i istotnym 
wątkiem biograficznym. To wszak w tym momencie dokonuje się przełom, tu 
następuje swoista inicjacja. Ceną jest głęboka rysa na tożsamości, podobna do 
tej, z którą spotykamy się u doktora Piotra Cedzyny, tytułowego bohatera opo-
wiadania Stefana Żeromskiego. Zawiera się ona w pytaniu: jak można żyć wie-
dząc, że jest się właśnie tym, kim się jest, ponieważ wyrosło się na społecznym 
wyzysku? Jeszcze dobitniej ujął rzecz Krzywicki w Sic itur ad virtutem, wygłasza-
jąc to słynne napomnienie: „z krzywdy zrodzon jesteś i krzywdą cudzą tuczyłeś 
się dotychczas”41. Zderzywszy się z ową krzywdą, Bąkowska zrazu obojętnieje. 
Świadectwa nawrotów apatii i melancholii znajdują się w jej listach. O tym, 
jak opisuje swoje życie w Gołotczyźnie, była już tu mowa. Warto dodać tylko, 
że oprócz takich metaforycznych obrazów jak sieć pajęcza czy zeschłe liście, 
Bąkowskiej towarzyszą sceny choroby i cierpień psychicznych oraz smutne-
go osamotnienia w gołockiej „cytadeli”42.  W brudnopisie listu do Aleksandra 
Świętochowskiego czytamy zaś: „Za młodu Matka moja »nie chcąc mi psuć 
charakteru« trzymała mnie z dala od spraw powszednich i stworzyła mi wa-
runki znakomicie sprzyjające, zwłaszcza przy pewnym usposobieniu, wybujałej 
egzaltacji, absolutnemu oderwaniu się od rzeczywistości i jakiemuś zamarzeniu 
[…]”43. Przywodzi to na myśl etap utajenia w procesie rozwoju nerwicy, za 
którym jednakże postępuje „rosnąca świadomość winy, będąca zwiastunem 
powrotu wypartej treści”44. Nazwałem ją wcześniej winą klasową – więc nie 
osobistą, narosłą na występku, który się popełniło, lecz opartą na uogólnieniu 
i identyfikacji symbolicznej. Zarówno zahamowania seksualne Bąkowskiej, jak 
i opisywane przez nią doświadczenie niemocy, wydają się symptomami owej 
winy. Poświęcenie zaś „sprawie ludowej” i w ogóle kwestiom społecznym, wy-
obrażane jako „spłata długu”, „ofiara całopalna” czy „u korzenie się przed nie-
szczęściem”, może uchodzić za próbę jej przepracowania. W planie społecznym 
próba ta uwidacznia się jako droga od paternalizmu ku równoprawności i su-
werenności kulturalnej45.

41 L. Krzywicki, Takimi będą drogi wasze (Sic itur ad virtutem), wstęp T. Kotarbiński, PWN, Warszawa 
1958, s. 82.

42 L. Janikowa, Z buntem…, s. 37.
43 Wybór listów Aleksandry Bąkowskiej…, s. 150; brudnopis opatrzony datą 1.07.1915 r.
44 Z. Freud, Człowiek imieniem Mojżesz a religia monoteistyczna, przeł. A. Ochocki, J. Prokopiuk, wstęp A. 

Ochocki, oprac. R. Reszke, KR, Warszawa 1994, s. 105.
45 Por. A. Mencwel, Etos lewicy. Esej o  narodzinach kulturalizmu polskiego, Wydawnictwo Krytyki 

Politycznej, Warszawa 2009, s. 42, 87–89; B. Cywiński, Rodowody niepokornych, PWN, Warszawa 2010.
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Jak ma się do tego praca nad Społeczeństwem pierwotnym…? Jej związek 
z późniejszą postawą i aktywnością Bąkowskiej jest otóż trojaki. Po pierwsze, 
chodzi o znaczenie prac Morgana – a także Johanna Jakoba Bachofena – dla 
rozwoju myśli feministycznej, na co zwróciła uwagę już Maria Podraza-Kwiat-
kowska, a co szerzej i w kontekście polskiego ruchu feministycznego zdążyła 
omówić Agata Zawiszewska46. Badania nad domniemaną „prehistorią” instytucji 
rodziny mają swój rewers w postaci pytań o jej przyszłość, w tym również o re-
alizację ideałów emancypacyjnych. Te z kolei łączą się z dostrzeżeniem i pro-
blematyzacją dotąd marginalizowanych w kulturze europejskiej podmiotów 
społecznych – kobiet i dzieci.

Wiele jeszcze lat przejdzie, wiele wody upłynie, zanim zasady rodziny monogamicznej 

odniosą ostateczne zwycięstwo, zanim zapanuje w życiu rodzina oparta na równoupraw-

nieniu obu płci, na uznaniu dzieci za przyszłych obywateli kraju, nad którymi rodzice mają 

obowiązek i prawo opieki, obowiązek, z którego winni każdej chwili móc zdać rachunek, 

obowiązek, od którego mogą być usunięci – rodzina oparta na rzeczywistej monogamii, 

na związku jednego mężczyzny z jedną kobietą, na związku w imię wzajemnej sympatii 

i tylko na czas trwania tej sympatii47.

Tak na łamach „Głosu” pisał w 1888 r. Seweryn Gross, badacz ludów i zwy-
czajów kazachskich. Historia Grossa – badacza, podobnie jak wielu jemu po-
dobnych, zaczyna się od dramatu działań konspiracyjnych i zesłania na Syberię. 
Prowadzi jednak w stronę amatorskiej praktyki etnograficznej, zainteresowań 
naukowych i pracy umysłowej. Styczność z obcą kulturą, o ile przeradza się 
w postawę wyjaśniającą bądź rozumiejącą, może skłonić do namysłu nad kulturą 
własną. Sądzę – i tu, mówiąc o znaczeniu dzieła Morgana dla Bąkowskiej, doty-
kamy drugiej kwestii – że lektura Społeczeństwa pierwotnego…, z konieczności 
wszak wnikliwa, uważna i refleksyjna, pomogła jej wyrobić w so bie zaczyn cze-
goś, co można by nazwać „dystansem antropologicznym”. Stąd droga do społecz-
nego aktywizmu opartego na idei równoprawności jest już stosunkowo krótka.

Po trzecie wreszcie, praca nad przekładem miała dla niej znaczenie osobiste. 
Znalazła sobie w ten sposób zajęcie, o którym rzec można, że było społecznie 
doniosłe. Wpasowywało się bowiem w ów wątły ruch „ratowani[a] całego spo-
łeczeństwa od uwiądu umysłowego”, jak miał się wyrazić Stanisław Michalski, 

46 Por. M. Podraza-Kwiatkowska, Symbolizm i symbolika Młodej Polski. Teoria i praktyka, Wydawnictwo 
Literackie, Kraków 1975, s. 369 i in.; A. Zawiszewska, „Tłumaczka Tylora i Morgana”…, s. 83–86.

47 [S. Gross], Z dziejów rodziny, cz. 5, „Głos” 1888, nr 32, s. 377.
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inicjator i wydawca ukazującej się na przełomie XIX i XX w. serii Poradnik dla 
samouków, cytowany przez Świętochowskiego we Wspomnieniach48. Zajęcie to 
odpowiadało zarazem kulturalnym ambicjom Bąkowskiej. „Książka ta – pisała 
Świętochowskiemu o Społeczeństwie pierwotnym… Morgana – ma dla mnie 
wielką wartość, ale nie z tych względów, że drukowaną będzie […]. Nie dla okla-
sku tłumu, bo tego nie mogę sobie wyobrazić, jak można pożądać, ale tworząc 
czuć potęgę swoją – to są piękne chwile”49. Można interpretować te słowa jako 
wyraz przebudzenia, uprzytomnienia sobie własnych, indywidualnych możli-
wości. Do tej kwestii jeszcze powrócę.

Wszystkie wymienione płaszczyzny składają się w sumie na sposób funk-
cjonowania nauki tyleż specyficzny, ile typowy i, w pewnych okolicznościach, 
powtarzalny. Widać ją mianowicie z dala od gabinetów uczonych: w planie życia 
społecznego i ruchów stowarzyszeniowych, na tle praktyk samokształcenio-
wych, przedsięwzięć kulturalnych i politycznych wyzwań.

Morgan i społeczne wyzwania
Jedyne dotąd polskie wydanie Społeczeństwa pierwotnego… Morgana ukazało 
się, jak wiadomo, w 1887 r. – dziesięć lat po oryginale – nakładem „Prawdy” 
i z posłowiem Ludwika Krzywickiego, który omawia tam Pochodzenie rodzi-
ny, własności prywatnej i państwa Fryderyka Engelsa. Obie prace Krzywicki 
poznał podczas studiów na emigracji, Engelsa dodatkowo spolszczył. Zamiar 
opublikowania Społeczeństwa pierwotnego… w bibliotece „Prawdy” Święto-
chowski powziął prawdopodobnie po zapoznaniu się ze szkicem młodego 
rosyjskiego badacza i po odbytej z nim rozmowie. Szkic otrzymał od Mariana 
Bohusza (który miał go w tece „Głosu”) i choć go do druku nie skierował, to 
też o nim nie zapomniał50. Ta krótka, prawie hasłowa konstelacja tytułów, 
nazwisk i zdarzeń tworzy ledwie powierzchniowy kontekst. Roli Bohusza nie 
da się właściwie uchwycić bez przywołania sceny z Dzienników Żeromskiego, 
w której redaktor „Głosu” pyta początkującego literata wprost, czy ma środki 
pozwalające mu przetrwać51. Zmian świadomościowych w kulturze polskiej 
tego czasu niepodobna zrozumieć nie omawiając udziału środowiska „głoso-
wiczów” z całym ich złożonym, na bieżąco kształtującym się światopoglądem. 
Sens przekładu Morgana widać bodaj dopiero w zestawieniu z nazwiskami 

48 A. Świętochowski, Wspomnienia, oprac. i wstęp S. Sandler, Ossolineum, Wrocław 1966, s. 226.
49 L. Janikowa, Z buntem…, s. 38; list do Aleksandra Świętochowskiego z 3.02.1887 r.
50 Por. L. Krzywicki, Wspomnienia…, t. 3, s. 114–115.
51 Por. A. Mencwel, Etos…, s. 68.
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Marksa i Engelsa, w fakcie, że Społeczeństwo pierwotne… czy Systemy pokre-
wieństwa i powinowactwa (Systems of Consanguinity and Affinity of the Human 
Family, 1871) czytano również jako naukowe u prawomocnienie tęsknot za 
utopią i że główne dzieło Amerykanina „stało się podręcznikiem socjalistó-
w”52. Z tego też miejsca daje się poznać odmienność stanowisk Krzywickiego 
i Świętochowskiego: jeśli chodzi o „przełom w socjologii”, a w każdym razie 
przemianę paradygmatu, mogli być zgodni obaj, ale to pierwszy rozwodził 
się – ile mógł sobie pozwolić – nad „iście niesłychaną śmiałością [Morgana] 
co do spoglądania w przyszłość”53, podczas gdy drugi popełnił, wprawdzie 
umocowanego raczej w antropologicznym projekcie Tylora, Poetę jako czło-
wieka pierwotnego (1896).

Cały ten splot, z braku miejsca, tylko zarysowuję. Wątki osobowe i bezpośred-
nie więzi międzyludzkie stanowią znacznie więcej niż tylko jego tło. Dla Ludwika 
Krzywickiego publikacja wspomnianego szkicu Morgan–Marks–Engels stanowi 
przepustkę do współpracy z „Prawdą”, a tym samym ważny krok na ścieżce ka-
riery publicystycznej i w ogóle intelektualnej. Otrzymana od Świętochowskie-
go propozycja, by zajął się redakcją przekładu Morgana, okazuje się brzemienna 
w przenosiny do Warszawy (przyjąwszy tę propozycję, autor Ludów mieszka tam 
najpierw półlegalnie)54, co z kolei otwiera przed nim drogę przyszłego a wansu. Bez 
tego trudno byłoby mu stać się uznanym myślicielem, niestrudzonym badaczem, 
szanowanym nauczycielem. Utalentowany prowincjusz z podupadłej rodziny szla-
checkiej kroczy tutaj śladami warszawskich pozytywistów.

Nie próbuję dowieść, że gdyby Krzywicki nie zaimponował wtedy Święto-
chowskiemu biegłą znajomością rzeczy i języka angielskiego, jego losy potoczy-
łyby się inaczej. Sądzę natomiast, że zarówno w jego przypadku, jak i w przypad-
ku Bąkowskiej, dotykamy momentów ważnych. Nade wszystko mówią one coś 
o znaczeniu, rozumieniu oraz funkcjonowaniu nauki i oświaty w kraju niemal 
zupełnie pozbawionym normalnie działających instytucji nau kowych, w któ-
rym stan edukacji miał się odwrotnie proporcjonalnie do skali rozwarstwienia 
społecznego. Trzymajmy się przykładu Morgana: jego antropologia, udostęp-
niona do wglądu polskiemu czytelnikowi, nie nastręcza po prostu problemów 

52 Tenże, Wyobraźnia antropologiczna. Próby i  studia, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 
Warszawa 2006, s. 16.

53 L. Krzywicki, Przełom w socjologii, cz. 3, „Prawda” 1887, nr 20, s. 232; przedr. w: tegoż, Dzieła, t. 3, 
PIW, Warszawa 1959, s. 316.

54 Tegoż, Wspomnienia…, t. 3, s. 115.
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teoretycznych, lecz sprzęga się ściśle z samowiedzą jednostek i zbiorowości, 
stanowi żywotne i życiowe wyzwanie. Oprócz wykładu z „prehistorii cywiliza-
cji”, daje asumpt do pewnej wizji dziejów i prowokuje sposób myślenia prze-
kraczający mu ry nieistniejących jednostek badawczych. Ciężar wyłożenia tej 
wizji i popularyzacji myślenia bierze na siebie Krzywicki, a czyni to częściowo 
w prasie, częściowo na kursach Uniwersytetu Latającego. Publikuje na łamach 
„Prawdy” i „Głosu”, dwóch prawdopodobnie najsilniej kulturotwórczych czaso-
pism na ziemiach polskich tego czasu. Wydaje także w tracącym na znaczeniu 
„Przeglądzie Tygodniowym”, niegdyś „dyżurnym organie” generacji pozytywi-
stów. W niewielkich rozmiarów rozprawie, zamieszczonej przez „Głos” już po 
ukazaniu się Społeczeństwa pierwotnego…, stwierdza m.in.:

Społeczeństwo rozwija się, jego kategorie są zmienne, wartości względne. Własność, 

rodzina, układ stosunków administracyjno-politycznych, zawartość przepisów etycznych 

i prawnych, pojęcia religijne – wszystko to postępuje, przechodzi z jednej formy w drugą. 

Każda określona postać stosunków to tylko jedno z ogniw w nieustającym procesie prze-

kształcenia […]. Sam człowiek w swych uczuciach, pożądaniach, wyjawach twórczości 

jest również podobną historyczną kategorią społeczną55.

„Socjalizm dla tego uczonego – pisze Andrzej Mencwel – nie był zagad-
nieniem teoretycznym. W repertuarze historycznych idei polskich był ideą 
przyszłości”56. Podobne wnioski rodzi lek tura tej krótkiej ewolucji stosunków 
społecznych, w której Morgan odgrywa ważną rolę. Nie jest to w istocie wizja 
z ducha naturalistycznego ewolucjonizmu, jest bowiem teleologiczna, nawet je-
śli przewidywana przyszłość – a zadaniem socjologa, jak mówi o sobie Krzywic-
ki, jest koniec końców jej przewidywanie – rozszczepia się w niej na trzy możliwe 
perspektywy. Z epickim spokojem odmalowuje Krzywicki procesy społeczne, 
ujmuje je w wielkie okresy, całe epoki dziejowe. Spiętrzeniom, tarciom i wstrzą-
som przygląda się tak, jak geolog nigdy nie będzie mógł obserwować ruchu 
płyt tektonicznych. Historyczną konieczność i rzekomo samorzutny rozwój 
prowadzi jednak na rozstaje, jest przekonany o bezustannej metamorfozie in-
stytucji społecznych, pewien, że „nowe ukształtowanie stosunków” rozsadzi na-
reszcie skorupę dawnego i obecnego ładu. Zarazem nie odrzuca tej zasadniczej 

55 L. Krzywicki, Zarys ewolucji społecznej, cz. 2, „Głos” 1887, nr 22, s. 343; przedr. w: tegoż, Dzieła, t. 3, 
s. 316.

56 A. Mencwel, Etos…, s. 35.
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wątpliwości, czy aby „pod naciskiem walki pryśnie obecna cywilizacja w strzępy, 
lub [czy] pogrąży się w zastoju”57.

Ta nieuchronna niepewność wymusza przeformułowanie pytania, zadanie 
innego, takiego, na które można by u dzielić stanowczej odpowiedzi. Przyszłość 
„występuje jako konieczny wytwór historycznej ewolucji – pisze Krzywicki i od 
razu zastrzega – oczywiście z założenia, że działające obecnie bodźce nie zawie-
szą swych wpływów”58. Zmienione pytanie musi więc dotyczyć trwałości tych 
bodźców, ich uwarunkowań, a w konsekwencji tego, czy można się im wyłącznie 
podporządkować, czy też kształt przyszłości w co najmniej równym stopniu za-
leży od pracy kulturalnej. Jeśli zaś zmiana porządku społecznego jest właściwie 
urzeczywistnieniem idei, to żeby tak się stało, idea ta musi stać się spoiwem 
i samą treścią życia.

– Gdyby tak się udało zawiązać spółkę z udziałami po 500, 100, wreszcie 50 rubli i zebrać 

kapitał… Ile? Na początek 10 000 rubli. Nie, mało. Wyszłoby bowiem kilka książek i za-

nim rozprzedałyby się, trzeba by zatrzymać maszynę wydawniczą i czekać. Ale 40 000 

rubli pozwoliłoby już działać bez przerwy. Wtedy utworzyłby się komitet ze specjalistów, 

którzy wybraliby z każdej gałęzi dzieła najlepsze i do przyswojenia nam najpilniejsze. 

Bardzo prędko zgromadziłby się spichlerz naukowy, który by nas zabezpieczał od głodu 

i wycieńczenia umysłowego, który by samoukom i młodzieży kształcącej się pozwolił zdo-

bywać wiedzę ułatwionymi środkami własnej literatury […]. 40 000 rubli – to przecież 

mniej niż jednodniowy obrót totalizatora, niż rezultat jednowieczorowej gry w klubie. 

A mogłyby się na tę sumę złożyć wszy stkie stany i warstwy społeczne59.

Te słowa w rozmowie ze Świętochowskim miał wypowiedzieć Stanisław 
Michalski, o którym była już tutaj mowa. Historia zaczyna się obiecująco: oto 
stajemy przed witryną warszawskiej księgarni Stefana Dembego, naszym oczom 
ukazuje się wystawa złożona głównie z Antropologii Tylora (1888, też w prze-
kładzie Bąkowskiej). Nie wyłącznie, rzecz jasna – jest jeszcze portret badacza, 
są inne jego dzieła, tym razem w oryginale. Egzemplarz Antropologii kosztuje 2 
ruble, za Społeczeństwo pierwotne… Morgana trzeba już niestety zapłacić dwu-
krotność tej kwoty. Tymczasem roczne zarobki stołecznej inteligencji wahają 
się od 250–300 rubli (życie w skrajnym ubóstwie) nawet do 7–15 tys. U rzędnik 

57 L. Krzywicki, Zarys…, s. 343.
58 Tamże, s. 344.
59 A. Świętochowski, Wspomnienia…, s. 225–226.
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zarabia między 350 a 1000 rubli rocznie, nauczyciel więcej60. Mimo to dzieła 
cieszą się niemałym powodzeniem, nakład Tylora schodzi w ciągu kilku mie-
sięcy. Społeczeństwo pierwotne…, przypominam, wydano nakładem „Prawdy”, 
Cywilizację pierwotną Tylora (1896–98), nakładem „Głosu”. Oba czasopisma 
muszą sobie radzić bez zaplecza kapitałowego, utrzymując się z prenumerat. Tak 
samo z ich seriami wydawniczymi: o ile książka nie jest bezpłatnym dodatkiem, 
czytelnicy mogą zamówić tytuł, zapłacić zań – oczywiście z wyprzedzeniem – 
i po wydrukowaniu odebrać go za zwrotem kwitu prenumeracyjnego.

Czy to jednak dowodzi – pyta Świętochowski – wysokiego poziomu pol-
skiej kultury umysłowej? Ależ nic bardziej mylnego. Obraz księgarni staje się 
niestabilny: scena była prawdziwa i była jednocześnie iluzją. Przenosimy się do 
pociągu – ikony nowoczesności – gdzie w przedziale monologuje Michalski. 
Mówi o „nędzy umysłowej” oraz „pędzącej wiedzy”, która polskie społeczeństwo 
omija. Mówi o posusze intelektualnej i niewystarczalności ruchu wydawnicze-
go. Wreszcie padają dwa znamienne słowa: „niemoc” i „pustka”. Następne są 
„rojenia”, które spotkaliśmy wcześniej: to owa spółka z kapitałem 40 tys. rubli, 
troskliwie i z gorliwością gromadząca plony myśli krajowej, a także zagranicznej 
– po polsku. Michalski sam się przy tym zdumiewa, jakim sposobem trzy wy-
dawnictwa – naprzód „Przeglądu Tygodniowego”, a potem „Prawdy” i „Głosu” 
– zdołały wywrzeć taki wpływ, na życie umysłowe epoki. I zdumiewa go również, 
że tyle musiało wystarczyć, że mogło.

Ale był to przecież wysiłek podejmowany w imię „rojeń”, przeciwko własnej 
niemocy i tym wszystkim „pustkom”, spośród których brak książek, a bardziej 
jeszcze czytelników, mogłyby uchodzić za najlżejsze do zniesienia i najłatwiejsze 
do wypełnienia. Takie przedsięwzięcie bliskie było i Michalskiemu, i Święto-
chowskiemu, i Bąkowskiej, która tłumaczyć miała potem i inne jeszcze, mniej 
i bardziej uznane prace antropologiczne, jak choćby O metodzie badań rozwoju 
instytucji Tylora czy Folklor w etnologii George’a Gomme’a. Wróćmy do tej kwe-
stii po raz ostatni. Inaczej niż to było ze Społeczeństwem pierwotnym…, kolejne 
przekłady Bąkowska sygnowała pełnym nazwiskiem. Na karcie tytułowej dzieła 
Morgana widnieje zaś sygnatura „A.B.”, tak jakby autorka tego przekładu nie 
miała w sobie dość odwagi, lub może odradzono jej ujawnianie tożsamości. Co 
w tym wszystkim nie bez znaczenia, krytykujący jego jakość na łamach „Przeglą-
du Literackiego” Wacław Anczyc wyraźnie mówi o „tłumaczu”, nie „tłumaczce”, 

60 Por. B. Petrozolin-Skowrońska, Inteligencja Warszawy przełomu XIX i XX wieku; pokolenia, warunki 
bytu, postawy, „Kronika Warszawy” 2000, nr 3/4, s. 48–49; J. Żurawicka, Inteligencja warszawska w końcu 
XIX wieku, PWN, Warszawa 1978.
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dając tym samym powód, by sądzić, że początkowo nawet płeć – cóż dopiero 
tożsamość – Bąkowskiej pozostawała szerzej nieznana.

Podejmuję ten temat nie tylko dlatego, by raz jeszcze przywołać kwestię ko-
biet w kulturze patriarchalnej, tym razem wskazując na ową łatwość, z jaką An-
czyc mógł pomyśleć o niedouczonym tłumaczu, który powinien był „zaznajomić 
się lepiej z literaturą przedmiotu”, usunąć rozmaite usterki oraz zadbać o cytaty 
łacińskie i greckie (te bowiem „przybierają czasem takie formy, których i filolog 
żaden wyjaśnić nie byłby w stanie”61). Nie przyszła mu jednak do głowy tłumacz-
ka, tyleż oczytana, co przecież amatorka bez odpowiednich kursów, których 
w Królestwie nie mogła podjąć z przyczyn prawnych, a w Szwajcarii – z życio-
wych, osobistych. Piszę o tym, ponieważ chcę podkreślić jeszcze dwie sprawy. 
Po pierwsze, wielka część tego wysiłku, który zaczyna się np. od współpracy przy 
wydawaniu brakujących książek, lecz zamienia się w działalność na polu oświaty 
najbardziej podstawową i potrzebną, spoczywała na barkach jednostek głęboko 
przekonanych, że praca kulturalna jest rodzajem społecznej służby. Spotykamy 
je w różnych miejscach, nieraz – jak Bąkowska – omalże zupełnie wyobcowane 
z lokalnych środowisk, wszędzie jednak tworzące zręby społecznych więzi i za-
stępstwa instytucji. Po drugie, w swym wysiłku jednostki te zwrotnie wytwarzają 
też siebie, ale w tym sensie, że stają się samoświadomymi twórcami kultury 
„równoznacznej tutaj z całością więzi międzyludzkich”62. W tej perspektywie 
działalność tłumaczeniowa, kształceniowa i edukacyjna, a szerzej – emancy-
pacyjna, dopełniają się i uzupełniają nawzajem. I jeśli z Bąkowską istotnie tak 
było, że dopiero z czasem, po mimo wszystko udanej pierwszej większej próbie, 
zdecydowała się sygnować tłumaczone książki nazwiskiem – czyniąc to, przy-
pominam, „nie dla oklasku tłumu” – to można by w tym dostrzec odpowiednik 
właśnie takiego procesu. Procesu niezakończonego, bo nigdy nie poważyła się 
na opatrzenie tłumaczonych prac wprowadzeniem czy posłowiem własnego 
autorstwa, najwyżej przypisami od tłumacza, który po wykonaniu zadania ma 
zniknąć, pozostawiwszy w tekście jak najmniej śladów swej obecności. W pisa-
niu przedmów i komentarzy wyręczał Bąkowską Krzywicki.

Jak zręcznie wyraził się Adam Kuper, „[w] latach siedemdziesiątych XIX 
wieku prowincjonalny amerykański prawnik, Lewis Henry Morgan, stworzył 
coś, co miało się okazać jedną z najsilniej oddziałujących teorii społeczeństwa 

61 W. Anczyc, Społeczeństwa…, s. 15.
62 A. Mencwel, Stanisław Brzozowski. Postawa krytyczna. Wiek XX, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, 

Warszawa 2014, s. 479.
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pierwotnego”63. W opisanej przeze mnie sytuacji oddalamy się od planu teo-
retycznego, jak to tylko możliwe. Mowa o mikrośrodowisku nie tylko jakoś 
połączonym przez polski przekład książki, którą ów „prowincjonalny prawnik” 
napisał, lecz także złożonym z rzeczników głębokiego przekształcenia i prze-
wartościowania systemu kulturowego, w  jakim przyszło im funkcjonować. 
Tej potrzebie Bąkowska, „prowincjonalna ziemianka”, podporządkowała się 
całkowicie i bezwarunkowo. W tym też kontekście należy patrzeć zarówno na 
jej dorobek tłumaczeniowy oraz przedsięwzięcia oświatowe, jak i na zupełną 
rezygnację z życia intymnego, oddanie „sprawie ludowej” oraz – last but not 
least – doświadczaną niemoc, wbrew której próbuje się działać, i wbrew której 
rzeczywiście się działa.
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Abstract
Dimensions of social services. Deliberations on the margin of Polish translation of Lewis 

H. Morgan's Ancient Society (1887)

Polish edition of L.H. Morgan's Ancient Society issued by “Prawda” was released in 1887, in the 

time, when positivist social program bare its deficiencies, which gave voice to a new cultural 

formation. Its members were characterized by democratic, folk, socialist as well as cultural and 

social activism. One of its members was  Aleksandra Bąkowska, landlady, founder of a village 

school in Gołotczyzna, propagator of women's movement, translator of works by Edward Bur-

nett Tylor and Lewis Henry Morgan. This article discusses the origins of her activism as well as 

her attitude  and work activity , for which the background constitutes the Polish translation and 

reception of Ancient Society.

Keywords: Lewis H. Morgan, Aleksandra Bąkowska, civil service, Ancient Society, translation
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