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Maria Buko 

Esej nt. pracy Kobieca pamięć totalitaryzmu. Więźniarki obozów koncentracyjnych, więzień 

stalinowskich i łagrów o swoich doświadczeniach. 

 

 Kobiece doświadczenie wojny wciąż pozostaje rzadziej uwzględnianym przez badaczy 

aspektem studiów nad pamięcią totalitaryzmów. Tzw. wielka historia to nadal głównie 

historia mężczyzn, szczególnie w przypadku historii wojny, gdzie męska narracja uderzająco 

dominuje. Celem mojej pracy było wzmocnienie perspektywy kobiet i uwypuklenie jej 

znaczenia dla ogółu. Szukałam także możliwych powodów różnic w doświadczeniu męskim i 

kobiecym. Do dyskursu o ofiarach totalitaryzmów wdrożono już co prawda w pewnym 

stopniu więźniarki obozów koncentracyjnych i łagrów, ale kobiety więzione w czasie 

stalinizmu wydają się nadal pozostawać poza nim. Osobnym, także ważnym zagadnieniem, są 

cechy narracji kobiecych i powody znaczących różnic w pamięci kobiet i mężczyzn o 

trajektoriach przetrwania. 

 Za punkt wyjścia do poszukiwania powodów owych różnic uznałam przede wszystkim 

oczywiste różnice biologiczne oraz wzorzec podziału przestrzeni na publiczną-męską i 

domową-kobiecą. Skonstruowane społecznie predyspozycje kobiet do opieki nad słabszymi, 

przestrzenią domową, posłuszeństwa, estetyki, a także kobieca seksualność i zdolność do 

macierzyństwa stanowiły dla więźniarek zarówno obciążenie psychiczne, jak i przyczynek do 

wzmocnienia swojej pozycji w odczłowieczającym systemie poprzez zachowywanie kontroli 

nad swoim ciałem.  

Więźniarki wspominają, że w warunkach utrudniających dbałość o higienę, 

zachowanie intymności i nietykalności, przeciwstawianie się owym ograniczeniom stanowiło 

dla nich oś walki o człowieczeństwo. Gwałtem na intymności była dla kobiet już kąpiel na 

oczach innych kobiet, równie upokorzonych jak one same, a także strażników. Wstrząs 

stanowił brak prywatności przy realizowaniu potrzeb fizjologicznych i niemożność 

należytego zadbania o czystość w trakcie menstruacji. Kobiety kojarzyły zachowywanie 

czystości z człowieczeństwem, człowieczeństwo zaś polskością i cywilizacją, tym samym 

walka o ciało stawała się dla nich walką o tożsamość. Mężczyźni swoje narracje o ciele 

koncentrowali raczej wokół bolesnej utraty samostanowienia, w ich pamięci większą traumą 
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niż brak intymności okazywało się poniżenie, utrata przypisywanej mężczyźnie pozycji 

lidera. 

Być może w związku z tym, że seksualność trudno powiązać z tożsamością narodową, 

nie jest łatwo natrafić na bezpośrednie relacje o doświadczeniu przemocy seksualnej, które 

trudno umiejscowić w narracji walki o przetrwanie polskości. Kobieca seksualność 

oczywiście była dodatkowym czynnikiem zagrożenia, ale i stanowiła istotną kartę 

przetargową. Kobiety wspominają o przypadkach molestowania przez strażników, sytuacje 

wykorzystywania swojej seksualności do zdobycia korzyści przeważnie są jednak opisywane 

jako historie innych kobiet. Tymczasem w męskich narracjach pojawia się wręcz zazdrość o 

pozycję kobiety, które według nich były przez strażników traktowane łagodniej i miały więcej 

do zaoferowania w zamian za pomoc. W warunkach uwięzienia zawiązywały się relacje 

wymiany cielesności za jedzenie, ubranie czy opiekę, co pozwalało uzupełnić większe od 

męskich kobiece racje żywnościowe, które w połączeniu z przeważnie wyznaczaną lżejszą 

pracą fizyczną, musiały ułatwiać kobietom przetrwanie. Jeżeli więźniarkom zdarza się nie 

anonimowo opowiadać o przemocy seksualnej, zazwyczaj są to relacje przedstawiające ową 

przemoc jako zgodną z mikrokosmosem więzienia, w tamtej chwili i miejscu akceptowalną. 

Spotkałam się tylko z kilkoma relacjami o bezpośrednim doświadczeniu gwałtu; przeważnie 

jednak, jeżeli był on wspominany, to jako zagrożenie, które zostało w ostatniej chwili, wręcz 

cudownie uniknione, albo też doświadczenie cudze. Warto też zauważyć, że koniec wojny dla 

kobiet nie wiązał się z odzyskaniem poczucia bezpieczeństwa, tylko z kolejnym stadium 

zagrożenia – tym razem ze strony żołnierzy wojsk wyzwoleńczych. 

Macierzyństwo umożliwiało władzom więziennych dodatkowe znęcanie się nad 

kobietami. Karmiące matki nie mogły liczyć na żadną pomoc w trakcie transportu do łagrów 

czy obozów. Dzieci w czasie selekcji w obozach koncentracyjnych były kierowane prosto na 

śmierć, jeśli jakieś udało się przemycić, a nawet sekretnie urodzić, jego przetrwanie zależało 

od współpracy wielu więźniarek. Dzieci w łagrach i więzieniach stalinowskich były 

niedożywiane i przetrzymywane w fatalnych warunkach sanitarnych, co stanowiło dla ich 

matek dodatkowy czynnik stresujący. Odgrażanie się pozbawieniem dziecka tożsamości i 

odesłaniem do domu dziecka jako NN było nierzadko przytaczaną formą szantażu w czasie 

śledztwa. 

Walka o zachowanie człowieczeństwa przejawiała się także w walce o zachowanie 

urody i estetyki otoczenia. Kobiety starały się dbać o ubiór i ładny wygląd nie tylko dla 
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dobrego samopoczucia (np. przed ogłoszeniem wyroku skazującego na więzienie czy łagier), 

ale i by po prostu przetrwać (np. w czasie selekcji w obozie). Powszechnie wspominaną przez 

kobiety traumą jest golenie włosów na początku ich więziennej drogi, łyse kobiety stawały się 

kobietami pozbawionymi istotnego czynnika budującego tożsamość. Dopasowywanie 

więziennych uniformów, kręcenie włosów czy porządkowanie swojego otoczenia mogło  

dawać kobietom poczucie spełniania norm obowiązujących w społeczeństwie, z jakiego 

pochodziły, a zatem podtrzymywania systemu wartości, jaki znały sprzed wojny. 

Cierpienie kobiet wywoływane było także przez cierpienie mężczyzn, a raczej skazy 

na wzorcu męskości, jaki znały dotychczas. Słabość i poniżenie więźniów stanowiły dla 

kobiet wstrząs, podobnie jak zetknięcie się z mężczyznami, jakich dotychczas nie znały – 

wulgarnymi, agresywnymi, nie szanującymi kobiet. Kobiety okazywały się lepiej znosić 

sytuację podległości i słabości, zapewne dzięki swojej pozycji w społeczeństwie sprzed czasu 

uwięzienia. Dzięki temu zamiast poddawać się załamaniu, tworzyły one sieci wsparcia, 

czasem nawet surogackie rodziny.  

Wyjście z więzienia było dla kobiet kolejnym wyzwaniem – musiały one ponownie 

wdrożyć się w role matek, żon, obywatelek. Nie było to łatwe, ponieważ nie dość, że same 

czuły się obciążone psychicznie i fizycznie, to także ich otoczenie traktowało je jako skażone 

doświadczeniem więzienia. Dla mężów bywały nie wystarczająco „normalne” i atrakcyjne, 

dla rówieśników zbyt poważne i przygnębione, dla dzieci obce, a dla rodaków niegodne 

zaufania. 

Kobieca pamięć jest różna z powodu czynników biologicznych, jak i społecznych. 

Czynniki te stanowiły zarówno ciężar, jak i pretekst do podjęcia walki o zachowanie siebie w 

ramach pola pozostawionego przez oprawców, czyli własnego ciała. Sytuacja kobiet w Polsce 

międzywojennej była daleka od równouprawnienia, a jednak to, co można by uznać za ciężar 

nałożony przez ówczesne struktury społeczne, dla kobiet mogło być ważnym punktem, ku 

któremu mogły dążyć – a dzięki temu nie zatracić poczucia swojego człowieczeństwa, 

wyrażanego w kobiecości. Walka o podtrzymywanie zasad kojarzonych z „cywilizowanym 

światem” pozwalała kobietom zachować wrażenie ciągłości ich losu. Celebrowanie własnego 

człowieczeństwa było metodą walki z odczłowieczającymi totalitaryzmami. 

 


