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Pleć, a więc organ, który kochamy, jest niezawisły od mózgu.
Stanisław Przybyszewski

O życiu erotycznym 
warszawskich studentów 
na podstawie źródet historycznych

Przed ponad stu laty Józef Polikarp Brudziński w publikacji pt. W sprawie Organizacyi ogólnej Uniwersytetu 

a Wydziału Lekarskiego w szczególności napisał: „Odsetka młodzieży [akademickiej] zapadającej corocznie 

na choroby płciowe jest duża -  25% w Uniwersytecie Berlińskim, 33% w Uniwersytecie Piotrogrodzkim, aż do 

40% w Uniwersytecie Warszawskim według ankiety Kowalskiego”. Wypisane powyżej wartości procentowe 

sugerują ogromną swobodę seksualną młodzieży uniwersyteckiej na początku XX w., warto zatem sprawdzić 

w dostępnych źródłach historycznych wiarygodność tych statystyk na przykładzie warszawskim.

Wspominany przez byłego rektora Uniwersytetu Warszawskiego Zdzisław Julian Kowalski to student Wy

działu Lekarskiego, który w 1898 roku, czyli jeszcze w czasach funkcjonowania Cesarskiego Uniwersytetu 

Warszawskiego, opracował wyniki badań na temat stanu zdrowia i warunków higienicznych studentów sto

łecznego uniwersytetu. Źródłem informacji była dla niego ankieta przeprowadzona na grupie 300 polskich 

studentów wyznania rzymskokatolickiego. W sondażu brali udział jedynie mężczyźni, ponieważ pod koniec 

XIX w. bramy uczelni pozostawały dla kobiet jeszcze zamknięte. W pracy Kowalskiego, którą można uznać 

bez wątpienia za pionierską, poruszono takie zagadnienia, jak: choroby nękające ówczesnych studentów, stan 

ich wzroku i uzębienia, warunki ekonomiczne, nałogi (alkohol i tytoń), częstość używania kąpieli, odżywianie 

się oraz uprawianie sportu. Najciekawszym jednak jej rozdziałem były bez wątpienia wnioski dotyczące życia 

intymnego studentów.
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Z uzyskanych odpowiedzi wynikało, że młodzi ludzie, pobierający nauki na Uniwersytecie, rozpoczynali 

swoje życie seksualne pomiędzy 16. a 20. rokiem życia. Kowalski wyraźnie krytykuje tak wczesną inicjację, 

osłabiającą według niego energię życiową i silną wolę. Jego zdaniem idealne byłoby zachowanie czystości 

przez studentów do ok. 25. roku życia, zdawał sobie jednak sprawę z utopijności tej wizji. W jednym z akapitów 

pisał o przykładowej przyczynie takiego stanu rzeczy: „Nagromadzenie płynu nasiennego [w narządach płcio

wych] powoduje głos szorstki, rozkazujący..., dopóki nie nastąpi zaspokojenie żądzy..., zakłóca prawidłowe 

działanie inteligencji” . Pomysłodawca ankiety zwracał uwagę, że walka z rozpasaniem płciowym jest daremna, 

gdyż moralność wśród studentów jest bardzo rozluźniona, a wpływ na takie zachowania mają liczne nałogi, 

wśród których króluje alkohol. Uważał nawet, że „przez knajpę droga prowadzi do domów publicznych” . Wie- 

lożeństwo, tak bowiem Kowalski nazywał mnogość partnerek warszawskich studentów, było dla niego trwo

nieniem samego siebie oraz przemienianiem energii w największą słabość, wynaturzającą wzniosłe uczucia. 

Zauważał, że jest ono dla „większości otoczone jakąś aureolą zuchowatości i sławy” . Z wyliczeń Kowalskiego 

wynikało, że stale utrzymujących stosunki płciowe było ok. 80% studentów, z czego prawie 20% utrzymywało, 

je przynajmniej raz w miesiącu. Wskutek licznych, często przypadkowych kontaktów seksualnych mnożyły się 

wśród warszawskich studentów choroby weneryczne. Królowała rzeżączka (31,33%), mniej natomiast mło

dych ludzi zapadało na szankier (4,67%), syfilis (1,60%) oraz rzeżączkę i szankier razem (2,67%). Biorąc pod 

uwagę powyższe dane -  nie powinno nikogo dziwić, że na przełomie XIX i XX w. bardzo często powtarzano 

powiedzenie: „młodzi ludzie dzielą się na trzy kategorie: takich, co mają rzeżączkę, co mieli i tych, co będą 

mieć” . Według Kowalskiego najlepszym lekarstwem na te wszystkie bolączki związane z życiem erotycznym 

były sport i ćwiczenia fizyczne, które jednak młodzież akademicka bardzo zaniedbywała.

Drugą ankietę poświęconą życiu płciowemu warszawskich studentów przeprowadzili, pod kierunkiem 

znanego warszawskiego lekarza dermatologa Roberta Bernhardta, student Konrad Siwicki, reprezentujący 

Wydział Lekarski na Cesarskim Uniwersytecie Warszawskim oraz student Tadeusz J. Łazowski z Instytutu Poli

technicznego. Opracowanie jej ukazało się na początek w czasopiśmie „Zdrowie” w latach 1905-1906 oraz nie

długo później w formie książki. Tym razem autorzy tekstu bazowali jedynie na 266 odpowiedziach, z czego 204 

pochodziło od polskich studentów. W porównaniu z wcześniejszymi o kilka lat badaniami Kowalskiego przy

glądano się tym razem dociekliwiej seksualności młodzieży akademickiej w okresie jeszcze przed podjęciem 

studiów. Autorzy spisywali dane: w jakim wieku zdarzały się pierwsze polucje, kiedy występowała u przyszłych 

studentów pierwsza erekcja, ilu z nich uprawiało regularnie onanizm (w większości przypadków następowało 

to pomiędzy 12. a 16. rokiem życia) oraz kto odegrał największą rolę w uświadamianiu młodzieży (byli nimi 

przeważnie rówieśnicy). Jednocześnie podkreślano dobitnie, jak bardzo pobudliwość płciowa i kształtowanie 

się poglądów na temat płci zmieniało się po przejściu gimnazjalisty do wyższego zakładu naukowego. Ankiete

rzy zdawali sobie sprawę z ogromnego znaczenia warunków bytowych i materialnych młodzieży akademickiej.

O ile wyniki osiągnięte przez Siwickiego i Łazowskiego potwierdzały, że wciąż większość studentów rozpo

czynała przygodę z seksem pomiędzy 16. a 20. rokiem życia, to z drugiej strony udowadniali oni, że ok. 20% 

studentów traciło niewinność już przed 15. rokiem życia. Wcześniejszy czas przypisywany inicjacji seksualnej 

wiązał się według nich z trwonieniem młodych sił i poddawaniem się demoralizującym wpływom rozwiązłości 

płciowej. Bardzo ciekawym punktem sondażu było sprawdzenie najważniejszych czynników, jakie powstrzy

mywały ankietowanych przed podjęciem inicjacji seksualnej. Okazuje się, że były to przede wszystkim wzglę

dy: etyczny i religijny; rzadko kiedy hamulcem okazywał się natomiast strach przed zakażeniem chorobami 

wenerycznymi. Autorzy opracowania postarali się także dowiedzieć, jakie czynniki sprzyjały „pierwszemu ra

zowi” . Na 69 osób udzielających odpowiedzi na to pytanie 18 wskazało wpływ kolegów, natomiast 22 zeznało, 

że namowa-i zachęta wychodziły od kobiety. Zdarzały się też jednostkowe odpowiedzi typu: „pierwszy stosu

nek [odbyłem] w wagonie podczas podróży z krewną, traktując to jako konieczną konsekwencję drażniącego 

flirtu” .

Nadal najbardziej powszechną chorobą weneryczną, na jaką zapadali studenci, była rzeżączka. Warto 

podkreślić, że pomysłodawcy ankiety pokusili się nie tylko o wytłumaczenie konsekwencji związanych z za

chorowaniem, zarówno dla mężczyzny, jak i kobiety -  oraz ewentualnie ich dzieci -  ale również o wyjaśnienie,
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w jaki sposób chronić się przed chorobami wenerycznymi. Największą popularnością cieszyły się prezerwatywy, 

stosowano także -  do dezynfekcji -  chlorek rtęci, rzadziej zaś używano innych środków odkażających: karbolu, nad

manganianu potasu i lapisu. Wreszcie, z ankiety można się dowiedzieć, kim były kobiety, z którymi studenci nawiązy

wali stosunki seksualne. Największą grupę stanowiły prostytutki (43 na 98 odpowiadających), dalej służące (37/98), 

na kolejnych miejscach znalazły się kobiety z grona znajomych (7/98) i dziewczyny wiejskie (5/98). W podsumowa

niach wyników badań nie zabrakło również głosów dotyczących zalet wstrzemięźliwości, natomiast w pozycji „uwagi 

luźne” zebrano głosy sygnalizujące szacunek dla kobiet i krytykę prostytucji.

Temat życia erotycznego młodzieży akademickiej podjęto w badaniach sondażowych przed wybuchem II wojny 

światowej jeszcze raz. Nową ankietę rozpisano w 1934 roku. Rozesłano ją na polecenie Polskiego Towarzystwa Euge- 

nicznego i Związku Przeciwwenerycznego w Polsce na terenie całego kraju. Odpowiedzi spływały do wiosny kolejne

go roku. Tym razem opracowano je na podstawie 2227 listów zwrotnych, a zadania tego podjął się dr n. med. Tadeusz 

Welfle. Najwięcej wypełnionych ankiet otrzymano ze szkół oficerskich, ważną grupę stanowiły jednak także odpowiedzi 

z uniwersytetów z Warszawy, Lwowa i Wilna. Odmiennie niż w poprzednich sondażach -  na podstawie 74 odpowie

dzi przedstawicielek płci pięknej po raz pierwszy można było wyciągnąć wnioski na temat ich życia erotycznego. 

Okazało się, że tylko ok. 37% studentek utrzymywało wówczas stosunki seksualne, a życie płciowe akademiczek 

rozpoczynało się pomiędzy 17. a 21. rokiem życia, zatem kobiety były nieco bardziej wstrzemięźliwe niż mężczyźni. 

W opracowaniu bez wątpienia zwraca uwagę współczesnego czytelnika także akapit zatytułowany „zboczenia” .

Studenci Wydziału Lekarskiego UW!Podchorążowie Centrum Wyszkolenia Sanitarnego, zb. Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego
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BILET WSTĘPU DO LASU

Wstęp bez kuponu jest niebezpieczny.
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K u p o n  Nr. 3. |  ; K u p o n Nr. 2. K u p o n  Nr. 1

Bilet wstępu do lasu (dawna prezerwatywa), zb. Muzeum Historii Medycyny WUM

Autor zalicza do nich onanizm (już w poprzednim sondażu określany był jako nałóg oraz samogwałt), zaś ankietowani 

w pozycji tej wpisywali także: homoseksualizm, seks oralny, zadawanie bólu osobie przeciwnej oraz... podniecenie 

na widok długich włosów czy podniecenie podczas skracania włosów. Ciekawym rozwiązaniem pomysłodawców 

sondażu było ukazanie wpływu literatury i kina na życie intymne. Okazuje się, że poczytność książek erotycznych 

dorównywała poczytności książek naukowych, a dość dużą popularnością wśród akademickiej widowni cieszyły się 

także filmy o tematyce erotycznej.

Źródeł historycznych donoszących o życiu płciowym warszawskich studentów jest dużo więcej. Warto zajrzeć 

przede wszystkim do przedwojennych relacji pamiętnikarskich. Można w nich znaleźć informacje o stosunkach dam- 

sko-męskich w akademikach i na stancjach. Panująca tam rozwiązłość oburzała wielu. Zaniepokojony był szczególnie 

kardynał August Hlond, który twierdził, że domy akademickie stały się „burdelami” . Czy zatem studenci nawiązywali 

w ogóle relacje oparte na miłości? Przeglądając wspomniane wyżej opracowania sondaży, można w to wątpić, tym 

bardziej że w jednym z nich uczucie jako przyczynę rozpoczęcia życia płciowego wskazało zaledwie 3,7% ankieto

wanych. Należy jednak mieć nadzieję, że uzyskane wyniki nie są dokładnym odwzorowaniem rzeczywistości. Może 

o tym świadczyć towarzysząca temu tekstowi fotografia, wykonana przed 1939 rokiem przed wejściem do Zakładu 

Medycyny Sądowej Uniwersytetu Warszawskiego, ukazująca zakochaną parę...
Adam Tyszkiewicz 

Dyrektor Muzeum Historii Medycyny WUM
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