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Dzieje grzechu 

Stefana Żeromskiego

W 1859 roku Paryżem wstrząsnęła sprawa szesnastoletniej Angéliny Lemoine, oskar-
żonej o zabicie swojego nieślubnego dziecka, które poczęła ze stangretem. W trakcie 
procesu sądowego dziewczyna przyznała, że to powieści George Sand i kilku innych 
autorów, które czytała, wywołały w niej niezadowolenie z codziennej monotonii życia 
i przekonały, że seks przekraczający podziały klasowe może być drogą fabularyzacji 
własnego życia, a ciąża – „jedynym sposobem ukończenia powieści”1. 

Niemal pół wieku później podobną historię wychowanej w „porządnym” 
domu nierządnicy i dzieciobójczyni opisał Stefan Żeromski w Dziejach 
grzechu (1908). „Nie było jeszcze w Polsce książki od Jana Kochanow-
skiego począwszy, aż do Henryka Sienkiewicza, o której zaraz po jej 
wyjściu tyle pisano i mówiono, co o Dziejach grzechu”2 – pisał Teodor 
Jeske-Choiński. Powieść szybko jednak została zaszufladkowana jako 
utwór pornograficzny, „dewiacja znakomitego talentu”, literatura dla 
kucharek. Konserwatywni krytycy, jak Antoni Mazanowski czy Włady-
sław Reymont, odebrali ją jako znamię kryzysu kultury ze względu na atak 
na główny filar zdrowego społeczeństwa – spoistość i czystość rodziny, 
a także – epatowanie fizjologią. Z drugiej strony pojawiły się też głosy 
pochwalające odwagę pisarza w przedstawianiu natury świata3.
Niezależnie jednak od oceny dzieło, a zwłaszcza wykreowana w nim 
seksualność, było papierkiem lakmusowym epoki. Konstrukcja i re-
cepcja utworu poruszały cały wachlarz problemów społeczno-obycza-
jowych przełomu XIX i XX wieku: emancypacji kobiet i narodzin femi-
nizmu, kampanii o czystość obyczajów, niemożności rewolucji przy 
przeczuciu anarchistycznego zagrożenia, wyzwolenia seksualności, ale 
i nowych form represji, uwielbienia kobiety przez sztukę, a jednocześnie 
mizoginistycznej obawy. Historia zaczyna się jednak od kobiety – sta-
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rej panny, nierządnicy, samotnej matki, dzieciobójczyni – „kobiety nie 
do pary”4.
Historię Ewy Pobratyńskiej można odczytać na trzech różnych pozio-
mach. Po pierwsze jest to odwołanie do biblijnej przypowieści, w której 
symbolem jabłka okazuje się seksualność, przedstawiona w kategoriach 
grzechu i upadku, będąca główną determinantą tragedii Ewy – utraty 
niewinności. Zerwanie zakazanego owocu z drzewa poznania dobra i zła 
doprowadzi do odsłonięcia nagości i odwiecznej nędzy gatunku ludz-
kiego. Po drugie Dzieje grzechu możemy potraktować jako historię no-

Francuska gazeta dokumentująca zabójstwo Lemoine.
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woczesnego podporządkowania ciała dyskursom wiedzy/władzy, zatar-
cia granicy między sferą prywatną a sferą publiczną, a więc de facto uczy-
nienia ciała przestrzenią publiczną. W tym kontekście będzie to traktat 
o historii ludzkiej seksualności w czasach nowożytnych. Po trzecie dzie-
ło Żeromskiego jest świadectwem poszukiwań, tak w planie egzysten-
cjalnym, jak i w językowym, nowych form wyrazu dla oddania tego, co 
Julia Kristeva określiła jako abiekt, czyli doświadczenia, które wykracza 
poza tradycyjne układy binarne: podmiot–przedmiot, ale też piękno– 
–brzydota, dobro–zło, prawda–kłamstwo.
Pornografia pojawi się w Dziejach grzechu na każdej z wymienionych 
płaszczyzn, lecz za każdym razem będzie ona inaczej definiowana. 
Po pierwsze utwór Żeromskiego – nawiązując do etymologii terminu – 

Portret Stefana Żeromskiego namalowany przez Kazimierza Mordasewicza
w roku pierwszego wydania Dziejów grzechu, 1908, oraz podpis pisarza.
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jest spisaną przez pornografa historią nierządnicy. Jest to podejście naj-
bardziej klasyczne, które odwołuje się do norm zwyczajowych, presji 
opinii publicznej, prawa kanonicznego i chrześcijańskiego duszpaster-
stwa. Po drugie historia Ewy jest ilustracją narodzin dyskursu pornogra-
ficznego, rozumianego jako przedmiot nauki – wiedzy/władzy w ujęciu 
Foucaulta. Głównym mechanizmem będzie tu zastąpienie ciała prywat-
nego ciałem publicznym poprzez poddanie go dyskursom: higieny, za-
kazu masturbacji, nakazowi wyznań i tak dalej, a także kształtowanie się 
specyficznego dla przełomu XIX i XX wieku wizualnego kodowania ciała 
kobiety, charakterystycznego dla pornografii jako szczególnego gatun-
ku sztuki. To ujęcie pornografii określam jako nowoczesne. Po trzecie 
utwór Żeromskiego to zapowiedź nowej estetyki, która w tym, co nie-
czyste, wyparte, odrzucone, szuka prawdy o naturze ludzkiej, a także – co 
ważniejsze – dokonuje transgresji w warstwie językowej. Kwestię por-
nografii podejmę więc na gruncie estetycznym.

1. Pornografia w ujęciu klasycznym
Dr T. Mendrys stwierdzał, że pisarz jest pornografem, że korumpuje młodzież i doro-
słych, że podważa zasady etyki katolickiej i narodowej. Akt erotyczny w powieści Że-
romskiego nie był bowiem małżeński, ale między kochankami5.

Tam, gdzie mężczyzna-artysta, z wyjątkiem modernistów i pornografów (Przy by-
szewski, Żeromski, Daniłowski, Tetmajer, Srokowski Mieczysław, Grubiński) zadowala 
się lekkim odszkicowaniem, markowaniem sytuacji, albo gdzie zarzuca najczęściej za-
słonę, kobieta-artystka mówi, maluje wszystko bez żadnych względów i ograniczeń6.

Dzieje grzechu wywołały skandal, co potwierdza Stanisław Eile w Legen-
dzie Żeromskiego. Zła sława autora po publikacji powieści była faktem, 
który często nie wymagał nawet weryfikacji – etykietką pornografa 
posługiwano się powszechnie nawet bez konieczności lektury książki. 
W artykule Seksualizm w życiu Jeske-Choiński opisuje pewną damę, któ-
ra próbowała ukraść Dzieje grzechu, by dzieło przeczytać, a zarazem nie 
zhańbić się jawnym zakupem7.
Trudno rozstrzygnąć, w jakim stopniu Dzieje grzechu były literaturą 
pornograficzną (niezależnie od społecznego dyskursu, w którym funk-
cjonowały), a w jakim stały się nią w wyniku pogwałcenia norm obycza-
jowych epoki, nie wspominając nawet o tym, że zarzut pornograficzno-
ści mógł być jedynie narzędziem krytyki ze strony nieprzychylnej 
Żeromskiemu prawicy lub po prostu efektem nieprzystosowania czy-
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telników do nowej estetyki. Brak szczegółowych przepisów prawa, re-
gulujących, czym są treści pornograficzne, brak precedensu, który nor-
mowałby postępowanie przeciw „pornograficznym” utworom czy 
oficjalnego stanowiska Kościoła wobec książki (wpisanie do indeksu 
ksiąg zakazanych) nie pozwalają na jednoznaczny osąd. Ważniejszym 
zagadnieniem wydaje się sam zarzut pornograficzności, wyodrębniony 
i dostrzeżony jako kryterium krytyki literackiej utworu. Niezależnie, 
czy pornograficzność była funkcją konstrukcji czy recepcji utworu Że-
romskiego, krytyka potraktowała ją jako rodzaj obsceniczności nieak-
ceptowanej przez dominujący dyskurs danego społeczeństwa.

1.1. Porządek prawny i dogmatyka katolicka

W czasach powstawania Dziejów grzechu kontrolę publikacji w Pol-
sce sprawowały ustawodawstwa państw zaborczych. Dzieje grzechu 
nie zostały jednak ocenzurowane ani zakazane. Przed wydaniem książ-
kowym drukowane były nawet w prasie: „Nowej Gazecie” i „Nowej 
Reformie”.
Książka nigdy też nie została wpisana do indeksu ksiąg zakazanych. 
Główny konflikt powieści wpisywał się w model stworzony przez kul-
turę chrześcijańską z ideałem czystości, formami miłości (historyczne 

Strona tytułowa trzeciego wydania Dziejów grzechu, 1911.
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