Domestic Service and the Formation of European Identity: Understanding
the Globalization of Domestic Work, 16th-21st Centuries, red. Antoinette Fauve-Chamoux, Peter Lang AG, Bern 2004, s. 573 + 8 nlb.
Badania poœwiêcone s³u¿bie domowej stanowi¹ na Zachodzie coraz wa¿niejszy obszar zainteresowania historyków. W szybkim tempie wzrasta liczba publikacji poœwiêconych temu zagadnieniu, pojawiaj¹ siê kolejne opracowania1.
27

Patrologia Latina Database, red. Chadwyck-Hedey 1993–1995, Electronic Book
Technologies 1993–1996.
1

Z wa¿niejszych mo¿na wymieniæ m.in.: T. M c B r i d e, The Domestic Revolution.
The Modernisation of Household Service in England and France 1820–1920, London
1976; A. K u s m a u l, Servants in Husbandry in Early Modern England, Cambridge
1981; D.E. S u t h e r l a n d, Americans and their Servants. Domestic Service in the
United States from 1800 to 1920, Baton Rouge 1981; S.C. M a z a, Servant and Masters
in Eighteenth-Century France. The Uses of Loyalty, Princeton 1983; C. F a i r c h i l d s,
Domestic Enemies. Servants and their Masters in Old Regime France, Baltimore 1984;
B. H i l l, Servants. English Domestics in the Eighteenth Century, Oxford 1996.
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Stan taki nie wynika jedynie z uznania historycznej roli s³u¿by domowej, która
stanowi³a wszak znacz¹cy procent populacji epoki przedindustrialnej, odgrywa³a istotn¹ rolê w funkcjonowaniu dawnej gospodarki i by³a podstawowym
miejscem pracy zarobkowej kobiet. Wa¿nym impulsem dla podjêcia tych badañ
jest równie¿ wspó³czesna sytuacja spo³eczno-ekonomiczna Europy Zachodniej.
Powiêkszaj¹ca siê z roku na rok liczba kobiet z Europy Œrodkowo-Wschodniej
oraz spoza Unii Europejskiej, podejmuj¹cych pracê pomocy domowych czy te¿
opiekunek do dzieci i starców, czyni problem s³u¿by domowej kwesti¹ aktualn¹
i przyci¹ga coraz wiêksze zainteresowanie nie tylko polityków, socjologów oraz
ekonomistów, ale tak¿e historyków.
Recenzowan¹ tu ksi¹¿kê uznaæ mo¿na za próbê po³¹czenia perspektywy
badawczej historiografii i nauk spo³ecznych. Stanowi ona plon pracy interdyscyplinarnego zespo³u skupionego wokó³ programu „The Servant Project”, którego cz³onkowie postanowili zwróciæ uwagê na takie kwestie, jak: migracje s³u¿by
domowej, jej udzia³ w procesach urbanizacyjnych i przemianach spo³ecznych,
a tak¿e wk³ad w kszta³towanie siê to¿samoœci europejskiej. Zagadnienia te badane by³y w szerokiej perspektywie czasowej, od œredniowiecza a¿ po czasy wspó³czesne, udzia³ zaœ w zespole naukowców z wielu pañstw pozwoli³ na komparatystyczne ujêcie wielu problemów, a nawet wykroczenie poza granice kontynentu
europejskiego (Stany Zjednoczone, Japonia i Indie). Warte podkreœlenia jest
równie¿ podejœcie interdyscyplinarne – w³¹czenie do zespo³u badawczego historyków spo³eczno-gospodarczych, demografów, socjologów, ekonomistów i badaczy z krêgu gender studies.
Owocem ich pracy jest zbiór 25 studiów pogrupowanych w cztery czêœci
tematyczne. Autorzy pierwszej z nich (R. Wall, B. Moring, Ch. Lundh, M.-Ch. Vikström, I. Dubert, O. Rey Castelao, R. Iglesias Estepa, L. Fialová) uwagê sw¹
skupiaj¹ przede wszystkim na pracy s³u¿¹cych domowych, postrzeganej jako
etap w ¿yciu jednostki. Zjawisko to by³o charakterystyczne dla epoki przedindustrialnej. W³aœciwy Europie Zachodniej wzorzec póŸnego zawierania ma³¿eñstw2 powodowa³, ¿e w ¿yciu wiêkszoœci m³odych ludzi pomiêdzy osi¹gniêciem doros³oœci a za³o¿eniem rodziny istnia³ co najmniej kilkuletni okres
samodzielnego funkcjonowania na ryku pracy, przede wszystkim w charakterze
s³u¿by domowej (tzw. life-cycle servants)3. O roli tego zjawiska mo¿e œwiadczyæ
2

J. H a j n a l, European Marriage Patterns in Perspective, [w:] Population in History:
Essays in Historical Demography, red. D.V. Glass, D.E. Eversley, London 1965,
s. 101–143.
3 W przypadku XVI-wiecznej Anglii a¿ do trzech pi¹tych m³odzie¿y pracowa³o przejœciowo w charakterze s³u¿by domowej. Zob. te¿ pierwsze polskie studia podejmuj¹ce
problematykê przebiegu cyklu ¿yciowego jednostki w przesz³oœci z uwzglêdnieniem
kategorii czeladzi i s³u¿by: M. K o p c z y ñ s k i, M³odoœæ i m³odzie¿ na Kujawach w XVIII
wieku, PH, t. LXXXVI, 1995, z. 3–4, s. 329–350; C. K u k l o, Czy w Polsce przedrozbiorowej s³u¿ba domowa by³a etapem w ¿yciu cz³owieka?, [w:] Spo³eczeñstwo w dobie przemian. Wiek XIX i XX. Ksiêga Jubileuszowa profesor Anny ¯arnowskiej, red. M. Nietyksza, A. Szwarc, K. Sierakowska, Warszawa 2003, s. 205–212.
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sytuacja w Szwecji, gdzie do po³owy XVIII w. ojcowie, choæ mieli nadal w³adzê
nad niezamê¿nymi córkami, nie mogli zabraniaæ im wstêpowania na s³u¿bê ani
kontrolowaæ ich uzyskiwanych z tej pracy dochodów (B. Moring, Migration,
Servanthood and Assimilation in a New Environment, s. 43–70). Zatrudnienie
w charakterze parobka czy dziewki s³u¿ebnej pozwala³o zreszt¹ nie tylko gromadziæ zasoby materialne potrzebne do za³o¿enia w³asnego gospodarstwa, ale
tak¿e zdobywaæ nowe umiejêtnoœci, poszerzaæ horyzonty. Wobec braku systemu powszechnej edukacji, s³u¿ba domowa pe³ni³a rolê swoistej szko³y przygotowuj¹cej m³odych ludzi do aktywnego funkcjonowania w spo³eczeñstwie.
Nastawienie na zdobywanie coraz to nowych umiejêtnoœci jest te¿ wyraŸnie
widoczne w sposobie doboru kolejnych miejsc pracy. M³odzi ludzie pocz¹tkowo
zatrudniali siê we w³asnej wsi, a nastêpnie, zdobywszy potrzebne doœwiadczenie i przenosz¹c siê coraz dalej, trafiali do miast. Kolejne miejsca pracy charakteryzowa³y siê wiêc rosn¹cym oddaleniem od domu i wiêkszymi wymaganiami
ze strony pracodawców, za czym sz³o te¿ wy¿sze wynagrodzenie. Zwieñczeniem
takiej drogi zawodowej by³ powrót z zarobionymi pieniêdzmi w rodzinne strony i za³o¿enie w³asnego gospodarstwa domowego, które szybko samo potrzebowa³o s³u¿¹cych (R. Wall, The Social and Economic Significance of Servant
Migration, s. 19–42).
Na proces przekszta³ceñ s³u¿by domowej interesuj¹ce œwiat³u rzucaj¹ artyku³y zestawione w czêœci drugiej (S. Sogner, A. Martín Casares, M.L. Nogata,
K. Jeahrling, A. Blackett), poœwiêcone zmianom prawnej pozycji s³u¿¹cych.
W œredniowiecznej i wczesnonowo¿ytnej Norwegii na przyk³ad, trwaj¹ca co najmniej rok s³u¿ba by³a wrêcz obowi¹zkowa, co wynika³o z dotkliwego braku r¹k
do pracy w rolnictwie. Osoba bêd¹ca na s³u¿bie mia³a zagwarantowan¹ ochronê prawn¹, a z czasem mog³a nawet za³o¿yæ w³asne, na wpó³ samodzielne gospodarstwo. Sytuacja ta zaczê³a siê zmieniaæ dopiero w XVII w., kiedy to prawa
s³u¿by znacznie ograniczono, w³¹czaj¹c jednoczeœnie wiele normuj¹cych jej status
i pracê przepisów do regulacji dotycz¹cych pozycji dzieci w rodzinie (S. Sogner,
The Legal Status of Servants in Norway from the Seventeenth to the Twentieth
Century, s. 175–187).
Zbli¿one zagadnienia poruszane s¹ te¿ w czêœci trzeciej, poœwiêconej analizie relacji pomiêdzy s³u¿¹cymi a ich pracodawcami (S. McIsaac Cooper, H. Lutz,
S. Schwalgin, G. Özyegin, M. Magat, R. Salazar Parrenas, P. Hantzaroula). Za
dobrze charakteryzuj¹ce zmiany, jakie nios³a ze sob¹ industrializacja, mo¿na
uznaæ ró¿nice w pozycji s³u¿by domowej w epoce przedindustrialnej i w XIX w.
Autorzy artyku³ów umieszczonych w tej czêœci doœæ zgodnie podkreœlaj¹, ¿e przed
rewolucj¹ przemys³ow¹ dystans spo³eczny pomiêdzy s³u¿¹cymi a chlebodawcami by³ stosunkowo niewielki i w znacznym stopniu przypomina³ relacje ³¹cz¹ce
dzieci z g³ow¹ rodziny. Wynika³o to przede wszystkim z postrzegania zatrudnienia w charakterze s³u¿by domowej jako etapu w ¿yciu wiêkszoœci cz³onków
danej spo³ecznoœci. W sytuacji, gdy wielu pracodawców tak¿e wykonywa³o niegdyœ ten zawód, trudno by³o postrzegaæ s³u¿¹cych jako stoj¹cych znacznie ni¿ej
w hierarchii spo³ecznej. Co wiêcej, w roli tej zatrudniano czêsto osoby pochodz¹ce z tej samej wsi, parafii, a nawet spokrewnione z gospodarzami.
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Wraz z rewolucj¹ przemys³ow¹ pojawi³y siê nowe miejsca pracy, ograniczaj¹c atrakcyjnoœæ zatrudnienia w charakterze s³u¿by domowej i prowadz¹c do
deklasacji zajêcia oraz jego rosn¹cej feminizacji. Os³abieniu uleg³a jego wa¿na
funkcja edukacyjna, poniewa¿ charakterystyczny dla domów bur¿uazji styl ¿ycia mia³ coraz mniej wspólnego z egzystencj¹ rodzin ch³opskich i robotniczych.
Umiejêtnoœci nabyte w domu pracodawcy, takie jak obs³uga oœwietlenia gazowego czy fachowe podawanie do sto³u, by³y ca³kowicie nieprzydatne poza œwiatem klas œredniej i wy¿szej. Praca s³u¿¹cej przesta³a wiêc byæ postrzegana jako
sposób na zdobycie nowych, wa¿nych w gospodarstwie ch³opskim czy domu
robotniczym umiejêtnoœci, a nawet nasuwa³a podejrzenia o nieobyczajnoœæ i nabycie wielkopañskich nawyków (jak chocia¿by codzienne picie herbaty). Wszystko to skutkowa³o rosn¹cym pogorszeniem pozycji spo³ecznej s³u¿¹cych, zmniejszeniem ich atrakcyjnoœæ matrymonialnej i utrudnia³o porzucenie zajêcia,
czyni¹c zeñ wybierany nieraz na ca³e ¿ycie zawód.
W procesie zmian statusu s³u¿¹cych – od pozycji cz³onka rodziny do statusu
pracownika – pojawi³ siê w ostatnich czasach nowy kierunek. W miejsce ca³kowicie niemal zanik³ej klasycznej s³u¿by domowej wesz³a liczna grupa kobiet
pracuj¹cych jako pomoce domowe, sprz¹taczki czy opiekunki do dzieci i starców. W Europie Zachodniej, a tak¿e w nowo przyjêtych do Unii Europejskiej
krajach s¹ to z regu³y albo imigrantki, albo osoby okreœlane mianem migrantów (a w³aœciwie migrantek) czasowych, które podejmuj¹ siê podobnej pracy
w celu utrzymania swojej rodziny pozostaj¹cej w kraju ojczystym – opuszczaj¹
one swoje domy w³aœnie po to, aby móc zapewniæ im dalsze funkcjonowanie.
W tej grupie znajduj¹ siê m.in. Polki, Ukrainki, mieszkanki Karaibów (H. Lutz,
S. Schwalgin, Irregular Migration and the Globalization of Domestic Work: Migrant Domestic Workers in Germany, s. 297–315; M. Magat, Women Breadwinners in the Margins: Filipina Domestic Workers in Rome, Italy, s. 351–368).
Artyku³y zgrupowane w czwartej czêœci ksi¹¿ki dotycz¹ zagadnieñ zwi¹zanych z aktywnoœci¹ ekonomiczn¹ s³u¿¹cych i ich udzia³u w rynku pracy
(E. Ewan, S. Pasleau, I. Schopp, L. Widding Isaksen, B. Walter, M. Lynch-Brennan, C. Sarasúa, S. Moosvi). Wynika z nich, ¿e sytuacja maj¹tkowa s³u¿by domowej by³a czêsto bardzo zró¿nicowana, a wiele jej przedstawicielek potrafi³o
zapewniæ sobie dodatkowe Ÿród³a dochodów. Jak pokazuje przyk³ad s³u¿¹cych
zatrudnionych w miasta szkockich, by³y one w stanie nie tylko podejmowaæ
dodatkow¹ pracê praczek czy piwowarek, co czyni³y niejako przy okazji obowi¹zków wykonywanych na rzecz swoich pracodawców, ale tak¿e zajmowa³y
siê handlem i udzielaniem po¿yczek. Za niezwykle interesuj¹ce nale¿y uznaæ
zw³aszcza to ostatnie zjawisko. Poniewa¿ s³u¿¹ce otrzymywa³y wyp³aty z regu³y
co pó³ roku, dysponowa³y stosunkowo du¿ymi sumami pieniêdzy. Zdarza³o im
siê nawet po¿yczaæ pieni¹dze pracodawcom.
Przedstawione tu zagadnienia i niektóre wyniki badañ nie wyczerpuj¹ oczywiœcie tematyki poruszonej w recenzowanym tomie. Dwadzieœcia piêæ zebranych
w nim artyku³ów prezentuje zró¿nicowane ujêcia badawcze, dotyczy czêsto bardzo odmiennych spo³eczeñstw i epok, charakteryzuje siê niejednakowym poziomem. Obok niezwykle ciekawych studiów opartych na wyczerpuj¹cej analizie
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dostêpnych Ÿróde³ (obok wy¿ej omówionych, tak¿e O. Rey Castelao i R. Iglesias
Estepa, Domestic Service in Spain, 1750–1836: the Domestic Servants of Clergy,
s. 127–140; M.L. Nogata, Domestic Service and the Law in Early Modern Japan,
s. 211–233; S. McIsaac Cooper, From Family Member to Employee: Aspects of Continuity and Discontinuity in English Domestic Service, 1600–2000, s. 277–296;
S. Moosvi, Domestic Service in Precolonial India: Bondage, Caste and Market,
s. 543–573), zdarzaj¹ siê, niestety, równie¿ opracowania s³absze, których autorzy
poœwiêcili swoj¹ uwagê g³ównie prezentacji modnej ostatnio terminologii z zakresu gender studies. Wydaje siê jednak, ¿e owo zró¿nicowanie mo¿na uznaæ za
jedn¹ z zalet ksi¹¿ki, która przynosi bardzo szeroki przegl¹d, a tym samym
dobr¹ orientacjê we wspó³czesnych badaniach nad s³u¿b¹ domow¹.
Rados³aw Poniat

