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Jakoœæ ¿ycia, potrzeby i patologia
spo³eczna na przyk³adzie prostytucji
w Bydgoszczy
W artykule przedstawiono dyskusjeþ na temat jakości zú ycia w kontekście potrzeb człowieka. W tych ramach koncepcyjnych rozwazú ono kwestieþ potrzeb seksualnych i ich zwiaþzku
z koncepcjaþ patologii w naukach społecznych i teologii. Jako szczególnaþ formeþ patologii
seksualnej przeanalizowano prostytucjeþ, rozwazú ajaþc jaþ równiezú z punktu widzenia usługi
realizujaþcej potrzeby ludzkie i wpływu na jakość zú ycia. Szczegółowo przeanalizowano
rozmieszczenie prostytucji w Bydgoszczy i modele rozmieszczenia przestrzennego agencji
towarzyskich w tym mieście.

1. Jakość zú ycia
Przez pojeþcie warunków zú ycia proponujemy rozumieć stan zaspokojenia
potrzeb, przez pojeþcie jakości zúycia natomiast – stopień zadowolenia człowieka
z warunków, w jakich zú yje (Liszewski 2005). Nalezú y wieþc przyjaþć, zú e warunki
(stan zaspokojenia) saþ kategoriaþ obiektywnaþ, zaś jakość (zadowolenie) – subiektywnaþ. Relacje mieþdzy tymi dwiema kategoriami saþ relacjami probabilistycznymi (statystycznymi), nie zaś deterministycznymi. Zalezú ność teþ opisuje znany
ú ydzie,
szmonces o biednym, wielodzietnym, mieszkajaþcym w jednej izbie Z
któremu rabin zalecił kupno kozy. Wynikał z tego morał, zú e przy takich
samych warunkach, jakość zú ycia była rózú na.
Istotne jest przy tym innego rodzaju rozrózú nienie. O warunkach zú ycia
powiada sieþ, zú e dotyczaþ one ludności, podczas gdy jakość zú ycia dotyczy
człowieka. Z tego punktu widzenia pierwsza z tych dwóch kategorii jest dla
piszaþcych te słowa znacznie mniej pociaþgajaþca intelektualnie. Skoro jednak
warunki majaþ być stanem zaspokojenia potrzeb, to nie mogaþ dotyczyć „ludności”, która zú adnych potrzeb mieć nie mozú e, gdyzú – jako kategoria czysto
demograficzna – charakteryzuje sieþ tylko liczebnościaþ i strukturaþ.
W naukach humanistycznych i społecznych kategoria jakości zú ycia jest
jednak ujmowana odmiennie. Poniewazú przedmiotem zainteresowania w ogóle
nie jest „ludność”, lecz człowiek oraz zbiorowości ludzkie, pojeþciem jakości
zúycia obejmuje sieþ zarówno jej aspekt obiektywny, jak i subiektywny (Siciński,
Strzelecki 1976), mówiaþc o obiektywnej i subiektywnej jakości zú ycia. Jakość
zú ycia rozumie sieþ wówczas jako poziom oraz wzajemne powiaþzanie dwóch
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aspektów egzystencji ludzkiej: mozú liwości pełni rozwoju jednostki ludzkiej
oraz zadowolenia zú yciowego. Na jakość zú ycia składa sieþ styl zú ycia, jakość
środowiska oraz pewność i bezpieczeństwo (Kolipiński 1978).
Co jednak wazú niejsze, ocena jakości zú ycia jest mozú liwa tylko na podstawie
porównania stanu rzeczywistego z pewnym wzorcem. Poniewazú nie ma i nie
mozúe być ahistorycznego, aprzestrzennego ani zunifikowanego wzorca społecznego (Kolipiński 1976), nalezú y uznać, zú e potrzeby saþ kategoriaþ subiektywnaþ,
nie ma bowiem obiektywnej miary autentyczności ani hierarchii czyichkolwiek
potrzeb. Te same potrzeby i ich hierarchia powstajaþ tylko na fundamencie
systemu wartości (ibidem). Znaczy to jednak, zú e poza systemem wartości nie
istnieje nie tylko jakość zú ycia, ale i warunki zúycia. Parafrazujaþc Marka Twaina,
mozú na natomiast stwierdzić, zú e istotaþ cywilizacji jest stwarzanie zbeþdnych
potrzeb. System wartości ma jednak zasadniczy wpływ na uniformizacjeþ
potrzeb i na proces internalizacji potrzeb ogólnospołecznych.
Dla jakości zúycia podstawowe znaczenie ma tempo jego zmian. Dramatyczne
saþ skutki zbyt szybkich zmian warunków, kiedy nie towarzyszy im adaptacja
psychiczna i społeczna (ibidem). Rezultatem tego mozú e być rozbiezú ność
mieþdzy wartościami materialistycznymi, zwiaþzanymi z koncepcjaþ warunków
zú ycia, a wartościami postmaterialistycznymi, zwiaþzanymi z koncepcjaþ jakości
zú ycia. Wyniki „Diagnozy społecznej 2003” wskazujaþ, zú e za „najwazú niejszy
warunek udanego zú ycia” współcześni Polacy saþ skłonni uznawać właśnie jego
warunki: zdrowie (64,0%), udane małzú eństwo (53,9%), pieniaþdze (33,0%), nie
zaś wartości postmaterialistyczne: uczciwość (9,0%), pogodeþ ducha i optymizm
(8,3%), zú yczliwość i szacunek otoczenia (5,9%), posiadanie przyjaciół (5,7%),
wolność i swobodeþ (3,4%). Mozú e to oczywiście być funkcjaþ osiaþgnieþtego
stopnia zaspokojenia potrzeb elementarnych i ilustracjaþ maksymy primum
vivere, deinde philosophari.
2. Potrzeby
Mozúna wyrózú nić cztery grupy (generacje?) potrzeb, tj. potrzeby elementarne,
produkcyjne, wyzú sze i luksusowe. Potrzeby elementarne to takie, których
zaspokojenie warunkuje biologicznaþ egzystencjeþ człowieka. Mozú na zidentyfikować trzy takie potrzeby: (1) oddychanie, picie, jedzenie i wydalanie
– majaþce na celu podtrzymanie organizmu przy zú yciu oraz jego sprawne
funkcjonowanie i rozwój; (2) odzienie – jako ochrona termiczna organizmu;
(3) mieszkanie – jako ochrona termiczna i zapewnienie bezpieczeństwa. Trzeba
jednak dodać, zú e potrzeby elementarne nie saþ bynajmniej absolutne, lecz
wzgleþdne. Człowiek bowiem nie zawsze i nie wszystko je z głodu, nie zawsze
odziewa sieþ dla ochrony przed chłodem lub upałem i nie zawsze, a zwłaszcza
nie wyłaþcznie, mieszkanie słuzú y mu jako ochrona przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi i dla bezpieczeństwa.
Drugaþ grupeþ stanowiaþ potrzeby produkcyjne. Wynikajaþ one z konieczności
wytwarzania narzeþdzi, ułatwiajaþcych człowiekowi zaspokajanie potrzeb ele-
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mentarnych, w tym zwłaszcza słuzú aþcych do pozyskiwania zú ywności i produkcji odziezú y.
Trzeciaþ grupeþ stanowiaþ potrzeby wyzú sze (wyzú szego rzeþdu, konsumpcyjne).
Dotyczaþ one sfer: emocjonalnej, intelektualnej, społecznej, kulturalnej, politycznej i innych. Mimo zú e saþ zaspokajane za pomocaþ dóbr materialnych,
ich natura jest duchowa. Współczesny człowiek nie mozú e sieþ obejść bez
ich zaspokojenia, chociazú nie saþ to potrzeby elementarne. To właśnie szczególnie w odniesieniu do tej grupy potrzeb nie istnieje obiektywna miara
ich zasadności.
Czwartaþ wreszcie grupeþ stanowiaþ potrzeby luksusowe, a wieþc takie, które
znacznie przewyzú szajaþ przecieþtne potrzeby w danych warunkach historycznych.
Saþ wieþc one z definicji zmienne w czasie i przestrzeni.
3. Patologia
Genetycznie i literalnie patologia jest naukaþ o chorobach, a wieþc naukaþ
przyrodniczaþ; w przenośni – zjawiskiem chorobowym. W kontekście niniejszego artykułu bardziej interesujaþca jest jednak patologia społeczna, a wieþc
„choroby społeczne” lub lepiej – plagi społeczne. Po grecku pathología to
badanie namieþtności, co pochodzi od páthos – uczucie, namieþtność (Kopaliński
2000). Wynikałoby staþd, zúe choroby, a zwłaszcza plagi społeczne, saþ wynikiem
namieþtności. Powstaje pytanie, na ile namieþtności saþ zwiaþzane z popeþdami,
a wieþc saþ – z jednej strony – uwarunkowane biologicznie, z drugiej zaś saþ
z definicji patologiczne.
To, co na gruncie nauk społecznych nazywa sieþ patologiaþ (społecznaþ), na
gruncie etyki zwane jest czynem niemoralnym, na gruncie antropologii – tabu,
a na gruncie teologii – grzechem. Patologieþ społecznaþ klasycznie określa sieþ
jako zachowania lub instytucje zasadniczo sprzeczne z wartościami ogólnie
akceptowanymi w danej społeczności (Podgórecki 1969). Patologia jest przy
tym czeþściaþ szerszej koncepcji dezorganizacji społecznej (Shaw i in. 1929;
Park 1952). Pojeþcie patologii jest wieþc zmienne w czasie i przestrzeni i ma
wyraźny podtekst ideologiczny. Ogólnie obejmuje sieþ nim to, co jest dysfunkcjonalne wobec istniejaþcego systemu społecznego. Juzú samo nazwanie czegoś
patologiaþ zmierza do utrzymania i umocnienia istniejaþcego systemu. To, co
w jednych kontekstach kulturowych określa sieþ mianem patologii, w innych
mozú e być normaþ lub wzorem. Rozrózú nienie to opiera sieþ wieþc na ocenach
wartościujaþcych, których nie sposób oderwać od konkretnego systemu ideologicznego (Rykiel 1985).
Pojeþciem patologii społecznej obejmowano zazwyczaj przesteþpczość, alkoholizm, narkomanieþ, zachowania autodestrukcyjne (tj. samobójstwa i samookaleczenia), zaburzenia psychiczne, dewiacje seksualne, prostytucjeþ i inne
typy zachowań dysfunkcjonalnych wobec istniejaþcego systemu społecznego,
np. rozwody (Besher 1962; Jarosz 1975).
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4. Potrzeby seksualne
Seks stanowi czeþść natury człowieka, jest wieþ c uwarunkowany biologicznie.
Ukształtowanie sieþ potrzeb seksualnych zostało uwarunkowane rozwojem
psychoseksualnym osobnika, zalezú nym od jego osobowości i środowiska
społecznego. Zachowania seksualne odzwierciedlajaþ jednak równiezú , tkwiaþce
w podświadomości, treści kultury. Wynikajaþ z nich wzorce zachowań, postawy
i systemy wartości (Imieliński 1986).
Seks pełni wieþc w zúyciu człowieka rózú ne funkcje. Realizuje potrzebeþ elementarnaþ, warunkujaþcaþ biologicznaþ egzystencjeþ człowieka, tj. prokreacjeþ. Zaspokaja
równiezú potrzeby wyzú sze: samorealizacjeþ, bliskość drugiego człowieka, tworzenie wieþzi mieþdzyludzkich, wyrazúenie własnej wartości, uznanie, sprawdzenie
sieþ, rozkosz. W pewnych warunkach zaspokaja tezú zapewne potrzeby luksusowe, do jakich mozú na zaliczyć szczególne sposoby realizowania potrzeb
seksualnych. Nierzadko spełnia tezú potrzeby produkcyjne – i to nie tylko
w niewolnictwie, ale w istocie wszeþdzie i zawsze tam i wtedy, gdy potomstwo
traktuje sieþ jak pomoc ekonomicznaþ w gospodarstwie domowym.
Interesujaþca jest analiza relacji mieþdzy naturaþ a kulturaþ w kształtowaniu sieþ
potrzeb seksualnych. Tu właśnie pojawia sieþ pytanie, czy potrzeby psychiczne,
tj. cheþć sprawdzenia sieþ, uznania, samorealizacji, wyrazú enia własnej wartości
oraz potrzeby tworzenia wieþzi mieþdzy dwojgiem ludzi, to jeszcze natura czy
juzú kultura (Lew-Starowicz 1974). Ujmujaþc to szerzej, mozú na postawić pytanie
– bezsensowne z punktu widzenia logiki formalnej, lecz mimo to zasadne –
czy kultura jest czeþściaþ natury ludzkiej. Jeśli tak, to natury nie mozú na by
w tym wypadku utozú samiać z przyrodaþ.
Jeśli przyjaþć, zú e seks nie sprowadza sieþ do kopulacji (Imieliński 1986),
której jedyny cel stanowi prokreacja, to jest on czymś wieþcej nizú biologicznie
uwarunkowany popeþd i instynkt. Pojawia sieþ wieþc pytanie, na ile daþzú enie do
współzú ycia w celu osiaþgnieþcia zadowolenia seksualnego jest zachowaniem
typowym dla człowieka jako gatunku. Jeśli bowiem jest to cecha gatunkowa,
to seks jako przyjemność jest normaþ.
Daþzú enie do współzú ycia w celu odniesienia zadowolenia seksualnego jest
jednak zachowaniem typowym wcale nie tylko dla człowieka, lecz dla wszystkich ssaków, a nawet bardziej dla zwierzaþt nizú dla człowieka. Zwierzeþta nie
podejmujaþ bowiem świadomych decyzji rodzicielskich, lecz ulegajaþ popeþdowi,
uprawiajaþc seks dla czystej przyjemności, a raczej „z przymusu” biologicznego,
nie zaś z obowiaþzku rodzicielskiego. Tyle tylko, zú e w wieþkszości nie saþ
– w przeciwieństwie do człowieka – niewolnikami swego popeþdu płciowego
przez cały rok. Człowiek jest wieþc bardziej nizú wieþkszość zwierzaþt uzalezúniony
od własnego popeþdu, w przeciwieństwie do nich potrafi natomiast oddzielić
seks od prokreacji (Baker 1999). Seks jako przyjemność sama w sobie stanowi
wieþc normeþ – zarówno ludzkaþ, jak i zwierzeþcaþ. Od człowieka oczekuje sieþ
natomiast umiejeþtności panowania nad swymi potrzebami seksualnymi, co
nalezú y juzú jednak do kwestii kultury, a nie natury.
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Zwiaþzane z seksem potrzeby emocjonalne pojawiajaþ sieþ juzú u naczelnych,
nie saþ wieþc typowo ludzkie. Jeśli jednak na uwarunkowania biologiczne
nałozú yć właściwe kulturze normy obyczajowe – z wszelkimi jej zakazami
(tabu) i nakazami (mana), to seks jako przyjemność sama w sobie oczywistaþ
normaþ juzú nie jest. Stosunek człowieka do seksu jest bowiem uwarunkowany
obyczajowo. Staþd wniosek, zú e potrzeb seksualnych nie da sieþ jednoznacznie
zaklasyfikować w kategoriach przedstawionych wyzú ej grup potrzeb człowieka.
5. Seks jako patologia
Rozpatrywanie seksu jako patologii jest z biologicznego punktu widzenia
nonsensowne. Biologiczny element seksu (popeþ d) patologiaþ nie jest z definicji,
podobnie jak daþzú enie do zaspokojenia tego popeþdu. Nie musi natomiast być
nonsensowne – i zazwyczaj nie jest –rozpatrywanie seksu, a zwłaszcza poszczególnych form i okoliczności zaspokajania potrzeb seksualnych, jako patologii
z kulturowego punktu widzenia – z uwzgleþdnieniem norm etycznych i obyczajowych. Normy te były i saþ zmienne w czasie i przestrzeni, chociazú nigdy nie
istniały cywilizacje i kultury ludzkie ich pozbawione. Co wieþcej, popeþd płciowy
jest ściśle zwiaþzany z namieþtnościaþ, powstaje wieþc pytanie, czy jest patologiczny z definicji. W tym właśnie kontekście nalezú y rozpatrywać długaþ tradycjeþ
traktowania w cywilizacji judeo-chrześcijańskiej – w przeciwieństwie do indyjskiej czy muzułmańskiej – seksu jako etycznie podejrzanego (Imieliński 1986).
O ile w tradycji judaistycznej złem (grzechem, tabu, patologiaþ) był seks
niesłuzú aþcy prokreacji, to we współczesnej etyce katolickiej za taki uznaje sieþ
raczej tylko seks pozamałzú eński, akceptowany jest natomiast seks małzú eński
nawet wtedy, gdy z załozú enia nie słuzú y on prokreacji, co jest nazywane
– chyba zresztaþ nietrafnie – naturalnymi metodami antykoncepcji. Czerpanie
przyjemności z seksu nie jest nieakceptowane, chociazú przyjemność nie powinna być podstawowym motywem współzú ycia. We współczesnej seksuologii
przyjmuje sieþ natomiast, zú e nic w seksie nie jest patologiaþ, dopóki obie strony
pragnaþ tego samego (Imieliński 1986).
Warto jednak zauwazú yć, zú e chrześcijański zakaz antykoncepcji (oprócz tzw.
metod naturalnych) jest sprowadzaniem zachowań ludzkich do poziomu biologii
zwierzeþcej. Pojawia sieþ tu jednak wazúna rózúnica w postaci kultury – z wszelkimi jej
normami. Na gruncie współczesnych norm chrześcijańskich (w innych epokach
było bowiem inaczej) akceptuje sieþ zasadeþ, zúe seks słuzúy przyjemności, chociazú nie
wyłaþcznie i nie za wszelkaþ ceneþ, a wieþc z uwzgleþ dnieniem całego systemu norm
moralnych. Najprostsza z nich głosi, by nie krzywdzić drugiego człowieka.
Bardziej złozúone normy głoszaþ potrzeby szacunku, miłości bliźniego i równości
ludzi. Pozostaje to w oczywistej sprzeczności z elementarnymi potrzebami
biologicznymi, na których poziomie obowiaþzuje prawo doboru naturalnego,
przystosowania sieþ do środowiska, walki o byt, wieþkszych szans silniejszego
i wojny genów (Baker 1999). Ta manichejska w swej istocie sprzeczność jest
źródłem egzystencjalnego rozdarcia człowieka – mieþdzy jego naturaþ a kulturaþ.
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Skoro seks jako taki patologiaþ nie jest, to powstaje pytanie, co w seksie
stanowi normeþ, a co patologieþ (dewiacjeþ). Najogólniej kryterium normalności
sprowadza sieþ do dobra zwiaþzku, rozwoju miłości, partnerstwa i wzbogacania
osobowości (Lew-Starowicz 1985). Te ogólne kryteria wydajaþ sieþ jednak na
tyle restrykcyjne, zú e wieþkszość Polaków zdaje sieþ ich nie respektować. Polska
szkoła seksuologiczna wymienia sześć skonkretyzowanych kryteriów normy
seksualnej: (1) rózú niceþ płci, (2) dojrzałość, (3) obustronnaþ akceptacjeþ, (4) obustronnaþ rozkosz, (5) nieszkodzenie zdrowiu i (6) nienaruszanie norm współzúycia
w społeczeństwie (Imieliński 1986). Teþ ostatniaþ zasadeþ, najbardziej zresztaþ
ogólnikowaþ, nalezú ałoby obecnie nazwać raczej nienaruszaniem norm społecznych lub dobrych obyczajów. Warto jednak zauwazú yć, zú e skonkretyzowane
kryteria normy nie zawsze saþ zgodne z jej najogólniejszymi kryteriami i poprawnościaþ politycznaþ. Skoro zaś, jak wspomniano, wieþkszości tych norm
w praktyce sieþ nie respektuje, to mozú na by uznać, zú e na gruncie czysto
logicznym we współczesnej Polsce seks jest patologiaþ.
6. Prostytucja
Skoro rozpatrywanie seksu w kategoriach patologii społecznej miało niejakie
podstawy, tym bardziej dotyczy to prostytucji. W starozúytnych Atenach prostytutkaþ była kazú da osoba oddajaþca swe ciało za pieniaþdze (Kozakiewicz 1973).
Według prawa rzymskiego, prostytutka to kobieta, „która jawnie lub potajemnie
oddaje swoje ciało wieþkszej ilości meþzú czyzn bez rózú nicy i wyboru, w celu
uzyskania zysku pienieþzú nego” (ibidem, s. 139). Współczesna definicja prostytucji (Lew-Starowicz 1974, s. 258) obejmuje cztery warunki: (1) utrzymywanie
stosunków płciowych, (2) ich przypadkowość, (3) odpłatność i (4) brak zaangazúowania emocjonalnego osoby świadczaþcej. Dodatkowy warunek, niewymieniony, gdyzú traktowany jako oczywisty, to (5) świadczenie przez kobieteþ usług
seksualnych meþzú czyźnie. Łatwo jednak wykazać przypadki prostytucji niespełniajaþce zú adnego z powyzú szych kryteriów (Kozakiewicz 1973), chociazú w potocznym przekonaniu najwazú niejszy jest warunek (3), tj. odpłatność usługi.
Instytucjeþ prostytucji wiaþzú e sieþ z „podziałem społeczeństwa na klasy i powstaniem w dziedzinie płciowej moralności gwałtu i przemocy, która uzasadnia
uzurpowanie przez meþzú czyzneþ prawa do wyłaþcznego posiadania kobiety”
(ibidem, s. 126–127), zwiaþzanego z wymogiem dziewictwa przedmałzúeńskiego
i wierności małzú eńskiej kobiet. Dopiero od czasów niewolnictwa nie było
takiego kraju ani epoki, w których nie istniałaby prostytucja. Kapitalizm
– z jego daþzú eniem do efektywności i specjalizacji – stworzył mnogość form
prostytucji. Kobieteþ kupuje sieþ albo na chwileþ jako prostytutkeþ, albo na stałe
jako zú oneþ, wraz z jej majaþtkiem (ibidem; Marks, Engels 1979).
Prostytucja jest zjawiskiem typowo miejskim (Reckless 1933; Queen, Thomas 1939; Strzembosz 1969). Z punktu widzenia czeþstości wysteþpowania
w Polsce, rodzaje prostytucji mozú na uszeregować nasteþpujaþco: (1) kobieca dla
meþzú czyzn; (2) meþska dla meþzú czyzn; (3) dziecieþca (w której mozú na wyrózú nić
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cztery podgrupy w zalezú ności od płci świadczeniodawców i świadczeniobiorców); (4) meþska dla kobiet i (5) kobieca dla kobiet. Z zestawienia tego
wynika, zú e wśród świadczeniobiorców znacznie przewazú ajaþ meþzú czyźni, a najbardziej tradycyjna prostytucja kobieca dla meþzú czyzn jest najpopularniejszym
rodzajem prostytucji w Polsce.
Do najpopularniejszych form oferowania usług erotycznych nalezú aþ: (1) tradycyjna (na ulicy lub w pobliskich lokalach gastronomicznych); (2) w tzw.
agencjach towarzyskich, tj. półoficjalnych domach publicznych; (3) w wynajeþtych mieszkaniach (mieszkaniówki); (4) przy szosach w poblizúu miast (tirówki); (5) dorywczo we własnym mieszkaniu (cichodajki); (6) na telefon (call-girls); (7) przez internet.
Prostytucja pełni cztery podstawowe funkcje. Pierwsza z nich to funkcja
biologiczna, zaspokajajaþca potrzebeþ elementarnaþ, jakaþ jest rozładowanie napieþcia seksualnego – o dowolnej porze, łatwo, w sposób urozmaicony i dyskretny, bez narazú ania sieþ na odrzucenie i zbeþdne wydatki.
Drugaþ funkcjaþ jest funkcja psychiczna, zaspokajajaþca potrzebeþ wyzú szego
rzeþdu, jakaþ jest potrzeba wieþzi mieþdzyludzkiej (bliskości, otwartości, swobody,
bezpruderyjności, sprawdzenia sieþ i dowartościowania). Jakkolwiek zaskakujaþco
mogłoby to brzmieć, ta potrzeba psychoterapeutyczna znajduje sieþ na wysokim
miejscu w hierarchii potrzeb klientów agencji towarzyskich, co potwierdzajaþ
wywiady przeprowadzone przez współautorkeþ niniejszego artykułu.
Trzeciaþ funkcjaþ prostytucji jest funkcja ekonomiczna. Podazú usług erotycznych jest reakcjaþ na popyt na nie, a specjalizacja funkcjonalna, w tym profesjonalizm, wynika z efektywności ekonomicznej. Specjalizacja funkcjonalna
jest przy tym rezultatem społecznego podziału pracy.
Czwartaþ funkcjaþ prostytucji jest funkcja społeczna. Według św. Tomasza
z Akwinu, „prostytucja nalezú y do społeczeństwa jak kloaka do najwspanialszego pałacu (...); gdyby jaþ usunieþto, cały pałac zaczaþłby cuchnaþć” (cyt. za:
Kozakiewicz 1973, s. 125). Wynika z tego, zú e funkcja ta była bardzo dawna,
nowego znaczenia nabrała jednak jako produkt uboczny poprzemysłowego
społeczeństwa kapitalistycznego, w którym – w ramach wspomnianej specjalizacji funkcjonalnej – prostytucja jest uzú ytecznym zapleczem socjalnym
(w socjalizmie – „usługaþ dla ludności”), tj. instytucjaþ zapobiegajaþcaþ niedogodnościom trwałych zwiaþzków partnerskich: potrzebie angazú owania sieþ emocjonalnego i finansowego, poświeþcania czasu, ryzyka zawodu uczuciowego
i niechcianych ciaþzú . Dlatego właśnie w Stanach Zjednoczonych, w ramach
poprawności politycznej, mówi sieþ nie o prostytutkach, lecz o pracownicach
branzú y erotycznej (sexual workers).
7. Prostytucja jako patologia społeczna
W kontekście rózú norakich funkcji prostytucji rozpatrywanie jej jako patologii
społecznej ma sens jedynie w odniesieniu do danego systemu wartości. Mozú na
przyjaþć, zú e w kreþgu kultury europejskiej jest to bardzo szeroko rozumiany
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system wartości judeo-chrześcijańskich opartych na Dekalogu. W tym kontekście zasadna wydaje sieþ hipoteza, zú e patologiczne w prostytucji jest oddzielenie
egoistycznej sfery seksu od jego sfery altruistycznej, a wieþc rozdarcie mieþdzy
naturaþ a kulturaþ człowieka.
Istotniejsze beþdzie jednak pytanie, czy patologiczne jest samo prostytuowanie
sieþ, czy równiezú korzystanie z usług prostytutki, a mozú e i przyzwolenie na taki
stan rzeczy w najblizú szym otoczeniu (saþsiedztwie). Pierwsza mozú liwość jest
powszechnie przyjmowana, chociazú wcale nie oczywista; druga wydaje sieþ
tautologiaþ, gdyzú nie byłoby prostytutek bez ich klientów; trzecia natomiast
jawi sieþ raczej jako stan naganny nizú patologiczny. Gdy agencja towarzyska
działa od lat w dzierzú awionym lokalu w kamienicy, to pojawia sieþ pytanie,
czy: (1) okoliczni mieszkańcy nie wiedzaþ o jej istnieniu; (2) tolerujaþ conocne
ekscesy w saþsiedztwie; (3) w istocie nie widzaþ nic złego w prostytucji i zwiaþzanym z niaþ środowisku przesteþpczym; (4) aprobujaþ w swym otoczeniu taki
zakład usługowy.
Mozú na jednak postawić równiezú tezeþ, zú e patologiczna jest nie sama prostytucja, lecz niektóre oczekiwania klientów i ich realizacja. Skoro jednak
poprzednio stwierdzono, zú e normaþ jest to, na co obie strony wyrazú ajaþ zgodeþ,
to o patologii trudno tutaj mówić. Prostytutka ma bowiem swobodeþ przyjeþcia
lub nieprzyjeþcia określonego zlecenia klienta; czeþsto jest to tylko kwestia
ceny. Warto wieþc odrózú nić quasi-patologicznaþ potrzebeþ skorzystania z usług
prostytutki od próby znalezienia partnera o podobnych potrzebach i cheþci
tworzenia wieþzi mieþdzy dwojgiem ludzi jako potrzeby wyzú szej. Patologiczne
byłoby wtedy jedynie zmuszanie prostytutki do świadczenia usługi, na któraþ
sieþ nie godzi.
Koncepcja prostytucji jako zaplecza socjalnego jest dobrym punktem wyjścia
do przeanalizowania jej patogenności w zupełnie innym kontekście. Jeśli jest
to patologia, to raczej patologia systemu społeczno-ekonomicznego, który
powoduje przelotność kontaktów mieþdzyludzkich. Przelotność ta wynika z osiaþgnieþtego stopnia rozwoju cywilizacji, na którym człowiek nie musi juzú zú yć
w grupie i coraz rzadziej potrzebuje drugiego człowieka, gdyzú wieþkszość
potrzeb załatwia za pomocaþ urzaþdzeń elektronicznych i wyspecjalizowanych
firm usługowych, w tym równiezú z branzú y erotycznej. W ten sposób mozú na
zaspokoić i potrzeby elementarne, i wyzú sze, i luksusowe. Nie jest do tego
potrzebne zakładanie rodziny. Współczesny człowiek epoki poprzemysłowej
wie, ile razy w zú yciu statystycznie beþdzie musiał zmienić zawód, miejsce
pracy i zamieszkania, a ile razy partnera zú yciowego. Zaplecze socjalne znacznie
to ułatwia, nie zaspokajajaþc tylko potrzeby poczucia stabilności.
8. Prostytucja a jakość zú ycia
Odnoszaþc sieþ do poczaþtkowych definicji, mozú na postawić pytanie, czy
przez pojeþcie warunków zú ycia nalezú y rozumieć stan zaspokojenia wszelkich
potrzeb człowieka, równiezú potrzeb seksualnych, a przez pojeþcie jakości zú ycia
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– stopień zadowolenia człowieka z tych warunków, a wieþc z zaspokojenia
potrzeb. Jeśli jednak to ostatnie mozú e być patologiczne, to nie przyczynia sieþ
ono raczej do poprawy warunków zú ycia. Skoro tak, to i one mogaþ w oczywisty
sposób być patologiczne.
Warunki zú ycia saþ dobre, jeśli mozú na swobodnie i łatwo zaspokoić swoje
potrzeby wszelkiego typu. Kazú daþ z potrzeb realizuje sieþ inaczej w zalezú ności
od środowiska kulturowego człowieka. W tym kontekście pojawia sieþ kwestia
popytu na prostytutkeþ i pytanie, na ile realizacja potrzeb zwiaþzanych z seksem
jest patologiaþ. Odpowiedź na nie wiaþzú e sieþ z faktem empirycznym, zú e zjawisko
prostytucji jest charakterystyczne dla świata przesteþpczego, a agencje towarzyskie saþ zlokalizowane w dzielnicach uznawanych za niebezpieczne. Potrzeba
swobodnego skorzystania z usług erotycznych jest zatem sprzeczna z potrzebaþ
poczucia bezpieczeństwa. Jakość zú ycia wiaþzú e sieþ z mozú liwościaþ zaspokojenia
potrzeb, potrzeby wynikajaþ z namieþtności, te zaś prowadzaþ do patologii,
łaþcznie z lokalizacjaþ odpowiednich usług w złych dzielnicach.
Istotne jest równiezú pytanie, czy przystajaþc na seks, prostytutka realizuje
swoje własne potrzeby. Nie jest to oczywiste, gdyzú nie na tym polega jej główne
zadanie. W końcu to ona, a nie klient, świadczy usługi. Mozú e jednak lubić
swojaþ praceþ i realizować w niej rózúne swoje potrzeby: zarabiania na utrzymanie,
zaspokojenia własnego popeþdu płciowego, zmiany roli społecznej itd.
9. Prostytucja w Bydgoszczy
W listopadzie 2003 r. w Bydgoszczy z usług prostytutki mozú na było skorzystać w agencjach towarzyskich oraz dodatkowo w mieszkaniach, o których
istnieniu informowały m.in. ogłoszenia w prasie regionalnej. Rozmieszczenie
tych lokali na obszarze Bydgoszczy wykazuje umiarkowanaþ koncentracjeþ
w centrum oraz na osiedlach Wilczak i Wyzú yny. Bardzo mało lokali, w porównaniu z geþstościaþ zaludnienia, znajduje sieþ na osiedlach Fordon, Szwederowo
i Bartodzieje. Osiedla: Glinki, Leśne, Osowa Góra, Opławiec, Jachcice oraz
Piaski, mimo zú e saþ licznie zamieszkane, nie majaþ tego typu lokali (tab. 1).
Wyrózú nić dany obszar miasta jako niebezpieczny mozú na dwojako: baþdź za
pomocaþ badań ankietowych przeprowadzonych wśród mieszkańców miasta,
baþdź na podstawie statystyk policyjnych, dotyczaþcych liczby i rodzajów dokonywanych na danym obszarze przesteþpstw. Wadaþ pierwszej metody jest to,
izú mieszkańcy – uznajaþc otoczenie za niebezpieczne – nie zawsze stosujaþ te
same kryteria, pomijajaþc np. drobne kradziezúe i naruszenie mienia jako element
zagrozúenia poczucia własnego bezpieczeństwa (Walmsley, Lewis 1997). Wadaþ
drugiego sposobu jest to, zú e liczba popełnianych przesteþpstw w stosunku do
liczby mieszkańców na danym obszarze w rzeczywistości niewiele tłumaczy,
gdyzú czeþsto poszkodowany ze strachu przed niebezpiecznym saþsiadem nie
zgłasza przesteþpstwa policji.
Wśród mieszkańców Bydgoszczy od lat panuje opinia, zú e najbardziej niebezpiecznymi czeþściami miasta saþ Śródmieście i Szwederowo, a takzú e Okole
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i Bocianowo. Kategoriaþ przesteþpstw majaþcych duzú y wpływ na poczucie bezpieczeństwa jest uszczerbek na zdrowiu, wysteþpujaþcy przy rozbojach, bójkach
lub pobiciach. Według statystyk policyjnych z pierwszego półrocza 2003 r.,
najbardziej zagrozú onym przesteþpczościaþ kryminalnaþ na obszarze podległym
Komendzie Miejskiej Policji w Bydgoszczy jest rejon Komendy Policji Bydgoszcz-Śródmieście, gdzie popełniono 25% ogółu wszystkich czynów stwierdzonych na terenie miasta. W rejonie tym zidentyfikowano co najmniej jedenaście miejsc, w których mozú na skorzystać z usług prostytutki. Zwiaþzek mieþdzy
wysteþpowaniem zwieþkszonej liczby przesteþpstw a wysteþpowaniem prostytucji
mozú na wykazać jedynie na podstawie zgłoszeń osób, które zostały poszkodowane w trakcie pobytu w agencji towarzyskiej.
W Śródmieściu stwierdzono w czwartym kwartale 2003 r. 36% ogółu popełnionych w mieście rozbojów, 24% bójek i pobić oraz 26% uszkodzeń
ciała. Liczba skradzionych samochodów na tym obszarze wynosiła 18%
ogółu, natomiast liczba włamań do samochodu sieþgała 36% ogółu (tab. 1).
Mozú na przyjaþć, zú e najbardziej prawdopodobnymi ofiarami tych przesteþpstw
saþ klienci agencji towarzyskich. Trudno jednak oprzeć sieþ wrazú eniu, zú e na
statystyki pobić, rozbojów i bójek wpływa tezú działalność kibiców pobliskiego
stadionu piłki nozú nej. Natomiast liczba skradzionych samochodów w porównaniu z liczbaþ pojazdów parkowanych codziennie w rejonie Śródmieścia
była stosunkowo niska.
Tab. 1. Rozmieszczenie przestrzenne agencji towarzyskich i wybranych przestêpstw (w %)
w Bydgoszczy w IV kwartale 2003 r. wed³ug obszarów dzia³ania Komend Policji
Rodzaje
przestêpstw
Zabójstwa

KP
Bartodzieje

KP
KP
KP
B³onie Fordon Szwederowo

KP
KP
Wy¿yny Œródmieœcie

Suma
100,0

0,0

0,0

0,0

0,0

100,0

0,0

Rozboje

16,8

9,2

14,5

13,7

9,9

35,9

100,0

Kradzie¿e mienia

18,1

14,5

9,4

17,5

15,9

24,6

100,0

Kradzie¿e
Samochodów

14,1

21,2

15,7

14,3

15,9

18,8

100,0

9,3

10,0

5,0

26,4

12,1

37,1

100,0

W³amania do
Samochodów

12,6

11,9

10,1

18,5

11,3

35,6

100,0

Uszkodzenia cia³a

100,0

Kradzie¿e
Akcesoriów
Samochodowych

12,8

11,5

11,5

21,8

12,8

29,5

Uszkodzenia mienia 11,9

1,4

18,7

22,4

3,6

42,0

100,0

Bójki, pobicia

9,1

6,1

21,2

24,2

15,2

24,2

100,0

Agencje
Towarzyskie

0,0

57,1

0,0

0,0

14,3

28,6

100,0

ród³o: KWP Bydgoszcz – Wydzia³ Prewencji.

Najwieþcej samochodów kradziono natomiast – według danych z Wydziału
Prewencji – na obszarze KMP Błonie, do którego nalezú aþ osiedla Miedzyń,
Osowa Góra i inne osiedla o zabudowie jednorodzinnej. Saþ to osiedla zamiesz-
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kane przez osoby raczej zamozú ne, gdzie na jednaþ rodzineþ przypada statystycznie przynajmniej jeden samochód. Stanowi to istotnaþ zmianeþ w stosunku do
1997 r., kiedy najbardziej zagrozú one kradziezú aþ samochodów były niestrzezú one
parkingi na obszarze blokowisk, tj. Fordonu, Bartodziejów i Wyzú yn; od tego
jednak czasu powstało wiele parkingów strzezú onych przez całaþ dobeþ.
Analiza korelacji mieþdzy rozmieszczeniem agencji towarzyskich w Bydgoszczy a odnotowanaþ liczbaþ dziewieþciu rodzajów przesteþpstw według sześciu
obszarów działania komend policji nie potwierdziła przedstawionej wyzú ej
hipotezy o zwiaþzku tych zjawisk. Analiza ta wykazała bowiem, zú e tylko
kradziezú e samochodów korelujaþ na poziomie istotnym statystycznie (r = 0,97)
z agencjami towarzyskimi. Bójki natomiast i pobicia wykazujaþ ujemnaþ korelacjeþ z rozmieszczeniem agencji towarzyskich (r = – 0,46), podobnie jak uszkodzenia mienia (r = – 0,36), co oznaczałoby, zú e im wieþcej agencji, tym bezpieczniej, tyle zú e współczynniki korelacji saþ nieistotne statystycznie.
Przedstawiona powyzú ej prawidłowość znajduje racjonalne uzasadnienie.
Właściciele agencji i sutenerzy starajaþ sieþ dbać nie tylko o wizerunek firmy,
lecz takzú e o bezpieczeństwo jej okolicy, gdyzú kazú de doniesienie o przesteþpstwie (kradziezú y lub pobiciu) powoduje inspekcjeþ lokalu przez policjeþ. Im
czeþstsze natomiast wizyty policji, tym gorsza reputacja firmy i jej obroty,
gdyzú klienci nie saþ zainteresowani figurowaniem w archiwach i kronikach
policyjnych. Co wieþcej, okolice agencji towarzyskich saþ wolne od porachunków
gangsterskich, gdyzú te ostatnie polegajaþ raczej na eliminacji konkurencji nizú
na psuciu reputacji, a tym mniej – na fizycznej likwidacji wysoce dochodowej
firmy, któraþ zamierza sieþ przejaþć.
Pozostałe przesteþpstwa nie wykazujaþ natomiast zúadnego zwiaþzku statystycznego
z rozmieszczeniem agencji. Wnioski wyciaþgnieþte z analizy korelacji nalezúy jednak
przyjmować z ostrozú nościaþ, gdyzú odnoszaþ sieþ one do dość duzú ych obszarów
miasta, nie muszaþ być wieþc prawdziwe dla obszarów znacznie mniejszych.
Na terenie Bydgoszczy zidentyfikowano dwa główne typy prostytutek:
pracujaþce w agencjach towarzyskich oraz „mieszkaniówki”. Nie zidentyfikowano tam natomiast w badanym okresie agencji o wyspecjalizowanej funkcji,
jak np. masazú tajski, seanse sadomasochistyczne itp.
W Bydgoszczy agencje towarzyskie swe usługi kierujaþ wyłaþcznie do meþzú czyzn. Funkcjonuje siedem agencji towarzyskich, w których pracuje około
55 kobiet. Placówki te saþ zlokalizowane w pieþciu domach jednorodzinnych
i dwóch kamienicach. Koszt skorzystania z usług prostytutki pracujaþcej w agencji towarzyskiej waha sieþ od 100 do 200 zł za godzineþ. Prostytutki pracujaþce
w agencjach towarzyskich, zwanych takzú e salonami masazú u, oferujaþ wszelkie
typy usług erotycznych i świadczaþ je zarówno na terenie agencji, jak i w miejscach wskazanych przez klienta (hotelu, mieszkaniu). Usługa uznana za charakterystycznaþ dla agencji towarzyskich, tj. faktyczne towarzyszenie klientowi,
nalezú y do najmniej popularnych.
W mieście jest ponad trzydzieści lokali, w których swoje usługi świadczaþ
„mieszkaniówki” (około 120 kobiet). Działajaþ one w grupach dwóch lub
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trzech kobiet w rózú nym wieku, uprawiajaþcych prostytucjeþ w wynajeþ tym mieszkaniu, czeþsto świadczaþc swe usługi dodatkowo, poza stałym zajeþciem. Nie saþ
to prostytutki ekskluzywne, ich honoraria i oczekiwania wzgleþdem klientów
saþ bowiem znacznie nizú sze nizú w agencjach towarzyskich. „Mieszkaniówki”
zasadniczo świadczaþ te same rodzaje usług co prostytutki tam pracujaþce.
Z przyczyn technicznych (brak miejsca na przeznaczone do tego przyrzaþdy)
rzadziej wykonujaþ taniec erotyczny i striptiz. Czasem odmawiajaþ spełniania
bardziej wyszukanych oczekiwań klientów. Pracujaþ głównie w dzień. Cena za
godzineþ usługi waha sieþ od 60 do 120 zł. Niektóre „mieszkaniówki” sezonowo
zmieniajaþ miejsce świadczenia usług na bardziej preferowane przez mieszkańców miasta regiony turystyczne Polski.
Na podstawie wywiadów ustalono, zú e w Bydgoszczy prostytutka w ciaþgu
miesiaþca obsługuje przecieþtnie siedemdziesieþciu rózú nych klientów. Bioraþc pod
uwageþ liczbeþ prostytuujaþcych sieþ kobiet, mozú na by wieþc ustalić liczbeþ meþzú czyzn korzystajaþcych z usług prostytutek na 12 tysieþcy.
10. Model przestrzenny rozmieszczenia agencji towarzyskich
Spośród teorii i modeli wyjaśniajaþcych rozmieszczenie usług dobrym punktem wyjścia wydaje sieþ teoria ośrodków centralnych. Wynika z niej, zú e
zasieþg dobra lub usługi, a przez to równiezú rangeþ ośrodka, wyznacza odległość
ekonomiczna, rozumiana jako koszt lub czas przejazdu kierujaþcego sieþ racjonalnościaþ ekonomicznaþ konsumenta po dane dobro lub usługeþ (Christaller
1933; Marshall 1971).
W istocie jednak w skali wewnaþtrzmiejskiej koszty transportu publicznego
saþ jednakowe niezalezú nie od odległości, a koszty transportu prywatnego – stosunkowo mało zrózú nicowane. Mogłoby to wieþc oznaczać, zú e odległość ekonomiczna jest funkcjaþ odległości fizycznej. Poniewazú ceny usług towarzyskich
saþ – wskutek działania konkurencji – takie same we wszystkich agencjach,
klient chcaþcy skorzystać z usług prostytutki, kierujaþc sieþ zasadaþ racjonalności
ekonomicznej, wybiera lokal najblizú szy, aby ograniczyć koszt swego dojazdu
do agencji lub prostytutki do siebie, zwykle taksówkaþ. Pewien wpływ na
dosteþpność usług mozú e mieć raczej dyskomfort poruszania sieþ po zatłoczonym
mieście i trudności z parkowaniem.
Znaczenie mozú e mieć równiezú istnienie wyspecjalizowanych ciaþgów handlowych i podrózú e wielocelowe na trasie dom–praca (Nowosielska 1992). Na
terenie Bydgoszczy nie ma jednak wyspecjalizowanych w usługach towarzyskich ulic i obszarów. Usługi „towarzyskie” saþ zlokalizowane głównie poza
ścisłym centrum handlowo-usługowym miasta. Cztery z siedmiu agencji towarzyskich saþ jednak usytuowane przy głównych trasach wylotowych z miasta
oraz na trasie z centrum do osiedli mieszkaniowych i miejscowości podmiejskich (ryc. 1). Najnowsza agencja towarzyska, jaka powstała w Bydgoszczy,
lezú y jednak przy ul. Pod Borem 5 na Czyzú kówku, przy trasie wylotowej na
Koszalin, 200 m od najwieþkszej w Bydgoszczy agencji celnej, przez któraþ
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codziennie przewija sieþ bardzo wiele tirów, kierowanych przez klientów – to
od ich działalności wywodzi sieþ nazwa jednej z grup prostytutek. „Tirówki”
świadczaþ swe usługi w okresie letnim na tej właśnie trasie, ale juzú poza
granicami miasta.
Coraz czeþstszym zjawiskiem jest tezú przenoszenie sieþ „mieszkaniówek” do
nowo wybudowanych bloków, nazywanych nietrafnie apartamentowcami. Te
ostatnie majaþ trzy istotne zalety: (1) saþ cichsze, gdyzú majaþ ściany bardziej
dźwieþkochłonne nizú w blokowiskach; (2) saþ własnościaþ sutenerów, co oddala
zagrozú enie usunieþcia uciaþzú liwych lokatorów przez wynajmujaþcego; (3) mieszkajaþ tam osoby zamozú ne, którym zalezú y na anonimowości, klienci prostytutek
mogaþ wieþc czuć sieþ bezpieczniej.
W wewnaþtrzmiejskiej skali Bydgoszczy zasieþg dosteþpności do agencji towarzyskich ustalono, przyjmujaþc koszt dojazdu w wysokości 15 zł (tyle klient
średnio wydaje i jest skłonny wydać na przejazd taksówkaþ w godzinach
nocnych). Kwoteþ teþ ustalono na podstawie wywiadów z kierowcami taksówek
i telefonistkami radio-taxi. Ci pierwsi wskazywali najczeþściej inkasowanaþ
zapłateþ, te drugie saþ natomiast partnerkami negocjacji cenowych klientów-pasazú erów. Izolinie (izodapany) wyznaczajaþ górnaþ graniceþ zasieþgu usługi
(ryc. 2). Najgorszaþ dosteþpność do tych usług ma wschodnia czeþść miasta
– gorszaþ nawet nizú północna, a zwłaszcza południowa czeþść jego strefy
podmiejskiej. Jest to wniosek istotny z punktu widzenia jakości zú ycia, obejmujaþcego dosteþpność do usług, a takzú e z punktu widzenia racjonalności rozmieszczenia usług, lokalnego zrózú nicowania przedsieþbiorczości i rozwoju lokalnego.
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Quality of Life, Human needs and Social
Pathology: The Case of Prostitution
in the City of Bydgoszcz
Quality of life is discussed in the paper in the context of human needs. In
this conceptual framework, sexual needs are considered as well as their
relations with the concept of pathology in social sciences and theology.
Prostitution is analysed as a special form of sexual pathology and a social
service that fulfils human needs and influences quality of life. The location of
prostitution in the city of Bydgoszcz is analysed in details, as well as models
of spatial distribution of ‘social agencies’ in the city.

