
Nie wiadomo skąd się wzięła ta nieznośna maniera
wykładu, aby zaczynać słowami: „już starożytni
Rzymianie” czy też: „już starożytni Grecy”. Wi-

docznie chcemy wtedy skulić się i przytulić do kolebki na-
szej kultury. pójdźmy zatem i my drogą, którą dreptało już
wielu przed nami.

Starożytni urządzili swój świat z mnóstwem bogów i bo-
giń oraz z poważnym stopniem ingerencji mieszkańców
Olimpu w życie śmiertelników. Interesującym nas zawo-
dem opiekowała się oczywiście Afrodyta, bogini miłości –
nic to, że płatnej. początkowo mieliśmy do czynienia
z prostytucją świątynną, sakralną. Kapłanki w zamian
za datki dla bogini obdarzały darczyńców swymi względa-
mi. W Babilonii, prócz specjalnej kasty kapłanek – prosty-
tutek sakralnych, istniała jednorazowa prostytucja sakralna
obejmująca ogół kobiet. tak świadczy o tym herodot:
„Każda niewiasta musi w tym kraju raz w życiu usiąść
w świątyni Mylitty i oddać się jakiemuś cudzoziemcowi.
[…] Jeżeli niewiasta raz tam usiądzie, nie może wrócić
do domu, aż jakiś cudzoziemiec rzuci jej na łono srebrną
monetę i poza świątynią cieleśnie się z nią połączy. […]
po oddaniu się i spełnieniu świętego obowiązku wobec bo-
gini wraca do domu i od tej chwili, choćbyś jej nie wiem ile
dawał, nie posiądziesz jej”1.
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W Grecji jednak, z biegiem postępów cywilizacji, świad-
czenia te się zeświecczyły. W Atenach tego typu punkty uży-
teczności wprowadził Solon w 594 roku p.n.e. pensjona-
riuszki lupanarów rekrutowały się z niewolnic, kupowanych
i utrzymywanych kosztem rządowym. Obowiązkiem tak
skoszarowanej niewolnicy było obdarzanie rozkoszą każde-
go, kto posiadał zdolność płatniczą jednego obola. Niezo-
rientowanym w ówczesnych kursach walut przypominamy,
że tyle brał niejaki Charon za przewiezienie przez rzekę
Styks (zniżek i tańszych biletów aller et retour nie przewidy-
wano). Na czele takiej instytucji usługowej stała gospodyni,
która otrzymywała od władz municypalnych koncesję. Do-
tyczyła ona warunków zezwolenia, a w tym, przede wszyst-
kim, podatków. I tu dochodzimy do kwestii pieniędzy. Nie
w tym znaczeniu, że udzielające świadczenia amoryczne pa-
nienki pobierały za to opłatę, ale że same (lub instytucje,
które je zrzeszały) były cenionymi płatnikami. Wkład ich
w ogólny system ekonomiczny musiał być znaczny. Gdyby
starożytni posługiwali się językiem angielskim, to zamiast:
pecunia non olet, mówiliby zapewne: there is no bussines like
a sex business2.

Mieszkanki tych zakładów usługowych były właściwie
izolowane od reszty społeczeństwa i zabraniano im opusz-
czania warsztatu pracy. W wyjątkowych wypadkach wolno
im było wyjść na ulicę, lecz wówczas musiały nosić odpo-
wiedni kostium odróżniający od zwykłych odzień. Ubiór
miał bowiem wtedy charakter znaczący i informował o po-
zycji nosicielki: inaczej ubierała się mężatka, inaczej panna,
jeszcze inaczej panienka, od której – uiściwszy zapłatę –
można się było spodziewać świadczeń erotycznych. pozwa-
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lało to unikać nieprzyjemnych pomyłek i szkodliwych nie-
spodzianek. to z jednej strony. z drugiej zaś w mocy pozo-
staje prawda, że towaru jakoś niezareklamowanego sprzedać
nie sposób. W sprawie tej należy przytoczyć jeszcze jeden
trik, do którego uciekały się profesjonalistki. Otóż na pode-
szwach swych sandałów chytre te panienki ryły negatyw na-
pisu: „pójdź za mną”. W pyle greckich dróg pozostawał więc
odciśnięty ów zachęcający anons. łączyły zatem przemyślne
Greczynki spacer dla zdrowia ze swoistą akcją promocyjną.

zarysował się też w Grecji dylemat, przed którym sta-
wać będzie ten najstarszy fach jeszcze po wielokroć i który
do tej pory nie został rozwiązany. Czy usługi seksualne
świadczyć indywidualnie, na ulicy? Czy też w wyspecjalizo-
wanych i specjalnie do tego celu przeznaczonych miejscach?
Oba rozwiązania mają swoje dobre strony, obu nie brakuje
też ciemnych (przyjdzie nam jeszcze nieraz zdawać z tego
sprawę). Grekom nie udało się utrzymać przemysłu erotycz-
nego tylko w domach, tym bardziej że usługi miłosne świad-
czyły też flecistki i śpiewaczki. Miasta leżące na przecięciu
szlaków komunikacyjnych znane były z wysokiego pozio-
mu i różnorodności podaży służek Afrodyty. przykładem
Korynt, którego mieszkanki stały się synonimem prostytut-
ki. Oferta usługowa tego polismusiała być niesłychanie zróż-
nicowana: znalazło się tam bowiem i coś dla ubogiego acz
spragnionego żeglarza, i coś dla prawdziwego i prawdziwie
nadzianego konesera. Demostenes utrzymuje, że cena nocy
spędzonej z lais (młodszą – bo były dwie sławne korynckie
miłośnice o tym imieniu) wynosiła 10 000 drachm attyc-
kich. Demostenes zapewne przesadził, gdyż od jej starszej
imienniczki pobierał świadczenia darmo (w ramach spe-
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