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 „Gospodarz (…) ma być nad wszytkim głową i panem, 

a gospodyni zaś tylko pomocnicą” – czyli rola kobiety 

i model małżeństwa w ujęciu Jakuba Kazimierza Haura 

(1632-1709)  

dr hab. Beata Stuchlik-Surowiak, Instytut Literaturoznawstwa, Wydział Huma-

nistyczny, Uniwersytet Śląski w Katowicach 

Przedmiotem wystąpienia jest staropolska wizja życia małżeńskiego ze 

szczególnym uwzględnieniem roli kobiety, ukazana w oparciu o XVII-wieczne 

źródło pt. Skład abo skarbiec znakomitych sekretów ekonomiej ziemiańskiej 

(1689) Jakuba Kazimierza Haura. Ten niezwykle obszerny, liczący ponad 

pięćset stron, utwór stanowi – zdaniem badaczy – specyficzną kompilację 

sylwy i encyklopedii. Autor podzielił całość na trzydzieści traktatów, 

w których poruszył najróżniejsze zagadnienia, począwszy od rolnictwa, 

meteorologii, astrologii, medycyny, higieny, weterynarii, poprzez sztuki 

plastyczne, geografię i prawo, aż po porady dotyczących kulinariów, wycho-

wywania dzieci, czytelnictwa, łowiectwa czy zabezpieczania się przed czarami.  

Nie zabrakło także odniesień do życia małżeńskiego i porad dotyczących 

wzajemnych relacji męża oraz żony.  

Interesujące nas fragmenty dzieła Haura wpisują się w nurt opartych na 

autorytecie Pisma Świętego staropolskich tekstów parenetycznych o tematyce  

małżeńskiej, w których wyraźnie pobrzmiewa przekonanie o potrzebie 

podporządkowania się żony mężowi, co stanowić ma  podstawę udanego 

związku. Autor porusza także kwestie związane z pożyciem seksualnym („po 

skutecznej z Venerą zabawie trzeba sobie zawsze uczynić uspokojenie”), 

omawia grzechy zagrażające małżeństwu (przede wszystkim cudzołóstwo), 

wymienia cechy, jakie winna mieć dobra żona (wzorem innych staropolskich 

moralistów wyszczególnia przede wszystkim pracowitość, skromność i  cnotę), 

nie lekceważy jednak i urody jako ważnego aspektu udanego pożycia, 

serwując białogłowom garść porad na różne mikstury mające sprawić, „aby 

była piękna płeć”.  
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Zdaniem Jakuba Kazimierza Haura udane małżeństwo stanowi podstawę 

prawidłowego funkcjonowania gospodarstwa, nic więc dziwnego, iż tematyka 

ta znalazła się w dziele, którego znaczna część poświęcona jest – jak czytamy 

w tytule – „sekretom ekonomiej ziemiańskiej”.  
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Kobiece włosy w Indiach – kontekst kulturowy, 

tradycyjna kosmetologia i Ajurweda 

dr hab. Dorota Kamińska-Jones prof. UMK, Wydział Sztuk Pięknych, Uniwersytet 

Mikołaja Kopernika w Toruniu 

Wystąpienie poświęcone będzie problematyce kobiecych włosów w Indiach.  

Jest to zagadnienie niezwykle interesujące z różnych powodów. Przede wszystkim 

włosy stanowią niezwykle ważny element kobiecej urody, do którego 

w Indiach przywiązuje się dużą wagę. Podczas referatu omówiony zostanie 

szeroki kontekst kulturowy, w tym wierzenia, obyczaje, magia i przesądy 

związane z kobiecymi włosami. Uwaga skupiona zostanie między innymi na 

symbolice poszczególnych rodzajów uczesania, przede wszystkim, najważniejsze 

w tym kontekście, rozróżnienie między włosami rozpuszczonymi i spiętymi. 

Analizie poddana zostanie również problematyka konotacji włosów 

z seksualnością i wywodzące się z tych związków wierzenia i obrzędy (np. 

odprawiane podczas zaślubin). Oprócz tego wskazany  zostanie również 

aspekt magiczny, w tym między innymi użycie kosmyków w różnych celach 

w magii. Ważnym zagadnieniem w tym kontekście będzie też przeanalizowanie  

znaczenia włosów u bogiń panteonu hinduskiego, w tym np. u bogini Kali czy 

Durgi. W dalszej części przedmiotem zainteresowania będzie również 

spojrzenie z punktu widzenia tradycyjnej kosmetologii indyjskiej, w tym 

medycyny – Ajurwedy. Omówione zostaną typy włosów według rozumienia 

ajurwedyjskiego, różne typy zabiegów, jakim poddaje się włosy i skalp, w tym 

mycie, masaż, olejowanie, odżywianie, suszenie w dymie. Wskazane zostaną 

składniki, mieszanki oraz sposoby przeprowadzania poszczególnych 

procedur, ze szczególnym wskazaniem na ich celowość, mając na uwadze 

rozmaite aspekty, w tym fizyczny, duchowy i magiczny. Omówiona zostanie 

również dostępność na rynku polskim poszczególnych składników oraz 

przedstawione będą rady i wskazówki, np. czym się kierować przy ich 

doborze. Wielowymiarowość podejścia do niniejszego zagadnienia umożliwi 

pełniejsze zrozumienie tego aspektu kobiecego świata urody i magii 

w Indiach. Wykład będzie ilustrowany dużą liczbą rycin oraz fragmentami 

filmów. 
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Znane i nieznane, dobre i złe, piękne i brzydkie –  

kobiety w średniowiecznej dwoistości 

dr hab. Barbara Kowalska, Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Humanistyczno-

Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie 

Stwierdzenie, że średniowiecze funkcjonowało w swoistej dychotomii 

przekonań i wyobrażeń, nie należy do odkrywczych. Dwoistość ta wypływa 

z tekstów epoki i jest mocną, zauważalną kategorią. Wskazywanie, dzielenie 

i sytuowanie ludzi, istot nieziemskich, rzeczy czy idei w dwóch przeciwnych 

światach było stałym elementem średniowiecznych narracji. Bóg i diabeł, 

dobro i zło, dusza i ciało, świat ukryty – niewidzialny i ziemski – widzialny, 

nadprzyrodzony i realny, sacrum i profanum, zbawienie i potępienie, wieczność  

i doczesność, chrześcijaństwo – pogaństwo, swojskość – obcość, bieda 

i bogactwo – to jedynie kilka opozycyjnych kategorii, według których 

budowane były średniowieczne wyobrażenia o człowieku i wszechświecie. 

Spuścizna piśmienna epoki, dzięki której te wyobrażenia poznajemy, ukazała 

mnóstwo kobiecych typów, mimo powszechnego twierdzenia ugruntowanego 

naukową refleksją, że średniowiecze to epoka  dominacji mężczyzn w wielu 

obszarach życia. Ukazała więc kobiety znane i nieznane, rządzące i rządzone, 

biedne i bogate, potępione i podziwiane, grzeszne i bogobojne, wyzwolone 

i hołdujące tradycji, niezależne i podporządkowane, pokorne i dumne, święte 

i czarownice, poganki i chrześcijanki, włóczące się i osiadłe (usytułowane 

w rodzinie i społeczności), swoje i obce, piękne i brzydkie, mądre i głupie, 

realne i fantastyczne, nieme i mówiące, wreszcie dobre i złe. Otwarty w ten 

sposób katalog można uzupełniać. Ostatnia para przeciwieństw jest niezwykle 

pojemna, albowiem mieści w sobie mnogość wymienionych wyżej kontra-

stujących kategorii. Poprzez odpowiednio dobrane i dookreślone dobro i zło 

twórcy epoki mogli spełniać jedną z podstawowych funkcji – umoralniać 

odbiorcę. Rozważaniom na przywołany temat niezmiennie towarzyszy 

pytanie – jak w tekstach epoki, które cechuje schematyzm, szukać praw-

dziwych kobiet, czyli historii prawdziwej? Wszak dzieje średniowiecza były 

najczęściej kreowane, a nie wiernie opisywane. Prawda o kobietach epoki 

ukryta jest zatem między wierszami. 
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Bohaterka drugiego planu – George Sand (1804-1876) 

w chopinologii polskiej. Architektura obecności 

i możliwości przemian wizerunku 

Iwona A. Siedlaczek, iasiedlaczek@wp.pl, Szkoła Muzyczna I i II st. im. 

T. Szeligowskiego w Lublinie, smszeligowski.edu.pl 

Amantine Aurore Lucile Dupin, primo voto Dudevant, która przeszła do 

historii literatury jako George Sand (1804-1876), jest obecna w prawie każdej 

pozycji polskiej literatury chopinologicznej. Nie może być inaczej, skoro 

jedna z najsłynniejszych w kulturze l’amitié amoureuse trwała lat dziewięć, 

co oznacza prawie czwartą część życia Fryderyka Chopina (1810-1849). 

Obecność przyjaciółki kompozytora w biogramach, monografiach, artykułach 

jest więc oczywistością. Sand jest tam jednak bohaterką drugiego planu, tłem 

bezprzykładnego kultu kompozytora w Polsce. W tym kontekście obraz 

wybitnej osobowości literatury swego czasu, do dziś dnia nie do końca 

poznanej kobiety twórczej, która mówiła własnym głosem na długo przed 

powstaniem ruchu feministycznego, domaga się dookreślenia i przewarto-

ściowania. W artykule autorka za pole wyjścia bierze prace muzykologiczne 

(m.in. Mieczysława Tomaszewskiego, najistotniejsze) i bardzo istotne literacko-

muzyczne Jarosława Iwaszkiewicza, aby postawić im pytania o  obraz George 

Sand jaki ukształtowały w kulturze polskiej XX w. Kult Chopina często 

przesłaniał możliwość innego spojrzenia na obecność pisarki w życiu 

kompozytora niż patriarchalny, nieco mizoginistyczny, wyższościowy. „Nie 

chodzi mi bynajmniej jakąś rehabilitację pani Sand” pisał muzykolog Henryk 

Opieński, aby po ujawnieniu wszystkich negatywnych cech jej płci 

i charakteru dodać: „mimo wszystko n i e m o ż n a utrzymać,  że miłość pani 

Sand zniszczyła i złamała Chopina duchowo i fizycznie” (Chopin, Lwów 1909, 

s. 60). Autorce także nie chodzi o rehabilitację, ale o takie fakty, które pokażą 

George Sand nie w krzywym zwierciadle XIX w. opinii, stereotypów 

i przesądów, ale w świetle zdobyczy współczesnej biografistyki, prac femini-

stycznych, genderowych i własnych dzieł pisarki. W XXI w. nie sposób 

bowiem pominąć obecności tych badań i doświadczeń, których wynikami 

autorka posłuży się by naszkicować portret wybitnej pisarki i  kobiety 

twórczej, jaki mógłby pojawić się w kulturze polskiej.  
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Carmen „La Coja”, czyli kilka słów o kulturze „kalekiej” 

Tomasz Jerzy Brenet, tj.brenet@gmail.com, Instytut Neofilologii, Wydział Huma-

nistyczo-Społeczny, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, 

https://www.ath.bielsko.pl 

Zgłoszone wystąpienie ma na celu przeanalizowanie sytuacji kobiet repre-

zentujących najliczniejszą mniejszość etniczną w Stanach Zjednoczonych 

w oparciu o literacką postać Carmen Santos – głównej bohaterki powieści 

Peel My Love Like an Onion (1999) amerykańskiej pisarki meksykańskiego 

pochodzenia Any Castillo. Na wybranym przykładzie powieściowym ukazane 

zostają współdzielone podstawowe problemy i dylematy kulturowe 

społeczności, która przez swoją (domniemaną?) odmienność (bez względu na 

to w jakich kategoriach byśmy ją zdefiniowali) nie może dostosować się 

społecznie do preferowanego systemowo modelu narodu – przy czym ów 

„niedostosowanie” wynika nie tyle z własnych obiekcji przedstawicieli  

mniejszości, co z istniejącej struktury społeczno-kulturowej decyzyjnego 

mainstreamu i mechanizmów dominacji zakorzenionych w systemie państwa. 

W świetle strukturalnego wykluczenia wskazane zostają kluczowe elementy 

krytyki zastanego ładu, które znalazły swój wyraz w wybranym dziele 

literackim, takie jak: krytyka mocno ekskluzywnego charakteru i powierz-

chowności kultury dominującej w kraju gospodarza, nierówność kobiet 

z państw Trzeciego Świata, kryzys rodziny i relacji społecznych czy nieustanna  

walka z kulturowymi stereotypami stanowiącymi przeszkodę na drodze do 

samostanowienia i dobrobytu. Ze względu na dwoisty charakter poruszanej 

problematyki (tj. pozycja kobiety oraz status etniczny) – analiza prowadzona 

jest z wykorzystaniem zarówno perspektywy dyskursu feministycznego, jak 

i ujęcia nauk społecznych. 
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Czarownica jako istota nadprzyrodzona wykorzystująca 

tajniki przyrody do wywierania wpływu na życie 

człowieka w dawnej Polsce 

Katarzyna Korneluk-Markiewicz, k.m.korneluk@gmail.com, Akademia Ignatianum 

Tematem niniejszych rozważań była próba odpowiedzi na pytanie, jaki 

wpływ miały wierzenia w czarownice na człowieka. Na wstępie należało 

wyjaśnić, kim była wiedźma, aby następnie wskazać wyrazem, czego były 

wierzenia w czarownice i w jakim stopniu wiązały się one z przyrodą 

i krajobrazem. Analiza dotyczyła głównie literatury z XIX wieku, w której 

zostały opisane wierzenia ludu w istoty półdemoniczne. Ponadto należało 

zrozumieć mentalność człowieka – mieszkańca ówczesnej wsi i jego 

położenie w krajobrazie. Wobec powyższego każdy dzień związany był 

z pracą gospodarską, uprawą roli, hodowlą bydła, dzięki którym człowiek 

mógł zapewnić sobie byt. Podstawowym zmartwieniem człowieka była obawa 

przed zniszczeniem upraw i chorobami zwierząt gospodarskich, które 

decydowały o jego przeżyciu. Zatem wokół wiejskiego domostwa powstawały 

wierzenia, które miały na celu oswojenie rzeczywistości gospodarskiej. 

W związku z zachwianiem się równowagi na wsi, np. z powodu suszy, powodzi,  

gradu niszczącego plony, chorób ludzi i zwierząt szukano osoby winnej tego 

stanu rzeczy, a mianowicie kobiety mającej konszachty z diabłem. Efektem 

tego było wykształcenie się apotropeicznych czynności stosowanych przeciw 

działaniom czarownic. Wiedźmy miały moc wpływania na siły natury i mogły 

nimi manipulować. Przebywanie czarownic na odludziu udowodniło, że były 

one w stałym kontakcie z przyrodą. Według K. Moszyńskiego powodowanie 

chorób było przypisywane przedmiotom i zjawiskom przyrody, które otaczały 

ówczesną ludność. Zatem wiatr był uważany za nosiciela chorób i czarów. Na 

rozwinięcie niniejszego tematu miały wpływ wybrane dzieła literatury, m.in. 

O. Kolberga, K. Moszyńskiego, R. Berwińskiego, które stanowiły niezrównane 

źródło wiedzy, a także były fundamentem oraz inspiracją dla analizowanego 

problemu. Przestrzeń przyrodnicza była wyrazem stapiania się ze sobą 
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pierwiastków doczesnych z nadprzyrodzonymi. Świadczyła o tym wiara 

w pojawianie się istot „nie z tego świata” nocą oraz podczas niektórych świąt 

(sabaty na Łysej Górze, noc świętojańska). Z bogactwa wierzeń i przesądów 

wiejskich powstały podania ludowe, które były skarbnicą wiedzy nt. życia 

codziennego w epoce nowożytnej. Praca z materiałem tekstowym ukazała 

rolę krajobrazu przyrodniczego nie tylko, jako miejsca zamieszkania istot 

nadprzyrodzonych, ale również obszaru, z którego czarownice czerpały swoją 

moc. Przestrzeń lasu, górskie zbocza były bogate w zioła i wiele innych roślin 

i zwierząt, które stanowiły składniki do sporządzania magicznych napojów, 

czy trucizn. Z punktu widzenia ekokrytki (a więc wpływu środowiska na 

człowieka i ich wzajemnych relacji) uważam czarownicę za postać 

wykorzystującą tajniki przyrody do wywierania wpływu na życie człowieka, 

a zatem pośrednika w relacji człowiek – środowisko naturalne. 
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Filmowe modele kobiet ukazane w polskim kinie 

Monika Lender-Gołębiowska, monikalender@vp.pl, Koło Naukowe Medioznawców 

Podróżników UKSW, Wydział Teologiczny, Uniwersytet Kardynała Stefana 

Wyszyńskiego w Warszawie, www.teologia.uksw.edu.pl 

Obraz kobiety w filmie polskim na przestrzeni lat ulegał licznym prze-

mianom. Od czasów, kiedy na ekranie można było zobaczyć elegancko ubrane 

damy, o nienagannych manierach. Aż do współczesnego wizerunku kobiety 

niezależnej, pracującej, a niekiedy wulgarnej. Faktem jest, że współczesna 

kinematografia wpływa na nierealistyczne postrzeganie rzeczywistości. Sfera 

obrazu, a tym samym filmu znacząco oddziałuje na psychikę i rozwój 

osobowości człowieka. Film, mediosfera człowieka oraz modele kobiecości 

w polskich ekranizacjach kinematograficznych. To trzy punkty na mapie 

przyszłości medioznawstwa, które dotychczas nie zostały precyzyjnie 

przebadane. Dana tematyka została podjęta, ponieważ jest niezauważalna 

w świecie filmu oraz kinematografii polskiej. W narodowych ekranizacjach 

brak jest namysłu nad obrazowanymi postaciami kobiet.  

Należy poszukać odpowiedzi na pytania: Jakie modele kobiet można 

wyodrębnić w polskich filmach fabularnych? Jakie kryteria oceny zastosować? 

Czy filmy promowane w kinach mają wpływ na trendy panujące wśród 

młodego pokolenia Polek? Jaki wpływ na psychikę, duchowość oraz osobowość  

człowieka, mają współczesne przekazy audiowizualne? Jak postrzega kobietę 

współczesne społeczeństwo? Czy kobieta jest osobą, czy ozdobą w filmie?  

Realizacja wystąpienia jest niezwykle istotna dla badań medioznawczych 

oraz teologii mediów. Pozwoli ona bowiem wypełnić lukę w istniejących 

obecnie studiach filmoznawczych, a także uporządkuje i nazwie przekaz 

medialny, który obecnie odbierany jest bezkrytycznie oraz bezrefleksyjnie. 

Skuteczną metodą w danym zagadnieniu będzie krytyczna analiza przekazów 

audiowizualnych, skupiająca się na badaniach jakościowych.  
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„Kobieta fatalna” i stateczna matka, czyli Franka i Ulana 

z „Chama” Elizy Orzeszkowej: konfrontacja miejskiego 

trybu życia z wiejską tradycją 

Agnieszka Suchy, suchy.agnieszka@gmail.com, Uniwersytet Śląski 

Eliza Orzeszkowa znana jest m.in. z umiejętności kreowania wyrazistych 

portretów bohaterek literackich, uosabiających przeobrażenia w zakresie 

myślenia o kobietach; celem referatu było zestawienie dwóch portretów 

kobiecych z powieści „Cham” Elizy Orzeszkowej oraz przeanalizowanie ich 

w kontekście XIX-wiecznych paradygmatów postaci, np. femme fatale. 

Dokonano tego na zasadzie kontrastu, wziąwszy pod uwagę zagadnienia takie 

jak histeria kobieca, różnice w mentalności miejskiej i wiejskiej, związane 

z postrzeganiem roli kobiety, stosunek do rodziny. 

Pojawienie się Franki Chomcówny w życiu Pawła  Kobyckiego, tytułowego 

„chama”, zupełnie zmienia spokojne dotychczas życie społeczności wiejskiej. 

Wybranka owdowiałego rybaka wprawia w osłupienie mieszkańców wsi 

swobodą obyczajów, ekspresją, nawykami i stosunkiem do innych. Jej 

nietypowe dla miejscowej ludności zachowanie staje się przedmiotem 

codziennych rozmów. Osobowość i tryb życia Chomcówny szczególnie 

zyskują na wyrazistości w kontekście portretu Ulany, siostry Pawła 

Kobyckiego, którą zwyczaje Franki oburzają. Odmienny jest także stosunek 

bohaterek wobec mężczyzn, co również uwzględniono w referacie. 

W wystąpieniu odwołano się m.in. do pozycji Trześniowskiego i Tryfan; 

kreacje bohaterek przeanalizowano w kontekście XIX-wiecznych przemian 

kulturowych i paradygmatów postaci literackich. Nadrzędnym celem wystą-

pienia jest jednak reminiscencja stworzonych przez Orzeszkową – niezwykle 

barwnych – portretów przy jednoczesnym wyeksponowaniu destrukcyjnego 

oddziaływania na siebie dwóch kobiet, przybyłych z różnych światów, 

reprezentujących zgoła odmienne środowiska i style  życia. 
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Kobieta w Polsce, w Europie i na świecie  

a jej (anty)kruchość 

Bernadetta Pieczyńska, bernadetta.pieczynska@wsjo.eu, Wyższa Szkoła Języków 

Obcych im. Samuela B. Lindego w Poznaniu, Katedra Kształcenia Zintegrowanego, 

www.wsjo.pl 

Sytuacja geopolityczna naszego kraju historycznie sprzyjała wykształceniu  

modelu Matki-Polki. Kobiety silnej, samodzielnej i samowystarczalnej, 

z konieczności, rzadko z wyboru. Dziś zdarza się jeszcze, że polscy dżentel-

meni przepuszczają ją w drzwiach, całują w rękę i niosą za nią pakunki. 

Najczęściej jednak to na jej kruchych barkach spoczywa większy ciężar 

odpowiedzialności i logistycznej organizacji codzienności niż na ramionach 

jej partnera. Jeśli partner przy niej jest.   

W sytuacji choroby przewlekłej dziecka, często to matka właśnie staje się 

co najmniej dwufunkcyjna. Jest i matką, i ojcem w jednym/w jednej. Jaki jest 

status polskiej kobiety, w polskim patriarchalnym jednak, choć słabnącym 

w maczyzmie społeczeństwie? A może ciągle nam blisko do afrykańskiego 

dyskursu, w którym kobiety i dzieci głosu raczej nie mają, i zgodnie z tytuło-

wym hasłem nigeryjskiej pisarki, Chimamandy Ngozi Adichie, z szacunku dla 

kobiet „Wszyscy powinniśmy być feministami”? 

Kościół, kuchnia i dziecko czy raczej samorozwój i zasada maski tlenowej 

w samolocie powinny ukierunkowywać kobietę ku jej spełnieniu?  

Czy w tak zmiennym, niezrozumiałym już świecie, w jakim przyszło nam 

żyć można kondycję kobiety rozpatrywać wg talebowskiej triady: krucha, 

wytrzymała, antykrucha? A może jest tak, jak powiedziała Olga Tokarczuk: 

wszyscy na świecie przerabiamy traumę mizogynii? Nie można też bagate-

lizować zweryfikowania – jak w świecie Zachodu realizuje się dziś model 

chińskich matek tygrysic.  

Nad tymi niełatwymi i pojemnymi problemami spróbowaliśmy zatrzymać 

się, by określić kondycję kobiety w dzisiejszej Polsce, Europie, w świecie, 

a także rozważyć kiedy dbająca o siebie, często wbrew przeciwnościom losu,  

kobieta postrzegana jest jako (anty)bohaterka. 
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Kobieta, poetka, „niegrzeczna dziewczynka”, 

czyli analiza twórczości patronek nowego pokolenia 

współczesnej poezji kobiecej w Tamilnadu  

(Indie Południowe) 

Iga Bielawska, igaweronikabielawska@gmail.com, Katedra Azji Południowej, 

Wydział Orientalistyczny, Uniwersytet Warszawski 

Celem pracy była analiza mało znanej współczesnej literackiej twórczości 

kobiet w języku tamilskim na terenie południowoindyjskiego stanu Tamilnadu  

oraz prezentacja utworów czterech współczesnych poetek, które uznaje się za 

swoiste patronki nowego pokolenia kobiecej poezji tamilskiej. Należą do 

nich: Kutti Rewadi, Maladi Majdri, Salma, oraz Sukirtarani. Analiza 

twórczości powyższych poetek pozwoli na wyznaczenie wspólnego motywu 

pojawiającego się w poetyce każdej z nich. Stanowi go polityka seksualności, 

a także związek kobiety z jej ciałem. W patriarchalnym społeczeństwie 

tamilskim kobietom nie przystoi operowanie takimi pojęciami, dlatego też 

utwory tych poetek uznano za obsceniczne. 

Pierwszym ogniwem prowadzącym do trwającej do dziś zaognionej debaty 

społecznej poświęconej ich twórczości była publikacja zatytułowana Piersi 

stworzona przez Kutti Rewadi, która wywołała oburzenie w świecie literackim, 

jak i poza nim. Stała się także natchnieniem dla innych poetek. Pomimo 

rozgłosu poetki nie zyskały poparcia wśród tamilskiej społeczności artystów, 

bowiem jeden z przedstawicieli tamilskiego przemysłu filmowego publicznie 

stwierdził, że kobiety trudniące się pisaniem i posługujące się taką tematyką 

powinny stać się żywymi pochodniami ustawionymi w rzędzie na jednej 

z głównych ulic miasta Ćennaj. Narastająca fala krytyki oraz brak zrozu-

mienia prawa każdego poety do wyrażania swojej twórczości nie powstrzy-

mały patronek nowego pokolenia kobiecej poezji tamilskiej przed dalszym 

tworzeniem. Finalnie sklasyfikowano je jako „niegrzeczne dziewczynki”, 

które tworzą poezję ciała. Na przestrzeni wieków tradycja tamilska stworzyła 

jasny i precyzyjny obraz dobrej i czcigodnej kobiety. Niewątpliwie wyznaczają 

go takie cechy jak skromność, uległość czy wrodzone poczucie wstydu. Te 

cztery poetki postanowiły być bezkompromisowe, nieustraszone i szczere. Praw-

dziwie reprezentujące fenomen nowego nurtu poezji kobiecej w Tamilnadu.  
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Maria Szymanowska –  

kobieta, matka, pianistka i kompozytorka 

Karolina Turek, km.turek@student.uw.edu.pl, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza 

w Poznaniu, Wydział Nauk o Sztuce, https://wnos.amu.edu.pl/ 

W historii muzyki znamy wielu sławnych i docenianych kompozytorów , 

jednak o kobietach w tym zawodzie niestety słyszymy mało. Główną przyczyną  

była zapewne pozycja kobiet w społeczeństwie. W małym leksykonie „1000 

kompozytorów” Mieczysławy Hanuszewskiej znajdziemy opisanych ich mniej 

niż 10. Jedną z pierwszych kobiet, która zrobiła europejską karierę jako 

koncertująca pianistka i kompozytorka była Maria Szymanowska.  

Maria była kobietą niezwykle utalentowaną. Rozwódka z trójką dzieci. Aby 

zapewnić sobie i dzieciom dobry byt musiała pracować – zajmowała się 

kompozycją (Ballady Mickiewicza, Nokturn B-dur), dawała koncerty i udzielała 

prywatnych lekcji na fortepianie. Przedstawicielka polskiego romantyzmu 

w muzyce. Środowisku pozamuzycznemu może być znana jako teściowa Adama  

Mickiewicza, jednak to nie dzięki znanemu poecie stała się sławna. Od 

najmłodszych lat wykazywała wybitne zdolności muzyczne. W późniejszym 

czasie wyjeżdżała na liczne tournée, gdzie podziwiali ją m.in. Goethe, który 

wypowiedział się w o niej w następujący sposób: „talent graniczący 

z szaleństwem” oraz „czarowna Wszechmogąca w królestwie dźwięków”, 

a sam Cherubini zadedykował jej swoją Fantazję C-dur.  

Oprócz wirtuozką fortepianu Maria była również kompozytorką. Zostawiła 

po sobie ponad 100 utworów. Są to głównie utwory fortepianowe, tworzone 

w popularnym w tamtym czasie stylu brillant. Do najwybitniejszych utworów 

nalezą m.in. Nokturn B‑dur, Etiuda F‑dur, czy pieśni (Świtezianka).  

Jej utwory cechuje niespotykana śpiewność, kojarząca się z ludzkim głosem.  

Nad osiągnięciem tego celu artystka pracowała przez wiele lat, studiując 

metody śpiewu wielu śpiewaczek. Aby zrozumieć jej utwory i potrafić 

w należyty sposób je wykonać zaleca się wcześniejsze przestudiowanie 

muzyki wokalnej.  

Kompozytorka w świadomy sposób odrzuciła panujące ówcześnie stereotypy  

kobiety zajmującej się wyłącznie domem oraz zawodu kompozytora jako 

typowo męskiego i wskazała drogę kolejnym kobietom pragnącym spełniać 

swoje marzenia i poświęcić się muzyce. 
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Między nauką a macierzyństwem –  

kobieta w sztuce „Zawód” Macieja Szukiewicza 

Paulina Przepiórka, paulinaprze@kul.pl, Szkoła Doktorów KUL, Katedra Literatury 

Pozytywizmu i Młodej Polski, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II 

Wystąpienie zostało poświęcone postaciom kobiecym w nieopublikowanej 

dotąd realistycznej sztuce autorstwa Macieja Szukiewicza (1870-1943) pod 

tytułem „Zawód” z 1917 roku. Ten niesłusznie zapomniany prozaik, poeta, 

dramaturg, krytyk literacki a także historyk sztuki tworzył w czasach 

świetności Młodej Polski. Część pozostawionej przez artystę spuścizny nie 

została dotąd wydana. Niemal wszystkie z jego utworów były wielokrotnie 

wystawiane na deskach Teatru Miejskiego w Krakowie (dziś Teatru im. 

Juliusza Słowackiego), ale też w teatrach w Warszawie, Lwowie czy Poznaniu. 

W analizowanym dramacie poruszono między innymi problem samotnego 

macierzyństwa z wyboru, kwestię sygnalizowaną także przez innych twórców 

generacji młodopolan. Widzieli oni zagadnienie macierzyństwa jako ważną 

sferę życia kobiety, ale – inaczej niż dotąd – zgadzali się na to, by kobieta 

sama decydowała o tym, czy chce być matką. Główna bohaterka utworu głosi 

odważną jak na realia przełomu XIX i XX wieku teorię – przyznaje sobie 

prawo do bycia matką, aczkolwiek nie widzi potrzeby dzielenia doświad-

czenia rodzicielstwa z mężczyzną, a  tym bardziej z mężem. Co więcej, jak na 

przedstawicielkę świata nauki przystało, swoich twierdzeń nie pozostawia 

jedynie w sferze założeń i domniemywań – zgodnie z tym co głosi, rodzi 

nieślubne dziecko. Szukiewicz w swojej sztuce ukazuje obraz kobiety 

wyzwolonej, która w krótkim czasie konforntuje swoje ideały z realiami jej 

płci i środowiska, i uświadamia sobie, że jej przykonania nie mają prawa bytu 

w rzeczywistości, w której przyszło jej żyć. 
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Motyw kobiety w literaturze niemieckojęzycznej Łodzi 

początku XX wieku 

Arkadiusz Belicki, arkbel@st.amu.edu.pl, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej, 

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, www.wfpik.amu.edu.pl, 

www.amu.edu.pl 

Na początku XIX w. Łódź była miastem bez wielkiej przeszłości, w którym 

nie istniało życie kulturalne i literackie. Korzystne warunki polityczno-

gospodarcze w II połowie XIX w. przyciągnęły do Łodzi wielu osadników 

z krajów niemieckich, jak również w późniejszym okresie ludność polską 

i żydowską. W zaskakująco szybkim tempie rozwinęła się z małej, niewiele 

znaczącej miejscowości w wielkoprzemysłową metropolię, w której kwitło 

również lokalne życie literackie i artystyczne. 

Przybywający do miasta osadnicy zaczynali budować wszystko „od nowa”. 

Posługiwali się przy tym wzorcami kulturowymi, które przywieźli ze swoich 

małych ojczyzn. Na przestrzeni kilkudziesięciu lat rozwinęła się literatura 

charakterystyczna tylko dla tego miejsca. Jej rozwój był niezależny od ówcześnie 

panujących nurtów literackich zarówno polskich, jak i niemieckich. Kiedy 

w mieście pojawiły się pierwsze niemieckie gazety, na ich łamy wkroczyła 

twórczość lokalnych autorów i autorek. Należeli do nich m.in. Theodore 

Abel, Kamill Hoffmann, Adolf Kargel, Bruno Raymond, Olenka Teschner, 

Sigismund Banek. Tworzyli oni proste teksty, a wśród nich wiersze, opowia-

dania, felietony oraz dramaty, które odzwierciedlały ówczesne realia łódzkiego  

społeczeństwa. 

Celem niniejszego referatu uczyniono analizę wybranych dzieł literackich 

Niemców łódzkich, w których znamiennym elementem są postaci kobiece, 

nadające ich treści specyficzny charakter. Są one z jednej strony przedstawione  

jako matki, córki, siostry, narzeczone, żony i kochanki, z drugiej zaś – 

w przestrzeni publicznej – przede wszystkim jako kobiety w świecie zdomi-

nowanym przez mężczyzn. Istotny aspekt rozważań stanowiła współczesna 

recepcja twórczości niemieckojęzycznych mieszkańców Łodzi ubiegłego 

stulecia. Szerokie spektrum tematyczne związane z próbą odczytania poszcze-

gólnych dzieł może stanowić owocny przyczynek w interdyscyplinarnym 

panelu dyskusyjnym. 
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Motyw matki w „Piaskowej Górze” Joanny Bator 

Daria Targosz, daria.targosz@student.up.krakow.pl, Instytut Filologii Polskiej, 

Wydział Nauk Humanistycznych, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie 

W pracy przedstawiono motyw matki w powieści Joanny Bator „Piaskowa 

Góra”. Fabuła książki zogniskowana jest wokół relacji dwóch głównych 

bohaterek – matki (Jadzi Chmury) i córki (Dominiki Chmury). Głównym 

założeniem pracy była teza, że wzajemna  odmienność Jadzi i Dominiki 

(fizyczna, światopoglądowa) jest generatorem skomplikowanych relacji między  

bohaterkami. Celem pracy było poddanie analizie i interpretacji obecnego 

w powieści autorki „Gorzko, gorzko” motywu matki oraz relacji matka-córka, 

a także omówienie zastosowanych w powieści zabiegów narracyjnych 

związanych z postacią Jadzi Chmury jako matki. Metodologia pracy oparta 

została na koncepcji somatopoetyki w ujęciu Anny Łebkowskiej. Z przepro-

wadzonej analizy wynika, że problematyczne relacje  bohaterek powieści 

wiążą się ze zmianami kulturowymi i społecznymi, ale także z zagadnieniem 

cielesności. Anna Łebkowska powiada, że „ciało  miast np. powłoki dla tego, 

co wewnętrzne, pojmowane jest także na sposób fragmentaryczny, przekra-

czający podział na wnętrze i zewnętrze i zarazem niedający się w pełni 

zapisać znaczeniami”. Zacieranie się granic tego, co cielesne i mentalne 

widoczne jest także w sposobie konstruowania postaci matki w powieści 

Joanny Bator. Związane z cielesnością atrybuty matki doskonale oddają 

różnice między jej właściwościami osobowościowym, a mentalnością córki. 

Zaznaczony kontrast zewnętrzny pomiędzy bohaterkami symbolizuje przeci-

wieństwa ich osobowości. Właściwości psychiczne i fizyczne są ze sobą ściśle 

powiązane i wzajemnie się warunkują. Cielesność głównej postaci pełni 

funkcję elementu znamionującego jej osobowość, która jest całkowitym 

przeciwieństwem tego, co prezentuje córka bohaterki, co stanowi główną 

przyczynę problematycznego macierzyństwa i „córectwa” ukazanego 

w „Piaskowej Górze”. 
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Nieznane (ciągle) bohaterki nowel Marii Konopnickiej 

Beata K. Obsulewicz-Niewińska, beataobs@kul.pl, Katedra Literatury Pozytywizmu 

i Młodej Polski KUL, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II 

Wystąpienie poświęcono nowelom Marii Konopnickiej, których bohater-

kami są kobiety. Zaproponowano nowe odczytanie znanych tekstów (np. 

Krysta, Panna Florentyna, Anusia, Banasiowa), ale też mniej znanych małych 

próz pisarki (Józefowa. Studium z natury, Terka, Dziady, Maryśka). 

M. Konopnicka jest znana jako autorka mistrzowskich tekstów nowelistycznych, 

z których wiele uznanych zostało za arcydzieła literatury polskiej.  W swej 

twórczości dużo uwagi poświęcała położeniu i prawom kobiet, między innymi 

jako redaktorka czasopisma dla kobiet „Świt” (1884-1887) oraz felietonistka 

w prasie warszawskiej. Z autopsji (jako matka, uczestniczka życia społecz-

nego, podróżniczka, intensywnie publikująca twórczyni w dziedzinach nowe-

listyki, poezji, publicystyki zaznajomiona z polskim rynkiem wydawniczym) 

znała realia życia, stanowiące codzienność kobiet „z różnych sfer”. Jej życie 

prywatne, którego tajemnic pilnie strzegła, do dziś intryguje badaczy, także 

tych związanych z nurtami refleksji feministycznej. Cel wystąpienia 

stanowiło ukazanie wnikliwie sporządzonych portretów kobiet, które wiele 

mówią o realiach doli kobiet w XIX wieku, ale mają też walor ponad-

czasowych prezentacji fenomenu kobiecości. W zaprezentowanych analizach 

ukazano środki, którymi artystka posługiwała się, by stworzyć wyraziste 

sylwetki kobiet, a jednocześnie dramatyczne sytuacje życiowe  składające się 

na życie kobiet w XIX wieku na ziemiach polskich. Wystąpienie dowodzi, że 

choć wiele wiemy o tajnikach sztuki pisarskiej Konopnickiej, jej spuścizna 

może być nadal atrakcyjna dla współczesnych odbiorców. 
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Obraz kobiety w języku francuskim na podstawie TLFi 

Patrycja Kochaniec, patrycja.kochaniec94@gmail.com, Uniwersytet w Białymstoku 

Każdy członek danej społeczności, ucząc się swojego języka ojczystego, 

przyswaja zawarty w tym języku językowy obraz świata. Należy zaznaczyć, że 

językowy obraz świata czerpie z doświadczenia danej społeczności, jest 

potoczny i nie ma bezpośredniego związku z wiedzą naukową.  

Warto również zwrócić uwagę na fakt świadczący o tym, że język ewoluuje 

wraz z rozwojem cywilizacyjnym, wraz ze zmianami społecznymi.  

Celem pracy jest rekonstrukcja językowego obrazu kobiety w języku 

francuskim na podstawie Trésor de la Langue Française Informatisé (TLFi). 

Rekonstrukcja językowego obrazu kobiety odbywa się na podstawie danych 

leksykalnych i przysłów, które mają charakter skonwencjonalizowany 

i odzwierciedlają kulturowy model języka.  

Przedstawiona w niniejszej pracy definicja kognitywna kobiety jest 

uporządkowana w następujący sposób: kategoria nadrzędna, cechy fizyczne, 

relacje z mężczyznami, cechy stereotypowo przypisywane kobiecie.  

Warto zaznaczyć, że stereotypowo przypisuje się kobietom cechy takie jak 

słabość: n'être qu'une femme [być tylko kobietą], piękno. Co ciekawe, 

w języku francuskim słowo femme oznacza zarówno kobietę, jak i żonę. 

Sugeruje to, że najważniejszą rolą kobiety jest bycie żoną. Jednakże, warto 

zwrócić uwagę na to, że w języku francuskim istnieją określenia takie jak na 

przykład femme fort [silna kobieta] lub femme fatal [kobieta fatalna].  

Analizując obraz kobiety w języku francuskim, można wywnioskować, że 

jest on niejednorodny, niespójny, ewoluuje wraz ze zmianami społecznymi.  
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Portret nastoletniej matki a doświadczenie 

macierzyństwa w powieści pt. „Ono” Doroty Terakowskiej 

Magdalena Wójtowicz, madlene.msgdalena@gmail.com, Wydział Filologiczny, 

Uniwersytet Gdański, www.ug.edu.pl 

Macierzyństwo stanowi jedno z kluczowych doświadczeń somatycznych 

kobiety i jest ściśle związane z aspektami cielesnymi. Relacja łącząca kobietę 

i jej potomstwo to rodzaj szczególnej więzi, której towarzyszyć powinny 

przede wszystkim pozytywne konotacje. Już od chwili poczęcia świadoma swojej 

miłości do dziecka rodzicielka obdarza je dobrymi uczuciami i emocjami. Gdy 

macierzyństwo jest wolnym wyborem kobiety, może być uznawane za 

kwintesencję kobiecości i synonim szczęścia. Jednak nie zawsze wspomniane 

doświadczenie somatyczne jest równoznaczne z bezgraniczną miłością oraz 

poczuciem bezpieczeństwa. Istnieje grupa kobiet, które zostają matkami, 

choć psychicznie nie są przygotowane na wkroczenie w nowy etap swojego 

życia. Często są nimi dziewczęta w wieku nastoletnim. Niechciana ciąża bywa 

także skutkiem traumatycznych przeżyć. Wtedy jest przez kobiety traktowana  

w kategorii problemu, nie zaś radosnego okresu oczekiwania na dziecko. 

Celem wystąpienia jest podjęcie refleksji nad zagadnieniem współczesnego 

macierzyństwa w kontekście przedwczesnego doświadczenia roli matki. 

Zostanie w nim uwzględniona analiza utworu pt. „Ono” autorstwa Doroty Tera-

kowskiej. Fabuła wspomnianej powieść z zakresu współczesnej literatury 

polskiej traktuje o losach nastoletniej dziewczyny borykającej się z proble-

mem niechcianej ciąży. Utwór Doroty Terakowskiej porusza nie tylko kwestie 

związane z macierzyństwem, ale także z dojrzewaniem, aborcją, czy relacjami 

międzyludzkimi. Fabuła powieści ukazuje, w jaki sposób niechciane dziecko 

może wpłynąć na psychikę młodej matki pozornie niegotowej do sprawo-

wania jednej z życiowych ról, z którą musi spróbować się zmierzyć. 
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Postać Marii w „Córce Miecznika”  

Konstantego Majeranowskiego 

Agnieszka Jarosz, agjar@kul.pl, Katedra Dramatu i Teatru, Wydział Literaturo-

znawstwa, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II 

„Córka Miecznika, czyli Domy polskie XVII wieku” autorstwa Konstantego 

Majeranowskiego (1787-1851) to najprawdopodobniej ostatni utwór tego 

pracowitego twórcy sztuk okolicznościowych, obrazów dramatycznych, fars, 

melodramatów, komediooper i oper. Premiera tego „dramatu historycznego 

wierszem w 5 aktach” odbyła się w 1850 roku na scenie krakowskiej i lwowskiej  

i od tego momentu długo nie schodził on z afiszy wielu polskich teatrów 

prowincjonalnych (w Warszawie – ze względów cenzuralnych – mógł być 

grany dopiero od roku 1911).  

Podjęta analiza jest próbą przybliżenia postaci tytułowej Córki Miecznika 

w kontekście funkcjonującego w XIX wieku literackiego modelu kobiety, 

w tym też wzorca Kobiety Polki. Jako, że teatralne dzieje dramatu Konstantego  

Majeranowskiego stanowią fragment recepcji „Marii” Antoniego Malczewskiego, 

prezentowana postać kobieca ujęta została w odniesieniu do jej literackiego 

pierwowzoru, wykreowanego w arcydziele romantyzmu przedlistopadowego.  

Tekst stanowi również próbę odpowiedzi na pytanie, na ile na konstrukcję 

postaci Córki Miecznika wpływa – rozpoznawany w utworze Majeranowskiego – 

powrót do przedromantycznych wzorców literackich, zwłaszcza tragedii 

neoklasycystycznej, z drugiej zaś – oddziaływanie nurtu biedermeierowskiego, 

z którym niewątpliwie „Domy polskie...” są związane.  

„Córka Miecznika, czyli Domy polskie XVII wieku” jest utworem od 

początku pisanym z myślą o scenie i stanowi swoistą partyturę teatralną. 

Pomimo figurującego na karcie tytułowej dopisku autora plasującego tekst 

w obrębie dramatów historycznych, gatunkowo utwór Majeranowskiego 

przyporządkowywany jest przez badaczy literatury i teatru do melodramatu. 

Interesujący wydaje się wpisany w „Domy polskie…” zamysł scenicznej 

konstrukcji postaci, kształtowany przez właściwy melodramatowi styl  gry 

aktorskiej, a także jego realizacja przez aktorki kreujące postać Marii na 

scenie, m. in. Kwiatkowską (Poznań, sezon 1873/74), Marię Pankiewiczównę 

(Poznań, sezon 1882/83 i 1888/89) oraz Helenę Modrzejewską (Lwów, 1862).  
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Stereotypowy wizerunek współczesnej kobiety  

w prasie dla mężczyzn (na przykładzie  

amerykańskiego wydania „Men’s Health”) 

Karolina Kurowska, karolinakurowska@onet.pl, Instytut Neofilologii, Kolegium 

Nauk Humanistycznych, Uniwersytet Rzeszowski 

Pojęcie Wyidealizowanego Modelu Kognitywnego (Idealised Cognitive 

Model – ICM) postulowanego przez George’a Lakoffa (1987) ma fundamentalne  

znaczenie dla różnych metod analizy w Językoznawstwie Kognitywnym. 

Ponieważ wywodzi się z podejścia, które traktuje język jako system odzwier-

ciedlający konceptualizację świata przez mówiącego, stanowi nieocenione 

narzędzie umożliwiające opisywanie niektórych społecznych stereotypów 

funkcjonujących w nowoczesnych, zachodnich społeczeństwach. Dokonana 

analiza wpisuje pojęcie ICM w ramy dyskursu medialnego, przedstawia 

wizerunek kobiety we amerykańskich czasopismach dla mężczyzn, skupiając 

się na roli, jaką stereotypy i Wyidealizowane Modele Kognitywne odgrywają 

w określaniu znaczenia kobiet we współczesnej prasie. Badanie opiera się 

głównie na założeniu, że model KOBIETY jest modelem metonimicznym 

obejmującym kilka pod-modeli o stosunkowo nieskomplikowanej strukturze. 

Można założyć, iż magazyn „Men’s Health” wyraźnie popularyzuje jeden typ 

kobiety oparty głównie na pod-modelach, takich jak MIŁOŚĆ I SEKS (79 

przykładów), ŻYCIE RODZINNE (37 przykładów), oraz CECHY I PROCESY 

PSYCHOLOGICZNE (36 przykładów), które dominują nad innymi i prowadzą 

do dyskryminujących założeń i uogólnień. Kobieta jest więc postrzegana 

przede wszystkim w kategorii seksualności i jej roli w związkach damsko-

męskich (79 przykładów – MIŁOŚĆ I SEKS, 37 – ŻYCIE RODZINNE), ponadto 

zajmuje nierówną i podrzędną pozycję w stosunku do mężczyzn, a jej 

obowiązki ograniczają się do rodzenia i wychowywania dzieci.  
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Wizerunek kobiety w „Eklodze II”  

i w „Cynegetica” Nemezjana 

Anna Kucz, anna.kucz@us.edu.pl, Instytut Literaturoznawstwa, Wydział Huma-

nistyczny, Uniwersytet Śląski w Katowicach, www.us.edu.pl; 

Spuścizna Nemezjana, poety tworzącego w drugiej połowie trzeciego 

wieku n.e., w Północnej Afryce, prawdopodobnie w Kartaginie, nie jest zbyt 

imponująca, ale za to nacechowana subtelną zmysłowością. Poeta w swych 

utworach, do których zaliczamy cztery sielanki i 325 wersów traktatu 

„Cynegetica” („O łowiectwie”), stawia na urozmaicenie treściowe i styli-

styczne. Reinterpretując różne sceny i motywy, zaprezentowane w jego 

poezji łowieckiej i bukolicznej, można zauważyć, że wyłania się wśród nich 

obraz kobiety dość niekonwencjonalny i niejednorodny. Przeanalizowan ie 

tegoż wizerunku jest celem wystąpienia. O ile w traktacie „Cynegetica” mamy 

ukazane różne formy buntu, a także mechanizmy uwalniania się kobiet 

z obowiązującego modelu społeczeństwa patriarchalnego, o tyle w „Eklodze II” 

Nemezjana młoda kobieta występuje w scenerii fallocentrycznej. Zasygnali-

zowane zostaną również symptomy somatyczne, które służyły w postępowaniu  

dowodowym w sprawie utraty cnoty, prowadzącym do izolacji oskarżonej. 

Z pewnością sytuacja kobiet w trzecim wieku n.e. sprawiła, że Kartagińczyk 

odważył się zamanifestować kobiecą tożsamość w antytetyczny sposób. 

Z jednej strony kobieta w poezji bukolicznej Nemezjana jawi się jako istota 

słaba i podporządkowana, zaś w łowieckiej jako mająca dość siły i odwagi, by  

zrealizować swe dążenia, nawet jeśli nie wszyscy je akceptują. W tym celu 

zostaną omówione płaszczyzny, które nie zostały podjęte w dyskusjach 

naukowych, a które decydują o organizacji kompozycyjnej fraz Nemezjana.  
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