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Ewelina Franczyk1 

Motyw aktywnej kobiety  

w okresie starzenia się i starości 

1. Kobieta w okresie starzenia się i starości-charakterystyka 

Każdy z okresów w życiu, charakteryzowany jest na podstawie wieku kalenda-

rzowego. Tak też jest z okresem starości. Światowa Organizacja Zdrowia dokonuje 

podziału na cztery podokresy: wiek przedstarczy (45-59 lat), wczesna starość (60-74 

lata), późna starość (75-89 lat) oraz długowieczność (90 lat i więcej)2. Gerontologia 

dzieli osoby starsze na trzy grupy: młodszych starszych (60-75 lat), starszych starszych 

(75-89 lat) oraz najstarszych starszych (85 lat i więcej)3. Z kolei w psychologii 

przyjmuje się, że okres starości rozpoczyna się od około 60.-65. roku życia4. Stani-

sława Steuden wskazuje, że późna dorosłość dzieli się na dwa etapy: młodszych 

starszych (60-75 lat) oraz starych starszych (75 lat i więcej)5. 

Ważną datą, która zapoczątkowała zainteresowanie okresem starości na świecie był 

rok 1969, kiedy to zorganizowana została pierwsza konferencja poświęcona nurtowi 

life-span. Wzrost zaciekawienia okresem późnej dorosłości ma związek z tendencją do 

występowania w krajach wysoko rozwiniętych coraz większej liczby osób starszych6. 

W połowie XX wieku, człowiek przeżywał średnio 44 lata, tymczasem w połowie XXI 

wieku szacuje się, że będzie to już 77 lat. Obserwowany proces starzejących się społe-

czeństw ma związek z pojawieniem się większych możliwości medycyny, postępem 

w zakresie opieki społecznej, zmniejszoną liczbą urodzeń, jak również z wyższym 

standardem codziennej egzystencji7. 

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w 2018 roku, osoby w wieku 

powyżej 60 lat w Polsce stanowiły 24,8% ludności, z czego udział kobiet w tej grupie 

był wyższy niż mężczyzn i oscylował na poziomie 58,2%. W związku z wyższą 

umieralnością mężczyzn obserwuje się wzrost współczynnika feminizacji w starszych 

grupach wiekowych. Na podkreślenie zasługuje również fakt, że liczba osób powyżej 

 
1 ewelina.franczyk@doctoral.uj.edu.pl, Szkoła Doktorska Nauk Społecznych, Uniwersytet Jagielloński, 

https://social-sciences.phd.uj.edu.pl/. 
2 Duda K., Proces starzenia się, [w:] Marchewka A., Dąbrowski Z., Żołądź J.A. (red.), Fizjologia starzenia 

się. Profilaktyka i rehabilitacja, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013, s. 3. 
3 Bee H., Psychologia rozwoju człowieka, Zysk i S-ka Wydawnictwo, Poznań 2004, s. 545. 
4 Brzezińska A.L., Jak myślimy o rozwoju człowieka?, [w:] Brzezińska A.L. (red.), Psychologiczne portrety 
człowieka. Praktyczna psychologia rozwojowa, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne Sp. z o.o., Gdańsk 

2019, s. 9. 
5 Steuden S., Psychologia starzenia się i starości, Wydawnictwo Naukowe PWN SA, Warszawa 2014, s. 20. 
6 Straś-Romanowska M., Późna dorosłość. Wiek starzenia się, [w:] Harwas-Napierała B., Trempała J. (red.), 
Psychologia rozwoju człowieka. Charakterystyka okresów życia człowieka, Wydawnictwo Naukowe PWN, 

Warszawa 2020, s. 263. 
7 Wrótniak J., Zasoby psychospołeczne osób w podeszłym wieku z poczuciem samotności, Wydawnictwo 

Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2015, s. 11. 

file:///C:/Users/48510/Desktop/monografie/czerwiec%202021/Motyw%20kobiety/ewelina.franczyk@doctoral.uj.edu.pl
file:///C:/Users/48510/Desktop/monografie/czerwiec%202021/Motyw%20kobiety/,%20https:/social-sciences.phd.uj.edu.pl/
file:///C:/Users/48510/Desktop/monografie/czerwiec%202021/Motyw%20kobiety/,%20https:/social-sciences.phd.uj.edu.pl/
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60. roku życia ciągle wzrasta. Dla porównania w 2010 roku w Polsce seniorzy (60+) 

stanowili 19,6% ludności ogółem8. 

Bazując na wiedzy zgromadzonej przez badaczy reprezentujących różne nauki można 

dokonać pogłębionej charakterystyki tego okresu życia. Istnieje bowiem duża różno-

rodność definicyjna starości z uwagi na przyjęte kryteria przez dziedziny naukowe. 

Wymienić można trzy główne kryteria: społeczne (pedagogika, socjologia, geragogika), 

psychologiczne (psychologia, psychiatria) oraz biologiczne (medycyna, rehabilitacja, 

neurologia)9. 

Starzenie się i starość charakteryzuje się dużym indywidualnym zróżnicowaniem, 

a jej obraz jest zależny także od wcześniejszych okresów życia. S. Steuden uważa, że 

starość pojawia się w wyniku procesu rozwoju, jaki ma miejsce podczas całego życia 

człowieka. Nie jest ona niczym nadzwyczajnym, jej wystąpienie nie powinno budzić 

wątpliwości, nie pojawia się również nagle. Starość jest konsekwencją postępujących 

i niemożliwych do zatrzymania zmian na różnych poziomach w organizmie10. Warto 

również zwrócić uwagę na postrzeganie wspomnianego okresu przez społeczeństwo. 

„W świadomości społecznej okres starości jawi się jako ten, w którym następuje 

stopniowe obniżanie sił fizycznych i psychicznych, pojawiają się liczne choroby, 

a wraz z nimi zniedołężnienie fizyczne, a często i psychiczne”11.  

W świetle współczesnej wiedzy podkreśla się, że w okresie starości pewne funkcje 

życiowe charakteryzuje proces regresu, a także dochodzi do przeobrażeń w obszarze 

realizowanych ról społecznych oraz reprezentowanych postaw, natomiast pewne 

funkcje utrzymują się wciąż na wysokim poziomie, albo pojawiają się inne ważne, 

potrzebne do lepszej adaptacji (życiowa mądrość)12. 

2. Kobieta, a bariery i wyzwania okresu starzenia się i starości 

Z uwagi na zwiększającą się długość życia w ostatnich latach, osobom starszym 
doskwierać mogą trudności na poziomie zdrowotnym, psychologicznym, ekonomicz-
nym, a także społecznym. Jakość życia osób starszych na skutek deficytów zostaje 
obniżona13. Starzenie się organizmu o charakterze fizjologicznym przebiega we 
wszystkich jego układach. Zmiany te powodują ograniczenie sprawności, głównie na 
skutek chorób. Gerontologia wyodrębnia najczęstsze problemy geriatryczne, a wśród 
nich: upadki osób starszych, zmniejszona mobilność, zaburzenia czynności zwieraczy, 
dysfunkcje w obrębie narządu wzroku oraz słuchu, trudności w zakresie funkcji po-
znawczych (otępienie) oraz depresje charakterystyczne dla tego okresu14. Z perspektywy 
biologicznego wymiaru starzenia się organizmu warto również wspomnieć o „mnogich 
patologiach”. Pojęcie to wskazuje na współistnienie kilku schorzeń u osoby starszej, 
wpływając negatywnie na jej funkcjonowanie. Odpowiedzialne za taką sytuacje są 

 
8 Główny Urząd Statystyczny/Urząd Statystyczny w Białymstoku, Sytuacja osób starszych w Polsce w 2018 r., 

Warszawa, Białystok 2020, s. 18-19. 
9 De Tchorzewski A.M., Starość jako wartość i fenomen pedagogiczny, Horyzonty Wychowania, 14, 2015,  
s. 23. 
10 Steuden S., dz. cyt., s. 18-19. 
11 Tamże, s. 18. 
12 Szwed M., Aktywność kulturalna seniorek. Studium socjologiczne na przykładzie Częstochowy, 
Wydawnictwo Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, Częstochowa 2013, s. 16. 
13 Wrótniak J., dz. cyt., s. 32. 
14 Brzezińska M., Proaktywna starość. Strategie radzenia sobie ze stresem w okresie późnej dorosłości, Difin 

SA, Warszawa 2011, s. 26-28. 
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procesy kataboliczne, które mocno dominują nad metabolicznymi. Badania ukazują, że 
w grupie osób po 60. roku życia, około 80% zmaga się z chorobą, która zazwyczaj ma 
charakter przewlekły15. Natomiast u jednostek po 65. roku życia obserwuje się większe 
prawdopodobieństwo pojawienia się zaburzeń psychicznych. Zmiany w wymiarze 
biologicznym w okresie starości mają negatywny wpływ na inne obszary życia 
człowieka, w tym psychologiczny oraz społeczny16.  

W okresie starości jednostki doświadczają tzw. zdarzeń krytycznych. Wśród naj-
ważniejszych znajdują się deficyty w obszarze zdrowia somatycznego oraz w wyglą-
dzie zewnętrznym, śmierć osób z najbliższego otoczenia, poczucie obniżenia pozycji 
społecznej, jak również ekonomicznej, brak odczuwania przydatności innym, a także 
świadomość własnej śmierci. 

Na poszczególne okresy w życiu człowieka przypadają tzw. zadania rozwojowe. 
Według Roberta Havighursta zadania te dotyczą: 

• umiejętnej adaptacji do tego etapu życia (posiadania mniejszej ilości sił 
fizycznych);  

• rezygnacji z aktywności zawodowej, w tym również ograniczonej ilości 
otrzymywanych środków pieniężnych;  

• pogodzenia się ze śmiercią najbliższych osób; 

• modyfikacji pełnionych ról społecznych. 

• stworzenia możliwości do tego, aby wieść satysfakcjonujące życie z uwzględ-
nieniem specyficznych potrzeb17.  

W koncepcji biegu życia Erika Eriksona okres późnej dorosłość przypada na ósme 
stadium. Człowiek ma wówczas do rozwiązania konflikt występujący pomiędzy osiąg-
nięciem stanu integracji albo rozpaczy. Pozytywne rozwiązanie tego konfliktu prowadzi 
do samoakceptacji oraz aprobaty swojego życia, pomimo wiedzy, że mogło ono ułożyć 
się w inny, być może lepszy sposób. Integracja pojawia się na skutek rozwiązania 
w prawidłowy sposób konfliktów, z poprzednich stadiów. Taka osoba nie ma obaw 
przed kresem swojej egzystencji. Rozpacz przynosi negatywne skutki dla rozwoju. 
Jednostka nie akceptuje siebie, obwinia się, ma żal, a także poczucie winy z powodu 
nie dość dobrze przeżytego życia oraz boi się nadchodzącej śmierci18. 

Uwarunkowaniami, które mogą utrudniać osobom starszym i starym adaptację do 
starości są zarówno te biologiczne, których całkowita eliminacja nie jest możliwa, ale 
ich skutki można ograniczyć oraz te społeczno-kulturowe, które podlegają zmianie. 
Czynniki społeczno-kulturowe mają ogromny wpływ na style życia kobiet w starszym 
wieku oraz wpisują się w zadania rozwojowe ostatniej fazy życia. W literaturze 
przedmiotu odnaleźć można badania, które wskazują, jak ogromny wpływ na funkcjo-
nowanie w okresie starości kobiet mają sytuacje stresowe, z którymi się zmagają. 
Wyposażone w zasoby bio-psycho-społeczne, charakteryzują się lepszą adaptacją do 
ostatniego stadium rozwojowego19. 

U starszych kobiet z uwagi na funkcje, które pełnią podczas swojego życia, istnieje 
większe prawdopodobieństwo wystąpienia chorób przewlekłych, a także depresji 

 
15 Zob. Straś-Romanowska M., dz. cyt., s. 267. 
16 Tamże, s. 265-266. 
17 Wrótniak J., dz. cyt., s. 15-16. 
18 Straś-Romanowska M., dz. cyt., s. 276. 
19 Tobiasz-Adamczyk B., Brzyski P., Bajka J., Społeczne uwarunkowania jakości życia kobiet u progu wieku 

starszego. Badania porównawcze, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2004, s. 10. 
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w porównaniu do mężczyzn. Gorszy stan zdrowia kobiet, zdaniem wielu badaczy20, jest 
konsekwencją przede wszystkim realizowanych ról społecznych, w tym także związa-
nym z nimi stresem21. Według danych badań przeprowadzonych przez Krzymińskiego, 
kobiety znacznie częściej zostają wdowami. W grupie kobiet po 65 r.ż. w Polsce, ponad 
połowa z nich doświadczyła śmierci swojego męża, a aż 30% z nich prowadzi jedno-
osobowe gospodarstwo domowe, żyjąc samotnie. Mężczyźni, zostając wdowcami, 
częściej niż owdowiałe kobiety, decydują się na kolejny formalny związek22. 

Okres średniej dorosłości, poprzedzający etap starości, w szczególności ukazuje 
wielość pełnionych ról przez kobiety. Za przykład stanowić mogą badania, które 
przeprowadziły M. Kowalska, U. Marcinkowska oraz J. Jośko w 2010 roku na grupie 
316 kobiet (45-60 lat). Badania wykazały, że ponad połowa z nich (63,2%) poza aktyw-
nością zawodową, wypełniała inne role społeczne (matki, babci, córki)23. Przywołane 
wyniki badań ukazują ogromną wartość udziału kobiet w życiu społecznym. Jest to 
taki czas, w którym obserwowane jest również zjawisko „opuszczania gniazda” przez 
usamo-dzielniające się dzieci, z którym zdaniem Ludwiki Wojciechowskiej gorzej 
radzą sobie starsze kobiety24. To także moment, gdy rodzice dochodzą do wieku, kiedy 
trzeba się nimi zaopiekować. Badania ukazują, że to kobiety częściej, niż mężczyźni 
podejmują się tego obowiązku, czasem kosztem wielu osobistych wyrzeczeń25. 

Sprawdzano również, ile średnio czasu tygodniowo poświęcają na obowiązki 
domowe oraz zawodowe kobiety i mężczyźni. Wyniki ukazują, że to kobiety aż średnio 
o 10 godzin więcej tygodniowo przeznaczają na swoje zobowiązania. Zmniejszona 
ilość czasu na odpoczynek ma także swoje niekorzystne konsekwencje zdrowotne26. 
Postępując w ten sposób, kobiety rezygnują z wypełniania własnych potrzeb, poświę-
cając się dla innych27.  

Szczególnie niekorzystny wpływ na funkcjonowanie starszych kobiet mogą mieć 
różne mity i stereotypy na ich temat. W świadomości społecznej wciąż traktowane są 
jako jednostki z różnego rodzaju dysfunkcjami, które uniemożliwiają im codzienne 
funkcjonowanie. Nie brakuje również miejsca na akcent depresyjności, który jest im 
dodawany28. Z kolei mężczyznom przypisuje się cechy świadczące o posiadanej przez 
nich sile.  

Kobiety najczęściej dyskryminowane są ze względu na wiek, na co wpływ mają 
uwarunkowania kulturowe (przedstawiane także w mediach – kult młodości), jak 
również społeczne, znajdujące odzwierciedlenie w świadomości przedstawicielek płci 

 
20 Zob. Tobiasz-Adamczyk B., Brzyski P., Bajka J., dz. cyt., s. 10. 
21 Tamże. 
22 Zob. Straś-Romanowska M., dz. cyt., s. 267. 
23 Zob. Lubrańska A., Psychospołeczne aspekty życia i pracy w kontekście różnic międzypokoleniowych 
i polityki organizacyjnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2018, s. 20. 
24 Baranowska A., Samotność matek usamodzielniających się dzieci, [w:] Zimny J. (red.), Samotność: 

rzeczywistość czy fikcja?, Katedra Pedagogiki Katolickiej, Stalowa Wola 2013, s. 511. 
25 Zob. Olejnik M., Średnia dorosłość. Wiek średni, [w:] Harwas-Napierała B., Trempała J. (red.), 
Psychologia rozwoju człowieka. Charakterystyka okresów życia człowieka, Wydawnictwo Naukowe PWN, 

Warszawa 2020, s. 243-245. 
26 Zob. Greenglass E., Różnice wynikające z ról płciowych, wsparcie społeczne i radzenie sobie ze stresem, 

[w:] Sęk H., Cieślak R. (red.), Wsparcie społeczne, stres i zdrowie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 
2004, s. 141. 
27 Kubecka A., Koziorzemska M.W., Nowotniak J., Oblicza ubóstwa kobiet w Polsce, Kobieta 

i Biznes/Women and Business, 1-4, 2019, s. 12. 
28 Szwed M., dz. cyt., s. 40. 
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pięknej. Przywiązanie do etapu młodości przez kobiety nie daje im przyzwolenia na 
starość29. Z uwagi na mocno zakorzenione negatywne przekonania, dotyczące okresu 
starości, same kobiety nie dopuszczają do siebie myśli, że kiedyś przyjdzie im się 
zmierzyć z tą fazą życia. „W przestrzeni kobiecej w Polsce (tej społecznie domino-
wanej) nie ma miejsca na przyjmowaną przychylnie starość kobiet”30. 

Z badań wynika, że istnieje wiele mitów oraz stereotypów na temat starszych kobiet, 
np. ich cech czy stylów życia31. W 1999 roku Denmark przeprowadził badania 
w Ameryce Południowej oraz Północnej, z których wynika, że to kobiety były 
spostrzegane jako te, które w okresie późnej dorosłości mają trudności w obszarze 
zdrowia fizycznego, jak również psychicznego. Ich życie utożsamiane jest z izolacją 
społeczną oraz z tym, że żyją jedynie wspomnieniami32.  

Powszechnie występujące w naszej kulturze przekonanie, że kobiety w okresie 
starości powinny realizować aktywności jedynie na gruncie prywatnym, w postaci 
wypełniania fundamentalnych ról społecznych (babci, żony), stanowi swego rodzaju 
barierę, jaka stoi im na przeszkodzie w podejmowaniu działalności w innych sferach, 
np. publicznej. Przedstawianie w sposób negatywny kobiet starszych w mediach 
(wygląd „babci”, czy osoby nieakceptującej własnej starości), nie przyczynia się do 
dawania przyzwolenia społecznego na ich aktywności. Czynnikiem uniemożliwia-
jącym kobietom w okresie starości wyjście poza granice domu jest również ich 
sytuacja materialna oraz bytowa33. 

Na temat kobiet w okresie średniej czy późnej dorosłości funkcjonuje wiele stereo-
typów. A. Cieślik wymienia: typ miejski (opisuje kobiety, które charakteryzuje 
dociekliwość na temat życia innych osób z ich otoczenia), typ wiejski (kobieta mająca 
trudności z poruszaniem się, a jej jedynym zajęciem jest dawanie jedzenia kurom oraz 
bierne siedzenie przed domem), typ kościelny (kobieta słuchająca Radia Maryja, 
odwiedzająca często kościół) oraz typ waleczny34. 

Wyniki badań na temat tego, w jaki sposób spędzają czas osoby starsze w zdecy-
dowanej większej części podkreślają bierny charakter35. Respondenci biorący udział 
we wspomnianych badaniach wskazywali najczęściej na aktywności wykonywane 
w sferze prywatnej, m.in.: oglądane telewizji, odpoczynek w postaci drzemki, korzy-
stanie z radia oraz czytanie36. Z uwagi na to, że według badań osoby w podeszłym 
wieku czas wolny realizują na gruncie domowym, to także starsze kobiety częściej 
podejmują się aktywności, których celem jest dbanie o gospodarstwo domowe oraz 
angażują się one w pomoc dzieciom37. 

 
29 Bartosz B., Zierkiewicz E., Starość w narracjach kobiet młodych i starszych, [w:] Zierkiewicz E., Łysak A. 
(red.), Starsze kobiety w kulturze i społeczeństwie, Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego, 

Wrocław 2005, s. 11-13. 
30 Cyt. za.: Tamże, s. 13. 
31 Szwed M., dz. cyt., s. 40-41. 
32 Tamże, 40. 
33 Gierdojć A., Czerniawska J., Miller W., Czech G., Motywy i rodzaje aktywności społecznej kobiet w wieku 

emerytalnym, [w:] Zierkiewicz E., Łysak A. (red.), Starsze kobiety w kulturze i społeczeństwie, Instytut 

Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2005, s. 50. 
34 Szwed M., dz. cyt., s. 40-43. 
35 Zob. Brzezińska A., dz. cyt., s. 64. 
36 Tamże. 
37 Tamże. 
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3. Aktywność kobiet jako adaptacja do wyzwań okresu starzenia się i starości 

3.1. Aktywność w świetle wyników badań i teorii 

Wskazówki, które pomogą przystosować się do okresu starości odnaleźć można 

w teoriach psychologicznych. Poruszają one również zagadnienie aktywności osób 

starszych i jej znaczenia dla codziennego funkcjonowania. Pierwsza z nich teoria 

aktywności odnosi się do takiej sytuacji, w której dla człowieka starszego przejście do 

kolejnego etapu tak naprawdę nic nie zmienia. Nadal pozostaje on aktywny pomimo 

bycia na emeryturze oraz jest czynnie zaangażowany w działania na tle społe-

czeństwa38. Twórcami tej teorii są R. Havighurst, R. Cavan oraz R. Albrecht. Jedną 

z jej głównych przesłanek jest przekonanie, że aktywności, których człowiek się 

podejmuje w okresie starości, powinny być podobne do pracy, którą wykonywał 

w okresie średniej dorosłości39. Teoria wycofania się jest całkowitym przeciwieństwem. 

Według jej zwolenników, zaprzestanie bycia aktywnym oraz wycofanie się, jest 

kluczową potrzebą człowieka w tym wieku. To w niej ma miejsce styl „bujanego 

fotela” – starość jako czas na dokonanie podsumowań własnej egzystencji wraz 

z refleksją. Natomiast teoria stresu starości zakłada, że krytyczne zdarzenia w okresie 

starości, są stresorami dla jednostki. Powodują one negatywne konsekwencje w postaci 

procesu readaptacji oraz utraty posiadanych cech przez osobę starszą. Człowiek 

powraca do czynników, które były dla niego najważniejsze w początkowych stadiach 

rozwoju (potrzeba bezpieczeństwa)40.  

Aktywność należy do fundamentalnych potrzeb jednostki. Przyczynia się do tego, 

aby rozwój przebiegał w sposób właściwy. Umożliwia człowiekowi nawiązywanie 

relacji interpersonalnych, co pociąga za sobą również możliwość bycia w danej grupie 

społecznej. Odgrywa znaczącą rolę w postrzeganiu własnej starości przez osobę 

starszą. Wykazano dodatnią korelację pomiędzy aktywnością i jakością życia osób 

w podeszłym wieku41.  

Podejmowanie się aktywności wpływa pozytywnie na funkcjonowanie człowieka 

starszego, z uwzględnieniem szczególnie stanu zdrowia fizycznego oraz psychicznego. 

Stanowi ona także czynnik buforowy przed osamotnieniem. W literaturze coraz częściej 

spotkać się można ze stwierdzeniem, że „aktywna starość to dobra starość”42. Aktywność 

poza prawidłową adaptacją do okresu starości, umożliwia jednostkom dostosowanie 

się do otaczającego świata, w tym także wyposaża ich w umiejętności, które przyczy-

niają się do prawidłowego rozwiązywania problemów43. 

Aktywności, jakie mogą podejmować osoby starsze, zdaniem B. Szatur-Jaworskiej 

dzielą się na trzy grupy: formalna (działalność w stowarzyszeniach, organizacjach, 

w środowisku, na rzecz społeczności lokalnej, udział w polityce), nieformalna (uczest-

nictwo w rodzinie, grupach złożonych z sąsiadów, czy przyjaciół) oraz samotnicza 

(podejmowanie się czynności przebywając w samotności, m.in. czytanie książek). 

 
38 Straś-Romanowska M., dz. cyt., s. 268. 
39 Wrótniak J., dz. cyt., s. 27-28. 
40 Straś-Romanowska M., dz. cyt., s. 268-269. 
41 Zob. Wawrzyniak J.K., Starość człowieka – szanse i zagrożenia. Implikacje pedagogiczne, CeDeWu, 

Warszawa 2017, s. 11. 
42 Cyt. za.: Tamże, s. 12. 
43 Tamże, s. 11-12. 
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Wybór aktywności uwarunkowany jest pewnymi czynnikami, a wśród nich znajdują 

się: poziom wykształcenia, otoczenie, postawa rodziny wobec jednostki, możliwości 

materialne, a także stan zdrowia44. 

Aktywność społeczna jest jednym z rodzajów aktywności osób starszych, który 

charakteryzuje się dobrowolnością oraz powtarzalnością i przejawia się poprzez 

wykonywanie czynności, na rzecz poszczególnych osób. Są to również działanie 

podejmowane w trosce o lokalną społeczność45. Jednym z przykładów aktywności 

społecznej osób starszych jest wolontariat, a więc dobrowolne działanie na rzecz innych. 

Wojciech Zgliczyński w swojej publikacji nawiązuje do korzyści, które wynikają 

z angażowania się osób starszych w bezinteresowną pomoc innym. „Jak wskazują 

badania, zaangażowanie ludzi starych w wolontariat może pomóc przezwyciężyć im 

odosobnienie i przynieść pozytywne efekty dla zdrowia fizycznego i psychicznego, 

a także poprawiać samopoczucie”46. Obszar ten jest najrzadziej spotykany, dominującą 

rolę odgrywa jednak przestrzeń domowo-rodzinna47. Zebrano interesujące wyniki 

badań (Diagnoza Społeczna 2013) z uwzględnieniem aktywności społecznej osób 

w podeszłym wieku z podziałem na płeć. Wynika z nich, że to kobiety zdecydowanie 

częściej niż mężczyźni deklarowały uczestnictwo w organizacjach pomocowych oraz 

upowszechniających wiedzę48. 

Na rodzaj aktywności społecznej i jej znaczenia w mierzeniu się ze starzeniem się 

i starością wskazuje wspomniana teoria E. Eriksona. To sposób rozwiązania kryzysów 

rozwojowych związanych z relacjami z innymi, w kolejno następujących po sobie 

fazach, o tym decyduje49. Po przekroczeniu adolescencji, ukształtowaniu indywidu-

alnej tożsamości, przychodzi czas na tzw. intymne relacje z innymi (mąż, żona, 

partner, partnerka), a następnie relacje na rzecz szerszej społeczności. Rezygnacja 

z postaw egoistycznych i działania na rzecz innych stanowią fundament adaptacji do 

starości. Patrząc na specyfikę rozwoju kobiet w kontekście tej teorii można zauważyć, 

że ich doświadczenia życiowe są bogatym źródłem doświadczeń wynikających 

z podejmowania w ciągu życia wielu ról opartych na relacjach z innymi ludźmi 

(macierzyństwo, niesienie opieka i wsparcia starzejącym się rodzicom, działalność na 

rzecz społeczności lokalnej, itp.). Nabyte doświadczenia można zatem traktować jako 

szczególnego rodzaju potencjał rozwojowy. Podejmowana aktywność w tym zakresie 

zapobiega postawie bierności, w ten sposób przekazując swoją wiedzę oraz umieję-

tności kolejnym generacjom, modelując wartościowe zachowania prospołeczne, ale – 

w myśl teorii Eriksona – zapobiegają stagnacji i rozpaczy, czyli niekorzystnym 

rozwiązaniom z rozwojowej perspektywy. Pozytywne rozwiązanie kryzysów rozwo-

jowych ostatnich faz życia przyczynia się do akceptacji własnego życia, poczucia 

spełnienia oraz podążania w kierunku ostatecznej integracji „ja”. 

 
44 Tamże, s. 13. 
45 Rynkowska D., Rola i znaczenie aktywności społecznej seniorów, Annales Universitatis Mariae Curie-
Skłodowska Lublin-Polonia, 2, 2016, s. 96. 
46 Cyt. za: Zgliczyński Z., Aktywność społeczna osób starych w Polsce w ramach wolontariatu 

i uniwersytetów trzeciego wieku, Studia BAS 2, 2012, s. 135. 
47 Zob. Brzezińska A., dz. cyt., s. 65. 
48 Błędowski P., Czapiński J., Aktywność społeczna osób starszych w kontekście percepcji Polaków, Centrum 

Rozwoju Zasobów Ludzkich pn. „Diagnoza społeczna 2009-2013”, Warszawa 2014, s. 71. 
49 Wojciechowska L., Postawy i działania generatywne na tle dorosłych okresów życia, Horyzonty 

Psychologii, VII, 2017, s. 88. 
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3.2. Aktywność w koncepcji uczenia się przez całe życie 

Okresem starzenia się i starości zajmowali i zajmują się także pedagodzy. Warto 

wspomnieć Helenę Radlińską – twórczynię pedagogiki społecznej w Polsce, która 

wskazywała na potrzebę zainteresowania się tym okresem życia człowieka50. Z kolei 

Aleksander Kamiński jest twórcą modelu wychowania do starości. Główną ideą w tym 

modelu było przekazanie młodym osobom takich wzorów zachowań oraz umiejętności, 

które okazać się mogą przydatne, w ostatnim stadium życia51. 

Proces adaptacji do okresu starości charakteryzować się może trudnościami, których 

próby rozwiązywania są podejmowane w ramach koncepcji uczenia się przez całe 

życie. Zgodnie z założeniami odnoszącymi się do strategii uczenia się przez całe życie, 

opracowanymi przy współudziale kilku resortów polskiego rządu, podejmowanie 

działań edukacyjnych przez osoby starsze, może przyczynić się do ich lepszej adaptacji 

do okresu starości. „W związku z wydłużaniem się średniej długości życia w Polsce 

(kobiety – 81 lat; mężczyźni – 72 lata (…) a także lepszą kondycją zdrowotną ludzi 

starszych i pogłębiającym się niżem demograficznym w młodszych rocznikach ważne 

jest zachęcanie seniorów i wspieranie ich w utrzymaniu aktywności zawodowej 

i społecznej możliwie najdłużej. Dla osiągnięcia tego celu uczenie się może odegrać 

zasadnicze znaczenie. Uczący się seniorzy mogą też łatwiej zaspokajać potrzebę 

utrzymania kontaktów społecznych”52. 

Idea „lifelong learning – LLL” i jej zasadność funkcjonowania została podkreślona 

w trakcie procesu bolońskiego, podczas którego opracowane zostały Krajowe Ramy 

Kwalifikacji, a szkolnictwo wyższe zostało określone wówczas jako obszar najbardziej 

zaangażowany w jej rozwój53. Koncepcja uczenia się przez całe życie obejmuje czyn-

ności dydaktyczno-wychowawcze, które są skierowane na jednostkę we wszystkich 

fazach jej życia. Charakteryzuje się trwałością oraz racjonalnością, jest odpowiednio 

dostosowana do możliwości człowieka w danym momencie, powodując w ten sposób 

jego ciągły rozwój. Potrzeba funkcjonowania edukacji całożyciowej wynika najogólniej 

mówiąc ze zmian społecznych, które mają miejsce wraz z postępem cywilizacji54. 

Tadeusz Aleksander wskazuje na jej kluczową rolę pisząc: „Konieczność edukacji 

wypływa także z właściwości psychofizycznych człowieka i potrzeby utrzymania 

w dobrej kondycji jego umysłu, podtrzymania ukształtowanych sprawności intelek-

tualnych. Temu natomiast sprzyja stała aktywność intelektualna, a więc ciągłe uczenie 

się i nieprzerwana praca nad sobą”55. Wspomniany pedagog, analizując ważność 

edukacji całożyciowej nawiązuje do aspektu czasu wolnego i konieczności jego wyko-

 
50 Theiss W., Edukacja i zaangażowanie. Sto lat pedagogiki społecznej w Polsce (1908-2008). 

Wprowadzenie, Pedagogika Społeczna 2, 2018, s. 17. 
51 Tabaczkiewcz-Paech A., Sytuacja społeczna ludzi starych jako problem pedagogiczny, Neodidagmata xxi, 

1992, s. 90. 
52 Cyt. za: Załącznik do uchwały Nr 160/2013 Rady Ministrów z dnia 10 września 2013 r. Perspektywa 

uczenia się przez całe życie, Warszawa 2013, s. 25. 
53 Maniak G., Kształcenie przez całe życie – idea i realizacja. Polska na tle Unii Europejskiej, Studia 

Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2015, s. 134-135. 
54 Aleksander T., Etapy i uwarunkowania całożyciowego uczenia się, s. 53-55, [w:] Aksman J., Nieciuński S. 

(red.), Proces uczenia się przez całe życie. Aspekty kształtowania kompetencji nauczycielskich, Krakowskie 

Towarzystwo Edukacyjne sp. z o.o. – Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków 2012. 
55 Cyt. za.: Tamże, s. 57. 
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rzystania, w sposób właściwy, a także przypisuje jej znaczenie czynnika buforowego 

przed izolacją społeczną56.  

Zwrócenie szczególnej uwagi na aktywizowanie starszych kobiet w kontekście 

edukacyjnym, może zostać połączone z procesem wychowania we wszystkich grupach 

wiekowych. Dzięki nim jest możliwość zachowania ciągłości społeczeństwa. Poprzez 

swoją biografię przyczyniają się do wzbogacenia refleksyjności młodszych jednostek, 

na temat ich własnej tożsamości57. Dlatego też kluczową rolę odgrywa idea „lifelong 

learning – LLL”58 – kształcenia się przez całe życie. „Aktywizowanie ludzi starszych 

staje się wyjątkowym projektem edukacyjnym, który łączy także wychowanie dzieci, 

młodzieży oraz osób dorosłych. Zapewnia w ten sposób ciągłość, jako społeczeństwu 

o określonych korzeniach i dorobku – w dużej mierze zawartych w poszczególnych 

biografiach. Starość wówczas może nabrać głębszego znaczenia, może być poszuki-

waniem odpowiedzi na pytanie: kim jestem?, być sposobem na określenie własnej 

tożsamości, a edukacja, jako droga do uzyskania odpowiedzi, dodatkowo sprzyja 

świadomości otwarcia nowych możliwości rozwoju, zwiększania własnej wartości 

i pomnażania dróg poszukiwania sensu życia”59.  

Pedagogika społeczna w obszarze swojej działalności, odnosząc się do osób 

dorosłych, ich czas wolny definiuje jako dobrowolny, a sposób jego spędzania jako 

zależny od indywidualnych preferencji jednostki. Oddziaływania wychowawcze w tym 

zakresie mają na celu zaproponowanie takich form aktywności, które zaspokoją 

potrzeby człowieka (m.in. rozwoju oraz zabawy). Starsze kobiety są szczególną grupą, 

którą cechuje zwiększona ilość czasu wolnego, co okazać się może dla nich kłopotliwe 

i przynieść negatywne konsekwencje zdrowotne. Dlatego też intencjonalne aktywności 

skierowane do nich, mogą stanowić nieocenione wsparcie60. 

W literaturze odnaleźć można wyniki prowadzonych badań, podczas których badacze 

zbierali informację na temat podejmowanych aktywności przez starsze kobiety starsze 

w sferze publicznej. Były to różnego rodzaju Centra Kultury, Towarzystwa, Fundacje, 

Kluby Seniora, a także Stowarzyszenia61. Uniwersytety Trzeciego Wieku są miejscem, 

w którym kobiety (a stanowią zdecydowaną większość), mogą poprzez odpowiednią 

edukację, odeprzeć stereotypy na ich temat, obecne w społeczeństwie. Słuchaczki 

poprzez uczęszczane na zajęcia proponowane przez wyżej wspomnianą instytucję, mają 

możliwość dbać o własne zdrowie zarówno z obszaru fizycznego, jak i psychicznego. 

Edukacja przyczynia się do zdobycia umiejętności oraz kompetencji przez kobiety, które 

okazać się mogą pomocne, podczas sytuacji, zdefiniowanych jako trudne. Ta forma 

aktywności pozwala im również zdobyć wiedzę na temat tego, w jaki sposób powinny 

o siebie dbać oraz jak funkcjonować w społeczeństwie. Jest to również miejsce, gdzie 

uczą się, w jaki sposób patrzeć na przeszłość, realizować proces refleksyjnego upo-

rządkowania wydarzeń oraz doświadczeń z własnej egzystencji62. 
 

56 Tamże, s. 57-59. 
57 Wawrzyniak J.K., dz. cyt., s. 35. 
58 Maniak G., dz. cyt., s. 128-139. 
59 Cyt. za: Wawrzyniak J.K., dz. cyt., s. 35. 
60 Szwed M., dz. cyt., s. 71-72. 
61 Gierdojć A., Czerniawska J., Miller W., Czech G., dz. cyt., s. 51-52. 
62 Wnuk W., Portret kobiety starszej na przykładzie słuchaczek Uniwersytetu Trzeciego Wieku we Wrocławiu, 

s. 67-69, [w:] Zierkiewicz E., Łysak A. (red.), Starsze kobiety w kulturze i społeczeństwie, Instytut Pedagogiki 

Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2005. 
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4. Podsumowanie 

Przedstawiona w niniejszym rozdziale aktywności starszych kobiet, jest jedną 

z form adaptacji do okresu starzenia się i starości. U jej podłoża znajduję się teoria 

aktywności, która w swoich założeniach odnosi się do przeciwdziałania bierności osób 

starszych. Zwrócenie szczególnej uwagi na aktywność społeczną, uwarunkowane zostało 

poprzez nakreślenie ról społecznych, które pełniły kobiety w poprzednich fazach życia, 

opartych na relacjach z innymi ludźmi. Podejmowanie przez starsze kobiety działań 

dobrowolnych na rzecz innych, szerszej społeczności lokalnej, przynieść może obu-

stronne korzyści. Wspomniane uwarunkowania społeczno-kulturowe, a wśród nich 

obecne stereotypy na temat starszych kobiet, są czynnikiem uniemożliwiającym wyko-

rzystanie ich potencjału. Zobrazowanie ważności podejmowania aktywności przez 

starsze kobiety w oparciu o teorie psychologiczne, ma również swoje edukacyjne 

zadanie, którym jest uświadamianie młodszemu pokoleniu, jakie zasoby posiadają 

starsze kobiety. 
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Motyw aktywnej kobiety w okresie starzenia się i starości 

Streszczenie 

Celem rozdziału było pokazanie czynników utrudniających proces adaptacji do starzenia się i starości oraz 

tych, mogących łagodzić negatywne konsekwencje, w tym oddziaływania edukacyjne. Przedstawione 
zostały trudności i wyzwania związane z uwarunkowaniami biologicznymi i społeczno-kulturowymi. 

W świetle współczesnej wiedzy pedagogicznej i psychologicznej ukazane zostały sposoby lepszego przysto-

sowanie się do ostatnich faz życia, ze szczególnym zwróceniem uwagi na aspekt aktywności społecznej.  

Pokazano wybrane czynniki społeczno-kulturowe, które determinują style życie kobiet w dorosłości oraz 
zadania rozwojowe, z którymi muszą się zmierzyć. Kult młodości i piękna, stereotypy, a także mity 

panujące w społeczeństwie na temat kobiet w wieku starszym są czynnikami wpływającymi na obraz 

siebie i jakość życia, stanowiącymi barierę, która może utrudniać prawidłową adaptację do okresu starości.  

Wskazówek, jak przygotować się do tego etapu życia dostarczają teorie i koncepcje psychologiczne oraz 
pedagogiczne. Przedstawione zostały różne sposoby przystosowania się do tej fazy życia, m.in. poprzez 

aktywność społeczną. Postarano się pokazać, że w wyniku pełnienia przez kobiety ról społecznych 

opartych na relacjach z innymi ludźmi, zdobyły doświadczenie, dzięki któremu mogą wykraczać poza 

działania na rzecz rodziny, bliskich, kierując je na rzecz szerszej społeczności czy młodszego pokolenia 
(generatywność prowadząca do integracji „ja” w teorii E. Eriksona). Podejmowanie aktywności społecz-

nych stanowi korzystny element decydujący o końcowym bilansie życia i przygotowaniu się do śmierci.  

Biologicznych zmian nie można zahamować, ale można ograniczać ich negatywne skutki. Natomiast 

uwarunkowania zakorzenione w świadomości społecznej podlegają zmianom. W obu tych przypadkach 
potrzebna jest edukacja. Problem adaptacji do okresu starzenia się i starości wpisuje się w koncepcję 

uczenia się przez całe życie. 

Słowa kluczowe: okres starości, aktywność, edukacja całożyciowa 
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Katarzyna Myśliwiec1 

Kobiety w staroangielskim poemacie Beowulf – 

królowe germańskiej epoki heroicznej 

1. Wprowadzenie 

Wiele już powiedziano na temat wyjątkowości Beowulfa, kunsztu poetyckiego jego 

autora, jego niezwykłej wartości literackiej i historycznej. Chociaż historia pogromcy 

Grendela fascynowała Anglosasów zarówno w X wieku, jak i obecnie, czego 

dowodem może być chociażby popularność, z jaką spotkał się przekład poematu na 

współczesny język angielski autorstwa Seamusa Heaneya, to nie sposób nie zgodzić 

się ze stwierdzeniem, że Beowulf to tekst bardzo trudny w odbiorze dla współ-

czesnego czytelnika. Można nawet pokusić się o postawienie tezy, że Beowulf to dla 

nas, ludzi XXI wieku, tekst obcy i to z kilku względów. Pierwszą oczywistą trudnością 

jest fakt, że został on zapisany w języku staroangielskim, który rozumieją prawdo-

podobnie jedynie nieliczni wykładowcy akademiccy. Z tego względu współczesny 

czytelnik musi posiłkować się tłumaczeniami, których jest bardzo wiele, jeśli chodzi 

o język angielski2. Kolejną przeszkodą w lekturze poematu jest ozdobny styl poetycki, 

którego elementami są obce współczesnej literaturze aliteracja i kenningi3 (nieobecne 

w niektórych tłumaczeniach prozą). Poeta, który stworzył Beowulfa odnosi się do 

różnych historii, legend i wierzeń germańskich, a także wspomina o wielu historycz-

nych i fikcyjnych władcach i miejscach, zakładając ich znajomość wśród współ-

czesnych mu odbiorców. Utracony przez nas kontekst historyczno-kulturowy stanowi 

kolejny problem w recepcji poematu.  

Celem niniejszego eseju jest analiza i interpretacja postaci kobiecych w Beowulfie 

uwzględniająca tło historyczne oraz kontekst literacki, jakim są inne staroangielskie 

teksty traktujące o kobietach. Rzeczona analiza porównawcza dąży do przynajmniej 

częściowego odtworzenia współczesnego autorowi Beowulfa kontekstu literackiego 

i historyczno-społecznego z nadzieją na ułatwienie rozumienia obrazu postaci kobiecych 

przedstawionego w poemacie. Zadaniem niniejszej pracy jest także zbadanie prawdzi-

wości tezy o ważnej roli kobiet w Beowulfie w opozycji do często spotykanej kon-

cepcji mówiącej o marginalności postaci kobiecych w poemacie. Przez dziesięciolecia 

badacze literatury bagatelizowali rolę Wealhtheow i matki Grendela w Beowulfie 

(wybitny badacz poematu profesor J.R.R. Tolkien w swoim niezwykle przełomowym 

dla badań nad poematem wykładzie Potwory i krytycy4 o kobietach w Beowulfie  

nawet nie wspomina), natomiast ci, którzy poświęcili czas na analizę postaci kobiecych 

 
1 kasia.pap@wp.pl. 
2 Istnieją również przekłady Beowulfa na język polski. Dokonali ich Mirosław Kropidłowski, Joanna Sarwa 

i Robert Stiller.  
3 Kenning to określenie zastępcze, omówienia poetyckie używane w poezji starogermańskiej, staroangielskiej 

i islandzkiej. 
4 Tolkien J.R.R., Potwory i krytycy oraz inne eseje, przeł. Stiller R., Wydawnictwo vis-à-vis/Etiuda, Kraków 

2010, s. 13-71. 
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w utworze, często pomijają matkę Grendela5. Niniejsza praca odnosi się także do 

wybranych współczesnych dzieł inspirowanych Beowulfem celem omówienia ich 

reinterpretacji postaci kobiecych obecnych w pierwowzorze.  

2. Kontekst historyczno-literacki 

2.1. Obraz kobiety w literaturze staroangielskiej 

Istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że współczesny obraz literatury staro-

angielskiej jest zniekształcony, ponieważ bazuje na wybiórczych zabytkach literackich – 

nie wiemy dokładnie, jaki procent tej niezwykle ciekawej twórczości przetrwało do 

czasów nowożytnych. Możemy jednakże wnioskować, że jest to niewielki wycinek 

tego, co faktycznie stworzyli i zapisali Anglosasi. Manuskrypty, które szczęśliwie zacho-

wały się i które możemy obecnie badać, zawierają nie tylko oryginalne kompozycje 

poetów, lecz przede wszystkim tłumaczenia i parafrazy ksiąg biblijnych oraz przekłady 

łacińskich dzieł wczesnych ojców Kościoła, kazania, kroniki, zbiory praw, testamenty 

czy żywoty świętych.  

Trzeba przyznać, że bardzo niewielka część literatury staroangielskiej traktuje 

o kobietach. Nie sposób nie zgodzić się z Richardem Burtonem6, który twierdzi, że 

wynika to z faktu, iż życie codzienne pogańskich Germanów skupiało się na sporach 

i bratobójczych walkach oraz trudzie uprawy ziemi. W tych utylitarnych siłą rzeczy 

czasach nie było miejsca na sentymenty we współczesnym tego słowa rozumieniu.  

 Kobiety, które spotykamy w poezji anglosaskiej to przede wszystkim szlachetnie 

urodzone damy, głównie królowe, księżniczki. Wiemy, że społeczeństwo anglosaskie 

charakteryzowało się wielopoziomową hierarchią, a kodeks króla Ethelberta (pierwszy 

kodeks prawny spisany w języku germańskim stworzony najprawdopodobniej w 602 r.) 

mówi nam o co najmniej ośmiu szczeblach struktury społecznej, w tym o istnieniu 

niewolnictwa. Jednakże literatura tego okresu zupełnie milczy na temat niemalże 

wszystkich niższych klas społecznych, w szczególności, jeśli chodzi o niewolników 

oraz służących. W konsekwencji, na podstawie poezji staroangielskiej, nie jesteśmy 

w stanie określić pozycji kobiety w społeczeństwie tamtego okresu ani stworzyć 

rzetelnego modelu postrzegania roli kobiety. Oznacza to jednak także, że każda 

wzmianka o kobietach, jaką znajdujemy w literaturze staroangielskiej jest niezwykle 

cenna choćby tylko ze względu na swą wyjątkowość i unikatowość.  

Beowulf, któremu poświęcona jest niniejsza praca, choć przede wszystkim skupia 

się na chwalebnych czynach księcia Geatów, będącego uosobieniem ideału wojownika 

i króla patriarchalnego świata Skandynawów, zawiera bardzo wiele wzmianek na temat 

kobiet na tle innych dzieł tego okresu. Poniżej omówione zostaną pozostałe poematy 

mówiące o kobietach, które stanowią ważne tło do omówienia postaci kobiecych 

w Beowulfie. 

Pierwszym poematem ważnym z perspektywy badań nad kobietą w literaturze 

wczesnego średniowiecza jest The Wife's Lament. Jest to unikalny poemat w skali 

literatury staroangielskiej, ponieważ jest jedynym przykładem dłuższej bezpośredniej 

 
5 Jak na przykład Burton R., Woman in Old English Poetry, Swanee Review, 1, 1895, s.1-14. 
6 Tamże, s. 2. 
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wypowiedzi kobiety-bohaterki poematu7. Daje nam możliwość wglądu w psychikę 

kobiety opuszczonej przez swego pana, prawdopodobnie męża. Ten stan opuszczenia 

rodzi w niej poczucie smutku, tęsknoty, a na końcu wręcz rozpaczy przemieniającej się 

w pragnienie zemsty niewahającej się nawet rzucenia klątwy na ukochanego. The 

Wife's Lament ukazuje nam obraz sytuacji, w jakiej często musiała znajdować się 

kobieta anglosaska. Częste konflikty zbrojne i napięcia polityczne musiały w wielu 

przypadkach skutkować rozłąką z najbliższymi, dojmującym poczuciem niepewności 

i smutku. Widzimy, jak niewiele zależało od kobiety, od której oczekiwano posłu-

szeństwa wobec swego pana-męża. Kobiety, takie jak bohaterka The Wife's Lament 

często musiały poddawać się nieuchronnemu losowi zgotowanemu im przez dawne 

konflikty i męską przemoc. 

Kolejnym tekstem staroangielskim ważnym w kontekście rozważań nad motywem 

kobiety w Beowulfie jest „Judith”, czyli parafraza biblijna Księgi Judyty. Poemat 

(niestety mocno niekompletny) zachował się w Kodeksie Nowella, tym samym, 

z którego pochodzi Beowulf i bezpośrednio go poprzedza. „Judith” to historia hero-

icznej walki i zwycięstwa nad potworem w ludzkiej skórze – Holofernesem. Co 

ciekawe, główną bohaterką jest kobieta, choć wynika to bardziej z faktu, że autor para-

frazy bazował na biblijnym oryginale, niż dlatego, że jego pragnieniem była gloryfi-

kacja modelu kobiety-wojownika. Chociaż pierwowzór Judyty znany nam z jednej 

z ksiąg biblijnych to bogata wdowa żyjąca w Izraelu, anglosaski poeta przedstawił ją 

w nieco innych realiach ułatwiając percepcję historii swoim czytelnikom. Helen Damico8 

widziała Judytę z „Judith” jako typowego bohatera właściwego dla heroicznych eposów 

pogańskich Germanów. Badaczka dostrzegała w jej opisie analogie także do walkirii – 

groźnej, niczym niepowstrzymanej, świecącej nieziemskim blaskiem wojowniczki 

wypełniającej misję zleconą przez bóstwa. Judyta z Koksu Nowella jest opisana jako 

piękność, która odznacza się nieposzlakowaną uczciwością, wysokimi standardami 

moralnymi i pragnieniem spełniania woli bożej. Jest ona jednak postacią schematyczną 

i służy bardziej jako alegoryczne przedstawienie cnoty9 niż realistyczny obraz kobiety 

anglosaskiej czy hebrajskiej. Ta sama obserwacja dotyczy innych obrazów kobiet ze 

staroangielskich parafraz biblijnych czy żywotów świętych – przedstawiają one 

skonwencjonalizowane postacie kobiece, będące bardziej szkicami osobowości niż 

pełnowartościowymi portretami.  

Mimo, że w każdej praktycznie epoce kobiecość była w literaturze widziana jako 

czynnik łagodzący i tonujący męską agresję (z przeciwieństwami-zaprzeczeniami 

kobiecości, jak chociażby Medea, Herodiada, lady Macbeth, markiza de Merteuil czy 

Anna Karenina) i nie inaczej kobiecość jest przedstawiana w Beowulfie, to dwa 

najważniejsze czynniki, które wpłynęły na idealizację wizerunku kobiety w literaturze 

(oraz przypisały jej cechy, takie jak łagodność, słabość, uległość) to Chrześcijaństwo 
 

7 Istnieją rozbieżne opinie na temat płci narratora w The Wife's Lament. Satysfakcjonująca dyskusja na ten 
temat znajduje się na przykład w eseju zatytułowanym Belanoff P.A., Women’s Songs, Women’s Language: 

Wulf and Eadwacer and The Wife’s Lament, [w:] Damico H., Hennessey A. Olsen (red.), New Readings on 

Women in Old English Literature, Indiana University Press, Bloomington 1990, s. 193-203. 
8 Damico H., The Valkyrie Reflex in Old English Literature, [w:] Damico H., Hennessey A. Olsen (red.), New 
Readings on Women in Old English Literature, Indiana University Press, Bloomington 1990, s. 193-203. 
9 Cooper T.A., Judith in Late Anglo-Saxon England, [w:] Kevin R. Brine, Elena Ciletti, Henrike Lähnemann 

(red.), The Sword of Judith: Judith Studies Across the Disciplines, Open Book Publishers, Cambridge 2010, 

s. 175. 

https://books.openedition.org/author?name=cooper+tracey-anne
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i kultura rycerska10. Chociaż chrystianizacja Anglosasów rozpoczęła się w już w VII 

wieku, wpływ chrześcijaństwa na obraz kobiety w literaturze staroangielskiej możemy 

zaobserwować dopiero w XII wieku11. Wraz z nadejściem ery etosu rycerskiego lite-

racki model kobiety idealnej (w literaturze angielskiej i nie tylko) zyskał cechy, takie 

jak łagodność, czystość, wrażliwość, posłuszeństwo, piękno i roztropność, a więc zaczął 

rozmijać się z Germańskim zachwytem nad kobietą silną, waleczną i nieposkromioną. 

2.2. Pozycja kobiety wśród chrześcijańskich Anglosasów  

Próba stworzenia obrazu sytuacji kobiety w konkretnym okresie historycznym jako 

tła potrzebnego do rozważań nad rolą postaci kobiecych w Beowulfie natrafia na  

kilka problemów. Pierwszym z nich jest trudność w dokładnym określeniu nie tylko 

okresu, na którym należy się skupić, ale także miejsca. Trudność ta wynika z kontro-

wersji dotyczących samego poematu. Nie wiemy dokładnie, kiedy nasza jedyna staro-

angielska kopia Beowulfa została stworzona, ale większość ekspertów na podstawie 

badań paleograficznych wskazuje na rok 1000. Samą historię uważa się za skompo-

nowaną o wiele wcześniej (a badacze, tacy jak na przykład współtwórca teorii tradycji 

oralnej Albert Lord, widzą w Beowulfie ślady dawnej tradycji oralnej12). Co więcej, 

analizy tekstu sugerują, że kopia z kodeksu Nowella bazowała na tekście zapisanym 

nawet około roku 700 pismem o kroju minuskuły13. Jednakże samo ustalenie daty 

spisania poematu nie wystarczy, bowiem jego akcja rozgrywa się około roku 500, co 

oznacza, że sama tysiącletnia kopia, jaka zachowała się do naszych czasów jest echem 

o wiele bardziej zamierzchłych czasów niż okres anglosaksoński. Nie wiemy zatem, 

czy autor Beowulfa żył w VI czy w VIII wieku ani czy i jak bardzo kolejni kopiści 

zmieniali tekst dopasowując go do realiów im współczesnych. Jeśli chodzi o geogra-

ficzne umiejscowienie poematu sytuacja jest niemalże w równym stopniu zagmatwana. 

Choć Beowulf to jeden z najważniejszych tekstów literatury brytyjskiej, akcja  

poematu toczy się w Danii i poeta ani razu nie odwołuje się ani nawet nie wspomina 

o istnieniu Anglii. Krajobraz utworu jest symboliczny i nie wiemy, czy jego autor miał 

jakąkolwiek wiedzę na temat Skandynawii z VI wieku, a tym bardziej pozycji kobiet 

wśród plemion germańskich opisanych w tekście. Czy mamy zatem brać pod uwagę 

źródła mówiące o kobietach żyjących w VI wieku w Skandynawii czy w VII wieku 

w Anglii? Zarówno Anglosasi, jak i Duńczycy czy Geaci należeli do grona plemion 

germańskich i wiele ich łączyło. Niemniej jednak zasadnym jest uważać, że na obraz 

kobiety w „Beowulfie” w znacznym stopniu wpływ miała współczesna poecie i znana 

mu z własnego doświadczenia sytuacja społeczno-prawna kobiet anglosaskich niż 

skandynawskich, a okres historyczny nas interesujący możemy zawęzić do przedziału 

 
10 Należy jednakże podkreślić, że w na przestrzeni wielu wieków średniowiecza wykształciły się różne 

modele kobiecości. Kobieta była z jednej strony utożsamiana z pięknem, łagodnością, tajemniczością, 

delikatnością i czystością. Jednak istniał też zupełnie przeciwny model kobiety – tej złej, kuszącej, kłamliwej 
i słabej. Por. British Literature Wiki (https://sites.udel.edu/britlitwiki/women-in-medieval-literature-and-

society/), gdzie omówione są archetypy kobiecości czasów średniowiecza, takie jak: dziewica, matka, 

wiedźma, prostytutka, naciągacz/oszust.  
11 Burton R., dz. cyt., s. 2. 
12 Zob. Lord A.B., The Singer Resumes the Tale, Cornell University Press, Ithaca 1995.  
13 Leneghan F., Making Sense of Ker’s Dates: The Origins of Beowulf and the Palaeographers, [w:] The 

Proceedings of the Manchester Centre for Anglo-Saxon Studies Postgraduate Conference, Trinity College, 

Dublin 2005. 
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VI-X wiek, bowiem nie da się wykluczyć możliwości skomponowania i pierwotnego 

spisania utworu w tym czasie. Musimy jednak pamiętać, że historia Beowulfa prawdo-

podobnie przywędrowała na wyspy wraz z osiedlającymi się na niej Anglosasami  

w V i VI wieku, z uwagi na co przyjrzymy się także kilku aspektom życia społecznego 

pogańskich Germanów ze względu na ich istotne znaczenie w interpretacji roli postaci 

kobiecych w Beowulfie. 

Nie dysponujemy wieloma źródłami pisanymi z okresu anglosaskiego po chrystia-

nizacji, które pozwoliłyby nam na kompleksowe rozważania na temat pozycji kobiety 

wśród Anglosasów. Dostępne nam teksty traktujące o kobietach, z wyłączeniem tekstów 

literackich omówionych powyżej, to głównie kroniki historyczne, kodeksy i karty praw 

oraz testamenty. Dotyczą one przede wszystkim najwyższych sfer społecznych, co 

w przypadku kobiet przekłada się na grupę obejmującą królowe i pozostałe członkinie 

rodzin królewskich oraz kobiety piastujące wysokie pozycje w strukturach kościel-

nych, a więc przeorysze i zakonnice.  

Wspomniany już powyżej kodeks prawny króla Ethelberta spisany najprawdo-

podobniej w 602 roku dawał kobietom dość duże jak na tamte czasy prawa14: 

zapewniał kobiecie (lub jej mężowi bądź właścicielowi) prawo do rekompensaty za 

wyrządzone jej krzywdy, zabraniał zmuszania wdów do ponownego zamążpójścia lub 

wstąpienia do zakonu, zarządzał równy podział majątku pomiędzy małżonków w przy-

padku rozwodu oraz zabraniał pociągania do odpowiedzialności żon za działalność 

przestępczą ich mężów. Zachowane testamenty (których jedna trzecia została sporzą-

dzona w imieniu kobiet) dowodzą, że część wysoko urodzonych kobiet anglosaskich 

posiadała umiejętność czytania pisania, a także mówią o możliwości posiadania 

i dziedziczenia ziemi przez kobiety. Istnieją przesłanki do wiary w to, że bogate kobiety 

wysokiego rodu lub należące do rodzin królewskich (np. Æthelflæd, pani Mercji) same 

zarządzały swoim majątkiem i sprawowały władzę na swoich ziemiach. Artefakty 

historyczne z tego okresu, takie jak listy napisane przez kobiety bądź księgi stworzone 

dla kobiet lub posiadane przez kobiety, modlitewniki czy ewangelie, są dalszymi 

dowodami ich alfabetyzmu.  

Z anglosaskich źródeł pisanych wiemy także dość dużo o praktykach związanych 

z zawieraniem małżeństw. Słowo „morgengifu” oznaczało dar, jaki kawaler dawał 

pannie w celu zachęcenia jej do małżeństwa15. Często „morgengifu” składało się z ziemi 

lub gospodarstwa wraz ze zwierzętami i niewolnikami. Po ślubie to żona zarządzała 

tym majątkiem i mogła go nawet sprzedać bądź oddać. W kilku przypadkach, na temat 

których zachowały się dokumenty, to panna miała ostateczne słowo w wyborze 

swojego przyszłego męża, co sugeruje, że wolę kobiet przynajmniej czasami brano pod 

uwagę. Źródła historyczne sugerują, że związki małżeńskie wśród Anglosasów były 

często satysfakcjonujące dla obojga małżonków. Wiemy także, że jeśli kobieta nie była 

usatysfakcjonowana małżeństwem, mogła rozwieść się z mężem, a kiedy odchodziła 

od męża z dziećmi, przysługiwała jej część jego majątku. Wszystko to mówi nam 

o szacunku, jakim cieszyła się kobieta zamężna w tamtych czasach. 

Przytoczone powyżej pozytywne aspekty prawnych i zwyczajowych rozwiązań 

regulujących życie anglosaskich kobiet nie mogą jednak stwarzać fałszywie ideali-
 

14 Zob. Simpson W.B., The Laws of Ethelbert, [w:] Arnold M. (red.), On the Laws and Customs of England: 

Essays in Honour of Samuel E. Tjorne, The University of North Carolina Press, Chapel Hill 1981, s. 3-17. 
15 Abernethy S., Anglo-Saxon Women in England, https://mittelalter.hypotheses.org/1938.  
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stycznego obrazu życia kobiety na Wyspach Brytyjskich we wczesnym średniowieczu. 

Społeczeństwo to było patriarchalne i nie dawało kobiecie tych samych praw i przywi-

lejów, co mężczyźnie. Kobieta miała wyznaczone inne funkcje niż mężczyzna, a naj-

ważniejsze zadania do niej należące dotyczyły domu, dzieci i gospodarstwa. Ponadto, 

życie zarówno kobiet, jak i mężczyzn w okresie anglosaskim było pełne ciężkiej pracy, 

często zagrażały mu choroby, konflikty zbrojne, a także surowe warunki życia. Kobiety 

często umierały z powodu poronień i trudnych porodów, o czym wiemy dzięki bada-

niom archeologicznym grobów16. Średnia długość życia kobiety w tamtych czasach 

szacowana jest na 30 lat17. 

Pozycja kobiety uległa osłabieniu po podboju normandzkim, który miał miejsce 

w 1066 roku. Wraz z nastaniem panowania Normanów i ich zwyczajów oraz w związku 

z coraz większym wpływem Kościoła na życie codzienne ludzi, a także obowiązujące 

prawo, kobieta stawała się zależna od mężczyzn w nowym systemie lennym, utraciła 

swoje prawa ekonomiczne oraz stopień niezależności, jaki wcześniej posiadała. 

Zbiegło się to w czasie z idealizacją kobiety jako bohaterki utworów literackich, co 

zostało omówione powyżej. Niemniej jednak przemiany te nie należą do zakresu 

zainteresowania niniejszej pracy, ponieważ nie mogły mieć wpływu na tekst zapisany 

około roku 1000.  

Aethelflaed, córka króla Alfreda Wielkiego, to jedyna królowa czasów anglosak-

sońskich, która sprawowała rządy samodzielnie. Po śmierci swojego męża, króla Mercji, 

przejęła panowanie i dowodziła armiami, rozbudowywała twierdze i poszerzała granice 

swoich wpływów. Jej dokonania opisane zostały w Kronice anglosaskiej. Była jednak 

wyjątkiem od reguły, bowiem anglosascy królowie nie nazywali swoich żon „królo-

wymi”, lecz żonami królów, a już na pewno nie koronowali kobiet18. Sprawowanie 

władzy leżało w zupełności w gestii mężczyzn.  

Kobiety z rodów królewskich pełniły jednak inną ważną funkcję, a mianowicie 

cementowały więzi dyplomatyczne poprzez małżeństwa polityczne. Król Edward 

i jego żona Aelflaed mieli sześć córek i cztery z nich wydali za wpływowych szlach-

ciców i następców europejskich tronu. Małżeństwa dwóch królowych: Emmy, żony 

króla Ethelreda II i króla Kanuta Wielkiego oraz królowej Edyty, żony króla Edwarda 

Wyznawcy, choć najprawdopodobniej miały miejsce po skomponowaniu Beowulfa, są 

przykładami strategii politycznej polegającej na mieszaniu krwi pomiędzy zwaśnio-

nymi rodami w celu zapewnienia pokoju. Ich małżeństwa pozwoliły na utrwalenie 

pokoju, jednakże praktyka ta nader często nie dawała trwałych efektów, o czym 

świadczy nie tylko historia, ale także literatura staroangielska.  

W zaledwie trzech przypadkach w całym korpusie literatury staroangielskiej znaj-

dujemy kenning „friÞuwebban” tłumaczony na współczesny angielski jako „peace-

weaver”19 (po polsku dosłownie „tkająca pokój”) – dwa razy pojawia się on 

 
16 Sayer D., Dickinson S.D., Reconsidering obstetric death and female fertility in Anglo-Saxon England, 

World Archaeology, 45:2, 2013, s. 285-297. 
17 Stoodley N., The Spindle and the Spear: A Critical Enquiry into the Construction and Meaning of Gender 

in the Early Anglo-Saxon Burial Rite, British Archaeological Reports, Oxford 1999, s. 119. 
18 Zob. Cook A.S., Asser's Life of King Alfred, The Athenæum Press, The Project Gutenberg EBook, 1906, 

https://www.gutenberg.org/files/63384/63384-h/63384-h.htm. 
19 Zob. Cavell M., Formulaic FriÞuwebban: Reexamining Peace-Weaving in the Light of Old English 

Poetics, The Journal of English and Germanic Philology, 3, 2015, s. 355-372. 
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w Beowulfie i raz w poemacie Elene (jednakże tutaj odnosi się ono do mężczyzny-

anioła). Określenie to stało się jednak standardowym narzędziem służącym do opisu 

roli królowych w literaturze Anglosasów. Wspomniany już poemat The Wife's Lament 

jest często interpretowany jako opis losu kobiety, której misja utrzymania pokoju 

poprzez małżeństwo międzyplemienne się nie udała. Postawienie jej w niemożliwej do 

wypełnienia roli „peaceweaver” stało się źródłem jej separacji z mężem. Targana sprzecz-

nym poczuciem lojalności wobec swoich krewnych oraz krewnych męża prawdo-

podobnie nigdy nie odnajdzie ukojenia. 

2.3. Pozycja kobiety wśród pogańskich plemion Germańskich 

Nie dysponujemy praktycznie żadnymi źródłami pisanymi na temat pogańskich 

Anglosasów, a jedyne teksty, do których możemy się odnieść to prace stworzone wiele 

wieków przed skomponowaniem Beowulfa. Jednym z ważniejszych źródeł tego typu 

jest Germania20 spisana około 98 roku przez rzymskiego historyka Tacyta. Jest to 

praca etnograficzna poświęconą opisowi plemion Germańskich żyjących na konty-

nencie. Poza dyskusją na temat wyglądu Germanów, ich tradycji wojennych czy języka, 

autor poświęcił sporą część swoje etnograficznej pracy właśnie życiu rodzinnemu 

i pozycji kobiet. Tacyt twierdził21, że kobiety germańskie były obecne na polach bitew 

i w razie konieczności pomagały mężczyznom podczas walk. Największą hańbą 

wojownika było pozwolenie na pojmanie i wzięcie w niewolę kobiet należących do 

jego rodziny. Kobietom przypisywano nadprzyrodzoną intuicję i pozwalano im na 

udzielanie rad i wygłaszanie wróżb, które brano pod rozwagę. Tacyt wspomina też 

z uznaniem czystość praktykowaną przez niezamężne kobiety germańskie i powszechny 

brak cudzołóstwa właściwy dla społeczeństw Germańskich. Jego opis zawiera także 

wzmianki o czci żeńskiej bogini płodności Nerthus zidentyfikowanej jako odpo-

wiednik skandynawskiej bogini Freji czy Duńskiej bogini Gefion22.  

Wiemy, że plemiona germańskie żyjące w wiekach uznanych za współczesne 

autorowi Beowulfa (VI-X w.) cechował militarny model życia społecznego, hierar-

chiczność oraz patrylinearny system dziedziczenia władzy królewskiej23. Jednakże 

istnieją dowody archeologiczne sugerujące, że powyższe cechy były efektem komplek-

sowej transformacji rozłożonej na przestrzeni wieków. Neolityczne społeczeństwa 

germańskie okazują się być społeczeństwami agrarnymi i egalitarnymi, a stosowany 

przez nie system dziedziczenia to matrylinearność. W pewnym momencie w historii 

musiały wystąpić napięcia wynikające z następujących zmian organizacji życia społecz-

nego, która pociągnęła za sobą także zmniejszenie znaczenia i prestiżu kobiet wśród 

Germanów. Jedną z konsekwencji tych transformacji było porzucenie kultu bogiń 

żeńskich (Gefion, Freja, Nerthus) na rzecz kultu bogów płci męskiej (Odyn).  

Chrystianizacja Anglosasów rozpoczęła się pod koniec VI wieku. Ethelbert, król 

Kentu przyjął chrzest prawdopodobnie w 601 roku, a w 686 roku zmarł ostatni pogański 

król na Wyspach Brytyjskich. Współcześni badacze nazbyt często traktują pogańskich 

 
20 Tacyt, Germania, przeł. Daruszewicz A., Wydawnictwo Armoryka, Sandomierz 2009. 
21 Niektórzy współcześni badacze podają w wątpliwość autentyczność i rzetelność jego twierdzeń. Zob. 
Wellesley K., Can You Trust Tacitus?, Greece & Rome, 1, 1954, s. 13-33. JSTOR, www.jstor.org 

/stable/641143. data dostępu 24.11. 2020. 
22 Zob. Battaglia F., The Germanic Earth goddess in Beowulf?, The Mankind Quarterly, 31, 1994, s. 415-446.  
23 Tamże, s. 422. 
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Anglosasów jako okrutnych barbarzyńców składających ofiary z ludzi, odróżniając ich 

drastycznie od chrześcijańskiego społeczeństwa późniejszych wieków. Jak argu-

mentuje Berit Åström24, przyjęcie chrześcijaństwa nie wywarło jednak drastycznego 

wpływu na zachowanie anglosaskiego społeczeństwa – zmiany światopoglądowe 

zachodzą powoli i nielinearnie. Dowodem na to jest chociażby sam Beowulf stano-

wiący mieszankę poglądów pogańskich oraz chrześcijańskiej moralności. Co więcej, 

nie mając praktycznie żadnych tekstów źródłowych współczesnych pogańskim Anglo-

sasom, nie możemy wyciągać pochopnych wniosków, ani utożsamiać ich z innymi 

plemionami Germańskimi z kontynentu. Jeśli jednak uznamy za prawdziwą tezę 

o wolnym tempie zmian w zachowaniu i światopoglądzie wynikających z przyjęcia 

chrześcijaństwa, możemy uznać, że poganie z V wieku byli zasadniczo tacy sami jak 

nominalni chrześcijanie VI czy VII wieku, na temat których nasze źródła są o wiele 

obszerniejsze.  

3. Królowe pokoju – peaceweavers 

3.1. Sukces Wealhtheow 

Wszystkie kobiety, o których z imienia wspomina Beowulf to królowe. Pewnym 

wyjątkiem w tej grupie jest matka Grendela, która nie pełni funkcji małżonki króla, lecz 

panuje niepodzielnie nad swoim „królestwem”. Reszta królowych, a więc Wealhtheow, 

Freawaru, Hygd, Hildeburh i Thryth, to kobiety pochodzące z królewskich linii, mał-

żonki panujących królów, ale nie władczynie. Chociaż poemat zdaje się przypisywać 

pewną dozę władzy politycznej królowej Wealhtheow i Hygd, ich główną rolą nie jest 

sprawowanie władzy, lecz wprowadzanie i utrwalanie pokoju.  

Wealhtheow to w Beowulfie jedyny przykład kobiety, która wprowadziła trwały 

pokój pomiędzy swoim plemieniem – Helmingami a plemieniem swojego męża 

Hrothgara – Duńczykami. Chociaż jej imię oznacza dosłownie „obcego sługę/niewol-

nika”, odnosi się ono do jej statusu osoby pochodzącej z obcego plemienia niż niskiego 

pochodzenia (poeta mówi o niej także „lady of the Helmings”25, czyli „pani Hel-

mingów”, co świadczy o jej szlachetnym pochodzeniu). W momencie przybycia 

Beowulfa na dwór Hrothgara, jej męża, ich związek, musiał trwać już od co najmniej 

kilku-kilkunastu lat, ponieważ para miała dwóch synów dość dużych, by ucztować 

z resztą wojowników i thanów króla w Heorocie (podczas uczty chłopcy siedzieli 

razem z resztą młodzieży), a także córkę o imieniu Freawaru26, o której słyszymy 

dopiero z ust Beowulfa, gdy po powrocie do ojczyzny bohater zdaje relację ze swojej 

wyprawy swojemu królowi, Hygelacowi. Beowulf mówi o planach wydania Freawaru 

za mąż, a więc księżniczka musiała być już w wieku odpowiednim do małżeństwa27. 

Poza tym księżniczka pomagała matce w opiece nad gośćmi, roznosząc miód ważnym 

wojownikom w kolejności zależnej od ich rangi. Tak ważnego zadania nie powierzono 

by kilkuletniemu dziecku.  

 
24 Åström B., The creation of the Anglo‐Saxon woman, Studia Neophilologica, 70:1, 1998, s. 25-34. 
25 Tolkien J.R.R., Beowulf. A Translation and Commentary together with Selling Spell, HarperCollins 

Publishers, Croydon 2014, s. 30. 
26 Niektórzy badacze twierdzą, że Freawaru mogła być córką Hrothgara z poprzedniego małżeństwa. 
27 Zob. Sayer D. i Dickinson S.D. (2013) tamże, którzy sugerują, że kobiety żyjące na początku okresu 

anglosaskiego zawierały związki małżeńskie w późniejszym wieku ze względu na duże ryzyko śmierci 

w przypadku ciąży w wieku nastoletnim. 
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3.2. Etos heroiczny a zemsta 

Seamus Heaney we wstępie do swojego przekładu Beowulfa28 mówi o centralnej 

roli dwóch dygresji w postaci pieśni wykonywanych przez nadwornego pieśniarza –

pierwsza z nich dotyczy walki Siegemunda ze smokiem, a druga, znana po angielsku 

jako Finnsburg episode, mówi o bitwie między Fryzyjczykami a Duńczykami. To 

właśnie ta druga pieśń ma kluczowe znaczenie we właściwym rozumieniu instytucji 

peaceweaver. Finnsburg episode, mówi nam o realiach, w jakich żyli bohaterzy 

Beowulfa – mianowicie o prawie bezwzględnej zemsty dokonywanej w odwecie za 

śmierć bliskich koniecznej ze względu na wyznawany etos heroiczny. Rodzina zamor-

dowanej osoby mogła pomścić jej śmierć także poprzez wyegzekwowanie „weregild”, 

czyli ustalonej rekompensaty za spowodowanie śmierci. Taki system wciągał całe 

królestwa w wir zemsty, w niekończący się cykl ponoszenia ofiar i wyrządzania 

krzywd. Żaden wojownik, król czy nawet żadne państwo opisane w Beowulfie nie 

mogą ze spokojem patrzeć w przyszłość, ponieważ zdają sobie sprawę, że w chwili 

swojej słabości zostaną zaatakowani przez kogoś, z kim w przeszłości prowadzili 

wojnę. Taką obawę wyraża na przykład kobieta lamentująca podczas ceremonialnego 

pogrzebu Beowulfa. „Weregild” oraz „peaceweavers” były jedynymi pokojowymi 

wyjściami z sytuacji krwawego konfliktu. Overing29 widzi instytucję małżeństw poli-

tycznych w Beowulfie jako przedłużenie więzi pomiędzy mężczyznami, co stawia sam 

związek kobiety i mężczyzny na podrzędnym miejscu i czyni z kobiety wymienny 

symbol pokoju oraz dowodzi jej uprzedmiotowienia. Co więcej, badaczka mówi30, że 

chociaż najważniejszą rolą przypisywaną kobietom w staroangielskiej poezji jest 

funkcja „peaceweaver”, to jest to funkcja skazana na niepowodzenie i niemożliwa do 

wykonania.  

Poeta krytykuje rozwiązanie konfliktów między plemionami poprzez polityczne 

małżeństwa, wkładając w usta Beowulfa prorocze słowa na temat przyszłości małżeń-

stwa Freawaru z Ingeldem, królem Heathobardów. Bohater wyraża obawę, że nawet 

piękna panna młoda nie zdoła utrzymać pokoju, a miłość Ingelda do Freawaru osłabnie, 

gdy stara waśń pomiędzy plemionami odżyje. Choć minęło wiele lat od klęski Heatho-

bardów w wojnie z Duńczykami, pokonani nadal żywią nienawiść i pragnienie zemsty 

za śmierć swoich bliskich. Beowulf wątpi w szczerość i dobre intencje Heathobardów 

i snuje wizję odnowienia starego konfliktu już podczas wesela młodej pary. Samo 

spotkanie się zwaśnionych stron może wywołać agresję słowną i doprowadzić w efekcie 

do przemocy fizycznej. Fragment ten przedstawia mężczyzn jako płeć działającą 

nierozważnie, pod wpływem emocji, a nie rozsądku. To mężczyźni niweczą potencjał 

małżeństwa politycznego swoim nieodpowiedzialnym zachowaniem i bezwzględnym 

egzekwowaniem zasady „oko za oko”. Hansen31 zauważa, że kobiety w poezji staro-

angielskiej są przedstawiane jako postaci, którym w udziale przypada więcej cierpienia, 

jednakże jest to konsekwencją ich moralnej wyższości nad mężczyznami. To kobiety 

stanowią często uosobienie siły porządku i cywilizacji, który jednak ulega w walce 

 
28 Heaney S., Beowulf, Faber and Faber Limited, Londyn 2000, s. xiii. 
29 Overing G.R., Language, Sign, And Gender In Beowulf, Southern Illinois University Press, Carbondale and 
Edwardsville 1952, s. 74. 
30 Tamże, s. 74. 
31 Hansen E.T., Women in Old English Poetry Reconsidered, The Michigan Academician 9, 1976-77, s. 109-

17, 111. 
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z męską przemocą i złem wpisanym w męskie społeczeństwo. Kobiety poematu –

Wealhtheow i Hygd – zachowują się z godnością i rozwagą, dbają o porządek i zgodę 

wśród gości króla (z dużym prawdopodobieństwem będących mordercami ich własnych 

krewnych bądź rodaków), aktywnie zabiegają o pokój (na przykład próbując wpłynąć 

na pokojową sukcesję swoich mężów). One potrafią wznieść się ponad podziały 

i osobiste krzywdy dla dobra ogółu. 

3.3. Porażka Hildeburh 

 Hildeburh to kolejna peaceweaver, której małżeństwo nie zapewniło trwałego 

pokoju pomiędzy zwaśnionymi plemionami. Kobieta była żoną Finna, władcy Fryzji, 

oraz Duńską księżniczką. Poznajemy ją nie jako bohaterkę Beowulfa, ale jako postać 

wspomnianej powyżej pieśni śpiewanej przez barda, tzw. Finnsburg episode. 

Hildeburh opłakuje w niej śmierć swego syna i brata, którzy zginęli w walce między 

jej plemieniem, a plemieniem jej męża. Nie wiemy, czy walczyli przeciwko sobie czy 

wspólnie atakowali Fryzyjczyków, jednakże zawodząca z żalu królowa każe ułożyć 

ich ciała razem na stosie pogrzebowym. Chociaż pieśniarz o tym nie wspomina, 

wyczuwamy, że podwójna lojalność, jakiej ta sytuacja wymagała od Hildeburh musiała 

być dla niej niewyobrażalnym cierpieniem. Dochodzi do zawieszenia broni, lecz po 

jakimś czasie przeciwne strony konfliktu kontynuują wojnę, w wyniku czego śmierć 

ponosi mąż Hildeburh, Finn, a sama królowa zostaje zabrana z powrotem do Danii. 

Zgodnie z modelem matrylinearności i germańską tradycją kobieta i jej dzieci należały 

do jej plemienia, a nie rodu jej męża32. Jej związek z bratem i synem (a więc członkami 

jej plemienia) są silniejsze niż jej tymczasowa lojalność wobec plemienia męża. Celem 

pieśni mogło być ukazanie Hildeburh jako tragicznej postaci, na co wskazuje jej brak 

w innym staroangielskim poemacie mówiącym o tym samym zdarzeniu, mianowicie 

Finnesburg Fragment. Niekończący się cykl krwawych zemst nie tylko nie pozwolił 

Hildeburh na wypełnienie swojej pokojowej misji, ale także przyczynił się do śmierci 

jej najbliższych, czyli jej syna i brata, a później także męża (aczkolwiek tekst milczy 

na temat jej emocjonalnego odbioru śmierci Finna). Niewinnie cierpiąca królowa 

wraca do domu ze zwycięskimi rodakami jako postać przegrana. Wysiłek jej życia 

został zmarnowany, jej tożsamość peaceweaver zniszczona, a owoc jej poświęcenia, jej 

syn, zginął w kolejnej wojnie, która niczego nie rozstrzygnęła.  

Tragiczne losy Hildeburh to zapowiedź tragicznej przyszłości czekającej Wealhtheow. 

Mimo, że królowa Duńczyków zaraz po zakończeniu pieśni o Hildeburh zaczyna 

aktywnie zabiegać o przetrwanie i tron dla swoich synów, nie uda jej się ich ocalić. 

Pierwotni odbiorcy poematu wiedzieli, że zginą oni z ręki siostrzeńca Hrothgara 

w bratobójczej walce o tron po śmierci starego króla. Chociaż Wealhtheow zdaje się 

być skuteczną peaceweaver w czasie trwania akacji poematu, ona także będzie 

cierpiała z powodu śmierci najbliższych. 

3.4. Wartość pokoju w Beowulfie 

Czy rola peaceweaver związana była jedynie z postaciami królowych? Czy tylko od 

kobiet zawierających międzyplemienne małżeństwa polityczne oczekiwano postawy 

wspierającej utrzymanie pokoju pomiędzy plemionami? Według poety nie tylko 

królowe, lecz wszystkie kobiety miały za zadanie pracować nad pokojem, o czym 
 

32 Battaglia F., dz. cyt., s. 420. 
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świadczy jego uwaga w stosunku do Thryth33. Każda kobieta powinna tkać pokój 

między mężczyznami; dyplomacja i łagodność to część tkanki kobiecej duszy. Kobieta 

posługująca się przemocą, jak Thryth czy matka Grendela, stoi w sprzeczności z naturą 

i musi się zmienić bądź umrzeć.  

 Idea zemsty jest obca światopoglądowi chrześcijańskiemu, jednakże Beowulf 

przedstawia świat skąpany w heroizmie pogańskim. Poeta stara się przypisać chrześci-

jańskie motywacje bohaterom, w szczególności Beowulfowi, jednakże próby te nie 

zaowocowały przekonywującym i spójnym obrazem światopoglądu głównego bohatera. 

Pewna doza nieścisłości w tej kwestii dotyczy także zagadnienia zemsty. W świecie 

Anglosasów dokonanie zemsty bądź wyegzekwowanie „weregild” było punktem 

honoru dla każdego wojownika, jednakże sam Beowulf jawiący się jako ikona heroizmu 

pogańskiego stroni od krwawej zemsty, krytykuje wojowników nierozważnie i pod 

wpływem emocji inicjujących rozlew krwi (na przykład przedstawiając swoją wizję 

zaślubin Freawaru z Ingeldem) i sam uważany był za słabeusza wśród Geatów aż do 

momentu chwalebnego powrotu z Danii po zabiciu Grendela i jego matki. Poeta 

pochwala powściągliwość Beowulfa w używaniu miecza rozpoznając jednocześnie 

zemstę jako nieodłączny element systemu wartości opisywanych ludów. Beowulf 

odnawia przymierze z Duńczykami i zawiązuje przyjazną relację z Hrothgarem. Pod-

sumowując swoje życie wyraża zadowolenie z tego, że jako król nie wszczynał 

konfliktów, nie przysięgał fałszywie, nie zabił nikogo ze swoich krewnych i nie był 

okrutny. Jego najwyższym celem jako króla było zapewnienie dobrobytu swojemu 

plemieniu – w momencie śmierci Beowulf cieszy się ze zdobytego skarbu smoka, 

ponieważ stanowi on zabezpieczenie jego ludu (wersy 2794-2798). Powyższe przykłady 

świadczą o tym, że nie tylko kobieta była postrzegana przez poetę jako strona zabie-

gająca o pokój. Także mężczyzna mógł, a nawet powinien zabiegać o pokój, chociaż 

w odmienny sposób. Gdyby Beowulf był słaby fizycznie, nie uratowałby Duńczyków 

i nie przywróciłby pokoju w ich kraju. Gdyby był słabym królem, jego państwo atako-

waliby wrogowie, których Geaci obawiają się jednak dopiero po śmierci swego króla. 

Aby mężczyzna mógł zaprowadzić pokój, musi wykazać się siłą i wzbudzać strach we 

wrogach.  

4. Polityka czy intymny związek? 

4.1. Związek Wealhtheow i Hrothgara w Beowulfie 

Mimo że wszystko w tekście Beowulfa wskazuje na to, że związek królowej 

Wealhtheow z królem Hrothgarem raczej był wynikiem politycznych zabiegów niż 

miłości romantycznej. Ich relacja wydaje się nie tylko intymna, ale także silna, pełna 

wzajemnego zaufania i szacunku.  

Wealhtheow widzimy głównie w czasie formalnych czynności związanych z rozno-

szeniem miodu wśród thanów króla, rozmawiającą z Beowulfem, pełniącą honory 

gospodyni w hallu. Sceny jej ceremonialnych zachowań sterowanych zapewne kon-

wencjami świadczą o zaufaniu, jakim obdarzał ją Hrothgar. Królowa jest jego repre-

zentantką w hallu, dlatego jej formalny strój jest bogaty – królowa nosi złote ozdoby 

 
33 Tolkien J.R.R., Tamże, s. 69. 
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oraz pierścienie34. Bogactwo jej stroju ma uzmysławiać patrzącym na nią skalę bogactwa 

jej męża. Celem jej uprzejmego zachowania wobec thanów jest cementowanie ich 

związku z królem. Królowa częstuje ich miodem ze zdobionego pucharu w kolejności 

zaznaczającej hierarchię panującą w Heorocie. W pierwszej scenie, w jakiej poznajemy 

Wealhtheow, królowa podaje napój najpierw Hrothgarowi, potem starszym wojom, 

dalej młodszym, a na końcu gościom, czyli Geatom. Podczas uczty po zabiciu Grendela 

królowa częstuje miodem Beowulfa zaraz po Hrothgarze, zaznaczając w ten sposób 

jego znaczny awans w zasługach u króla i w hierarchii Duńskiego dworu. Król pozwala 

jej na pełnienie tej ważnej funkcji, ponieważ ufa politycznemu osądowi Wealhtheow. 

Co ciekawsze, królowa Duńczyków to jedyna kobieta w całym poemacie, której słowa 

są bezpośrednio przytaczane, a nie filtrowane przez narratora jako mowa zależna. 

Królowa ma prawo publicznego wypowiadania nie tylko formalnych grzeczności, 

zachęcania do spożywania miodu czy chwalenia wojowników za ich heroiczne czyny, 

ale także do udzielania politycznych wskazówek swojemu mężowi. Podczas uczty 

celebrującej pierwsze zwycięstwo Beowulfa Wealhtheow namawia męża, aby porzucił 

zamiar wskazania Beowulfa jako swojego następcy tronu z pominięciem jego sio-

strzeńca oraz własnych synów. Jej słowa nie zostały odrzucone, a Beowulf wrócił do 

ojczyzny z hojnymi darami, lecz bez obietnicy objęcia władzy po śmierci Hrothgara. 

Jednakże tekst oferuje nam także strzępki innych scen z udziałem Wealhtheow, 

które dzieją się jakoby na granicy sceny formalnej. Pierwsza z nich (wersy 919-92335) 

mówi o przybyciu króla na dwór – Hrothgar wraca na Heorot z „women's quarters/ 

with a numerous train, attended by his queen”. To właśnie w pomieszczeniach przezna-

czonych dla królowej i jej świty Hrothgar spędza noce. Po zakończeniu uczty król 

opuszcza „mead-hall to lie with Wealhtheow, his queen and bedmate” (wersy 664-

665). Po raz kolejny poeta podkreśla, że związek pary królewskiej nie jest platoniczny 

ani jedynie polityczny. Małżonkowie z wyboru spędzają razem noce, co oznacza, że 

Wealhtheow jest dla Hrothgara partnerką w polityce, jak również jego partnerką 

seksualną. 

Intymny związek Hrothgara z Wealhtheow to nie jedyna tego typu relacja, jaka 

występuje w Beowulfie. Tekst sugeruje, że podobnie bliska relacja łączyła króla Onelę 

z jego żoną opisaną słowami: „Onela's queen/ a balm in bed for the battle-scarred 

Swede” (63-64). Kolejnym przykładem są wersy od 2923 do 2932, które opisują zaciętą 

walkę szwedzkiego króla Ongentheowa podczas najazdu Geatów na jego plemię. Tekst 

dwa razy podkreśla, że stary król, chociaż poległ w walce, był bardzo trudnym przeciw-

nikiem dla Wulfa i Eofora, a jego wielką troską było uwolnienie pojmanej starej 

królowej, matki jego dzieci. Chociaż walka o uwolnienie królowej musiała być dla 

Ongentheowa ważna ze względu na honor – zamach na życie królowej był niejako 

zamachem wymierzonym w samego króla – to jednak tekst mówi nam także, że 

królowa należała do grona osób, które stary król kochał. 

  

 
34 Pierścienie (lub obręcze/branzolety) były symbolem łaskawości i hojności króla oraz jego związku 

z thanami. Król często nazywany jest w tekście kenningiem „ring-giver”, jako że symbolicznie budował on 
swoją więź z thanami poprzez rozdawanie im cennych podarunków, w tym obręczy (rings) zakładanych na 

ramię bądź szyję w uznaniu za ich lojalność w bitwie, wybitne czyny itp. 
35 Wg tłumaczenia Beowulfa autorstwa Seamusa Heaneya. Wszystkie cytaty pochodzą z tego tłumaczenia, 

chyba, że zaznaczono inaczej.  



 

Kobiety w staroangielskim poemacie „Beowulf” – królowe germańskiej epoki heroicznej 
 

31 

4.2. Związek Wealhtheow i Hrothgara w powieści Grendel 

John Gardner w swojej powieści zatytułowanej Grendel36 przedstawia część historii 

opisanej w „Beowulfie” widzianą oczami potwora Grendela. Postać Wealhtheow37 

zajmuje w niej szczególne miejsce. Grendel nienawidzi wszystkich ludzi i nie czuje 

oporu, prześladując ich i zabijając, jednakże od tej reguły istnieją dwa wyjątki – pieśniarz 

Shaper i królowa Wealhtheow. Kobieta niezwykle fascynuje rutynowo szpiegującego 

ludzi Grendela swoją kobiecą urodą, szczerą dobrocią i uprzejmością oferowaną każ-

demu bez wyjątków, niewinnością i godnością. Królowa jest uosobieniem dobroci 

i ofiarności, jej miłosierne czyny i łagodne słowa wpływają kojąco na atmosferę 

w hallu. Potwór mówi: „She tore me apart”, opisując swoje uczucia po ujrzeniu jej 

pierwszy raz, gdy jej brat zaoferował ją Hrothgarowi w zamian za pokój. Grendel 

otwarcie płacze, widząc tę dziewczynę ofiarowującą siebie z godnością jako żonę dla 

starca, jakim wtedy był Hrothgar. Jej spokój w obliczu tak trudnego w jej życiu doświad-

czenia kontrastuje z impulsywnym zachowaniem Grendela obserwującym z ukrycia 

całe wydarzenie.  

Związek Hrothgara i Wealhtheow od samego początku, choć nie jest burzliwy, nie 

jest także całkowicie satysfakcjonujący dla pary. Małżonkowie dzielą łoże, lecz nie są 

sobie bliscy emocjonalnie. Grendel jest świadkiem łez Wealhtheow wylewanych 

w sekrecie przy boku śpiącego męża. Dziewczyna tęskni za domem, jednakże akceptuje 

swój los i jest wierna swojemu wyborowi. Mimo, że królowa nie daje wyrazu swojemu 

cierpieniu przed królem, on wie, ile kosztuje ją to poświęcenie i odczuwa z tego 

powodu wstyd i ból. Jest starcem, a jego hall regularnie nawiedza morderczy potwór, 

co powoli prowadzi do upadku jego państwa. Hrothgar wie, że Wealhtheow mogłaby 

być szczęśliwsza gdzie indziej, jako żona młodszego króla mającego więcej do 

zaoferowania. Interpretacja małżeństwa Wealhtheow i Hrothgara zaproponowana przez 

Gardnera wskazuje na napięcie wynikające z roli peaceweaver narzuconej królowej. 

Jej związek z królem, chociaż zaakceptowany przez nią z miłości do Helmingów, jest 

dla królowej poświęceniem. Królowa zdobywa pokój dla swego plemienia oraz łagodzi 

napięcia wewnętrzne na dworze Hrothgara jednak ceną jest jej własne szczęście.  

5. Idealizacja postaci królowej – Wealhtheow i Hygd w polityce 

Narracja Beowulfa przesiąknięta jest nostalgią za dawnymi czasami, kiedy po ziemi 

chodzili nadludzko silni wojownicy, a plemionami rządzili dobrzy i rozważni królowie. 

W tej złotej erze żyły prawdziwe potwory, takie jak smoki czy potomstwo Kaina, stano-

wiące wyzwanie dla najodważniejszych i dające wojownikom możliwość zdobycia 

niepodważalnej chwały. Królowie mieszkali w niemających sobie równych pod 

względem wielkości i bogactwa hallach, a skarby, jakimi obdarzali wiernych sobie 

thanów, nie mieściły się w wyobraźni późniejszych pokoleń.  

Swoista przesada poetycka użyta przez twórcę Beowulfa odnosi się także do jego 

wizji królowej, co możemy w szczególności zaobserwować w odniesieniu do 

Wealhtheow oraz Hygd. Opis Wealhtheow to pochwała tej postaci jako wzorowej 

gospodyni, idealnej królowej i pięknej kobiety. Wypełnia ona w sposób doskonały 

wszystkie obowiązki królowej, takie jak: okazywanie gościnności wojownikom zebra-

 
36 Gardner J., Grendel, Vintage, Nowy Jork 1985. 
37 W powieści jej imię brzmi Wealtheow.  
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nym w hallu, ceremonialne częstowanie ich miodem, zachęcanie króla i gości do 

ucztowania, radości, ale także walki czy obrony (motywowanie mężczyzn do działania 

przy jednoczesnym powstrzymywaniu się od samodzielnego wcielania w życie swoich 

koncepcji, w szczególności, jeśli zakładały użycie przemocy), obdarowywanie lojalnych 

thanów króla cennymi podarkami i wzmacnianie ich więzi z królem. Wealhtheow 

udziela także rozważnych rad królowi, lecz nie stara się odebrać mu autorytetu, 

chociaż jak sama mówi, cieszy się posłuchem wśród thanów króla: „the ranks do as  

I bid” (wers 1232)38.  

Zgodnie z uwagami Tacyta przytoczonymi wcześniej w pracy, słowa kobiet, którym 

przypisywano nadprzyrodzoną intuicję, nie są ignorowane przez mężczyzn. Idąc za 

radą Wealhtheow Hrothgar nie czyni Beowulfa swoim spadkobiercą. Jednakże 

Wealhtheow swoje rady, a także prośby kieruje także do Beowulfa – obsypując go 

złotem w podzięce za obronę Heorotu królowa prosi go jednocześnie o protekcję wobec 

jej synów. Zaklinając rzeczywistość królowa mówi o zgodzie, lojalności i jednomyśl-

ności panujących w Heorocie, mając nadzieję, że bratanek króla o imieniu Hrothulf nie 

będzie próbował przejąć władzy po śmierci sędziwego władcy, lecz po kilku latach 

sprawowania władzy jako regent pozwoli prawowitemu spadkobiercy tronu na poko-

jową kontynuację rządów Hrothgara. Królowa podejrzewa Hrothfula o chęć pozbycia 

się jej synów (czemu inaczej prosiłaby Beowulfa o pomoc?) i dlatego pragnie zabez-

pieczyć ich przyszłość poprzez zapewnienie im silnego opiekuna, jednakże chwilę 

wcześniej podczas uczty mówi o zaufaniu, jakim darzy Hrothfula. Jej wypowiedź jest 

silnie ironiczna39 i sugeruje, że królowa tak naprawdę myśli co innego, niż mówi na 

głos. Słowa Wealhtheow, w dużej mierze zawiłe i niejednoznaczne40, dają nam do 

zrozumienia, że mimo zabiegów królowej Hrothful zachował się dokładnie odwrotnie, 

niż nakazywał honor, szacunek dla króla i więzi rodzinne. O śmierci synów Wealhtheow 

z ręki ich kuzyna świadczą także sugestie samego poety. Wers 1165 mówi, że „uncle 

and nephew, each one of whom/still trusted the other” słowem „still”, dając do 

zrozumienia, że ten stan rzeczy rychło ulegnie zmianie, natomiast wersy 1017-1018 

brzmiące następująco: „The Shielding nation/ was not yet familiar with feud and 

betrayal” przepowiadają zdradę Hrothfula. Czy Beowulf ochronił synów Wealhtheow? 

Zapewne nie. Czy leżało to jednak w jego mocy? Tego również nie wiemy. Beowulf 

milczy i nie udziela odpowiedzi królowej. Być może jej prośba płynąca z poczucia 

desperacji, była niemożliwa do spełnienia. Cały omawiany fragment pokazuje nam, że 

los królowej i jej synów nie leżał w jej rękach i nawet jej słodka dyplomacja i bezcenne 

dary nie mogły kupić ich bezpieczeństwa. Wealhtheow, tak jak inne królowe poematu – 

Hygd, Freawaru, Hildeburh – poniesie gorzkie konsekwencje męskiej ambicji i zdrady. 
Hygd to żona króla Hygelaca, pana Geatów. Jest przedstawiona przez poetę jako 

kolejny chwalebny przykład królowej idealnej. Chociaż młoda, wykazywała się 
roztropnością i dobrymi manierami, a także wyróżniała się hojnością wobec thanów 
swego męża – a więc spełniała wszystkie najważniejsze wymagania dotyczące królowej. 
Wspominając Hygd po raz pierwszy autor Beowulfa mówi o niej zaledwie kilka zdań 
zawierających typowy i schematyczny opis charakteru idealnej małżonki wodza, przez 
co kobieta wydaje się być bardziej konwencjonalnym typem królowej niż osobą 

 
38 Aczkolwiek J.R.R., Tolkien ten sam fragment tłumaczy jako „Do thou as I bid!” (s. 48). 
39 Wright D., Beowulf, Panther Books, Londyn 1970, s. 14. 
40 Overing, Tamże, s. 97. 

https://en.wikipedia.org/wiki/David_Wright_(poet)
https://en.wikipedia.org/wiki/Panther_Books
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z indywidualnymi cechami charakteru. W dalszej części tekstu królowa jest wspomniana 
w kontekście uczty; roznosi miód wśród thanów Hygelaca, ale poeta pomija opis 
kolejności, w jakiej częstuje wielmożów. Dorothy Carr Porter41 sugeruje, że rzeczony 
brak opisu kolejności picia miodu oznacza brak konieczności okazania wyższości 
przez Hygelaca wobec Beowulfa w przeciwieństwie do scen rozgrywających się na 
dworze Hrothgara, gdzie Beowulf był obcym przybyszem. Beowulf ofiarowuje Hygd 
drogocenny naszyjnik, jaki dostał od Wealhtheow oraz trzy konie, co niechybnie 
świadczy o wysokiej pozycji Hygd na dworze, a także szacunku, jakim się cieszyła 
wśród thanów męża. Trzecia wzmianka o Hygd odnosi się do wydarzeń następujących 
po śmierci jej męża. Królowa Hygd, idąc w ślad za Wealhtheow, próbuje ingerować 
w kolejność dziedziczenia tronu i oferuje go Beowulfowi, nie wierząc w zdolność 
swojego młodego syna do utrzymania władzy. W trudnym momencie największej bez-
bronności plemienia Geatów królowa postępuje roztropnie, nie chcąc za wszelką cenę 
zapewnić tronu swemu synowi, lecz proponuje go Beowulfowi jako wojownikowi 
o największych według jej oceny szansach na utrzymanie władzy i obronę Geatów. 
Możliwa jednakże jest inna interpretacja, według której królowa oferuje tron 
Beowulfowi zgodnie ze starą zasadą matrylinearności42. Beowulf wybiera jednak nowy 
porządek – patrylinearność, i rezygnuje z tronu na rzecz syna Hygelaca. Będąc w iden-
tycznej sytuacji, co Hrothful, zachowuje się honorowo i nie daje się zaślepić ambicji 
i pysze.  

Zarówno Wealhtheow, jak i Hygd wchodzą w relację z głównym bohaterem poematu 
i wiążą z nim pewne nadzieje. Obie dostrzegają w nim szlachetność, lojalność, a przede 
wszystkim siłę i pragną jego pomocy. Wealhtheow już podczas pierwszego spotkania 
z Beowulfem rozpoznaje w nim zesłanego przez Boga na jej prośby wybawiciela. 
Kobieca intuicja pozwala im bezbłędnie ocenić bohatera w przeciwieństwie do nie-
których mężczyzn, np. Unfertha, który próbuje wyśmiać wyczyny bohatera czy króla 
Hygelac i jego wasali, o których tekst mówi: „They firmly believed that he lacked 
force,/ that the prince was a weakling” (wersy 2187-2188). Biorąc pod uwagę powyższe 
konkluzje możemy stwierdzić, że perfekcyjność postaci królowych Wealhtheow i Hygd 
objawia się w tekście nie tylko w opisie wyglądu kobiet i wyliczeniu ich wielorakich 
zalet, lecz także poprzez ich relację z Beowulfem. Ponadto, królowe uczestniczą 
w polityce w zakresie mieszczącym się w ramach wyznaczonych dla aktywności 
kobiet, a ich motywacje są godne pochwały.  

6. Thryth – resocjalizacja błądzącej kobiety 

Thryth, lub według części tłumaczy Modthryth, istnieje w tekście Beowulfa jedynie 
jako dygresja służąca podkreśleniu pozytywnych cech królowej Hygd. Reprezentowała 
sobą wszystko to, co niewłaściwe w kobiecie i królowej, a więc krwiożerczość, 
posługiwanie się przemocą, wprowadzanie atmosfery niepokoju i strachu. Thryth 
karała każdego wojownika torturami i śmiercią za śmiałe spojrzenie w jej twarz. 
Według Tolkiena43 postać królowej Thryth powstała na kanwie legendy o małżeństwie 
historycznego króla Mercji, Offy podobnej do mitologicznej historii o Atlancie – 

 
41 Porter D.C., The Social Centrality of Women in Beowulf: A New Context, The Heroic Age, 5, 2001, 
www.mun.ca/mst/heroicage/issues/5/porter1.html. 
42 Beowulf był siostrzeńcem króla.  
43 Tolkien J.R.R., Beowulf. A Translation and Commentary together with Selling Spell, Harper Collins 

Publishers, Croydon 2014, s. 316. 
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mściwej dziewicy-łowczyni zabijającej wszystkich pretendentów do swojej ręki, którą 
w końcu pokonał i poślubił Melanion.  

Warto zauważyć, że Thryth to jedyna postać kobieca, którą krytykuje poeta, chociaż 
w tekście występuje również inna krwiożercza postać kobieca, mianowicie matka 
Grendela, jednakże jej gniew i żądza zemsty są zrozumiałe i zasadne dla autora 
Beowulfa. Zasada „oko za oko” była tak silnie zakorzeniona w umysłach Anglosasów, że 
nawet pisarz wychowany w duchu chrześcijaństwa nie potępiał matki Grendela za 
próbę dokonania zemsty na mordercach swojego dziecka. Jego odmienne podejście do 
aktów przemocy, do których posunęła się Thryth ma bezpośredni związek z ich 
motywacją – dziewczyna nie zabijała ze względu na uświęconą przez tradycję zasadę 
zemsty za śmierć krewnych. Nie mściła się za śmierć syna, jak matka Grendela, ani nie 
walczyła słowami o przetrwanie dla swoich synów, jak Wealhtheow. Przeciwnie, ona 
sama doprowadzała do wszczęcia nowego cyklu zemsty, ponieważ zabijała bez 
motywacji, karała bez ważnej przyczyny, a więc nadużywała swojej władzy. Poeta 
mówi, że zadaniem każdej kobiety, a w szczególności królowej jest „tkanie pokoju” 
i nawet wyjątkowa uroda nie usprawiedliwia tak wielkiej dumy i próżności. Według 
niego każda kobieta powinna dążyć do przerwania cyklu zemsty poprzez zaniechanie 
samodzielnego stosowania przemocy oraz odpowiednie motywowanie mężczyzn. 

Możemy jednakże spojrzeć na Thryth nie tylko jako na symbol złej królowej, 
zaprzeczenie peaceweaver, czy przeciwieństwo słodkiej Hygd. Królowa Thryth to 
także kobieta, która nie pozwalała patrzeć sobie w twarz – czy może nie chciała być 
traktowana przedmiotowo jako obiekt pożądania mężczyzn? Czy jej akty przemocy nie 
były jej brutalną odpowiedzią wyrażającą sprzeciw wobec męskich oczekiwań 
i wyobrażeń o kobiecej pasywności? Czy możemy widzieć w Thryth postać kobiety 
walczącej o prawa swoje i prawa innych kobiet poprzez opór wobec przypisywania im 
roli posłusznej żony, biernego obiektu pożądania czy peaceweaver? 

Thryth nie jest jednak postacią potępioną; dalsza część jej historii opowiedziana 
przez poetę świadczy o jej wewnętrznej przemianie. Ojciec wydał ją za walecznego 
i sławnego króla Offę, co położyło kres jej okrutnym aktom przemocy. W związku 
z silnym mężczyzną stała się wzorem dobrej królowej i kochającej żony. Czy Offa 
spacyfikował księżniczkę miłością i zrozumieniem czy siłą i nakazem? Nie wiemy 
tego, a lakoniczna wypowiedź poety na temat jej zmiany nie sugeruje żadnego z możli-
wych rozwiązań tej zagadki. Tak czy inaczej, Thryth została zresocjalizowana poprzez 
instytucję społeczną, jaką jest małżeństwo. Poeta krótko przedstawia jej historię, po 
czym w kilku słowach mówi o zażegnaniu problemu jej pychy i przemocy, społecznego 
zamętu w podziale ról kobiet i mężczyzn. Sytuacja wraca do normy po wydaniu Thryth 
za mąż, a więc po jej powrocie do wypełniania standardowej roli kobiety w patriar-
chalnym społeczeństwie Anglosasów. Jednakże Beowulf mówi nam także o innej 
historii kobiety niepodporządkowującej się normom życia społecznego, która 
w przeciwieństwie do Thryth nie uległa resocjalizacji. 

7. Matka Grendela 

7.1. Maskulinizacja postaci matki Grendela 

Matka Grendela to postać odmienna od reszty kobiet-królowych omawianych 
w niniejszej pracy. Różni ją od nich prawie wszystko: nie znamy jej imienia ani imienia 
jej ojca, jest niezamężną matką, która prawdopodobnie samotnie wychowała Grendela. 
Jest w pewnym sensie królową, jak pozostałe kobiety wspomniane w Beowulfie, 
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jednakże ona panuje nad swoim „królestwem” (jeziorem – ang. mere) samodzielnie 
i niepodzielnie. Istotne jest to, że to nie jej syn jest władcą, lecz ona, kobieta. Już 
wymieniona powyżej garstka faktów dotyczących matki Grendela pokazuje nam, iż 
w odróżnieniu od innych kobiet nieprzystających do modelu kobiety anglosaskiej (jak 
np. Thryth), postać nie chwilowo bądź jedynie w niektórych aspektach wykracza poza 
normy społeczne. Matka Grendela, choć biologicznie jest kobietą, a także matką 
Grendela, w całości opiera się kanonom kobiecości. 

Właśnie ze słowem „kobieta” wiąże się pewna kontrowersja dotycząca postaci matki 

Grendela. Lektura współczesnych tłumaczeń sugeruje, że jej postać to raczej zwierzę 

lub potwór niż człowiek. Christina Alfano44 mówi o trudnościach interpretacyjnych 

dotyczących matki Grendela mających związek z nieścisłościami obecnymi w angiel-

skich tłumaczeniach poematu. Tekst oryginalny nazywa ją „ides” oraz „aglaecwif”, 

czyli we współczesnej angielszczyźnie „lady” oraz „warrior-woman”. Tłumacze 

natomiast używają słów, takich jak „ogress”, „monster” czy „witch”. Grendel jest 

zdefiniowany przez poetę jako potwór, a więc utarło się postrzegać matkę Grendela 

w tych samych kategoriach, jednakże jest to sprzeczne z intencjami autora. Poeta widzi 

ją jako człowieka, nie zwierzę bądź potwora, a także jako kobietę, nie mężczyznę. 

Sugerując jej potworność bądź męskość, autor podkreśla jej niekobiece zachowania, 

lecz nie wprowadza dwuznaczności co do jej płci bądź człowieczeństwa. 

Jak powiedziano powyżej, matka Grendela zachowuje się w sposób niezgodny 

z modelem idealnej królowej czasów anglosaskich. Nie dość, że panuje nad królestwem, 

co było postrzegane jako typowo męska funkcja, postać posługuje się przemocą, aby 

pomścić śmierć swego syna. Poeta zdaje się rozumieć jej cierpienie i pragnienie zemsty, 

do której matka Grendela była uprawniona według zasad pogańskich Germanów jako 

najbliższa krewna zmarłego. Fakt, że Grendel zginął z rąk Beowulfa z racji niezli-

czonych napaści na ludzi, jakich się dopuszczał przez dwanaście lat, zdaje się nie mieć 

znaczenia w ogólnym rozrachunku krzywd. Tak, jak Grendel nie chciał zapłacić 

„weregild” za zabicie poddanych Hrothgara, tak i jego Matka nie próbuje wyegze-

kwować rekompensaty za doznaną krzywdę, lecz osobiście dokonuje zemsty. Słowa 

opisujące jej stan emocjonalny padające we fragmencie dotyczącym jej napaści na 

Heorot – „grief-racked”, „ravenous”, „desperate”, „panic”, „mortal terror” (wersy 

1277-1296) – świadczą o dużej wrażliwości poety i uwzględnieniu jej prawa do zemsty. 

Tak samo należy odczytać zdanie podsumowujące całą sytuację konfliktu między 

matką Grendela a Duńczykami: „The bargain was hard/ both parties having to pay 

/with the lives of friends”. Matka Grendela jest równorzędną stroną w sporze i tak jak 

ludziom, autor przypisuje jej ludzkie uczucia, uznaje jej zdolność do tworzenia bliskich 

relacji i akceptuje jej pragnienie wymierzenia sprawiedliwości. Jednocześnie poeta 

upatruje w jej samodzielnym akcie zabójstwa Aeschere'a zaprzeczenie jej kobiecości 

i człowieczeństwa. Tekst oryginalny Beowulfa używa w stosunku do niej męskich 

zaimków45 oraz słowa „secg” oznaczającego alternatywnie „mężczyznę” lub „wojow-

nika”, podkreślając jej status kobiety wkraczającej w męskie role mściciela i władcy. 

 
44 Zob. Alfano C., The Issue of Feminine Monstrosity: A Reevaluation of Grendel’s Mother, Comitatus 23, 

1992, s. 1-16.  
45 Lundt H., Female Warriors: Judith, Grendel's Mother, and Gender in Anglo-Saxon England, 

https://trace.tennessee.edu/utk_chanhonoproj/1905. 
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Postać nie wygłasza mów, ani nie motywuje mężczyzn, aby coś osiągnąć; przeciwnie –

ona sama aktywnie doprowadza do tego, czego pragnie.  

Judyta ze wspomnianego we wprowadzeniu poematu staroangielskiego „Judith” 

jest podobna do Matki Grendela w tym, że obie postacie atakują nieprzytomnego 

wroga w jego własnym domu. Jednakże różnica pomiędzy nimi polega na ich odmien-

nym pochodzeniu, motywacji oraz cnocie czystości/rozwiązłości, co wpływa na 

całkowicie inny wydźwięk tych postaci i ich czynów. Podczas gdy Judyta jest cnotliwą 

wdową o udokumentowanym wysokim pochodzeniu (Biblia podaje jej genealogię 

złożoną z szesnastu pokoleń), matka Grendela nie ma męża, a ojciec jej syna jest 

nieznany, a o jej pochodzeniu także nie wiemy niczego pewnego. Poeta sugeruje, że 

postać obcowała cieleśnie z demonami i duchami (wersy 1266-1267), a Grendel 

wywodzi się od przeklętego przez Boga Kaina, z którego rodu wywodzi się wiele 

demonów, olbrzymów, ogrów i elfów (112-113). Kobiety różni także motywacja: 

Judyta zabija, by obronić swój naród, a więc walczy za i dla innych, natomiast matka 

Grendela zabija z pragnienia zemsty i robi to dla samej siebie. Powyższe różnice 

pomiędzy postaciami bezpośrednio wpływają na postrzeganie Judyty jako bohaterki, 

a matki Grendela jako potwora w kobiecej skórze. 

7.2. Matka Grendela jako bogini Gefion 

Frank Battaglia zaproponował niezwykle intrygującą interpretację postaci matki 

Grendela46. Zauważa on, że w Beowulfie słowo „gefion”, będące jednocześnie 

imieniem germańskiej bogini, jak i słowem oznaczającym ocean, spotykamy aż pięć 

razy, a każdy z tych pięciu fragmentów pozwala na dwuznaczną interpretację. Battaglia 

widzi w Grendelu i jego matce uosobienie starego matrylinearnego porządku dziedzi-

czenia powiązanego z agrarnym modelem społecznym i egalitaryzmem. Ludzie 

z Beowulfem na czele są symbolem patrylinearności, hierarchiczności oraz militarno-

łupieżczego modelu społeczeństwa. Ma to silne odzwierciedlenie w tekście, który na 

każdym kroku podkreśla siłę władzy królewskiej oraz w każdym możliwym miejscu 

wspomina męskich przodków wszystkich bohaterów, także kobiet. Ojciec Grendela 

jest nieznany, ponieważ w matrylinearnym systemie syn należał do rodu matki. Walka 

Duńczyków oraz Beowulfa z Grendelem i jego matką żyjącymi na uboczu, otoczonymi 

złą sławą, nieprzystającymi do współczesnych im realiów społecznych panujących 

wśród ludzi to odzwierciedlenie dawnej walki plemion, które wprowadziły rzeczone 

zmiany z tymi, które próbowały kontynuować stary model. To także symboliczna 

przegrana starej bogini żeńskiej z kultem nowego męskiego boga – Odyna.  

  

 
46 Zob. Frank Battaglia, Tamże. 
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7.3. Postać matki Grendela w powieści Grendel i filmie Beowulf z 2007 

roku 

Jako, że matka Grendela już w samym poemacie jest postacią dwuznaczną i wymy-

kającą się łatwej interpretacji, jej postać we współczesnych dziełach inspirowanych 

Beowulfem także należy do najciekawszych i najbardziej nieprzewidywalnych. Nie 

sposób chyba doszukać się bardziej odległych od siebie postaci, jakimi są zezwierzę-

ciała matka głównego bohatera powieści Grendel Johna Gardnera i piękna i inteli-

gentna kusicielka z filmu z 2007 w reżyserii Roberta Zemeckisa. Są one od siebie tak 

różne, że trudno jest uwierzyć, że powstały na podstawie tej samej postaci z poematu 

Beowulf.  

Gardner podkreślał matczyną miłość jako jedną z nielicznych ludzkich cech matki 

Grendela, która pomimo braku mowy, wielokrotnie wyraża swoją miłość do syna. Jest 

brzydka i cała porośnięta włosami jak zwierzę; brzydko pachnie, żywi się padliną 

i żyje w cuchnącej norze. Jednakże nie ma w niej nienawiści, okrucieństwa lub żądzy 

władzy; postać kieruje się instynktem, jak zwierzęta, a jej najsilniejszym instynktem 

jest ochrona jej dziecka, czyli Grendela. Matka Grendela w tekście oryginalnym także 

nic nie mówi, a kluczowymi elementami jej przedstawienia są emocje, takie jak strach, 

gniew i pragnienie zemsty. Gardner przedstawia ją praktycznie jako zwierzę o matczy-

nym instynkcie, którą widzimy jedynie podczas jej interakcji z Grendelem poprze-

dzających jego śmierć z ręki Beowulfa. Poemat mówi nam tak niewiele o jej wyglądzie 

i życiu intelektualnym, że taka jej interpretacja mieści się w ramach samego utworu  

i w wielu kwestiach nie stoi z nim w oczywistej sprzeczności.  

W przeciwieństwie do Gardnera, film Zemeckisa wprowadza duże zmiany 

w stosunku do oryginału. Film interpretuje matkę Grendela jako głównego przeciwnika 

ludzkości, demona o kuszącym wyglądzie nagiej kobiety ociekającej złotem, chodzącej 

na obcasach, z długim warkoczem wijącym się wokół niej niczym wąż. Matka Grendela 

grana przez Angelinę Jolie to wiedźma posługująca się magią oraz prorokini, której 

przepowiednie się spełniają. Jej celem zdaje się wydawanie na świat demonicznego 

potomstwa poprzez uwiedzenie i moralne zepsucie królów – Hrothgara i Beowulfa. Jest 

ona matką nie tylko Grendela, lecz także smoka. Jej hiperseksualność i ludzki wygląd 

stoi w sprzeczności z jej niszczycielskimi pragnieniami i celowym okrucieństwem. Jest 

ona potworem, jak jej dzieci, lecz jej wygląd ma za zadanie mylić i mamić jej ofiary 

utożsamiające piękno z dobrocią. Bohater nie potrafi jej zabić, przystaje więc na jej 

warunki, nie chcąc przyznać porażki przed ludźmi, jednakże zawarcie paktu z matką 

Grendela to największa porażka filmowego Beowulfa.  

8. Dotkliwy brak kobiety 

8.1. Wydźwięk domniemanego celibatu Beowulfa 

W jednym z końcowych fragmentów poematu Beowulf ponosi bohaterską śmierć 

w walce ze smokiem i wygłasza swoją ostatnią wolę w obecności wiernego Wiglafa. 

Pierwsza sprawa, o której wspomina, najbardziej naglący go problem, to brak męskiego 

potomka, któremu mógłby zostawić w spadku swoją zbroję i królestwo.  

Autor poematu nie mówi nam o tym, czy Beowulf miał żonę czy też nie, ani czy 

pozostawił po sobie potomstwo. Wspomina natomiast dość szczegółowo żony 

wszystkich innych królów mających jakiekolwiek znaczenie dla akcji utworu. Znamy 
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imię królowej Hrothgara, jak różnież Hygelaca, Offy, Onelego, Finna, Ingelda. O kilku 

z nich poeta zdradza nam nawet kilka szczegółów. Królowie zawierali związki 

małżeńskie często z przyczyn politycznych – poślubiając córki swoich wrogów, 

zapewniali sobie pokój (który jednak w wielu przypadkach nie był trwały). Beowulf 

wyróżniał się na tle innych wojowników i królów swoim pokojowym nastawieniem. 

Nie inicjował sporów i dbał o utrwalenie pokoju ze swoimi sąsiadami, za co chwalił go 

Hrothgar i z czego sam wojownik był dumny w chwili swojej śmierci. Dzięki swojej 

sile nie obawiał się też ataku swoich wrogów (wersy 2733-2736: „No king/ of any 

neighbouring clan would dare/face me with troops, none had the power/ to intimidate 

me”), a więc nie był pod przymusem zawarcia politycznego małżeństwa. Robinson47 

sugerował, że brak wzmianki o stanie cywilnym Beowulfa jest zgodny z nieobecnością 

miłości romantycznej w całej literaturze staroangielskiej i nie dowodzi celibatu głów-

nego bohatera, lecz raczej mówi o uznaniu przez poetę samej wzmianki na temat 

potencjalnego małżeństwa czy związku Beowulfa za nieistotną materię poematu 

heroicznego. Nie możemy jednoznacznie dowieść, czy Beowulf miał żonę, czy też nie, 

jednakże większość przesłanek zdaje się wskazywać na to, że bohater pozostał 

kawalerem do końca swoich dni.  

Żyjąc w małżeństwie lub nie, bohater nie pozostawił po sobie żadnego potomka, co 

nie tylko osłabia jego kraj w chwili jego śmierci, ale także pozbawia samego Beowulfa 

otuchy w momencie śmierci płynącej z wiary, że jakaś część jego samego będzie żyła 

nadal w ciele jego syna. Czyż nie dlatego Beowulf tak bardzo pragnie osiągnąć sławę, 

by nadal żyć w pamięci swoich rodaków? Czy nie z tego powodu żąda od swoich 

rodaków wzniesienia kurhanu i nazwania go jego imieniem? Jedynym pozostającym 

przy życiu przedstawicielem rodu umierającego króla jest Wiglaf – któż więc będzie 

pamiętał o Beowulfie, jeśli nie zapisze się on w pamięci ludzi jako niezrównany 

wojownik, obrońca ludu i hojny dawca pierścieni? Niedościgły wojownik odchodzi 

z tego świata i nie pozostawia po sobie równie silnego spadkobiercy, który obroniłby 

Geatów w niechybnie czekającej ich walce z Frankami, Szwedami i Fryzyjczykami. 

Geaci lamentują podczas pogrzebu nie tylko dlatego, że tak nakazywały im kon-

wenanse oraz miłość do zmarłego króla. Oni wiedzą, że bez Beowulfa czeka ich zguba. 

Zarówno sam Beowulf, jak i teksty źródłowe świadczą o tym, że jednym z naj-

ważniejszych zadań kobiety w społeczeństwach plemion germańskich było wydanie na 

świat dzieci. Każdy mężczyzna pragnął mieć męskiego potomka, któremu zostawi 

swoje ziemskie dobra i który będzie przysparzał chwały i sławy swojemu rodowi 

poprzez swoje odważne czyny i lojalną służbę swemu królowi. Widzimy tę niezwykle 

silną więź między ojcami a synami w sposobie, w jaki postacie poematu się przedsta-

wiają i nawzajem identyfikują. Beowulf sam o sobie mówi, że jest „synem Ecgtheowa”, 

Hrothgar jest nazywany często „dziedzicem Halfdane'a”, a Unferth to „syn Ecglafa”48. 

Synowie chlubią się w poemacie bohaterskimi czynami swoich ojców i silnie się 

z nimi identyfikują. Jednak ta niezwykle ważna i rzutująca na pozycję mężczyzny 

relacja z ojcem nie jest możliwa bez kobiety będącej żoną i matką. Beowulf pozbawiony 

relacji z kobietą nie pozostawia po sobie spadkobiercy. Brak kobiety zubaża jego życie 

 
47 Robinson F.C., Teaching the Backgrounds: History, Religion, Culture, [w:] Bessinger J.B., Yeager R.F. 

(red.), Approaches to Teaching Beowulf, Modern Language Association of America Press, Nowy Jork 1984, 

s. 119.  
48 Tłumaczenia własne. 
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i czyni jego koniec gorzkim. Chociaż w życiu głównego bohatera nie widzimy żadnej 

kobiety, jej brak zdaje się równie ważny i brzemienny w skutki, jak jej potencjalna 

obecność.  

8.2. Związki Beowulfa w filmie Zameckisa 

Na tle powyższych rozważań bardzo ciekawie przedstawia się interpretacja staro-

żytnego poematu twórców filmu Beowulf, który wszedł na ekrany kin w 2007 roku. 

Autorami scenariusza byli Neil Gaiman i Roger Avery. W ich wersji tej historii 

główny bohater nie pozostaje kawalerem do końca swoich dni – po śmierci Hrothgara 

żeni się z jego wdową, królową Wealhtheow. Nie jest jej jednak wierny i zdradza ją 

z kochanką, co królowa przyjmuje z bólem, ale i godnością. Inną jego partnerką jest –

zaskakująco – matka Grendela. Zważywszy na fakt, że postać matki Grendela jest w tej 

wersji historii przedstawiona jako niezwykle atrakcyjna kusicielka, jej związek 

z Beowulfem przestaje być taką niedorzecznością. Co więcej, filmowy Beowulf nie 

pozostaje także bezdzietny – ma dziecko, ale ze związku z matką Grendela właśnie. 

Tak jak ze związku (filmowego) Hrothgara z matką Grendela powstał potwór Grendel, 

tak ze związku Beowulfa z kusicielką narodził się kolejny potwór, mianowicie smok. 

Tak więc w ostatniej walce filmu Beowulf ginie z rąk swojego „dziedzica”, którego 

istnienie jest jego własną winą.  

Beowulf-starzec z filmu z 2007 roku przedstawia także zupełnie inny stan psychiczny 

niż Beowulf z manuskryptu z X wieku naszej ery. Ten nowy Beowulf jest zgorzkniały 

i smutny; nosi w sobie głębokie poczucie winy i odczuwa wstyd. Nie zależy mu na 

tym, czy zginie czy wygra walkę ze smokiem z zupełnie innych powodów niż 

oryginalny Beowulf. Postawa króla zdaje się wskazywać na to, że pragnie śmierci 

i aktywnie do niej dąży, ponieważ mimo tego, że ma wszystko, nie jest szczęśliwy i nie 

ma żadnego więcej celu w życiu. Wie, że jego sława jest podszyta fałszem i na niej 

także niespecjalnie mu zależy. Jego pierwszy związek przedstawiony w filmie jest 

jednocześnie jego zgubą, a jego mroczna tajemnica i związane z nim brzemię niszczą 

bohatera psychicznie. W efekcie jego kolejne związki, choć miały duży potencjał, 

także były rozczarowujące i bezowocne.  

9. Wnioski 

Analiza postaci kobiecych występujących w Beowulfie wskazuje na wysoką 

formalną pozycję królowych i szacunek, jakim cieszyły się w społeczności hallu oraz 

dowodzi dużej zgodności modelu kobiecości poematu z danymi historycznymi. 

Królowe/kobiety utożsamiane są w tekście z cechami i zachowaniami stojącymi 

w opozycji do mężczyzn: wpływają na rzeczywistość poprzez słowa (a nie czyny), 

zabiegają o pokój i dobrą dyplomację (a nie o własną sławę), są opanowane i dystyn-

gowane (a nie impulsywne i zapalczywe). Kobiety łamiące normy społeczne w kwestii 

sprawowania władzy bądź stosowania przemocy są piętnowane. Beowulf ukazuje 

słabość idei peaceweaver, która jest jednym z centralnych tematów poematu. Zagro-

żeniem dla pokoju są zasady etosu heroicznego dotyczące krwawych porachunków 

rodzinnych i plemiennych oraz męska zapalczywość i agresja. Kobiety-królowe są 

aprobowane, gdy spełniają funkcje narzucone im przez mężczyzn i umacniają więzi 

pomiędzy mężczyznami. Tekst nie uwzględnia romantycznego aspektu miłości między 

kobietą a mężczyzną, ale wskazuje na możliwość intymnych relacji także w ramach 
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związków politycznych. Postacie kobiece w równej mierze co mężczyźni podlegają 

w tekście przeznaczeniu (ang. wyrd), jednakże pisana im miara cierpienia zdaje się być 

większa. W odróżnieniu od pierwowzoru, współczesne interpretacje Beowulfa 

przypisują duże znaczenie postaciom kobiecym, w szczególności poprzez reinter-

pretację postaci matki Grendela. 
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Streszczenie 

Praca przedstawia najważniejsze postacie kobiece poematu i podejmuje ich analizę w oparciu o literackie 

i historyczne teksty współczesne z wykorzystaniem metody porównawczej i analizy interpretacyjnej. 

Odkrywa postacie królowych w Beowulfie jako istotny składnik relacji politycznych poprzez pełnioną 
przez nie rolę peaceweaver oraz wskazuje na szacunek, jakim były otaczane w plemionach swoich mężów 

pomimo silnie patriarchalnego i patrylinearnego charakteru tych społeczeństw. Omawia zarówno modelowe 

postacie królowych, jak i postacie o negatywnym wydźwięku, co pozwala na dogłębniejsze zrozumienie 

ideału królowej w poemacie i stosunku wobec kobiet przekraczających normy społeczne. Praca skupia się 
także na reinterpretacjach postaci kobiecych w najważniejszych współczesnych dziełach inspirowanych 

Beowulfem i uwydatnia znaczny wzrost znaczenia tych postaci w tych utworach w stosunku do oryginału.  
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Maciej Jemioł1 

Motyw kobiety jako analogonu postaci Chrystusa 

w treści wybranych gier wideo 

1. Wprowadzenie 

Poprzez sformułowanie „motyw analogonu postaci Chrystusa” w ramach niniejszego 

opracowania rozumieć należy to, co w języku angielskim oddaje się za pomocą 

terminu, który od wielu dekad nieobcy jest zarówno krytyce literackiej2, jak i studiom 

popkulturowym3 – „Christ-figure”. Mowa tu o tego rodzaju fikcyjnej postaci wystę-

pującej w treści danego utworu fabularnego, która poprzez swoją osobowość, umiejęt-

ności bądź wydarzenia ze swojego życia nawiązuje4 do biblijnej opowieści o Jezusie 

Chrystusie – nauczycielu miłosierdzia (aspekt osobowy), założycielu nowej religii 

(aspekt polityczny) i Zbawcy ludzkości (aspekt religijny). Znane są w literaturze przed-

miotu liczne przykłady tego typu postaci, np. gdy temat ten był szczególnie popularny 

w badaniach z zakresu amerykańskiego literaturoznawstwa w latach 60. XX w. Jako 

takie właśnie postacie interpretowano m.in. Jima Casy’ego, bohatera powieści Grona 

Gniewu Johna Steinbecka5 (pierwsze wydanie 1939), tytułowego „Lorda Jima” 

z książki Josepha Conrada6 (pierwsze wydanie 1900) czy rybaka Santiago, którego 

historię Ernest Hemingway opisał w Starym człowieku i morzu7 (pierwsze wydanie 

1952). Z kolei, gdy na początku XXI wieku badania na temat motywu „Christ-figure” 

stały się popularne na gruncie studiów poświęconych kinematografii, zidentyfikowano 

jako postacie „chrystopodobne”, jak można by je nazwać jako całą gamę popkulturowych 

ikon, począwszy od Supermana8, przez Neo, głównego bohatera trylogii Matrixa9  

 
1 maciej.jemiol.academia@gmail.com, Instytut Filozofii, Wydział Filozoficzny, Akademia Ignatianum 

w Krakowie, https://www.ignatianum.edu.pl. 
2 Zob. np. Detweiler R., Christ and the Christ Figure in American Fiction, „The Christian Scholar” Tom 47 

Nr 2, lato 1964, s. 111-124 czy Downing C., Typology and the Literary Christ-Figure: A Critique, „Journal of 

the American Academy of Religion” Tom 36 Nr 1, marzec 1968, s. 13-27. 
3 Zob. np. Walsh R., A Modest Proposal for Christ-Figure Interpretations. Explicated with Two Test Cases, 
„Relegere: Studies in Religion and Reception” Tom 3 Nr 1, 2013, s. 79-97 czy Deacy C., Reflections on the 

Uncritical Appropriation of Cinematic Christ-Figures: Holy Other or Wholly Inadequate?, „The Journal of 

Religion and Popular Culture” Tom 13 Nr 1, lato 2006. 
4 Christine Downing (dz. cyt.) zwracała uwagę na to, że sposób, w jaki postać będąca „Christ-figure” 
nawiązuje do Chrystusa kryje się już w samym określeniu – chodzi tu, mianowicie, o figurację, w ramach 

której „relacja (między Chrystusem i postacią «Christ-figure» – M.J.) nie jest identycznością, ale celową 

analogią” – dz. cyt., s. 23 (M.J.). W niniejszej pracy nawiązania tego typu rozumieć należy jednak jako 

odnoszące się do „opowieści o Chrystusie” jako całości, ze względu na występowanie w nich innych postaci-
analogonów: np. Jana Chrzciciela czy Judasza. 
5 Zob. Dougherty C.T., The Christ-Figure in The Grapes of Wrath, „College English” Tom 24, Nr 3, grudzień 

1962, s. 224-226. 
6 Zob. Moseley E.M., Christ As Tragic Hero: Conrad’s Lord Jim, [w:] Pseudonyms of Christ in the Modern 
Novel: Motifs and Methods, University of Pittsburgh Press 1962, s. 15-36. 
7 Zob. Detweiler, dz. cyt., s. 116. 
8 Zob. Kozlovic A.K., Superman as Christ-Figure: The American Pop Culture Movie Messiah, „Journal of 

Religion & Film” Tom 6, Zeszyt 1, kwiecień 2002. 

mailto:maciej.jemiol.academia@gmail.com
https://www.ignatianum.edu.pl/
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(reż. Larry i Andy Wachowscy 1999 i 2003), aż po tytułowego kosmitę z filmu 

„E.T.”10 (reż. Steven Spielberg 1982). Kolejne przykłady odnaleźć można również 

w wielu innych gatunkach popkultury, w tym chociażby w komiksie11, czy w grach 

wideo, które stanowią przedmiot badań niniejszej pracy. 

Dla rozwoju refleksji nad występowaniem postaci będących analogonem Chrystusa 

w filmach szczególnie ważne w XXI w. były badania dra Antona Karla Kozlovica 

z australijskiego Flinders University, który m.in. wskazał na dwadzieścia pięć cech 

charakterystycznych dla struktury motywu „Christ-figure”12, wykorzystywanych później 

przez wielu badaczy, np. Davida Fillingima13 czy Nilesa Reddicka14, do identyfikacji 

tego typu postaci. Od czasu ich opublikowania badania te stanowią znaczącą pomoc 

metodologiczną dla badaczy chcących powiązać daną fikcyjną postać z motywem 

analogonu postaci Chrystusa. Pomoc ta oparta jest, jak to określił sam Kozlovic, na 

„tekstualnie zakorzenionej humanistycznej krytyce filmowej (użytej – M.J.) w charak-

terze soczewki analitycznej”15. 

Podobnie jak wspomniane powyżej badania, niniejsza próba identyfikacji postaci 

kobiecych będących w treści gier wideo analogonami postaci Chrystusa również oparta 

jest na tej metodologicznej pomocy, jednakże nie bez pewnych uwag wstępnych. Po 

pierwsze, należy zwrócić uwagę na to, że tak Kozlovic, jak i wielu badaczy przed nim 

(np. Christine Downing) wywodziło się z tradycji badawczej, która, będąc blisko 

powiązana z chrześcijaństwem, chciała upatrywać w wykorzystywaniu postaci chrysto-

podobnych w literaturze i filmie zabiegu wspomagającego wobec religii chrystusowej, 

a w najgorszym wypadku – powtarzania utrwalonego mitu kulturowego. Zwłaszcza 

Kozlovic kładł duży nacisk na edukacyjną rolę filmów zawierających postaci analo-

giczne do Chrystusa, pisząc np., że tego typu filmy są „niedrogim, dramaturgicznie 

wciągającym i ogólnodostępnym środkiem ponownego prezentowania fundamen-

talnych mitów naszego Zachodniego społeczeństwa jemu samemu, ale tym razem 

w medialnej szacie, którą przysłowiowym dzieciom mediów łatwiej jest rozpoznać”16. 

Mimo to dzisiaj równie łatwo jak niegdyś17 można dostrzec, że w wielu przypadkach 

motyw postaci będącej analogonem Chrystusa świadomie wykorzystywany jest przez 

twórców dzieł kultury w sposób dla chrześcijaństwa zdecydowanie niekorzystny. Tego 

typu postacie wcale nie muszą przecież powtarzać opowieści o Chrystusie – mogą ją 

chociażby parodiować, albo przynajmniej dokonywać na niej pewnej subwersji; np. 

 
9 Zob. Kozlovic A.K., The Christ-figure in Popular Films, „Kinema: A Journal for Film and Audiovisual 

Media”, jesień 2005. 
10 Zob. tamże. 
11 Zob. np. Palumbo D., Adam Warlock: Marvel Comics' Cosmic Christ Figure, „Extrapolation”, Tom 24 Nr 
1, 1983, s. 33-46. 
12 Kozlovic A.K., The Structural Characteristics of the Cinematic Christ-figure, „Journal of Religion and 

Popular Culture”, Tom 8, Zeszyt 1, jesień 2004. 
13 Fillingim D., When Jesus was a Girl: Polymythic Female Christ Figures in Whale Rider and Steel 
Magnolias, „Journal of Religion & Film”, Tom 14, Nr 1, kwiecień 2010. 
14 Reddick N., Feeding the Birds: Divine Intervention by Mary Poppins, a Female Christ Figure, „Journal of 

Popular Film and Television”, Tom 43, Nr 3, 2015, s. 148-156. 
15 Kozlovic A.K., The Structural Characteristics..., Tłumaczenie nazw cech proponowanych przez Kozlovica 
i fragmentów jego prac w ramach niniejszego opracowania M.J. 
16 Kozlovic A.K., The Christ-figure... 
17 Zob: Detwiller, dz. cyt., s. 122, gdzie opisuje on związek motywu „Christ-figure” z „rozpaczą 

sekularyzmu” (tłum. M.J.). 
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Richard Walsh18 wskazywał na podstawie dwóch filmowych przykładów, że postacie 

chrystopodobne równie dobrze mogą przejawiać takie cechy, jak autodestrukcyjność, 

mania czy urojenia o własnej wartości. Istnieją również liczne inne możliwości, takie 

chociażby jak ta, by motyw analogonu postaci Chrystusa wykorzystać w ramach krytyki 

feministycznej19, przy czym w tym wypadku będziemy mieć do czynienia z pewnym 

szczególnym wariantem tego typu postaci, który ważny jest również dla zagadnienia 

rozważanego w niniejszym opracowaniu – z postaciami kobiet-Chrystusów. 

Różnorodność wykorzystania motywu postaci będących analogonem Chrystusa 

w popkulturze nie zawsze spotka się z uważną refleksją badaczy. W połowie pierwszej 

dekady XXI w. Kozlovic kilkukrotnie apelował o poświęcenie większej uwagi studiom 

nad tego typu postaciami w filmie, zaś jego apel został w późniejszych latach 

przynajmniej częściowo wysłuchany. Dzisiaj taki sam apel można by powtórzyć 

w odniesieniu do gier wideo, w przestrzeni których temat postaci będących analo-

gonami Chrystusa pozostaje właściwie niezbadany. Nie opracowano chociażby kwestii 

tak podstawowej, jak strukturalna specyfika motywu „Christ-figure” w grach wideo. 

Z tego też powodu niniejsze rozważania również opierają się na dwudziestu pięciu 

cechach wskazanych przez Kozlovica, wpisując się tym samym w tradycję badania 

gier wideo, którą np. Marcus Schulzke jednoznacznie wiązał z narratologią 

(w odróżnieniu od drugiej tradycji związanej z ludologią20). 

Celem niniejszego opracowania będzie zaprezentowanie kilku wybranych przy-

kładów postaci kobiecych będących analogonem Chrystusa w treści gier wideo, doko-

nanie ich analizy w oparciu o wyróżniki wskazane przez Kozlovica i wyciągnięcie 

ogólnych wniosków na temat wykorzystywania tego typu postaci przez twórców gier 

wideo. Analizy przeprowadzone zostaną ze szczególnym uwzględnieniem stosunku 

tychże postaci do religii chrześcijańskiej oraz celu, jakiemu służy ich pojawienie się 

w fabule danej gry. 

Wybrane przykłady pochodzą z gier współczesnych – stworzonych w drugiej 

dekadzie XXI w. Podchodzą one do opowieści o Chrystusie na odmienne sposoby, chcąc 

przekazać swoim odbiorcom pewne unikalne spostrzeżenia na jej temat. Zestawienie 

ich ze sobą pozwoli nakreślić szerszy obraz tego, jak motyw „Christ-figure” uobecnia 

się w grach wideo. 

2. Elizabeth Comstock, Baranek Columbii | BioShock Infnite (Irrational 

Games 2013) 

W początkowych momentach gry BioShock Infnite gracz poznaje jej głównego 

bohatera, Bookera DeWitta, w trudnym momencie jego życia. W wyniku wielo-

letniego uzależnienia od hazardu ten były pracownik Agencji Pinkertona (akcja gry 

toczy się w Stanach Zjednoczonych w roku 1912) popadł w liczne długi, których nie jest 

w stanie spłacić. Zdesperowany, decyduje się podjąć zlecenia od tajemniczych moco-

 
18 Zob. Walsh, dz. cyt. 
19 Zob. np. Fillingim, dz. cyt. Jak wykazywała chociażby Arnfríður Guðmundsdóttir (Female Christ-Fgures 

in Films: A Feminist Critical Analysis of Breaking the Waves and Dead Man Walking, „Studia Theologica – 
Nordic Journal of Theology”, Tom 56, Zeszyt 1, 2002, s. 27-43), nie musi to wcale od razu oznaczać 

systemowego odrzucenia chrześcijaństwa. 
20 Schulzke M., Simulating Philosophy: Interpreting Video Games as Executable Thought Experiments, 

„Philosophy & Technology”, Tom 27, 2014, s. 251. 
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dawców, którzy wysyłają go do fikcyjnego miasta Columbii z jednym poleceniem – 

„Daj nam dziewczynę, a spłacisz dług”. Taki właśnie cel stawia przed graczem 

BioShock Infnite w pierwszych momentach rozgrywki. 

Dziewczyną tą jest Elizabeth Comstock. Nim jednak dojdzie w fabule gry do jej 

spotkania z Bookerem, ma on (a poprzez niego również i gracz) wpierw okazję 

przyjrzeć się bliżej samej Columbii, którą uznać można za metropolią nietypową. Jest 

tak, ponieważ BioShock Infnite, jako trzecia część serii BioShock, dzieli ze swoimi 

poprzednikami pewne cechy charakterystyczne, zwłaszcza zaś dbałość o miejsce akcji. 

Podczas gdy w dwóch pierwszych częściach serii miejscem tym było fikcyjne miasto 

Rapture wzniesione na dnie oceanu, Columbia, będąc w pewnym sensie jego przeci-

wieństwem, unosi się w chmurach. Oba te miejsca łączy jednak znacznie więcej niż je 

dzieli. Skonstruowano je bowiem wedle tego samego schematu, polegającego na tym, 

by poprzez lokację oddać jakiegoś rodzaju światopogląd. Rapture wyraża zatem (czy 

raczej: krytykuje) filozofię obiektywizmu Ayn Rand21, Columbia zaś – amerykański 

rasistowski ultranacjonalizm22 odziany w szaty religijne. 

Gdy Booker przybywa do Columbii w samym początku gry szybko staje się dla 

niego jasne, że mieszkańcy miasta są w znaczącej większości wyznawcami pewnego 

specyficznego, przypominającego protestantyzm wyznania, które m.in. czci jako 

świętych postacie Ojców Założycieli, jeden z kluczowych dla historii Stanów Zjedno-

czonych mitów fundatorskich23. Centralną dla tegoż wyznania postacią jest właśnie 

Elizabeth, którą określa się w ramach jego religijnej retoryki mianami, takimi jak 

„Baranek Columbii” i „Nasienie Proroka”. Prorokiem, o którym tu mowa, jest z kolei 

Zachary Hale Comstock – założyciel i przywódca religijny Columbii. 

Kozlovic w swojej analizie struktury kinowych postaci będących analogonami 

Chrystusa zwracał uwagę na fakt, że postacie te często mają w swoim otoczeniu inne 

osoby, będące w ich historii odpowiednikami osób znanych z kart Ewangelii – np. 

Marii Magdaleny czy Judasza. Jest to fakt kluczowy dla analizy przeprowadzanych 

w ramach niniejszego opracowania, gdyż paralele tego typu często występują w treści 

gier wideo traktujących o kobietach-Chrystusach. Dla przykładu: Prorok Comstock jest 

w treści BioShocka Infnite analogonem Boga Ojca. Poza faktem, że już samym swoim 

wyglądem nawiązuje do klasycznych, patriarchalnych wyobrażeń o Stwórcy, jest on 

również dosłownie ojcem Chrystusa-Elizabeth, który wyznacza jej mesjanistyczną 

misję zbawienia świata. Jest to przykład cechy postaci reprezentujących motyw 

„Christ-figure”, którą Kozlovic określał mianem „z boskiego nadania i misji”. 

Misja, o której tu mowa, wyraża się w słowach wygłoszonej przez Ojca Comstocka 

przepowiedni, w myśl której Elizabeth jest „Nasieniem Proroka (które – M.J.) zasiądzie 

na tronie i zgładzi grzeszny świat w dole”. „Zgładzi” ów świat, gdyż Ojciec Comstock 

i jego zwolennicy wierzą, że Columbia jest jednym miejscem na świecie, które, 

nieskażone grzechem, zasługuje na Zbawienie. Misja Elizabeth jako mesjasza ma 

zatem charakter destrukcyjny, zaś jej spełnienie byłoby aktem Zbawienia nie w takim 

 
21 Zob. np. Krogulec J., Popular culture’s take on modern philosophy: Video game Bioshock as a criticism of 

Ayn Rand’s objectivism, „Literatura i Kultura Popularna” Tom 19, 2013, s. 79-91. 
22 Zob. Bosman F.G., „The Lamb of Comstock” – Dystopia and Religion in Video Games, „Online – 

Heidelberg Journal of Religions on the Internet” Tom 5 (Religion in Digital Games, 2014), s. 174. 
23 Zob. Heike P., American Independence and the Myth of the Founding Fathers, [w:] The Myths That Made 

America. An Introduction to American Studies, Transcript Verlag, Bielefeld 2014, s. 197-256. 
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sensie, w jakim były nim, wedle wiary chrześcijan, męczeńska śmierć i zmartwych-

wstanie Jezusa. Bardziej przypominałoby ono bowiem Jego powtórne przyjście na 

Sądzie Ostatecznym. 

Koncepcja zniszczenia świata, tutaj przybierającego jednak wydźwięk zdecydowanie 

bardziej polityczno-militarny niż eschatologiczny, budzić może w graczu opór wobec 

religii Ojca Comstocka, a więc i postaci Elizabeth. Inne wrażenie może on jednak 

odnieść przy pierwszym spotkaniu Bookera i Baranka Columbii. Podczas niego okazuje 

się, że Elizabeth jest w rzeczywistości młodą i naiwną dziewczyną, która jest zupełnie 

odseparowana od narracji religijnych propagowanych przez jej ojca i nieświadoma 

mesjańskiego przeznaczenia, z którym wiążą ją mieszkańcy miasta24. Początkowo 

uosabia ona wszystkie te cechy biblijnego Chrystusa, które charakteryzowały go jako 

osobę – jest niewinna, współczująca i miłosierna, nie ma jednak Jego świadomości 

politycznej i religijnej. Zamiast przekonania, że ma do spełnienia istotne zadanie lub że 

musi prowadzić swoich wyznawców do określonego celu cechuje ją zamiłowanie do 

literatury pięknej i marzenia o podróży do Paryża. Cechy osobowe Chrystusa są więc 

dla niej czymś przyrodzonym, zaś jego funkcja polityczna i zarazem religijna zostaje 

jej nadana z zewnątrz, bez jej wiedzy czy zgody, co jednak nie zmienia faktu, że przy 

ich połączeniu dostrzec można wyraźne paralele między Elizabeth i Chrystusem. Te 

dwie postacie łączy również inny fakt – obie one posiadają zdolności nadprzyrodzone, 

choć w przypadku Elizabeth nie jest to moc np. chodzenia po wodzie, ale zdolność 

manipulowania czasem i przestrzenią. 

Dla dalszej analizy szczególnie ważny jest fakt, że osoba Bookera, której przybycie 

zostało przepowiedziane przez Ojca Comstocka, jest w ramach jego retoryki religijnej 

określana jako „Fałszywy Pasterz”, który dążył będzie do zwiedzenia Baranka 

Columbii na złą drogę. Przepowiednia ta spełnia się, gdyż wraz z rozwojem wydarzeń 

wpływ Bookera odwodzi Elizabeth od zniszczenia świata. Oznacza to, że gracz, grając 

w BioShocka Infnite, wciela się w postać będącą analogonem Szatana kuszącego Jezusa. 

Podjęcie roli biblijnego Zwodziciela nie jest jednak w fabule gry zaprezentowane jako 

coś negatywnego, a to ze względu na jednoznacznie antagonizowaną postać Boga-

Comstocka, rasistowski charakter jego religii oraz destrukcyjne nacechowanie mesja-

nistycznej misji Elizabeth. 

Równie istotne jest to, czego gracz dowiaduje się w zakończeniu gry, gdzie 

wyjaśnione zostaje, że Booker DeWitt i Zachary Hale Comstock to jedna i ta sama 

osoba, ale z dwóch alternatywnych wszechświatów. W jednym z nich Booker przyjął 

chrzest25 i stał się Comstockiem, w drugim jednak pozostał nieochrzczony, ożenił się 

i został ojcem dziewczynki o imieniu Anna. Anną DeWitt – a imię nie jest tu przypad-

kowe, bowiem jego inicjały, A.D., są wyraźnym nawiązaniem do określenia „Agnus 

Dei”, czyli Baranek Boży26 – jest sama Elizabeth (por. cechę „alter ego” u Kozlovica). 

Wynika z tego, że „dług”, który zaciągnął Booker DeWitt, nie wziął się wcale 

z hazardu. Ma on wymiar metaforyczny – jest nim oddanie przez niego młodej Anny 

pod opiekę Comstocka. Odzyskanie córki i zwiedzenie jej na „złą drogę” jest jedyną 

 
24 Jest, jak określiłby to Kozlovic (The Structural Characteristics...), outsiderką. 
25 Na tematykę chrztu jako ważny wyznacznik motywu „Christ-figure” zwracał uwagę również Kozlovic 

w The Structural Characteristics... 
26 Kozlovic (The Structural Characteristics...) określał tę cechę mianem „inicjały J.C. bądź imię Chris”; do tej 

samej kategorii zaliczają się też inne określenia Elizabeth, w tym przede wszystkim Baranek Columbii. 
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szansą odkupienia jego win. W świetle tego faktu nawet mimo tego, że Elizabeth nie 

spełnia w ostateczności swojej pierwotnej misji, to właśnie w jej osobie realizuje się 

Zbawienie, ale nie całej ludzkości, a konkretnego człowieka – Bookera, jej ojca. Tak 

jak w historii Jezusa, tak i u Elizabeth odkupienie dokonuje się w akcie poświęcenia 

się i śmierci, w którym jednak biblijna opowieść raz jeszcze jest wykrzywiana, gdyż 

śmierć tę ponosi nie Elizabeth-Chrystus, ale Booker-Szatan. 

Jednym z wielu pytań stawianych przez grę BioShock Infnite jest to: jeśli w akcie 

chrztu katechumen przed zanurzeniem się w wodzie jest kimś podległym grzechowi 

pierworodnemu, a po wynurzeniu się jest już dzieckiem bożym, to kim jest, gdy 

znajduje się pod powierzchnią wody? Pytanie to pełni funkcję zapowiedzi. Nawiązuje 

bowiem do ostatniej sceny gry, w której Booker cofa się w czasie wraz z Elizabeth 

i, świadom, że jest to jedyny sposób na wyzwolenie swojej córki od misji zniszczenia 

świata, przystępuje ponownie do swego chrztu, ale podczas niego topi się w wodach 

rzeki, zbijając w ten sposób nie tylko siebie-Szatana, ale też Comstocka-Boga. 

W postaci Elizabeth mamy do czynienia z głęboką subwersją biblijnej opowieści, 

w której wszystko postawione jest „na głowie” – Bóg chce przy pomocą mesjasza 

zrównać świat z ziemią. Szatan jest skruszonym ojcem doznającym odkupienia 

poprzez swoją śmierć, a Chrystus ucieka od krzyża. Mimo to osoba biblijnego Jezusa 

jest w Elizabeth wyraźnie widoczna, nawet jeśli wynika to bardziej z konstruktu 

religijno-politycznego, który narzuca jej Ojciec Comstock, niż z jej osobowości. Jest 

to, jak można argumen-tować, najwyraźniej wyartykułowany przykład postaci kobiecej 

będącej analogonem Chrystusa w grach wideo – nie tylko dlatego, że posiada wiele 

z cech charakterystycznych proponowanych przez Kozlovica, ale też dlatego, że funk-

cjonuje w kontekście, w którym występują bezpośrednie (nawet jeśli wykrzywione) 

odniesienia do chrześcijaństwa. Jak przekonamy się jednak na następnym przykładzie, 

tego typu krytykę religii chrystusowej można jednak za pomocą motywu „Christ 

figure” sformułować w sposób jeszcze bardziej nieprzychylny. 

3. Heretyczka Iovara ix Ensios | Pillars of Eternity (Obsidian 

Entertainment 2015) 

Klasyczne komputerowe gry RPG (określane w skrócie mianem gier cRPG) 

stanowią podgatunek gier wideo o stosunkowo długiej historii (jak na tę branżę), sięga 

ona bowiem wczesnych lat 90. Ich korzeni należy doszukiwać się jednak jeszcze 

wcześniej, w zapoczątkowanej w 1974 r. przez Gary’ego Gygaxa i Dave’a Arnesona 

koncepcji gier fabularnych, których najważniejszym przedstawicielem jest pierwsza 

tego typu gra – Lochy i smoki. Koncepcja Gygaxa i Arnesona opierała się na 

uczynieniu z konwersacji pewnej formy gry. Mówiąc nieco bardziej precyzyjnie, 

chodziło o taką konwersację, która, moderowana zbiorem wielu szczegółowych zasad 

i przy wykorzystaniu rzutów kośćmi, byłaby zbiorowym wysiłkiem grupy przyjaciół 

w opowiedzeniu pewnej historii. Historie te, traktujące z reguły o dzielnych bohaterach 

stawiających czoła licznym wyzwaniom, są dla graczy odgrywających role wspom-

nianych bohaterów celem samym w sobie – okazją do odbycia przygody w innym 

świecie. W przypadku Lochów i smoków chodzi o światy fantastyczne, a więc kolejny, 

jeszcze starszy koncept, wywodzący się z literackiej twórczości J.R.R. Tolkiena. 

Zapomniane Krainy odróżnia jednak od opisywanego przez Tolkiena Śródziemia m.in. 
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to, że podczas gdy to drugie jest ontologicznie monoteistyczne, światy „Lochów 

i smoków” zawierają w sobie wiele różnorakich bóstw27. 

Gry cRPG powtarzają ten motyw – ich akcja odgrywa się w rzeczywistościach, 

w których wielu bogów jest nie tylko wyznawanych i czczonych, ale też obecnych  

i w żywy sposób zaangażowanych w dzieje ludzkości, na wzór panteonu greckiego28. 

Oznacza to, że gracz, przystępując do rozgrywki w Pillars of Eternity potraktować 

może fakt, iż w fantastycznym świecie tej produkcji istnieje panteon dziesięciorga bóstw 

jako oczywistość. Początkowo wydawać się może, że jest to po prostu jeden z ele-

mentów, który upodabnia Eorę (świat tej gry) do wielu innych rzeczywistości znanych 

z gier cRPG. Wraz z postępami fabuły, jednakże, ujawniona zostaje historia heretyczki 

Iovary ix Ensios, która zmusza odbiorcę do spojrzenia na pozornie oczywisty fakt 

politeizmu Eory z nowej perspektywy. 

Na wiele tysięcy lat przed wydarzeniami zaprezentowanymi w grze światem Eory 

władała cywilizacja Engwithan. W czasach jej świetności jej przywódcy uważali, że 

głównym problemem ówczesnego świata były liczne wyniszczające konflikty religijne. 

Środkiem zaradczym na ten problem miały być, ich zdaniem, umotywowane pragma-

tycznie (i politycznie) naukowe poszukiwania, które w sposób definitywny zidentyfi-

kowałby Stwórców wszechświata29. Był to projekt, który porównać w jego założeniach 

można do wysiłków, jakie na polu filozofii chrześcijańskiej czyniło od wczesnego 

średniowiecza wielu apologetów30, jak chociażby św. Anzelm z Canterbury. Jednak 

Engwithain doprowadził do szokującego dla nich odkrycia, iż ich świat jest w swej 

naturze ontologicznie ateistyczny. Uznawszy, że ta przykra (w ich opinii) prawda nie 

może służyć skonsolidowaniu ludzkości, a zatem pełnić społecznej funkcji Kościoła, 

odrzucili oni jednakże sekularyzm – kierunek rozwoju cywilizacyjnego, do którego 

kierowały ich własne odkrycia. Zamiast tego w świecie Eory spełniła się sentencja 

Voltaire’a, że „gdyby Boga nie było, należałoby Go wymyślić”31. Podobnie jak Voltaire 

przywódcy Engwithan uznali, że religia pełni w życiu społecznym zbyt ważną rolę 

regulującą, by można ją było z niego usunąć i sfabrykowali dziesięcioro bogów, 

których od tej pory czciła cała ich cywilizacja. 

 
27 Zob. Dodatek B: Bogowie wieloświata w Dungeons & Dragons. Player’s Handbook – Podręcznik Gracza, 

Rebel 2020, s. 293-299 i Bogowie twojego świata, [w:] Dungeons & Dragons. Dungeon Master’s Guide – 
Przewodnik Mistrza Podziemi, Rebel 2020, s. 10-13. 
28 Por. np. „(w) Grecji archaicznej nie wątpiono w istnienie bogów. (...) Tales, piszący, że «wszystko jest 

pełne bogów» wyrażał potoczną opinię. Dla Greka bóstwo nie było czymś odległym i abstrakcyjnym, ale 

bytem rzeczywistym i konkretnym, którego obecności doświadczał na co dzień”; Sieradzan J., Sokrates 
Magos, Eneteia, Wydawnictwo Psychologii i Kultury, Warszawa 2011, s. 79. 
29 Jest to koncepcja czysto fantastyczna. W rzeczywistości istnienie Boga jest w samym swoim założeniu 

niefalsyfikowalne, o czym pisałem nieco szerzej w mojej pracy poświęconej próbie klasyfikacji różnego 

rodzaju treści „niepoważnych”; zob. Jemioł M., Treści niepoważne. Propozycja klasyfikacji, „Racje” Nr 2 
(luty 2020). 
30 Wnikliwy przegląd tych prób stanowi książka The Miracle of Theism. Arguments for and against the 

existence of God (Oxford University Press 1982) J.L. Mackiego, w której filozof ten w systematyczny sposób 

podejmuje próbę obalenia wielu różnych dowodów istnienia Boga zaprezentowanych m.in. przez 
Kartezjusza, Berkeleya, Plantingę czy Pascala. 
31 Voltaire, Epître à l'auteur du livre des Trois imposteurs, [w:] Moland L. (red.), OEuvres complètes de 

Voltaire (tom 10), Garnier, Paryż 1877-1885, s. 403 (tłum. za: https://pl.wikiquote.org/wiki/Voltaire, dostęp 

06.12.2020). 

https://pl.wikiquote.org/wiki/Voltaire
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Iovara ix Ensios była Engwithanką żyjącą w czasach, w których rola Kościoła 

dziesięciu bóstw była już utrwalona wśród mieszkańców Eory, tak, jak panteon 

rzymski wyznawany był przez okupujących w I wieku n.e. Judeę Rzymian, a judaizm 

przez autochtonów. Kobieta ta była wierną wyznawczynią tej fałszywej religii, ale 

tylko do momentu, w którym przez przypadek poznała prawdę na jej temat z ust kapła-

nów wtajemniczonych w spisek. Odkrycie to było dla niej odpowiednikiem tego, czym 

w historii Jezusa był jego chrzest w Jordanie. Przedtem przypominała Go jedynie 

w cechach osobowych (tak jak, dodajmy, Elizabeth w początkach swojej historii) – 

była młoda, niewinna, uboga i pełna prostoty. Po przyswojeniu sobie faktu ontologicz-

nego ateizmu swojego świata przyjęła na siebie, podobnie do Jezusa, misję polityczną, 

ale zupełnie pozbawioną jej religijnego kontekstu; w jej przypadku nie można mówić 

o „boskim nadaniu i misji”, o których pisał Kozlovic, ale wynika to nie z przeoczenia, 

a całej intencji opowieści o Iovarze, która stanie się dla nas jasna w dalszej części 

niniejszej analizy. 

Iovara ix Ensios szybko staje się przywódczynią ruchu ateistycznego, który zdaje 

się być niemalże identyczny z sektą pierwszych chrześcijan podążających za Jezusem. 

Jedyne, czym się od niej różni, to przesłanie – podczas gdy Jezus nauczał o miłości 

Boga do człowieka, Iovara głosiła trudną prawdę o tym, że ludzkość jest osamotniona. 

Skutek był jednak ten sam – konsolidacja wiernych i wytworzenie trwałej wspólnoty, 

która, wbrew przewidywaniom dawnych Engwithan, opierała się na zbiorowym 

ateizmie. 

Działalność Jezusa taka, jaką opisywało ją Pismo Święte, spotykała się już od 

samego początku z licznymi sprzeciwami ze strony dominującego wobec niej w Judei 

tamtych czasów judaizmu. Wszak to właśnie opór ze strony zwierzchników religijnych 

doprowadził do ukrzyżowania Nazaretańczyka. To samo spotyka również Iovarę, 

która, pochwycona przez Kościół Engwithan, poddana zostaje straszliwym torturom, 

na których jednakże nie porzuca swojej „wiary” aż do męczeńskiej śmierci. Zauważyć 

tu jednak należy zwłaszcza dwie kwestie. 

Po pierwsze, język zastosowany w grze w odniesieniu do sceny męczeńskiej 

śmierci Iovary jasno wskazuje, przeciwko czemu wymierzona jest cała ta opowieść, 

bowiem engwithańska prosekucja ruchu ateistycznego określana jest w Pillars of 

Eternity mianem Inkwizycji, które związane jest przecież z Kościołem katolickim. 

Sprawia to, że scena śmierci Iovary nabiera nowego znaczenia, przypomina bowiem 

odbiorcy gry nie tylko o momencie śmierci Jezusa Chrystusa na krzyżu, ale też np. 

o spłonięciu Giordana Bruna na stosie. W połączeniu z ateistycznym charakterem 

nauczania Iovary składa się to na jasny obraz intencji stojącej za całą tą opowieścią 

o kobiecie-Chrystusie, którą to intencją jest krytyka chrześcijaństwa poprzez zawłasz-

czenie kluczowej dla tej religii opowieści o jej założycielu. 

Drugą ze wspominanych powyżej kwestii jest rola, jaką w historii tej pełni postać 

gracza, który wciela się w Widzącego – istotę zdolną do wspominania przeszłych 

żywotów swojej duszy, z których jeden wiąże go z historią Iovary, był on w nim bowiem 

członkiem Inkwizycji, ale i bliskim przyjacielem heretyczki. W pewnym momencie 

postać ta zdradziła Iovarę i to właśnie ona była odpowiedzialna za jej pochwycenie, 

postać gracza jest tu zatem analogonem Judasza. 

I choć zakończenie gry ma charakter otwarty, jej morał jest jasny. W postaci Iovary 

ix Ensios nie tylko odwraca się opowieść o Jezusie przez zabieg zmiany jego płci, ale 
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też dokonuje się głębokiej suberwsji jego historii – rozpatruje się Jezusa w oddzieleniu 

od pierwotnego kontekstu jego nauczania i każe Mu się głosić prawdy, które są w zupeł-

ności niezgodne z jego oryginalnym przesłaniem, ale ze względu na bardzo podobne 

wartości i również aż do męczeńskiej śmierci. Zabieg ten ma skutkować wyciąg-

nięciem wniosku, że opowieść o Jezusie jest w zasadzie treściowo pusta, że ma jedynie 

charakter formalny – jest strukturą, której można użyć nawet do wsparcia ateizmu. 

Iovara ix Ensios jest ważnym przykładem postaci kobiecej będącej analogonem 

Chrystusa występującej w grze wideo, i to kolejnym, który wiąże się z krytyką chrześ-

cijaństwa. Analiza następnego przykładu pozwala jednak postawić tezę, że nie 

w każdym przypadku daje się zaobserwować tę krytykę. 

4. Księżniczka Lunafreya Nox Fleuret | Final Fanatasy XV (Square Enix 

2016) 

W przypadku gry Final Fantasy XV, podobnie jak przy Pillars of Eternity,  

również mamy do czynienia z fikcyjnym światem przedstawionym, odmiennym jednak 

znacznie w swej postaci od Zapomnianych Krain i Śródziemia. Świat Eos wykreowany 

przez twórców tej gry to eklektyczny miszmasz współczesnej technologii, klimatu 

Stanów Zjednoczonych lat 50. XX w., stylistyki zaczerpniętej z Japońskich seriali 

animowanych oraz fantastycznego bestiariusza czerpiącego zarówno z Zachodniego, 

jak i Wschodniego kręgu kulturowego, a także licznych motywów wypracowanych 

w poprzednich częściach serii Final Fantasy. W rezultacie gracz ma tu styczność 

z mozaiką różniących się od siebie elementów, które jednak spajają się w spójną całość, 

w której odnaleźć można również motyw postaci będącej analogonem Chrystusa. 

Punktem wyjścia analizy będzie tym razem globalna sytuacja polityczna wspom-

nianego świata. W momencie, w którym rozgrywa się akcja gry, na planecie tej 

o władzę walczą dwa stronnictwa polityczne – Imperium Niflheimu, będące militarno-

technologiczną potęgą oraz broniące się przed wchłonięciem przez nie Królestwo 

Lucis opierające swoją siłę na magii. Już na podstawie tego krótkiego zarysu zauważyć 

można, że świat Final Fantasy XV przybiera postać alegorii walki Dobra, czyli „świe-

tlistego” Królestwa Lucis, z pozornie dominującym nad nim Złem – „piekielnym” 

Imperium Niflheimu. Alegoria ta przyjmuje postać konfliktu politycznego, który ma 

jednak wymiar ontologiczny – Niflheim nie jest po prostu państwem kierowanym przez 

rządców chcących osiągnąć niemoralne cele, jest ucieleśnieniem sił Zła zesłanych na 

Eos przez Ifrita, jednego z sześciu bogów, który jest w tym świecie analogonem 

Szatana. Nawet nazwy tych dwóch ustrojów politycznych są nacechowane warto-

ściująco: podczas gdy słowo „królestwo” przywodzić może na myśl pozytywne 

skojarzenia ze stereotypem dobrotliwego króla, „imperium” władać będzie zapewne 

żądny władzy tyran. Final Fanatsy XV kładzie zresztą wyjątkowo silny nacisk na 

gloryfikowaną wręcz w nim rolę monarchy32. 

Poza wymienionymi wyżej mocarstwami uwagę zwrócić należy również na jedno 

z państw, które zostały już wcześniej podbite i wcielone do Niflheimu – okupowane 

niczym Juda w I w. n.e. Tenebrae. Jest ono szczególnie ważne dla niniejszej analizy, 

 
32 Zob. Langer T.W. Jr., The Gamification of Kings: Teaching Judeo-christian Kingship Through Final 

Fantasy XV, maj 2019. 
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ponieważ stanowi historyczną ojczyznę rodu kobiet określanych mianem Wyroczni33. 

Mowa tu o jednostkach obdarzonych nadludzkimi zdolnościami, zwłaszcza uzdrawiania 

wiernych i przekazywania im woli bogów. W momencie, w którym rozpoczyna się 

gra, Wyrocznią jest księżniczka Lunafreya Nox Fleuret, spadkobierczyni królewskiego 

rodu Tenebrae i zarazem uwielbiana przez swoich poddanych przywódczyni duchowa. 

Lunafreya jest młodą i piękną kobietą o silnej woli. Postrzegana jest również jako 

współczująca i skora do poświęceń dla dobra swojego ludu. Tym, co ją wyróżnia, jest 

jednak nie tylko bycie wcieleniem cnót i jej nadnaturalne zdolności. Pełni ona szcze-

gólną funkcję w dziejach tego fikcyjnego świata również dlatego, że z woli bogów 

powierzona jest jej specjalna misja o charakterze zbawczym. Po raz kolejny mamy tu 

do czynienia z proroctwem, tym razem zesłanym przez samych bogów, tak, jak przyjście 

Chrystusa było, w myśl tradycji chrześcijańskiej34, zapowiedziane w nauczaniu izra-

elskich proroków na wiele wieków przed Jego narodzeniem. Proroctwo to mówi 

o tym, że złe Imperium zostanie pokonane, a światu przywrócone zostanie Światło, 

tylko częściowo dotyczy jednak ono samej Lunafreyi. Jego główną postacią jest ktoś 

inny, mianowicie osoba „Wybranego Króla” i „Wybawiciela Gwiazdy” – księcia 

Noctisa Lucisa Caeluma, spadkobiercy królewskiego rodu Lucis. 

Książę Noctis to w Final Fantasy XV postać kierowana przez gracza i główny 

protagonista tej opowieści, co jest zupełnie zrozumiałe, gdy uwzględni się fakt, że gry 

wideo, zwłaszcza te z gatunku RPG35, z reguły przypisują swoim głównym bohaterom 

ważną rolę w świecie przedstawionym. Książę Noctis również jest, na swój odrębny 

sposób, analogonem postaci Chrystusa w treści tej gry, co stwierdzić można już na 

podstawie samego nazewnictwa, którym określa się go w jej świecie. Jego miano 

„Wybranego Króla” wiąże się nie tylko z oryginalnym znaczeniem słowa Chrystus – 

„namaszczony”, czyli właśnie wybrany – ale również z tytułem „Króla Królów”, który 

jest Mu przypisywany36 w ramach rozbudowanej monarchicznej narracji i ikonografii 

o Nim. Podobnie jak w kulturowych wyobrażeniach wielu pokoleń Judejczyków 

o Mesjaszu37, książę Noctis ma być przywódcą politycznym, ale takim, który spełnia 

zdanie o wymiarze nie tylko doraźnym, ale i duchowym. Jego dojrzewanie do tej roli 

i stawanie się Wybranym Królem jest główną osią fabularną gry. Nie można jednak 

zapominać o tym, że postać Lunafreyi pełni w tym procesie niebagatelną rolę. 

Pierwszym zadaniem, jakie gra stawia przed graczem, jest przeprowadzenie Noctisa 

przez jego podróż do miasta Altissia w okupowanym przez Niflheim Protektoracie 

Accordo, w którym to ma dojść do jego zaślubin z Lunafreyą. Symbolika ślubu, 

nieobca przecież kartom Pisma Świętego, również w odniesieniu do samego Jezusa38, 

tutaj zdaje się być przywoływana nie tylko ze względu na motywację głównego 

bohatera, ale przede wszystkim jako akt swoistego zjednoczenia dwóch jednakowo 

 
33 Tłumaczenie nazw pojęć z gier Final Fantasy XV oraz Disco Elysium – M.J. (produkcje te, 

w przeciwieństwie do BioShocka Infnite i Pillars of Eternity, nie posiadają polskiej wersji językowej). 
34 Zob. np. Downing, dz. cyt., s. 15-18. 
35 Zob. Cogburn J., Silcox M., Epilogue: Video Games and the Meaning of Life, [w:] Philosophy Through 

Video Games, Routledge, Nowy Jork-Londyn 2009, s. 135-155. 
36 Zob. „Apokalipsa Świętego Jana” 17, 14 i 19, 16. 
37 Zob. np. Sandauer A., Dzieje Mesjasza, [w:] Bóg, Szatan, Mesjasz i...?, Wydawnictwo Literackie, Kraków 

1977, s. 275-283. 
38 Zob. Smolarz S.R., The Metaphor of Divine Marriage in the Gospels, [w:] Covenant and the Metaphor of 

Divine Marriage in Biblical Thought, Wipf & Stock, Eugine 2011, s. 123-187. 
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chrystypodobnych postaci. W ten sposób uwidacznia się w Final Fantasy XV 

specyficzny i rzadko w popkulturze wykorzystywany motyw, który określić można 

mianem „Współchrystusa”. Osobno żadna z tych dwóch postaci – Lunafreya i Noctis – 

nie są w pełni analogonem Chrystusa, a to ze względu na strukturę narracyjną gry, 

w której ich role się wzajemnie uzupełniają. W Final Fanasy XV analogonem 

Chrystusa nie jest tylko kobieta. Jest nim związek kobiety i mężczyzny, któremu 

przecież i religia chrześcijańska nadaje szczególnie istotną rolę39.  

Fakt, że to właśnie Noctis, nie Lunafreya, jest Wybranym Królem, w żaden sposób 

nie umniejsza jej roli jako Chrystusa w tej historii, co staje się zresztą szczególnie 

wyraźne, gdy w fabule gry następuje spotkanie tej dwójki postaci w Altissii. W wyniku 

skomplikowanej wolty fabularnej dochodzi wtedy nie do upragnionego ślubu, a do 

śmierci Lunafreyi. Wydarzenie to pełni w narracji gry rolę o tyle niebagatelną, że śmierć 

Lunafreyi staje się koniecznym poświęceniem na drodze Noctisa do przywrócenia 

światu Światła. W ten sposób poniesienie przez Lunafreyę najwyższej ofiary dokonuje 

się w ramach procesu Zbawienia świata, ale nie ma ono jeszcze wymiaru powszechnego, 

gdyż ten przyniesie dopiero późniejsze poświęcenie Noctisa. Księżniczka Tenebrae nie 

umiera zatem dla całej ludzkości, a dla jednego, konkretnego człowieka – dla jej 

umiłowanego Wybranego Króla. 

Szczegóły dalszego przebiegu tej historii nie są istotne z punktu widzenia niniej-

szego opracowania. Dodać można w tym miejscu tyle, że zrozpaczony po utracie 

Lunafreyi książę Noctis staje jednak na wysokości zadania i, mierząc się z siłami 

ciemności kierowanymi przez samego Ifrita-Szatana, spełnia przepowiednię i przywraca 

światu Światło, do czego jednak okazuje się niezbędne również jego osobiste 

poświęcenie. Król Noctis, tak jak Lunafreya, umiera, by zbawić świat od sił ciemności. 

Historia Noctisa i Lunafreyi, choć o tyle oryginalna, że czyniąca analogonem 

Chrystusa nie jedną postać, ale związek mężczyzny i kobiety, jest jednak pełnym 

popkulturowym wyrazem biblijnej opowieści o Chrystusie, który, w przeciwieństwie 

do poprzednich omówionych tu przykładów, nie podchodzi do chrześcijaństwa 

z nastawieniem krytycznym, lecz pozwala raczej doświadczyć jego przesłania 

w unikalny, ubogacający sposób. 

5. Jej Niewinność Dolores Dei | Disco Elysium (ZA/UM 2019) 

Zaznaczmy na wstępie niniejszego paragraf, że ze wszystkich analizowanych 

w ramach niniejszego opracowania postaci Jej Niewinność Dolores Dei pełni w swojej 

własnej grze zdecydowanie najmniej istotną rolę. Nie tylko nie jest ona bezpośrednio 

obecna w fabule Disco Elysium, ale też jest w jej świecie postacią historyczną, 

zapośredniczoną w narracji gry jedynie poprzez encyklopedyczny opis jej życia oraz 

emocjonalny stosunek do niej głównego bohatera, policyjnego śledczego Harriera Du 

Bois. W całości narracji, jaką jest Disco Elysium, stanowi ona jedynie jeden z wielu 

wątków, w fabule tej gry pojawia się zaś właściwie jedynie dwukrotnie, przy czym 

każde z jej wystąpień ujawnia dwa jej odmienne oblicza. Pierwsze z nich, do którego 

dochodzi, gdy komisarz Du Bois odwiedza poświęcony jej opuszczony kościół, 

przedstawia ją przede wszystkim jako postać historyczną. Drugie, następujące w scenie 

snu Harry’ego, dotyczy z kolei tego, jak motyw Dolores Dei funkcjonuje w świa-

 
39 Zob. Katechizm Kościoła Katolickiego, 1601-1666. 
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domości samego bohatera. W ramach niniejszej analizy pokrótce omówione zostaną 

oba z tych jej wystąpień, w tej właśnie kolejności. 

 W trakcie stanowiącego główną oś fabularną Disco Elysium śledztwa komisarz  

Du Bois odwiedza stojący na wybrzeżu w mieście Revachol opuszczony kościół 

doloriański. Jego wizyta w tej lokacji nie stanowi ważnego momentu fabularnego, jest 

to przede wszystkim miejsce, za pomocą którego twórcy gry rozbudowują świat przed-

stawiony. Świat, dodajmy, o tyle interesujący, że, choć zupełnie odmienny geograficznie, 

jest on bardzo zbliżony do naszego. Rzeczywistość, z którą odbiorca styka się w Disco 

Elysium, to świat ery industrialnej, w którym istnieją samochody, telefony i radio, choć 

technologia komputerowa nie jest jeszcze szczególnie rozwinięta. Pod względem 

historii, zwłaszcza tej politycznej, jest to mieszanina różnych ustrojów i typów 

społeczeństw znanych nam z naszego świata, w tym monarchii, komunizmu czy dążeń 

internacjonalistycznych. W świecie Elizjum rozmaite historyczne koncepcje polityczne 

i filozoficzne, zwłaszcza te z XX w., manifestują się w postaci struktur społecznych, 

które realnie wpływają na życie milionów obywateli takich państw, jak Seol, Sur-la-

Clef czy Mesque. 

Przebywając wewnątrz porzuconego kościoła, komisarz Du Bois zwraca 

szczególną uwagę na witraż przedstawiający Jej Niewinność Dolores Dei. Należy tu 

zaznaczyć, że, jak podpowiada nam narracja samej gry, Harry Du Bois jest osobą 

skłonną do nadużywania alkoholu, i to do tego stopnia, że wywołało to u niego niemalże 

zupełną amnezję. Obserwując postać na kościelnym witrażu przypomina on sobie 

historię, która powinna być dla niego oczywista, jest ona bowiem w tym świecie rozpo-

znawalna w tym samym stopniu, co w naszym świecie biblijna opowieść o Chrystusie. 

Amnezja Harryʼego jest tu zabiegiem pełniącym głównie funkcję narzędzia narra-

cyjnego – fakty o jego własnym świecie, które musi on sobie przypominać, gracz ma 

okazję w ten sposób poznać po raz pierwszy. 

Dzieje Dolores Dei rozpoczęły się na trzysta lat przed narodzinami Harry’ego, 

w okresie, który był w tym świecie odpowiednikiem zarówno renesansu, jak i oświecenia. 

To właśnie w tym czasie Dolores Dei podniesiona została do rangi Jej Niewinności. 

Jest to w tym świecie tytuł, który pociąga za sobą nie tylko niebagatelną siłę sprawczą 

w dziedzinie polityki – Jej/Jego Niewinność jest władcą absolutnym całego świata – 

ale też powiązany jest z pewną koncepcją historiograficzną, która przypisuje nosicie-

lowi tego tytułu niemalże nadnaturalną rolę głównego motoru napędowego ludzkości. 

W całej notowanej historii Elizjum odnaleźć można jedynie sześcioro Ich Niewin-

ności, każde będące wyznacznikiem pewnej ery i patronem innego rodzaju zjawisk. 

Dolores Dei uznawana była za patronkę koncepcji, które wcale nie kojarzą się 

z Chrystusem: humanizmu, internacjonalizmu, globalizmu, odkryć geograficznych 

i państwa opiekuńczego. Mimo to kulturowo odegrała rolę Chrystusa – stała się 

założycielką „religii”, która objęła większość ludzkości, czciła ją jako niemalże boską 

istotę i widziała w ogłoszeniu jej Niewinnością początek nowej ery nazwanej jej 

imieniem. Imieniem, które, jak możemy zauważyć, również było znaczące. Podobnie 

jak opisane wcześniej miano Anny DeWitt, słowa „Dolores Dei” również odnoszą się 

do łacińskiego Agnus Dei, z łaciny przetłumaczyć można je bowiem jako „cierpienie 

Boga”, co z kolei należy rozumieć metaforycznie. Cóż bowiem innego mogłoby być 

owym „cierpieniem Boga”, niż nastanie globalnego sekularyzmu, do którego miało 

w świecie Elizjum doprowadzić wyniesienie Dolores Dei do miana Jej Niewinności? 
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Dolores Dei jest wobec tego Chrystusem świeckim, nowożytnym, humanistycznym. 

Nie jest to Iovara ix Ensios, która wszelkie swoje siły poświęca na walkę z religią, 

gdyż Jej Niewinność doprowadza świat do sekularyzmu bez wysiłku. Jest tak dlatego, 

że nie mamy tu wcale do czynienia z żadnym odejściem od religii, a przeniesieniem 

sentymentu religijnego z wcześniejszych wierzeń na kierunek filozoficzny, jakim jest 

humanizm. Nawet formy kultu nie ulegają tu większej zmianie, gdyż Dolores Dei 

czczona jest niczym Zbawiciel, co najlepiej oddaje jej wizerunek umieszczony na 

witrażu wspominanego już kościoła. Na nim widnieje ona w pozie zbliżonej do 

ilustracji przedstawiających Chrystusa, z dłońmi uniesionymi do błogosławieństwa 

i świecącymi płucami. 

Ten nasuwający silne skojarzenia z wizerunkiem Najświętszego Serca Jezusa obraz 

w świecie przedstawionym ma swoje źródło w historii – gdy Dolors Dei była 

koronowana, jej płuca zaczęły świecić nieziemskim blaskiem. Mimo tego, że była ona 

matką sekularyzmu, przypisywano jej zatem jednak pewne zdolności nadnaturalne, i to 

takie, które wprost określano mianem „cudów”. A jednak, wraz z rozwojem osobistej 

historii Dolores Dei, jasne staje się, że być może nie chodziło tu o moce o charakterze 

transcendentnym, lecz raczej o coś, co wymykało się zrozumieniu jej współczesnych. 

Już za życia Jej Niewinności wśród jej poddanych rozpowszechniano teorię, że nie jest 

ona wcale człowiekiem, a rodzajem obcej inteligencji, która ingeruje w losy ludzkości. 

Jest to ze strony twórców Disco Elysium nawiązanie do teorii spiskowych otacza-

jących postać Chrystusa, w myśl których miał on być np. właśnie kosmitą czyniącym 

cuda za pomocą niezwykle zaawansowanej technologii40. 

Skutkiem rozpowszechniania się wspomnianej teorii była przedwczesna śmierć 

Dolores Dei, niebędąca jednak dobrowolną ani służącą większemu celowi. Wręcz 

przeciwnie – Jej Niewinność zamordowana została przez analogon postaci Judasza 

w tej historii, młodego strażnika, który wierzył, że jego pani jest w rzeczywistości obcą 

siłą igrającą z naturalnym biegiem dziejów. 

Przejdźmy teraz od tematu Dolores Dei jako postaci historycznej do osobistego 

stosunku, jaki żywi wobec niej główny bohater gry, Harry Du Bois. Stosunek ten polega 

na tym, że Harry na wpół świadomie utożsamia „religijną” postać Jej Niewinności ze 

swoją byłą dziewczyną, Dorą Ingerlund, z którą przeżył wyjątkowo bolesne rozstanie. 

W świecie Disco Elysium postać Dolores Dei jest uważana za ideał kobiety, który 

wywoływał wśród swoich wyznawców na skalę masową nie tylko religijne oddanie, 

ale też osobistą miłość. Fakt, że Harry nieustannie widzi w Dolores Dei swoją dawną 

ukochaną w dobitny sposób podkreśla, jak bardzo idealizuje on w swoich wspomnie-

niach Dorę, również w takim sensie, że jego relację do niej można by wręcz określić 

mianem quasi-religijnej. W Dorze Harry upatruje swojego prywatnego Zbawienia, 

które światu w postaci humanizmu przyniosła Dolores Dei. 

Wynika z tego również wewnętrzna głęboka potrzeba Harry’ego, by „odzyskać” 

Dorę-Dolores-Chrystusa. Jego pragnienie, by zbawić się poprzez odzyskanie utraconej 

miłości idealizowanej kobiety, kończy się jednak głębokim rozczarowaniem, gdy 

w onirycznej wizji komisarz Du Bois ma szansę porozmawiać z postacią, która 

wygląda jak Dolores Dei, ale używa słów Dory ze wspomnień Harryʼego. W śnie tym, 

 
40 Zob. np. teorie opisane w pseudonaukowej książce A.D. (sic!) Reeda pt. What If Jesus Christ Was an Alien! 

(Raider Publishing International 2011). 
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a za razem odtworzeniu sceny, która wydarzyła się w świecie Disco Elysium 

naprawdę, uparte próby głównego bohatera gry, by przekonać Dorę do powrotu pełzną 

na niczym, a ona sama odjeżdża do odległego kraju. Gra sugeruje, że jest to sen, który 

powraca do Harry’ego raz po raz i nigdy nie daje mu spokoju. Jest to jego osobiste 

nieustające „piekło”, jak we śnie nazywa to sama Dora. Mimo to wszelka nadzieja nie 

jest utracona: otwarte zakończenie gry sugeruje, że istnieje szansa, by komisarz Du 

Bois odnalazł swoje osobiste zbawienie, ale nie poprzez oglądanie się za siebie, lecz 

patrzenie w przyszłość. 

6. Wnioski 

Rozpocznijmy wyciąganie ogólnych wniosków opartych o powyższe analizy od 

zwrócenia uwagi na to, że w drugiej dekadzie XXI w. zaobserwować można stosunkowo 

wysokie zainteresowanie twórców gier motywem kobiety jako analogonu postaci 

Chrystusa. Warto zatem zapytać: co kieruje scenarzystami gier, gdy sięgają po ten 

właśnie motyw przy tworzeniu światów swoich produkcji? 

Początkowo wydawać się może, że powód jest tutaj jeden, i że wiąże się on ze 

sposobami, na jakie twórcy ci konstruują fikcyjne światy swoich gier. Proste odwrócenie 

płci tak kluczowej dla kultury Zachodu postaci jak Chrystus pozwala w wyraźny 

sposób odróżnić fantastyczne światy gier wideo od świata rzeczywistego, a nawet, jak 

zauważył to Fillingim41, wywołać u odbiorcy pewien rodzaj szoku. Szczególnie wyraźne 

jest to w przypadku dwóch kobiet, które w omawianych powyżej rzeczywistościach 

stanowią postaci historyczne – Iovary ix Ensios i Dolores Dei, ale nawet w BioShocku 

Infnite, osadzonym przecież w alternatywnej wersji naszej własnej historii, uczynienie 

Barankiem Columbii córki, a nie syna Bookera pozwala odróżnić mocno krytykowaną 

przez narrację gry sektę Ojca Comstocka od chrześcijaństwa jako takiego. Czy więc 

nie jest po prostu tak, że wszystkie te postacie służyć mają jedynie zaznaczeniu, że 

akcja gry odgrywa się nie w naszym, a w jakimś innym, fikcyjnym świecie? 

Choć jednak nie można wykluczyć, że przyczyna ta odgrywa dużą rolę w tworzeniu 

postaci kobiecych będących w grach wideo analogonami Chrystusa, to nie sposób nie 

zauważyć również, że motywy te odgrywają w fabułach tych gier niejednokrotnie 

znacznie ważniejszą rolę, nierzadko wpływając na ostateczne przesłanie całego dzieła. 

Oznacza to, że przyczyny obecności tego typu wątków w omawianych przeze mnie 

produkcjach są znacznie liczniejsze, albo przynajmniej, że pociągają za sobą wiele 

konsekwencji dla całości narracji tych tytułów. 

Zwróćmy uwagę, że niejednokrotnie kobiecej postaci chrystopodobnej w grach 

wideo towarzyszy dogłębna krytyka chrześcijaństwa. Postać Elizabeth stanowi 

przecież kluczowy element próby dekonstrukcji i przepisania dziejów Chrystusa w taki 

sposób, by to Szatan, nie Bóg był siłą pozytywną, Iovara ix Ensios jest zwolenniczką 

ateizmu, a Dolores Dei wprowadza swój świat w erę globalnego sekularyzmu. Co 

ciekawe jednak, żadnemu z tych trzech scenariuszy nie towarzyszy wprost motyw 

feminizmu, albo chociaż emancypacji kobiet, który tak wyraźny był w przykładach 

fikcyjnych kobiet-Chrystusów prezentowanych m.in. Fillingima42 czy Guðmundsdóttir43. 

Owszem, może on być z nimi nie wprost skojarzony, nie stanowi jednak koncepcji klu-

 
41 Fillingim, dz. cyt. 
42 Fillingim, dz. cyt. 
43 Guðmundsdóttir, dz. cyt. 
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czowej dla ich interpretacji – tą będzie tu znacznie wyraźniej krytyka chrześcijaństwa. 

Nawet jedyny przykład, który można uznać wprost za spełniający funkcję „ogólnodostęp-

nego środka ponownego prezentowania fundamentalnych mitów naszego Zachodniego 

społeczeństwa jemu samemu”, a więc postać księżniczki Lunafreyi, zawiera jednak 

w sobie pewną kreatywność i subwersję motywu „Christ-figure” o tyle, że w świecie 

gry „Final Fantasy XV” obecny jest mit Współchrystusa – mężczyzny i kobiety. 

Odnosząc się do cytowanych już powyżej badań Kozlovica, w których pisał on 

o strukturze motywu „Christ-figure” w kinematografii, możemy zaobserwować, że 

powyższe przykłady wykazują pewne podobieństwa, ale i różnice wobec tego, jak 

postacie chrystopodobne, nawet te kobiece44, reprezentowane są w filmach. Zacznijmy 

od podobieństw: we wszystkich bez wyjątku przykładach zauważyć dało się zwłaszcza 

polityczne aspekty Chrystusa – założenie ruchu religijnego, zbieranie wyznawców, 

kierowanie losami świata w określonych kierunkach. W każdym z nich pojawiało się 

również bezpośrednie odniesienie do religii, co nie jest wcale regułą wśród filmowych 

„Christ-figure”45. Poza Dolores Dei wszystkie trzy kobiety posiadały też liczne cechy 

charakteru kojarzone z Nazarejczykiem – niewinność, współczucie, miłosierdzie, chęć 

pomocy słabszym. Wszystkie bez wyjątku były młode i wyjątkowo piękne, wszystkie 

posiadały też błękitne oczy. Poza Iovarą każda z nich posiadała też pewne nadludzkie 

moce, chociaż w przypadku Elizabeth, oraz zapewne Dolores Dei, nie miały one natury 

transcendentnej. Każdej z nich towarzyszyły również postaci analogiczne do tych 

z opowieści o Chrystusie: Booker-Szatan, Ojciec Comstock-Bóg, Widzący-Judasz, 

książę Noctis-Współchrystus, czy strażnik Dolores-Judasz. Co więcej, były one 

również powiązane z Chrystusem poprzez podobieństwa ikonograficzne, co Kozlovic 

określał mianem Jego „szaty”, a Elizabeth i Dolores Dei nawiązywały do Niego również 

swoimi imionami. Wreszcie, choć żadna z nich nie była powiązana z krzyżem, każda 

z nich miała silny związek ze śmiercią, przy czym nie zawsze był on tak oczywisty jak 

u Chrystusa. Podczas gdy Iovara i Lunafreya poniosły, jak On, śmierć dla dobra większej 

sprawy, Elizabeth uniknęła śmierci, która zamiast niej spotkała jej ojca, a Dolores Dei 

została po prostu zamordowana przez jednego ze swoich strażników. 

Wszystko to w jasny sposób demonstruje podobieństwa między tymi kobietami 

a Chrystusem i uzasadnia, dlaczego określać je można mianem Jego analogonu, a także 

dowodzi, że cechy charakterystyczne wyróżnione przez Kozlovica odnaleźć można 

zarówno w filmach, jak i w grach wideo. Istnieje jednak pewna istotna różnica, którą 

daje się zaobserwować w każdym z wymienionych powyżej przykładów, a która 

wskazuje na specyfikę gier wideo i odróżnia je od filmów. Mowa tu o odniesieniach do 

postaci gracza i jego roli w historii Elizabeth, Iovary, Lunafreyi i Dolores Dei. 

Zauważmy, że analiza pierwszego z proponowanych przykładów nie rozpoczęła się, 

jak można by oczekiwać, od opisu Elizabeth i roli, jaką pełni ona w świecie przedsta-

wionym gry; zaczęła się ona od głównego bohatera, Bookera DeWitta. Ponieważ 

BioShock Infnite to przede wszystkim historia Bookera, dopiero fakt wcielenia się 

w niego przez gracza nadaje światu gry sens, i dlatego nawet mimo tego, że Elizabeth 

pełni w fabule gry rolę niezwykle istotną, to nie jest ona dla niej centralna, w przeci-

 
44 Zob. Kozlovic, The Christ-figure... 
45 Dość rzec, że z sześciu postaci wymienionych we wstępie do niniejszego opracowania jako dobrze znane 

przykłady motywu „Christ-figure” jedynie Jim Casy i Lord Jim wykazują pewne powiązania 

z chrześcijaństwem. 
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wieństwie do wielu przykładów znanych z literatury i filmów. Tak samo jest też 

z pozostałymi kobietami-Chrystusami w grach wideo: Iovara występuje jedynie we 

wspomnieniach Widzącego, księżniczka Lunafreya wpierw jest celem, do którego 

dąży gracz, a następnie poświęca się dla niego, a Dolores Dei, gdyby nie emocjonalne 

zaangażowanie Harry’ego i jego wspomnienia pozostałaby w Disco Elysium jedynie 

pod postacią encyklopedycznej wzmianki. To postać gracza, z reguły męska, nadaje 

sens kontekstom, w których występują w grach kobiety-Chrystusowie. Istnieją one 

w nich tylko po to, by gracz mógł się wobec nich ustosunkować, zauważmy jednak, że 

jest to rola niebagatelna, bowiem niejednokrotnie to właśnie poprzez odniesienie do 

tych kobiet gracz definiuje i interpretuje swoją własną postać. Odczytanie przez gracza 

samego siebie jako Szatana-Zwodziciela, skruszonego Judasza, Współchrystusa czy 

zakochanego wyznawcy nie byłoby w tych grach możliwe, gdyby nie te postaci 

kobiece, relacja postaci gracza z nimi działa zatem na zasadzie sprzężenia zwrotnego – 

on określa ich sens w fabule dzieła, one definiują jego w niej rolę. Jak dotąd taka 

właśnie była główna zasada funkcjonowania motywu kobiety jako analogonu postaci 

Chrystusa w grach wideo i choć znajdą się zapewne od tej zasady nieliczne wyjątki, to 

podejrzewać można, że w przyszłości ten ogólny trend zostanie utrzymany. 
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Motyw kobiety jako analogonu postaci Chrystusa w treści wybranych gier wideo 

Streszczenie 

Celem opracowania było dokonanie analizy tego, w jaki sposób motyw analogonu postaci Chrystusa, 

w anglojęzycznej literaturze przedmiotu określany pojęciem „Christ-figure”, używany jest w odniesieniu 
do postaci kobiecych przez twórców gier wideo. Za najważniejsze przykłady uznano postaci Elizabeth 

Comstock, Baranka Columbii z gry BioShock Infinite (Irrational Games 2013), heretyczki Iovary ix Ensios 

z gry Pillars of Eternity (Obsidian Entertainment 2015), księżniczki Lunafreyi Nox Fleuret z gry Final 

Fantasy XV (Square Enix 2016) oraz Jej Niewinności Dolores Dei z gry Disco Elysium (ZA/UM 2019). 
Jako główną metodę zastosowano narratologiczną analizę treści wybranych gier, oparto się również 

o badania dra Antona Karla Kozlovica, który wykazał dwadzieścia pięć cech charakteryzujących postacie 

będące analogonem Chrystusa. Stwierdzono, że pośród wybranych przykładów jedynie postać księżniczki 

Lunafreyi zdaje się być powtórzeniem biblijnej opowieści o Chrystusie w jej pozytywnym brzmieniu. 
W pozostałych przykładach żeńskie postacie chrystopodobne zdawały się służyć raczej krytyce 

chrześcijaństwa czy innym celom, jak chociażby wykazaniu quasi-religijnego charakteru niektórych 

koncepcji filozoficznych. Zauważono również, że choć początkowo może się wydawać, iż uczynienie 

z kobiety, a nie mężczyzny analogonu postaci Chrystusa w fikcyjnych światach gier wideo bierze się 
z prostej chęci dokonania subwersjiklasycznego tropu celem odróżnienia tego świata od świata rzeczy-

wistego, to w rzeczywistości przyczyny takiej decyzji są bardziej rozbudowane. Wyciągnięto wniosek, 

że wobec licznych powiązań między postacią kierowaną przez gracza (z reguły męską) a postaciami 

kobiecymi będącymi analogonami postaci Chrystusa każdorazowo występujących w tych grach postacie 
kobiet-Chrystusów w grach wideo należy rozumieć w kontekście odnoszącym je do postaci kierowanej 

przez gracza, jednakże również postać gracza definiuje samą siebie właśnie poprzez odniesienie do tych 

postaci kobiecych. 

Słowa kluczowe: Christ-figure, kobieta, gry wideo 
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Piotr Kułak1 

Satyra na „uciśnione kobiety”,  

czyli obraz równouprawnionych matek i żon  

w polskich rysunkach satyrycznych lat 30. XX wieku  

1. Wstęp 

Lata 20. i 30. XX wieku to w Polsce czas ważnych przemian w życiu publicznym, 

rodzinnym i intymnym kobiet, które niejednokrotnie zapoczątkowane zostały jeszcze 

przed I wojną światową i wraz z odzyskaniem niepodległości oraz przeobrażeniami 

powojennego społeczeństwa stopniowo wchodziły w życie. Nie ulega wątpliwości, że 

najwięcej przemian o charakterze społeczno-obyczajowym zachodzących po 1918 roku 

dotyczyło ówczesnych matek i żon. Budziły one ogromne zainteresowanie ówczesnego 

społeczeństwa. Sporo uwagi poświęcili tym zagadnieniom publicyści, którzy na łamach 

wielu czasopism, reprezentujących różnorodny światopogląd, toczyli ze sobą dyskusje 

i debaty na temat praw matek i żon w rodzinie oraz roli, jaką miały one spełniać 

w powojennym świecie. Pewną szczególną odmianą publicystyki mocno zainteresowaną 

zachodzącymi przemianami były rysunki satyryczne będące specyficznym, obrazowym 

komentarzem do najbardziej aktualnych wydarzeń2. Jednym z pism satyrycznych, 

które w szczególny sposób interesowało się problemami natury społeczno-obyczajowej 

i zarazem stało się źródłem materiału do niniejszych rozważań był wychodzący 

w Krakowie w latach 1930-1939 tygodnik satyryczno-humorystyczny Wróble na 

Dachu. Współpracujący z czasopismem rysownicy bardzo często publikowali na jego 

łamach prace poświęcone kobietom zarówno w tradycyjnie przypisanych im rolach 

społecznych, jak również takie, w których komentowano nowe modele kobiet na 

przykład obywatelek czy polityczek. 

 
1 piotr.kulak@muzeumkarykatury.pl, Dział Naukowego Opracowywania Zbiorów, Muzeum Karykatury im. 

Eryka Lipińskiego w Warszawie, www.muzeumkarykatury.pl. 
2 Warto w tym miejscu odnotować, że temat kobiet i przemian zachodzących w ich życiu w polskich 

międzywojennych rysunkach satyrycznych nie stanowił jak dotąd zainteresowania badaczy. Jedną z prac, 

w której autor poświęca niewielki fragment tym zagadnieniom jest książka Olafa Bergmana dotycząca 

karykatur w czasopismach satyrycznych Drugiej RP. Por. Bergmann O., „Prawdziwa cnota krytyki się nie 
boi”. Karykatura w czasopismach satyrycznych Drugiej Rzeczypospolitej, Wydawnictwo DiG, Warszawa 

2012. Drugą pracą jest artykuł piszącego te słowa poświęcony wizerunkowi chłopczycy w zagranicznej 

i polskiej prasie satyrycznej. Por. Kułak P., Chłopczyca – o wizerunku nowoczesnej kobiety w rysunkach 

satyrycznych lat 20. XX wieku, Ad Rem, 2, 2017, s. 15-22. Warto również wspomnieć o dwóch pracach 
poświęconych kobietom w czasopismach satyrycznych 2 poł. XIX i pocz. XX wieku. Pierwsza to artykuł 

Marka Tobery por. Tobera M., „Sen męża o dwóch żonach”. Postać kobiety na łamach pracy satyryczno-

humorystycznej Królestwa Polskiego w latach 1905-1914, [w:] Żarnowska A., Szwarc A. (red.), Kobieta 

i rewolucja obyczajowa. Społeczno-kulturowe aspekty seksualności. Wiek XIX i XX, Wydawnictwo DiG, 
Warszawa 2006, s. 129-147. Druga to książka Mileny Kalinowskiej, por. Kalinowska M., Kobieta na łamach 

pisma satyryczno-humorystycznego „Mucha” w latach 1868-1914, Akademia Humanistyczna im. 

A. Gieysztora, Pułtusk 2016. Trzeba jednak zaznaczyć, że autorzy tych prac skupili się głównie na satyrze 

słownej, a nie na przedstawieniach rysunkowych. 
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Pewnym szczególnym wydarzeniem, które budziło spore zainteresowanie między-

wojennego społeczeństwa były prace nad nowym projektem ustawy małżeńskiej, 

w której znalazły się zapisy o równouprawnieniu kobiet i mężczyzn w rodzinie.  

Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie i omówienie wybranych rysunków 

satyrycznych, na których zostały przedstawione matki i żony, jako osoby korzystające 

z równouprawnienia w życiu rodzinnym. Analiza wybranych prac pozwoli stwierdzić, 

jak owo równouprawnienie postrzegali ich twórcy, którymi byli głównie mężczyźni 

oraz jaki obraz kobiet wyłaniał się z ich dzieł. Dzięki przeprowadzonym analizom 

możliwe będzie udzielenie odpowiedzi na pytanie czy omówione przedstawienia ogra-

niczały się jedynie do krytyki nowych modeli matek i żon, czy może stanowiły one 

rodzaj rysunkowej refleksji, która pod osłoną humoru miała na celu zwrócenie uwagi 

na sytuację kobiet i pewne pozytywne zmiany w ich życiu, jakie mogła wprowadzić 

nowa ustawa małżeńska. Równie istotnym dla historyka sztuki zagadnieniem jest 

pytanie o środki artystyczne, jakie stosowali twórcy przy tego typu tematach. Dlatego 

w tekście sporo miejsca poświęcone zostało artystycznemu językowi karykatury, jako 

pewnemu specyficznemu systemowi znaków opartemu o własną gramatykę, która 

w zdecydowany sposób wpływała na treść rysunków, a tym samym i na odbiór ukaza-

nych na nich kobiet.  

2. Projekt ustawy, który inspirował 

Na początku niniejszych rozważań warto w kilku słowach odnieść się do projektu 

nowej ustawy małżeńskiej, której zapisy stały się pretekstem do tworzenia rysunków 

komentujących równouprawnienie kobiet w rodzinie i małżeństwie. Nawet bardzo 

skrótowe zarysowanie sytuacji pozwoli osadzić omawiane rysunki w konkretnym czasie 

i kontekście historycznym, a tym samym da możliwość ich lepszego zrozumienia.  

Jednym z ważniejszych zadań, przed którym tuż po odzyskaniu niepodległości 

musiała zająć się Komisja Kodyfikacyjna3 było zunifikowanie przepisów dotyczących 

prawa cywilnego, w tym małżeńskiego i rodzinnego4. Ujednolicenie porządków praw-

nych w tym zakresie powierzono Podsekcji I Prawa Cywilnego. Pilną potrzebę 

ujednolicenia przepisów, powołana w tym celu Komisja Kodyfikacyjna uzasadniała 

w następujący sposób: „Powyższy stan rzeczy w zakresie obowiązującego w Rzeczy-

pospolitej prawa małżeńskiego stoi w jawnej sprzeczności z jednością Państwa 

Polskiego i jego suwerennością oraz powagą prawa; jest czynnikiem zamętu w stosun-

kach życia rodzinnego, czynnikiem rozkładu podważającego porządek prawny społecz-

 
3 Ustawa z dn. 3 czerwca 1919 roku o komisji kodyfikacyjnej. Dz.U. z 1919 r. nr 44, poz. 315. 
4 Zastana po odzyskaniu niepodległości sytuacja prawna była skomplikowana. W byłym zaborze pruskim 

obowiązywało świeckie prawo małżeńskie, które nie przewidywało ograniczeń w zawieraniu małżeństw 
mieszanych wyznaniowo oraz dopuszczające rozwody. W zaborze rosyjskim obowiązywało kościelne prawo 

małżeńskie, które zabraniało małżeństw między wyznawcami różnych religii. W byłym zaborze austriackim 

obowiązywało prawo o charakterze mieszanym, dozwolone były ślub zarówno kościelne, jak i cywilne, przy 

czym katolików obowiązywał ślub kościelny. Por. Kraft C., Równość i nierówności w II Rzeczypospolitej. 
Prawo małżeńskie w dyskursie publicznym na przełomie lat dwudziestych i trzydziestych, [w:] Żarnowska A., 

Szwarc A. (red.), Kobieta i małżeństwo. Społeczno-kulturowe aspekty seksualności. Wiek XIX i XX, 

Wydawnictwo DiG, Warszawa 2012, s. 311; Por. Krasowski K., Próby unifikacji osobowego prawa małżeń-

skiego w Drugiej Rzeczypospolitej, Kwartalnik Prawa Prywatnego, 3, 1994, s. 467-502. 
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nego współżycia obywateli w duchu wymagań współczesnej cywilizacji”5. Wynikiem 

prac Podsekcji I Prawa Cywilnego był projekt prawa małżeńskiego przedłożony przez 

Karola Lutostańskiego Komisji Kodyfikacyjnej, który w 1925 roku został przyjęty 

w pierwszym czytaniu. Ostateczna wersja projektu została uchwalona przez Komisję 

w maju 1929 roku i przedłożona do zaopiniowania ministerstwu sprawiedliwości. Opinii 

publicznej przedstawiono go jesienią 1931 roku. W projekcie, co podkreślała Claudia 

Kraft, uwidaczniało się poszanowanie zapisu postulatu z Konstytucji Marcowej 1921 

roku mówiącego o równości obywatelskiej6. „Nowe prawo małżeńskie – jak pisze 

Kraft – miało być więc jednakowe dla wszystkich obywateli, za obowiązkowe uznano 

zawarcie cywilnego związku małżeńskiego przed urzędnikiem państwowym, natomiast 

ślub kościelny był dobrowolny. Wyłącznie państwo powinno było być kompetentne 

dla sądownictwa w sprawach małżeńskich. Podkreślony został trwały charakter mał-

żeństwa, jako podstawy całokształtu życia społecznego i państwowego, jednak 

w wyjątkowych sytuacjach dopuszczane były rozwody”7.  

W nowym projekcie prawa małżeńskiego w sposób wyczerpujący zostało podkreślo-

ne i uzasadnione równouprawnienie kobiet i mężczyzn, a także zakaz dyskryminowania 

któregokolwiek z małżonków ze względu na płeć. Nietrudno dostrzec, że dla Komisji 

Kodyfikacyjnej najważniejszymi wytycznymi do opracowania nowego projektu prawa 

małżeńskiego były zapisy konstytucyjne gwarantujące równość wszystkich obywateli. 

Jednak pomimo takich zapisów, na co zwróciła uwagę Kraft, Komisja dla uzasadnienia 

roli małżeństwa, jako instytucji najwyższej rangi wyraźnie odwoływała się do dycho-

tomii płci, które ze względu na swoje zróżnicowanie mogły osiągnąć spełnienie we 

wspólnym życiu małżeńskim8. Warto podkreślić również za badaczką, że równo-

uprawnienie kobiet, tak w II Rzeczypospolitej, jak i w innych zachodnioeuropejskich 

państwach konstytucyjnych nie przekraczało granicy, wytyczonej przez niepodlegające 

przemianom różnice biologiczne, będące najczęściej gwarantem tradycyjnego podziału 

ról w małżeństwie. Przywiązanie do tych różnic było tak silne, że nawet zasada konsty-

tucyjnej równości nie gwarantowała rzeczywistej i faktycznej równości małżonków. 

„W takim świecie – jak pisze Kraft – którego strukturę kształtowano, zakładając 

istnienie różnic między pierwiastkiem męskim i żeńskim, zmaterializowanie zasady 

równości było niemożliwe. Dlatego też nie dziwi, że na zakończenie wywodów 

o równouprawnieniu partnerów w małżeństwie ponownie uznano jednak za dopusz-

czalny i uzasadniony podział ról w małżeństwie, uzależniony od płci, jako wynik 

historycznie umotywowanego kontraktu między płciami”9.  

Nowy projekt ustawy małżeńskiej od początku budził duże zainteresowanie społe-

czeństwa. Jednak szczyt rozwoju dyskusji nad nim przypadł na początek lat 30., kiedy 

to w 1931 roku został on zaprezentowany opinii publicznej. W toczącej się dyskusji 

bardzo żywo wzięli udział zarówno zwolennicy, jak i przeciwnicy zaproponowanych 

 
5 Komisja Kodyfikacyjna Rzeczypospolitej Polskiej: podsekcja I prawa cywilnego, T. 1, z. 3: Projekt prawa 

małżeńskiego uchwalony przez Komisję Kodyfikacyjną w dniu 28 maja 1929 opracował główny referent 

projektu Prof. Karol Lutostański, Wydawnictwo Urzędowe Komisji Kodyfikacyjnej, Warszawa 1931, s. 17. 
6 Zob. Kraft C., dz. cyt., s. 313. 
7 Tamże, s. 313-314. Por. Górnicki L., Prawo cywilne w pracach Komisji Kodyfikacyjnej Rzeczypospolitej 

Polskiej w latach 1919-1939, Kolonia Limited, Wrocław 2000, s. 206-220. 
8 Zob. Kraft C., dz. cyt., s. 316-317. 
9 Tamże, s. 318. 
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rozwiązań prawnych. Wśród zwolenników projektu znalazły się środowiska liberalnych 

publicystów i intelektualistów skupionych głównie wokół Wiadomości Literackich10. 

Także dość przychylnie do nowego projektu ustawy odniósł się prosanacyjny Związek 

Pracy Obywatelskiej Kobiet. Zdecydowanymi przeciwnikami projektu były natomiast 

środowiska narodowe i kręgi zbliżone do Kościoła katolickiego, które uważały, że 

jedynie katolickie prawo małżeńskie, które traktuje małżeństwo, jako sakrament mogło 

zapewnić kobietom bezpieczeństwo11. W tym miejscu warto jednak podkreślić, że 

dyskusje nad świecką formą małżeństwa oraz dopuszczaniem rozwodów nie były 

w latach 20. XX wieku niczym nowym. Pojawiały się one już w wypowiedziach 

prekursorek ruchu kobiecego m.in. Elizy Orzeszkowej i Marii Konopnickiej jeszcze 

w II poł. XIX wieku12. Na początku XX wieku natomiast często powracano do kwestii 

świeckich małżeństw i rozwodów. Wiele dyskusji na ten temat toczyło się w kręgach 

inteligencji polskiej skupionej wokół dwutygodnika Czystość, gdzie dodatkowo 

podnoszono konieczność gruntownej reformy małżeństwa, która miała dokonać się – 

jak ujęła to Magdalena Gawin – poprzez „odrzucenie chrześcijaństwa, jako podstawy 

moralności oraz wypracowanie nowej świeckiej etyki odwołującej się do zdobyczy 

i ustaleń nauki”13. 

3. Równouprawnione matki i żony oczami karykaturzystów 

Przywołane powyżej zagadnienia, nad którymi pochylała się Komisja Kodyfi-

kacyjna związane z równouprawnieniem małżonków oraz toczące się wokół projektu 

ustawy małżeńskiej zacięte dyskusje stały się doskonałym źródłem tematów dla 

karykaturzystów bacznie obserwujących przemiany w życiu społeczno-obyczajowym. 

Zainteresowanie twórców współpracujących z czasopismami satyrycznymi takimi tema-

tami nie powinno zaskakiwać, zwłaszcza gdy weźmie się pod uwagę pewną specyfikę 

rysunku satyrycznego. Owa szczególność tej dziedziny sztuki polegała i w dalszym 

ciągu polega na tym, że prasowy rysunek satyryczny jest swoistą formą publicystki, 

zaś zawód rysownika prasowego niewątpliwie łączy w sobie w sposób dość ścisły 

zarówno działalność artystyczną, jak i publicystyczną. To połączenie w jednej osobie 

tych dwóch profesji dawało rysownikom przywilej komentowania za pomocą rysunków 

aktualnych wydarzeń, którymi żyło społeczeństwo. Jednak, aby ich rysunkowy głos 

w dyskusji został właściwie odczytany i zrozumiany, niezbędne okazywało się wypra-

cowanie odpowiedniego języka przekazu, który w sposób czytelny oddawałby zawartą 

w rysunku myśl. Rysownicy satyryczni, którzy brali udział w toczącej się dyskusji nad 

równouprawnieniem kobiet i mężczyzn w rodzinie oraz małżeństwie zazwyczaj podpo-

rządkowali formę swych rysunków w znacznym stopniu treści, rezygnując bardzo 

często z eksperymentów formalnych. Innymi słowy, twórcy stawiali w nich na komuni-

katywność. Rysunki komentujące zmieniającą się rzeczywistość z całą pewnością 

łatwiej trafiały do odbiorców, kiedy przedstawiane były za pomocą bardziej 

„realistycznej”, a tym samym znanej i bardziej czytelnej dla widzów konwencji. Oczy-

wiście pod ową „realistyczną” konwencją nie krył się bynajmniej naturalizm i realizm 

 
10 Tamże, s. 320-322. 
11 Tamże, s. 325. 
12 Por. Gawin M., Spór o równouprawnienie kobiet (1864-1919), Wydawnictwo Neriton, Warszawa 2015,  

s. 180. 
13 Tamże, s. 161-162. 
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charakterystyczny dla karykatury drugiej połowy XIX wieku14. Realizm w tym 

przypadku, miał polegać raczej na pewnym reportażowym i prawdopodobnym ujęciu 

zjawisk oraz rezygnacji z nadmiaru artystycznych środków wypowiedzi, takich jak 

chociażby dość popularna w tym czasie przesadna geometryzacja, uproszczenie, 

a niekiedy także nadmierna stylizacja. Pomimo wspomnianych „ograniczeń” formalnych 

rysownicy podejmujący w swych pracach temat równouprawnienia bynajmniej nie 

rezygnowali z gramatyki przedstawień karykaturalnych15. W dalszym ciągu twórcy 

chętnie sięgali po takie środki wyrazu, jak karykaturalne wyolbrzymienie, deformacja, 

brzydota, a także operowali kontrastowymi zestawieniami w obrębie kompozycji. 

Wszystkie wymienione powyżej środki artystyczne wpływały bezpośrednio na sposób 

odczytania przedstawionych na rysunkach bohaterów, wskazując już na poziomie 

warstwy wizualnej osobę, która poddana została krytyce.  

Jednym z pism, jak już zostało wspomniane, które dość szybko dostrzegło i zarea-

gowało na dyskusję związaną z równouprawnieniem w rodzinie kobiet i mężczyzn był 

wydawany przez cały okres lat 30. krakowski tygodnik Wróble na Dachu, wchodzący 

w skład koncernu prasowego Ilustrowanego Kuriera Codziennego16. Warto jednak 

podkreślić, że chociaż w czasopiśmie sporo miejsca zajmowały tematy obyczajowe, 

w tym dotyczące życia ówczesnych kobiet, to jednak zagadnienia związane z równo-

uprawnieniem małżonków pojawiały się w nim niezbyt często. Rysownicy, podejmując 

ten temat ograniczali się najczęściej do zaprezentowania własnych wizji, w których 

ukazywali, w jaki sposób równouprawnienie mogło być rozumiane przez kobiety oraz 

jaki wpływ mogło wywierać na dotychczasowe relacje w rodzinach.  

Najczęstszą formą, jaką przybierały tego typu prace były dość rozbudowane sceny 

narracyjne, w których ukazywano rodziny (warto dodać, że były to najczęściej rodziny 

inteligenckie), w których to ojciec zajmował się dziećmi, matka zaś przedstawiana 

była, jako osoba poświęcająca czas wyłącznie sobie i własnym przyjemnościom. 

W tego typu pracach rysownicy bardzo często sięgali po tematy związane z podróżami 

oraz wakacjami spędzanymi w gronie rodzinnym nad morzem lub w górach. Warto 

dodać, że matki były przedstawiane w nich, jako kobiety niezależne, wyzwolone spod 

władzy mężczyzn, często angażujące swych mężów do czynności, które w tamtych 

czasach tradycyjnie przypisywane były kobietom. Pierwszym tego typu rysunkiem, 

o którym warto tutaj wspomnieć jest praca Stanisława Kellera Z cyklu »uciśnione 

kobiety«. Wypoczynek (?!) tatusia w Jastarni (rys. 1).  

 
14 Zob. Witz I., Zaruba J., 50 lat karykatury polskiej 1900-1950, Arkady, Warszawa 1961, s. 25.  
15 Termin gramatyka przedstawień karykaturalnych przyjmuję za Karoliną Prymlewicz, która użyła tego 

określenia w artykule poświęconym relacji słowa i obrazu w polskiej karykaturze obyczajowej okresu I wojny 

światowej. Por. Prymlewicz K., Słowo i obraz w karykaturze obyczajowej w polskiej prasie okresu I wojny 
światowej i po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, Rocznik Historii Sztuki, 43, 2018, s. 105. 
16 Por. Bergman O., „Prawdziwa cnota krytyki się nie boi…”. Karykatura w czasopismach satyrycznych 

Drugiej Rzeczypospolitej, Wydawnictwo DiG, Warszawa 2012, s. 27; Por. Górska H., Lipiński E., Z dziejów 

karykatury polskiej, Wiedza Powszechna, Warszawa 1977, s. 225. 
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Rysunek 1. Stanisław Keller, Z cyklu »uciśnione kobiety«. Wypoczynek (?!) tatusia w Jastarni17 

Keller w swej pracy przedstawił rodzinę wypoczywającą na plaży. Tym, co zwraca 

szczególną uwagę jest ukazana na pierwszym planie młoda, atrakcyjna, szczupła, 

zrelaksowana, ubrana w modny kostium kąpielowy kobieta paląca papierosa, siedząca 

na fotelu w swobodny sposób z założonymi nogami. Papieros w ustach młodej matki 

w sposób jednoznaczny miał zapewne sugerować odbiorcy, że ma do czynienia 

z przedstawieniem kobiety wyzwolonej. Papieros w ustach kobiety, o czym pisała 

w swych wspomnieniach Magdalena Samozwaniec w owych czasach uznawano pow-

szechnie za symbol emancypacji, a nawet złego prowadzenia, co oddają następujące 

słowa pisarki: „Ów zwitek tytoniu w bibułce stał się symbolem emancypacji, a nawet 

złego prowadzenia. Przecież tak zwane tinglówki zawsze malowało się z papierosem 

w ustach”18. Drugim nie mniej ważnym bohaterem omawianej pracy jest mąż kobiety 

przedstawiony w tle, w towarzystwie trójki dzieci. W przeciwieństwie do żony ukazany 

został, jako osoba od niej znacznie starsza, niewysportowana, a wręcz można by 

powiedzieć, że zaniedbana, jeśli chodzi o wygląd zewnętrzny oraz wyraźnie zmęczona 

opieką sprawowaną nad dziećmi.  

Rysunkiem zbliżonym tematycznie do omawianego powyżej jest Urlop »wypo-

czynkowy« Ludwika Hellera (rys. 2).  

 

 
17 Wróble na Dachu, 29, 1931, s. 4-5. 
18 Samozwaniec M., Maria i Magdalena, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1978, s. 19. 
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Rysunek 2. Ludwik Heller, Urlop »wypoczynkowy«19 

Praca przedstawia scenę pożegnania przez rodzinę matki/żony wyjeżdżającej na 

urlop do Zakopanego. Stojąca w pociągu przy oknie kobieta, trzyma w ręku chusteczkę, 

którą macha w kierunku znajdującego się na peronie męża przedstawionego w towa-

rzystwie dzieci. Odjeżdżająca żona przekazuje mężowi listę zadań, które ten powinien 

wykonywać podczas jej nieobecności. Oddaje to następujący tekst znajdujący się pod 

kompozycją: „– Bądź zdrów najdroższy. A nie zapomnij myć rano dzieci, małemu 

flaszeczkę co 3 godziny, Józiowi spodenki zaszyć, mamie czytać kronikę policyjna. – 

No i baw się dobrze… I porządki gruntowne zrób!”. 

 Nie ulega wątpliwości, że głównym przesłaniem obu przywołanych prac miała być 

krytyka kobiet, które źle pojmując ideę równouprawnienia unikały ciążących na nich 

obowiązków i obarczały nimi współmałżonków. Warto w tym miejscu dodać, że ten 

krytyczny stosunek został osiągnięty przez autorów rysunków nie tyle przez karykatu-

ralne ujęcia postaci ile przez operowanie kontrastami w odniesieniu do funkcjonujących 

w realnym świecie powszechnie ustalonych i przestrzeganych norm zachowań oraz 

wyglądu zewnętrznego kobiet i mężczyzn20. Zdecydowanie należy podkreślić, że o tym 

wszystkim informuje w dużej mierze warstwa wizualna rysunków nie zaś zamieszczone 

pod nimi teksty, które w zasadzie mają za zadanie doprecyzować zawarty w pracach 

przekaz.  

Warto teraz zastanowić się czy „napiętnowanie” za pomocą humoru kobiet niewy-

wiązujących się właściwie ze swych obowiązków to jedyny problem, na który ryso-

wnicy, tworząc tego typu prace chcieli zwrócić uwagę. Należy pamiętać, że rysunek 

satyryczny, jako sztuka o charakterze wybitnie normotwórczym i zaangażowanym 

w życie społeczne otwierała się niejednokrotnie na nowe zjawiska społeczne i na 

wynikające z nich problemy, nieraz poddając je krytyce, innym razem refleksji. Warto 

 
19 Wróble na Dachu, 3, 1931, s. 8. 
20 Por. Dziemidok B., O komizmie. Od Arystotelesa do dzisiaj, Słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2011, s. 77. 
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przypomnieć, że zjawiska komizmu, humoru, śmieszności są tymi, których istotą jest 

z reguły naruszanie porządku, przekraczanie go, a często nawet zmiana znaczenia21. 

Stąd nie zawsze karykatura musiała uderzać wprost i krytykować rzeczy z pozoru dość 

oczywiste. Zatem, przyjmując powyższe założenie, na przywołane prace można także 

spojrzeć, jako na pewnego rodzaju głos zwracający uwagę na życie przeciętnej matki, 

na której ciążyło wiele obowiązków związanych nie tylko z wychowaniem dzieci, ale 

także dbaniem o dom. Aby podkreślić ten codzienny ciężar obowiązków rysownicy 

celowo odwrócili role matek i ojców oraz obdarzyli tych drugich wieloma „kobiecymi” 

obowiązkami. Nie ulega wątpliwości, że kobiety w tego typu pracach zajęły stanowiska 

mężczyzn, czyli osób uznawanych za pewne siebie, niezależne, które nie angażują się 

w sposób szczególny w wychowanie dzieci i obowiązki domowe. Nie bez znaczenia 

jest tutaj również sposób ukazania mężczyzn, jako osób podległych, posłusznych 

i wykonujących narzucone na nie zadania, czyli krótko mówiąc obdarzonych cechami, 

których oczekuje się od „typowej” kobiety.  

Jako, że obie prace mają charakter raczej żartobliwy w tym miejscu warto jeszcze 

przypomnieć o transgresywnych możliwościach komizmu i humoru, które niejedno-

krotnie prowadziły do zmiany podejścia do komentowanych zjawisk. A zatem prace, 

jak te omawiane powyżej niejednokrotnie obok swego pierwotnego, ujawniającego się 

„na pierwszy rzut oka” znaczenia, którym była krytyka kobiet unikających trady-

cyjnych obowiązków, mogły niekiedy nieść jakieś ukryte, dodatkowe przesłanie, a tym 

samym mogły przyczyniać się do zachwiania stereotypowego pojmowania miejsca 

kobiet i mężczyzn w społeczeństwie oraz zaburzać znane i powszechnie akceptowane 

wyobrażenie o idealnej kobiecości i męskości. Przywołane powyżej rysunki, co nie 

ulega wątpliwości, można zatem uznać za swoisty głos w toczącym się w dwudziesto-

leciu międzywojennym dyskursie nad rolą kobiety i mężczyzny w rodzinie. Takie prace 

jak te omówione powyżej, pomimo pewnej prześmiewczej konwencji, wskazywały także 

na pewne zmiany zachodzące w relacjach w nowoczesnych, inteligenckich rodzinach, 

gdzie coraz częściej stawiano na relacje partnerskie małżonków. Owo partnerstwo 

przejawiać się miało w podziale obowiązków domowych między małżonkami, co 

niewątpliwie prowadziło do pewnego odciążenia kobiet i nieco większego zaangażo-

waniu ojca w wychowanie dzieci i sprawowanie nad nimi opieki22. 

Do zgoła odmiennej grupy rysunków, które dotykały problemu równouprawnienia 

kobiet i mężczyzn w rodzinie zaliczyć można prace, których bohaterkami były kobiety 

dominujące i podlegli ich władzy mężowie. Tego typu rysunki jednoznacznie wskazy-

wały, że ukazane na nich panie zasadniczo w błędny sposób pojmowały ideę równo-

uprawnienie w małżeństwie i rodzinie. W takich pracach poza tym, że przedstawiano 

kobiety, jako osoby odbiegające od wzorca zarówno pod względem wyglądu, jak 

i zachowania, pokazywano także zachwianą w znaczny sposób relację władzy w rodzinie, 

która tradycyjnie miała być sprawowana przez mężczyzn. Przykładami rysunków po-

ruszającymi wspomniany problem mogą być m.in. Rozkosze zimy23 Karola Ferstera, 

 
21 Tamże, s. 157-164. 
22 Zob. Sierakowska K., Matka i dziecko w życiu codziennym rodziny inteligenckiej w Polsce międzywojennej – 

wzorce stare i nowe, [w:] Żarnowna A., Szwarc A. (red.), Kobieta i kultura życia codziennego. Wiek XIX i XX, 

Wydawnictwo DiG, Warszawa 1997, s. 111. 
23 Wróble na Dachu, 5, 1931, s. 6.  
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Tatuś służąca do wszystkiego24 Ludwika Hellera, Poezja i »proza«: czyli »Raj 

utracony« w najnowszej inscenizacji Stanisława Kellera oraz »Życie rodzinne«. 

Uroczysty obchód rocznicy wojny Mieczysława Piotrowskiego. W takich rysunkach, 

jak te przywołane powyżej pojawiał się najczęściej typ kobiety ukazanej, jako osoba 

dojrzała, bardzo wysoka, tęga i postawna. Mężczyźni przedstawiani byli w nich 

najczęściej, jako postaci znacznie szczuplejsze i drobniejsze od kobiet. Widać więc, że 

rysownicy w celu wzmocnienia przekazu rysunku chętnie posługiwali się bogatym 

repertuarem środków wyrazu przynależnym językowi przedstawień karykaturalnych25. 

W przypadku tego typu prac zazwyczaj była to przesada, którą osiągano najczęściej 

przy pomocy zabiegu artystycznego zwanego karykaturowaniem wyolbrzymiającym. 

Polegał on na wydobyciu i wyolbrzymieniu niektórych, często negatywnych, cech 

wyglądu zewnętrznego lub charakteru26. Najczęściej w satyrze rysunkowej odnoszącej 

się do życia kobiet owo wyolbrzymienie przejawiało się w sposobie przedstawiania ich 

wyglądu. Kobiety były ukazywane zazwyczaj, jako osoby brzydkie, niezgrabne, nie-

proporcjonalne, o monstrualnych nieraz rozmiarach, często z groźnym, nieprzyjemnym 

czy wręcz wulgarnym wyrazem twarzy. Widać więc, że artyści chętnie posługiwali się 

dobrze znaną i chętnie w karykaturze stosowaną zasadą, że to, co niemoralne i złe było 

przedstawiane najczęściej jako brzydkie i nieatrakcyjne. Oczywiście zasada wyolbrzy-

mienia znajdowała także wyraz w sposobie ukazywania pewnych zachowań kobiet, 

które zdecydowanie odbiegały od powszechnie przyjętych norm. Dość często żony/ 

matki przedstawiano, jako osoby agresywne, kłótliwe i stosujące przemoc wobec swoich 

bliskich. Tego typu zabiegi miały na celu jednoznaczne podkreślenie podłego charakteru 

bohaterek i wzmocnienie czy raczej uwypuklenie ich negatywnych cech, co niewąt-

pliwie wpływało na odczytanie przesłania zawartego w rysunku. W ten charaktery-

styczny sposób, karykaturzyści przedstawiali najczęściej żony i matki opacznie rozu-

miejące ideę równouprawnienia i pozbawiające mężczyzn wszelkich praw. Dodatkowo 

ich negatywny wizerunek wzmacniało także zdecydowanie odmienne ujęcie mężczyzn, 

którzy najczęściej byli osobami niskimi, skromnymi, uległymi i nieśmiałymi. Tego typu 

zabiegi artystyczne miały niewątpliwie pogłębiać kontrast między ukazanymi boha-

terami. Zestawiania obok siebie tak dwóch skrajnie wyglądających i zachowujących 

się postaci, jednoznacznie wskazywało tę, którą należało odbierać, jako negatywną.  

Dobrym przykładem rysunku, w którym w wyraźny sposób uwidaczniają się 

wszystkie wspomniane elementy jest praca Stanisława Kellera Poezja i »proza«: czyli 

»Raj utracony« w najnowszej inscenizacji (rys. 3).  

 
24 Wróble na Dachu, 20, 1933, s. 3. 
25 Zob. Bornemann B., Teorie der Karikatur, [w:] Baumann F.A. (red.), Karikaturen – Karikaturen?, Benteli, 

Berno 1974, s. 8. 
26 Zob. Dziemidok B., dz. cyt., s. 68-69. 
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Rysunek 3. Stanisław Keller, Poezja i »proza«: czyli »Raj utracony« w najnowszej inscenizacji27 

Praca przedstawia ogromnych rozmiarów dojrzałą kobietę, która krzyczy do stoją-

cego przed nią drobnego i przerażonego mężczyznę. Nie ulega wątpliwości, że za 

główne przesłanie rysunku poza tym, że była nim krytyka dominującej i znęcającej się 

nad mężem kobiety, można uznać refleksję artysty na temat złudnych, a nawet rozcza-

rowujących, oczekiwań i wyobrażeń dotyczących pożycia małżeńskiego. Świadczy 

o tym po pierwsze tytułowe stwierdzenie „raj utracony”, jak również znajdujące się 

nad postaciami wyobrażenie sielankowej sceny ujętej w dymek, który jednoznacznie 

sugeruje odczytanie jej, jako projekcji pewnych marzeń daleko odbiegających od 

rzeczywistości.  

Innym przykładem pracy, w której w bardzo wyraźny sposób uwidaczniało się owo 

kontrastowe ujęcie bohaterów, a zarazem ostra krytyka (już na poziomie warstwy 

przedstawieniowej/wizualnej) ukazanej kobiety, może być »Życie rodzinne«. Uroczysty 

obchód rocznicy wojny Mieczysława Piotrowskiego (rys. 4).  

 

 
27 Wróble na Dachu, 9, 1932, s. 8. 
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Rysunek 4. Mieczysław Piotrowski, »Życie rodzinne«. Uroczysty obchód rocznicy wojny28 

Także w tym przypadku kobieta została przedstawiona w sposób zdecydowanie 

odbiegający od powszechnie akceptowanego wzorca matki i żony. Według niego 

powinna być ona raczej osobą skromną, cichą, kochającą, troskliwą, w całości poświę-

cającą się dzieciom i co najważniejsze, według ówczesnych standardów, posłuszną 

mężowi. Warto podkreślić, że to odstępstwo od wzoru idealnej matki wzmocnione 

zostało przede wszystkim przez zastosowanie całego spektrum charakterystycznych 

dla karykatury środków wyrazu. Poza karykaturalnym wyolbrzymieniem zalazły się 

tutaj, mocno skontrastowane ujęcia postaci, uwidaczniające się zwłaszcza w oddaniu 

rozmiarów kobiety i mężczyzny. Dodatkowo, aby podkreślić negatywny stosunek do 

ukazanej kobiety, artysta sięgnął po pewne antyestetyczne rozwiązania i poddał jej 

ciało deformacji, zaś twarz obdarzył szpetnym wyrazem. Przywołane tutaj rysunki 

Kellera i Piotrowskiego, są przykładem bardzo popularnych w latach 20. i 30. na 

łamach polskich czasopism satyrycznych prac, niewychodzących poza mało wybredną 

krytykę kobiet odbiegających od akceptowanych wzorców i norm. Spora liczba 

rysunków tamtych czasów poświęconych kobietom pozbawiona była bardzo często 

jakichkolwiek głębszych refleksji nad zmianami zachodzącymi w ich życiu. Większość 

prac, tak zresztą, jak te omówione powyżej, posiłkowała się utartymi i powielanymi 

stereotypami, które ograniczały się do ukazania matki/żony, jako niewyżytej i domi-

nującej jędzy.  

Omawiane do tej pory rysunki na tak zwany „pierwszy rzut oka” odnosiły się do 

kobiet raczej w sposób krzywdzący i stereotypowy. Jednak poza tego typu krytycznymi 

ujęciami, pojawiały się także takie, których satyryczne ostrze było wymierzone 

w sposób bardziej jednoznaczny w stronę mężczyzn. Warto zauważyć, że oczywiście 

wszystkie zaprezentowane powyżej prace, także w pewnym stopniu były nastawione 
 

28 Wróble na Dachu, 32, 1934, s. 4-5. 
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na krytykę mężczyzn, którzy na przykład podporządkowywali się kobietom i posłusznie 

przejmowali ich obowiązki. Nie ulega jednak wątpliwości, że we wspomnianych do tej 

pory rysunkach artyści znacznie silniejsze akcenty kładli na krytykę kobiet. Nieco 

odmienną sytuację przedstawił Ludwik Heller na rysunku Z towarzystwa „Rodziny 

domowej” (rys. 5). 

 

Rysunek 4. Ludwik Heller, Z towarzystwa »Rodziny domowej«29 

Praca ukazuje dojrzałą, korpulentną kobietę z trojką dzieci, stojącą przed łóżkiem, 

w którym leży mężczyzna. Opublikowany pod rysunkiem tekst, który w przypadku tej 

pracy jest kluczowy do odczytania jej znaczenia, informuje o tym, że matka/żona wraz 

z dziećmi podjęła decyzję o odebranie ojcu władzy i przejęciu obowiązków głowy 

rodziny. Oddają to następujące słowa: „»Komisja-matka«: – Nadzwyczajne ranne 

posiedzenie jednomyślnie uchwaliło nie udzielać ci absolutorium; z tą chwilą władza 

przechodzi na mnie!”. Mając na uwadze to, w jaki sposób rysownicy przedstawiali 

kobiety dominujące, początkowo praca ta może sugerować, że wielkich rozmiarów 

kobieta chce zagarnąć przywilej męża polegający na sprawowaniu władzy w rodzinie. 

Jednak, jeżeli weźmie się pod uwagę, że nie jest to wyłącznie jej decyzja, ale także 

stojących przy niej dzieci praca ta wprost sugeruje, że dotychczasowa głowa rodziny, 

którą jest ojciec w sposób niewłaściwy wywiązywała się z tego obowiązku.  

Warto zauważyć, że niniejsza praca, w pewien zasadniczy sposób różni się od 

większości przywołanych do tej pory rysunków, w przypadku których dość łatwo, już 

na poziomie samego obrazu, można było wskazać kobietę, jako negatywnego, czy 

raczej krytykowanego bohatera. W tej kompozycji artysta ograniczył do minimum 

repertuar, jaki oferował mu język przedstawień karykaturalnych. W swym rysunku 

w dość zachowawczy sposób przedstawił nieco zdeformowane twarze postaci. Niemniej 

 
29 Wróble na Dachu, 9, 1933, s. 8. 
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jednak zabieg ten nie jest kluczowy we wskazaniu mężczyzny, jako bohatera poddanego 

satyrycznej krytyce, ponieważ twarz kobiety też została ujęta, (choć bardziej subtelnie) 

w sposób karykaturalny. Kluczowym elementem do odczytania znaczenia tego 

rysunku jest opublikowany pod nim tekst. To on niesie satyryczne przesłanie i to on 

w sposób jednoznaczny demaskuje negatywnego bohatera. Rysunek Z towarzystwa 

„Rodziny domowej” jest przykładem bardzo popularnych w przypadku tygodnika 

Wróble na Dachu typów prac, których rola sprowadzała się głównie do zilustrowania 

tekstu30. W takich przypadkach to dialog, tytuł czy też nieco dłuższy komentarz pod 

rysunkiem stanowiły objaśnienie przedstawionej przez artystę sceny oraz nadawały 

rysunkowi satyryczny bądź humorystyczny wydźwięk. Bohaterowie ukazani w tego 

typu kompozycjach najczęściej nie byli przedstawiani w karykaturalny sposób, przez 

co w znacznie mniejszym stopniu ich wizerunki wpływały na sposób odczytania 

przedstawionej sceny. Takie prace jak ta niewątpliwie można uznać za dobry przykład 

tego, co brytyjski historyk sztuki Norman Bryson określił mianem „dominacji tego, co 

dyskursywne nad tym, co figuralne”31.  

Jednak, odmienność formalna przywołanej pracy nie jest jedyną cechą wyróżniającą 

ją spośród innych omawianych do tej pory. Nie ulega wątpliwości, że rysunek Hellera 

dość wyraźnie pokazuje, że nie wszystkie karykatury poświęcone kobietom, których 

autorami byli mężczyźni w jednoznacznie krytyczny i napastliwy sposób były 

skierowane w stronę przedstawianych na nich pań. Czasem, jak w tym przypadku, to 

mężczyźni stawali się negatywnymi bohaterami, których zachowanie i niewłaściwe 

wywiązywanie się z obowiązków rodzinnych było piętnowane za pomocą satyry lub 

humoru. Warto jednak podkreślić, że takie prace na łamach międzywojennej prasy saty-

rycznej pojawiały się niezwykle rzadko, ustępując miejsca tym, w których to kobiety 

przedstawiane było, jako sprawczynie całego zła, nierozumiejące w sposób „właściwy” 

idei równouprawnienia i tym samym dążące do tego, aby pozbawić mężczyzn władzy 

w rodzinie.  

4. Zakończenie  

Kwestie związane z równouprawnieniem kobiet w życiu rodzinnym poruszane 

w projekcie nowej ustawy małżeńskiej stały się inspiracją dla rysowników satyrycznych, 

którzy na początki lat 30. na łamach czasopisma Wróble na Dachu przedstawiali  

swoje wizje na ten temat. Jak wynika z powyższego materiału rysunki poświęcone 

tematowi równouprawnienia stawiały kobiety korzystające z tego przywileju raczej 

w niekorzystnym świetle. Najczęściej ukazywano je, jako osoby, które unikały przy-

pisanych im przez tradycję obowiązków i obarczały nimi mężów. Co więcej, rysownicy 

w swych satyrycznych wizjach przestrzegali odbiorców przed dominującymi kobietami, 

które chętnie sięgały po władzę w rodzinie zarezerwowaną do tej pory wyłącznie dla 

mężczyzn. A zatem, jak nie trudno dostrzec, rysunki satyryczne komentujące równo-

uprawnienie opierały się wyłącznie na tradycyjnym podziale ról i obowiązków w mał-

żeństwie, który z kolei bazował na różnicy między płciami. Krytyka kobiet sprowa-

dzała się w nich do piętnowania matek i żon za niewłaściwe wypełnianie swoich 

 
30 O wielości i złożoności różnorodnych powiązań obrazowo tekstowych w rysunkach satyrycznych pisała 

Karolina Prymlewicz. Por. Prymlewicz K., dz. cyt., s. 106. 
31 Zob. Bryson N., Dyskurs, figura, [w:] Bryl M. (red.) [i in.], Perspektywy współczesnej historii sztuki. 

Antologia przekładów „Artium Quaestiones”, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2009, s. 190. 
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obowiązków przypisanych im ze względu na płeć. Nie ulega zatem wątpliwości, że 

w podejściu tym ujawniał się patriarchalny stosunek twórców rysunków/czasopism do 

kobiet. Równouprawnienie traktowane i rozumiane w nich było natomiast, jako pretekst 

do odrzucenia tych obowiązków i tradycyjnego modelu matki i żony. Warto jednak 

pamiętać, że obok zdecydowanej większości rysunków prezentujących krytyczny sto-

sunek do kobiet pojawiały się także prace, które cechowały się bardziej refleksyjnym 

podejściem do omawianych zjawisk. W takich przypadkach humorystyczna konwencja 

była pretekstem do zwrócenia uwagi na dotychczasowe życie kobiet oraz zachodzące 

w nim zmiany. Co więcej, nie jest wykluczone, że miała ona na celu pomóc w oswajaniu 

pojawiających się w dwudziestoleciu międzywojennym nowych, często nieakcepto-

wanych przez społeczeństwo wzorców matek i żon. 

Podsumowując powyższe rozważania nie sposób nie odnieść się także do strony 

formalnej prac, która odgrywała istotną rolę w sposobie odczytania ukazanych scen 

i pojawiających się w nich osób. Wszystkie przywołane w tekście rysunki charaktery-

zowały się dość realistyczną konwencją przedstawieniową, ograniczającą do minimum 

eksperymenty formalne, której głównym celem było w sposób komunikatywny i zro-

zumiały dla większości odbiorców przekazać zawartą w rysunkach ideę, reakcje czy 

stosunek do komentowanego zjawiska. Pomimo jednak obranej konwencji rysownicy 

nie rezygnowali ze środków wyrazu, jakie oferowała im gramatyka przedstawień 

karykaturalnych. To dzięki niej już na poziomie warstwy przedstawieniowej można 

było bez problemu wskazać negatywnego, czy raczej krytykowanego bohatera, którym 

najczęściej była kobieta.  
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Satyra na „uciśnione kobiety”, czyli obraz równouprawnionych matek i żon 

w polskich rysunkach satyrycznych lat 30. XX wieku 

Streszczenie 

Lata 20. i 30. XX wieku to w Polsce czas ważnych przemian w życiu publicznym, rodzinnym i intymnym 

kobiet, które niejednokrotnie zapoczątkowane zostały jeszcze przed I wojną światową i wraz z odzyskaniem 

niepodległości oraz przeobrażeniami powojennego społeczeństwa stopniowo wchodziły w życie. Nie ulega 
wątpliwości, że najwięcej przemian o charakterze społeczno-obyczajowym zachodzących po 1918 roku 

dotyczyło ówczesnych matek i żon. To w odrodzonym państwie polskim pojawiła się inicjatywa mająca na 

celu ustanowienie nowego prawa małżeńskiego, jako związku dwóch równoprawnych osób. Projekt nowej 

ustawy i jego ewentualne konsekwencje społeczne budziły ogromne zainteresowanie wśród ówczesnych 
publicystów. Pewną szczególną odmianą publicystyki mocno zainteresowaną owymi przemianami w życiu 

kobiet były rysunki satyryczne będące swoistym rodzajem rysunkowego komentarza do najbardziej 

aktualnych wydarzeń. 

Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie i omówienie wybranych rysunków satyrycznych, na których 
zostały przedstawione matki i żony, jako osoby korzystające z równouprawnienia w życiu rodzinnym. 

W pracy przeprowadzono analizę formalną, ikonograficzną i ikonologiczną wybranych rysunków. W wyniku 

przeprowadzonych analiz zaobserwowano, że na to jak mógł zostać odczytywany wizerunek ukazanych 

kobiet miała wpływ nie tylko przekazywana przez rysunek treść, ale także jego forma. Dlatego w tekście 
sporo miejsca poświęcono artystycznemu językowi karykatury, jako pewnemu specyficznemu systemowi 

znaków opartemu o własną gramatykę, która w zdecydowany sposób wpływała na odbiór ukazanych na 

rysunkach kobiet.  

Z przeprowadzonych analiz wynika, że rysownicy satyryczni podchodzili najczęściej w sposób krytyczny 
do matek i żon korzystających z równouprawnienia, co znalazło wyraz w kreowaniu ich wizerunków, jako 

kobiet dominujących i źle wypełniających tradycyjnie przypisane im obowiązki. Warto jednak dodać, że 

obok rysunków ukazujących ów krytyczny stosunek pojawiały się także prace, które cechowały się bardziej 

refleksyjnym podejściem do omawianych zjawisk. W takich przypadkach humorystyczna konwencja była 
pretekstem do zwrócenia uwagi na dotychczasowe życie kobiet oraz zachodzące w nim zmiany. Co więcej, 

miała ona na celu pomoc w oswajaniu pojawiających się w dwudziestoleciu międzywojennym nowych, 

często nieakceptowanych przez społeczeństwo wzorców matek i żon.  

Materiał do niniejszego artykułu zaczerpnięty został z tygodnika satyryczno-humorystycznego Wróble na 
Dachu (1930-1939).  

Słowa kluczowe: kobieta, satyra 
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Anna Pietrzak1 

Kobieta z gettem w tle. Kilka uwag analitycznych 

o malarstwie i literaturze Romy Ligockiej 

1. Wprowadzenie  

Artystyczne ujęcia kobiecości stanowią niezwykle ciekawe zjawisko literackie 

i malarskie. Są bowiem aspektem, ukazującym złożoną i zależną od wielu czynników 

rzeczywistość. Nie inaczej jest w przypadku twórczości Romy Ligockiej, która w dużej 

części skupia się na przeżywaniu i wyrażaniu własnej kobiecości, zdeterminowanej 

przez znamienne doświadczenia. Ligocka korzysta z charakterystycznych motywów, 

konsekwentnie powtarzających się zarówno w zapisach literackich, jak i w obrazach. 

Elementy te zostaną ukazane w oparciu o cykl obrazów zatytułowany Kobiety i anioły 

oraz o jedną z powieści autobiograficznych Romy Ligockiej Tylko ja sama. Dokładna 

analiza faktorów pojawiających się w artystycznej działalności autorki prowadzi do 

interesujących wniosków na temat jej twórczości.  

2. Tło 

Aby zrozumieć znaczenie wykorzystywanych przez Romę Ligocką motywów, 

sięgnijmy do wizerunku, jaki kreuje bohaterka jej autobiograficznej powieści. Relacja 

bowiem między tym przedstawieniem a innymi ujęciami, ukazanymi w literaturze 

i malarstwie Ligockiej, jest kluczowa dla trafnego odczytania ukrytych sensów jej 

twórczości.  

„Z ładnym makijażem, z zakręconymi włosami, w nowej ciemnoczerwonej sukni 

koktajlowej, z płaszczem narzuconym na ramiona i w butach na wysokich obcasach 

wychodzę na ulicę”2. Wyjście na ulicę nabiera znaczenia symbolicznego i oznacza 

wyjście do świata, do ludzi. Nasuwa się więc wniosek, że bohaterka-narratorka powieści 

Tylko ja sama wykorzystuje konkretne elementy – staranny makijaż i elegancki strój, 

by stworzyć image zadbanej i pewnej siebie kobiety. W tym kontekście niezwykle 

ważne zdają się opisujące Ligocką słowa napisane przez Agnieszkę Atałap: „Zawsze 

zadbana, zakochana w pięknych strojach, spragniona blichtru i elegancji, dobrego smaku 

i wytworności, pod tym zewnętrznym idealnym wizerunkiem, jak pod płaszczykiem, 

skrywała przed ludźmi i przed sobą swoje prawdziwe ja”3. Ukrywana tożsamość, 

o której wspomina Atałap, zostaje zdemaskowana i odsłonięta na malowanych przez 

Ligocką obrazach, szczególnie w cyklu Kobiety i anioły. Obrazy te ukazują zupełnie 

inną perspektywę kobiecości niż wizerunek ewokowany przez opis z Tylko ja sama. 

Przykładem obrazu, który zawiera w sobie większość charakterystycznych dla 

malarstwa Ligockiej motywów, konstytuujących przedstawienia kobiecości, jest obraz 

Rudowłosa.  

 
1 abpietrzak@icloud.com, Kolegium MISHuS, https://www.kul.pl. 
2 Ligocka R., Tylko ja sama, przeł. S. Lisiecka, Kraków 2004, s. 269. Wszystkie cytaty z utworu Tylko ja 

sama pochodzą z tego wydania.  
3 Atałap A., Roma Ligocka – dziewczynka, kobieta, pisarka, „Akcent” 2003, nr 3, s. 143. 
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Rysunek 1. Rudowłosa4 

Obraz ukazuje kobietę przyodzianą jedynie w prześwitującą halkę, czerwony szalik 

i beret. Ponieważ Rudowłosa, podobnie jak zdecydowana większość obrazów z oma-

wianego cyklu, jest portretem, mogłoby wydawać się, że przyjrzenie się przedstawionej 

postaci jest tym, co pozwoli odnaleźć ukryte sensy i zinterpretować je. Niewątpliwie 
motywy wykorzystane do przedstawienia kobiety są istotne dla zrozumienia przekazu 

ukrytego w obrazie. Niezwykle ciekawe elementy pojawiają się jednak za i wokół 

tytułowej Rudowłosej. Żeby je dostrzec, należy p zobaczyć obraz w zbliżeniu. Tło 
obrazów z cyklu Kobiety i anioły przy pierwszej percepcji w typowej perspektywie 

sprawia wrażenie pustego i pozbawionego treści przedmiotowych. Asemantyczność 

faktury tła, na którą składają się ledwie widoczne pociągnięcia piórkiem i wyblakłe 

plamy kolorów, jest jednak pozorna. W drugi plan zostały bowiem wpisane motywy, 
których dokładna analiza pozwala odczytać trudną i złożoną historię bohaterek 

obrazów. Przyjrzenie się z bliska obrazowi Rudowłosa pozwala dostrzec wyłaniające 

się spoza portretowanej postaci fragmenty miejskiego pejzażu: ulice, place, budynki 

z zatartymi szyldami sklepów, a także mur, za którym wznoszą się obumarłe drzewa. 
Ważnym elementem tak odczytanego tła, jest rysowany za pomocą piórka bruk 

miejski. Nie tylko otacza on kobietę, ale zagarnia także postać, nachodzi na jej szal, 

stając się częścią jej samej. Dodajmy, że motyw ten w twórczości plastycznej Romy 
Ligockiej nie ma charakteru egzemplarycznego. Widoczny jest na wielu jej obrazach, 

między innymi na obrazie Łzy. Bruk znajduje się po lewej stronie kapelusza eleganckiej 

damy, obok której dostrzec można budynek oraz cegły tworzące mur. Co ciekawe, 

w kapeluszu oprócz bruku wyraźnie widoczna jest brama. Miasto, którego obraz 
ewokują wszystkie wspomniane elementy, zdaje się towarzyszyć kobietom malowanym 

przez Ligocką i być czymś nierozerwalnie z nimi związanym. Warto zatrzymać się nad 

dwoma najbardziej zaskakującymi elementami omawianego portretu – tytułowe łzy 
składają się na trzymany przez postać naszyjnik i zostały namalowane z wyko-

 
4 Ligocka R., Rudowłosa, [w:] Roma Ligocka – malarstwo, red. Purzycka I., tł. Hafarczyk P., Bielsko-Biała 

2013, s. 51. 
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rzystaniem takiej samej techniki, jaką zastosowano do narysowania wszechobecnego 

bruku. Konkluzja jest nader interesująca – łzy, które notabene okażą się ważnym 
motywem w malarstwie i literaturze Ligockiej, związane są z emocjonalnością, 

z przeżywaniem pewnych trudności oraz cierpieniem. Jeżeli więc sugerowany przez łzy 

wewnętrzny ból tak ściśle związany jest z brukiem, oznacza to, że bruk musi posiadać 

bardzo silnie nacechowaną emocjonalnie symbolikę. Ligocka w swoich obrazach pisze 
coraz to bardziej złożoną i ciekawą, choć trudną, historię. Bruk już nie tylko znajduje 

się wokół postaci, a nachodząc na nie, staje się elementem ornamentacyjnym stroju, ale 

warunkuje ich stany wewnętrzne, wiąże się z cierpieniem znajdującym upust w płaczu. 
Nie przypadkiem również na tym portrecie łzy do złudzenia przypominają koraliki 

naszyjnika. Nie sposób nie zauważyć, że autorka cyklu Kobiety i anioły wykorzystuje 

motyw biżuterii, która jest przecież związana z elegancją. Tworzy ją jednak z łez, 

sugerując, że elegancja ta podszyta jest cierpieniem lub stanowi nieumiejętną próbę 
ukrycia go. Wykorzystanie bruku jako elementu będącego częścią postaci z portretów 

daje się zauważyć niemalże na każdym obrazie. Niezwykle wyraźnie widoczny jest także 

na obrazie Krakowskie kawiarnie, na którym pokrywa całą klatkę piersiową kobiety, 
po raz kolejny jest również wpisany w jej strój i biżuterię. Znów pojawiająca się 

symbolika biżuterii w tym kontekście jest niezwykle ciekawa – to, co stanowi część 

ornamentacyjną wizerunku eleganckiej kobiety, „utkane” jest z bruku. Tak ważną dla 

Ligockiej wytworność łączy więc istotna relacja z tym, co symbolizuje bruk – branso-
letki, kapelusze i łzy stworzone z bruku nie są przypadkiem, lecz całością kompozycyjną 

i konceptualną. Podobne wnioski nasuwają się w analizie drugiego planu wielu 

obrazów. W tle istnieje nasycony znaczeniami dziwny świat, pełen fragmentów miasta, 
które na większości obrazów zdaje się otoczone murem. Można to dostrzec, chociażby 

na wszystkich wspominanych portretach. Mur pojawia się więc niezwykle konse-

kwentnie i często na obrazach Romy Ligockiej oraz podobnie jak bruk niekiedy oplata 

przedstawione postaci. Cegły otaczające namalowaną kobietę pojawiają się na przykład 
na obrazie Łzy. Niezwykle ciekawy zabieg został zastosowany w obrazie Krakowskie 

kawiarnie. Po prawej stronie przedstawionej kobiety uwidacznia się wysoki, stworzony 

z ciemnych cegieł mur, przed którym stoi elegancko ubrana postać kobieca. Manifestuje 
się tu to, co stanowi tak niezwykłą cechę malarstwa Ligockiej. Chociaż autorka 

wykorzystuje konstrukcję portretową, która z założenia skupia się na przedstawionych 

na pierwszym planie kobietach, wpisuje w tło inne postaci i ich historie. Taki sposób 

konstruowania obrazów czyni je wielowymiarowymi i pozwala odczytać je jak spisaną 
opowieść, która zawiera wiele wątków, scalonych jednak charakterystycznymi 

i mającymi symboliczny wymiar motywami – brukiem i murem. Reminiscencje miasta 

stworzone poprzez wpisanie w tło bram, budynków, a przede wszystkim muru i bruku, 
przypominają getto. Można więc stwierdzić, że ważne miejsce w historiach portreto-

wanych kobiet przeznacza Ligocka tłu i jego semantyce możliwej do odczytania jedynie 

przez analizę szczegółów. Jeśli elementy tła zostaną odczytane jako reminiscencje getta, 

oznacza to, że tożsamość, stany emocjonalne oraz tak znamienna dla przedstawianych 
na obrazach dam elegancja zostały uwarunkowane doświadczeniem drugiej wojny 

światowej. Zanim jednak przejdę do rozważań nad sposobem przedstawienia pierwszo-

planowych postaci kobiecych, pragnę wspomnieć, że tła obrazów z cyklu Kobiety 

i anioły nasączone są nie tylko znaczeniami, które niosą ze sobą detale ewokujące obraz 
getta. Równie ważne stają się wspomniane już przeze mnie te fragmenty obrazów, 
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w których uwidaczniają się postaci inne niż sportretowane na pierwszym planie 

kobiety. Po lewej stronie obrazu Rudowłosa odkrywamy twarz małej dziewczynki, jak 
gdyby wpisującej się w fakturę bruku, a w kapeluszu damy z obrazu Łzy można dostrzec 

postać kobiety przytulającej dziecko. Obserwator zostaje więc odesłany do kontekstu 

dzieciństwa, tak ważnego dla Ligockiej i wzbudzającego skojarzenia z jej najgło-

śniejszą bodaj powieścią Dziewczynka w czerwonym płaszczyku. Symbolizowane 
murem i brukiem doświadczenie życia w getcie będące osią, wokół której oscylują 

historie postaci z portretów, jest doświadczeniem małej dziewczynki. Wpisanie jej 

wizerunku w melanż elementów tworzących obraz miasta, których nie da się odczytać 
inaczej niż jako reminiscencje getta, jest zabiegiem posiadającym symbolikę związana 

z autobiografią Ligockiej i odsłania dramatyczną tożsamość portretowanej kobiety. 

Getto pochłonęło dziecięce lata autorki, czyniąc ją jedynie częścią wojennego chaosu. 

Obrazy z cyklu Kobiety i anioły ewokują historię dziewczęcości, która została okale-
czona przez doświadczenie Zagłady, a także – co widoczne szczególnie na portrecie 

Łzy – historię relacji matka-córka. Jest to kolejna płaszczyzna obrazów autorki Tylko ja 

sama, w którą można zagłębić się, chcąc dokładnie zbadać elementy składające się na 
sposób przeżywania i wyrażania kobiecości przez Romę Ligocką. O swojej tęsknocie 

za przeżyciem beztroskiego dzieciństwa i wciąż żyjących w niej dziecięcych potrze-

bach wspomina Ligocka także w powieści Tylko ja sama: 

„Tak chciałabym teraz mieć obok siebie kogoś, kto wziąłby mnie mocno 
w ramiona. Wystarczyłoby, żeby tylko powiedział: 

– Świetnie wypadłaś. 

Nic więcej tylko to: 
– Jesteś grzeczną dziewczynką. 

Jedyne bowiem, co zawsze próbowałam robić, to – być grzeczną dziewczynką”  

(s. 9). 

Dziecięcy sposób reagowania zostaje ukazany w wielu opisach pojawiających się 
w autobiograficznej powieści Ligockiej. Bohaterka-narratorka często reaguje płaczem, 

a jej postawę wobec świata cechuje zagubienie i lęk, właściwe małym dzieciom. 

Powiązany z doświadczeniem tego, co w malarstwie symbolizował bruk – a więc 
z gettem – aspekt naznaczonego przejmującym strachem i pozbawionego beztroski 

dzieciństwa jest wyraźnie widoczny w utworze Tylko ja sama. Pojawiający się 

w literaturze Ligockiej motyw kobiety, która na poziomie psychicznym i emocjonalnym 

pozostaje małą, zagubioną dziewczynką, niejednokrotnie zostaje potwierdzony przez 
wypowiedzi bohaterki cytowanej już powieści.  

„Zawsze mawiał: „Pamiętaj, że musisz być dzielną dziewczynką".  

– Jestem podstarzałą, zmęczoną dziewczynką – wyznaję mojemu synowi.  

Żegnamy się telefonicznie” (s. 242). 

3. Ból 

Literaturę i malarstwo Romy Ligockiej łączą silne związki. Oba te sposoby wyrazu 
artystycznego zostają wykorzystane do opowiedzenia historii kobiety żyjącej „z gettem 

w tle”. Kobiety, której symbolizowane przez bruk i mur z tła obrazów getto towa-

rzyszy nieustannie.  

Chociaż analiza szczegółów umieszczonych na drugim planie portretów z cyklu 
Kobiety i anioły uwidaczniających się dzięki przybliżeniu, prowadzi do kluczowych 
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wniosków, równie istotne refleksje nasuwają się podczas rozważań na temat sposobu 

przedstawienia malowanych postaci. To, co rzuca się w oczy przy pierwszej percepcji 
obrazów, to umieszczone w centrum sylwetki kobiet o twarzach zaciągniętych smugami 

rozmazanego makijażu. Co ciekawe, przedstawione postaci charakteryzuje fizjonomia 

przypominająca dziecięcą. Głowy kobiet są powiem nieproporcjonalnie większe od ich 

ciał. Zachwiana zostaje również proporcja wielkości oczu względem reszty twarzy. 
Mimo tych charakterystycznych dla dziecięcej fizjonomii elementów, twarze te zdają 

się być toczone chorobą, są zapadnięte, sine i wyraźnie widać na nich przemęczenie. 

Ich faktura, stworzona poprzez namalowanie głębokich zmarszczek, bruzd i plam na 
skórze, budzi skojarzenia z fakturą skóry człowieka podeszłego w latach. W obrazach 

znajduje więc odbicie to, co wyrażone w przytoczonych powyżej fragmentach: kobie-

cość w ujęciu Romy Ligockiej jest nieodłącznie związana ze skrzywdzoną doświad-

czeniem getta dziewczęcością, a bohaterki jej obrazów niewątpliwie wydaja się 
przedstawiać „podstarzałe, zmęczone dziewczynki”. O dzieciństwie naznaczonym 

samotnością i trudami ponad dziecięcą miarę mówi Ligocka nie tylko za pomocą 

swoich obrazów. Używa także literatury: 

„Jestem sama. 

Całe dzieciństwo też spędziłam sama – zamknięta w pokoju” (s. 7). 

W powieści Tylko ja sama można znaleźć poniekąd odpowiedź na pytanie, 

dlaczego autorka, by podzielić się swoim doświadczeniem, używa tak wielu symboli 
i dlaczego decyduje się na grę z odbiorcą poprzez wpisanie w tło obrazów dużej ilości 

nieczytelnych na pierwszy rzut oka elementów: 

„Przecież wszystko, co mówię, to prawda. Tylko że opowiadanie wspomnień 

z własnego życia zanadto boli” (s. 8). 

Opowiedzenie tej historii wiąże się z tak wielkim bólem, że niemożliwe staje się 

opowiedzenie jej wprost. Trzeba zatem sięgnąć po ledwie widoczny z oddali motyw 

bruku i po wyłaniające się z pociągnięć piórkiem fragmenty miejskiego pejzażu, aby 
przedstawić getto. Portretując dojrzałą kobietę, stosuje się proporcje fizjonomiczne 

dziecka, wszystko po to, by wyrazić to, jak bardzo zranione zostało dzieciństwo. 

Symbolem, który bezpośrednio odnosi się do milczenia spowodowanego cierpieniem, 
a być może także próby zduszenia krzyku, który nie pozwala normalnie żyć i cieszyć 

się życiem, są zaszyte usta postaci z obrazów. Symbol ten pojawia się na wielu 

obrazach. Za przykład mogą posłużyć, chociażby takie obrazy, jak Dama z Krakowa 

czy Ukryte myśli. Choć przy pierwszej percepcji wargi przedstawionych kobiet zdają 
się popękane, w zbliżeniu można dostrzec, że linie, za pomocą których zostały nama-

lowane, przypominają szwy. Zastosowanie takiej symboliki jest zabiegiem o niezwykle 

ważnym znaczeniu. Bohaterki obrazów nie mogą opowiedzieć swojej historii w trady-
cyjny sposób, gdyż wiąże się to ze zbyt wielkim bólem. Dlatego historię tę trzeba 

wyrazić za pomocą motywów i symboli, opisać pociągnięciami piórka. Wielowymia-

rowość i symboliczny charakter twórczości Ligockiej jest więc usiłowaniem opowie-

dzenia o doświadczeniu Zagłady w sposób nie bezpośredni, jest raczej opowieścią 
o ciągłych i nieudanych próbach zakrycia bólu, niż o nim samym. Taką postawę 

wyraża autorka w drugiej części przywołanego cytatu: 

„Nie mogę dopuścić, aby ludzie uczestniczyli w moim bólu, a więc coś przed 

nimi odgrywam: radość, lekkość bytu” (s. 8). 
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4. Makijaż 

Próba odegrania „lekkości bytu” wyraża się także poprzez zastosowanie konkretnych 

motywów do stworzenia kreacji wytwornej kobiety. Elementem, który pojawia się 

niemal na wszystkich obrazach wchodzących w skład cyklu Kobiety i anioły, jest 

rozmazany makijaż, którego ślady noszą przedstawione kobiety. W przywołanym na 

samym początku fragmencie bohaterka-narratorka powieści wspomina o „ładnym 

makijażu” jako o części składowej wizerunku zadbanej i eleganckiej kobiety. W swojej 

książce Ligocka wspomni o nim jeszcze niejednokrotnie, zdradzając cel noszenia 

makijażu: 

„Kiedy znalazłam się w swoim pokoju, zaczęłam, jak zawsze przed takimi 

imprezami, robić wszystko naraz. Nałożyłam sobie staranny makijaż: ofiara 

nie powinna wyglądać na ofiarę, ludzie tego nie lubią” (s. 12). 

Makijaż ma więc bardzo konkretną – także symboliczną – funkcję, polegającą na 

ukryciu tożsamości ofiary. Wnioski płynące z analizy tła obrazów Ligockiej pozwalają 

sądzić, że chodzi o tożsamość ofiary getta, a więc doświadczenia Zagłady. W tym 

kontekście niezwykle ciekawy jest pojawiający się zarówno na obrazach, jak  

i w opisach literackich motyw rozmazującego się makijażu, który może symbolizować 

nieumiejętność ukrycia osamotnienia i wewnętrznego rozdarcia wynikającego z trudnej 

historii życia uwarunkowanej doświadczeniami z okresu drugiej wojny światowej. 

Pojawianie się tego elementu zostaje wyostrzone poprzez skontrastowanie go z elegancją 

strojów ukazanych na obrazach kobiet. Podobnie jak w przypadku stworzonej z bruku 

biżuterii z obrazu Krakowskie kawiarnie, wytworność makijażu, będącego częścią 

image’u zadbanej kobiety, zostaje zdemaskowana, odsłaniając powiązaną z doświad-

czeniem getta traumę. Symboliczne znaczenie rozmazanego makijażu wybrzmiewa 

także we fragmentach z powieści Tylko ja sama: 

„Kiedy tak siedzę na skraju łóżka, z filiżanką w ręce, spoglądam mimo woli do 

lustra – i nagle nie mogę powstrzymać śmiechu. Z rozmazaną szminką, ze 

śladami czarnych łez, które spłynęły mi po twarzy, w czerwonej halce, ciągle 
jeszcze w jednym bucie, z kwiatami na podłodze, wyglądam w tym pokoju 

hotelowym na porzuconą narzeczoną, może tylko nieco podstarzałą” (s. 14). 

Warto zwrócić uwagę na czynnik, który rozmazuje ten makijaż, ujawniając ukrywany 

pod nim smutek. Najdokładniej obrazuje to portret Łzy – czarne smugi tuszu do rzęs, 

spływające po twarzy spowodowane są płaczem, który sprawia, że wizerunek ele-

ganckiej i silnej kobiety zostaje zniszczony, pozostają po nim jedynie zacieki i plamy. 

Podobnie w literaturze, rozmyty tusz odkrywa „bojaźń”. 

„Jestem bojaźnią.  

Podnoszę głowę – na białej poduszce czarne ślady mojego tuszu do rzęs –  

i patrzę w okno” (s. 8). 

Niezwykle interesujący jest fakt, że literackie sceny płaczu, są ujęciami, w których 
oprócz bohaterki nie ma nikogo. Płacz jest więc nierozerwalnie związany z wynika-
jącym z doświadczeń wojennych poczuciem samotności, które z pewnością determinuje 
nie tylko życie prywatne Romy Ligockiej, ale także jej twórczość. W powieści 
potrzeba płaczu bywa wywołana obcą i przytłaczającą przestrzenią. 
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„Śnieg pada mi na twarz, makijaż się rozmazuje. Stoję pośrodku ulicy, 

w głębokim śniegu, marznę. Płacz, jeśli chcesz, nawet krzycz, to jest tutaj 
zupełnie obojętne, ludziom, pogodzie, a także kierowcom taksówek, którzy nie 

chcą się zatrzymać. I to jest może również powód, by nie płakać” (s. 269). 

Ten przejmujący opis dotyczy sytuacji, w której kobieta przybywa do nieznanego 
miasta i ponownie zaczyna doświadczać samotności, zagubienia, lęku. W przyto-
czonym fragmencie uwidacznia się frustracja i rozgoryczenie spowodowane świado-
mością obojętności i odrzucenia, którego bohaterka-narratorka doświadcza nieustannie, 
począwszy od lat dziecięcych. W takiej trudnej i intymnej chwili makijaż znów spływa 
z jej twarzy, wewnętrzny ból zostaje obnażony. Motyw płaczu w samotności jest 
również widoczny na wspomnianych już obrazach. Na portretach rzadko pojawia się 
ktoś, kto swoją obecnością mógłby złagodzić przejmujące doświadczenie bolesnej 
pustki. To właśnie podczas doświadczenia tej pustki razem ze łzami po sportretowanych 
twarzach spływa makijaż, przestając spełniać swoją funkcję ukrycia wewnętrznego 
rozdarcia. Elegancja postaci z portretów kontrastuje z rozmytymi smugami tuszu do 
rzęs i szminek, co sprawia, że próby zakrycia doświadczenia traumy wydają się daremne 
i bezsensowne. W tym kontekście niezwykle interesującego znaczenia nabiera przy-
wołany na samym początku fragment. Schludny makijaż i elegancja, z którymi 
bohaterka Tylko ja sama wychodzi do świata, są jedynie próbą zamaskowania wciąż 
żyjących w niej i dezorganizujących normalne życie doświadczeń getta. Prawda 
zostaje ukazana na portretach, na których makijaż spływa wraz ze strugami łez oraz 
w opisach literackich, które obrazują bohaterkę-narratorkę siedzącą samotnie z rozma-
zanym przez łzy makijażem lub błąkająca się po miastach, których nie zna. Jednym 
z niewielu obrazów, na których widoczna jest inna niż sportretowana kobieta postać, 
jest obraz Noc. Ukazuje on kobietę wtuloną w apatycznego mężczyznę. Na obrazie 
tym również w tle ujawnia się obraz miasta ewokowany m.in. przez znajdująca się po 
jego prawej stronie latarnię i charakterystyczny dla malarstwa Ligockiej namalowany 
za pomocą piórka bruk. Bruk jest częścią halki przedstawionej kobiety, która w odróż-
nieniu od pozostałych obrazów z omawianego cyklu, jest odwrócona tyłem. Warto 
zwrócić uwagę na kontrastującą z szarością wykorzystaną do przedstawienia mężczyzny 
czerwień stroju i włosów kobiety. Czerwień jest motywem, który Ligocka chętnie wyko-
rzystuje w swoich obrazach, najpewniej nadając jej konkretną symbolikę. Ponieważ 
kobieta jest wtulona w mężczyznę, można uznać, że kolor czerwony symbolizuje miłość. 
Inaczej jest np. w przypadku obrazu Rudowłosa. Tutaj czerwień wykorzystana do 
namalowania stróżki krwi płynącej po czole, niewątpliwie ma konotacje z symboliką 
cierpienia. Noc to obraz, w którym ukazany zostaje jeszcze jeden bardzo istotny 
i często pojawiający się w twórczości malarskiej Ligockiej motyw, mianowicie, motyw 
nagości. Namalowana kobieta ma odsłonięte plecy, a spod cienkiej, czerwonej halki 
prześwitują obnażone pośladki. Nagość, która pojawia się na portretach autorstwa 
Ligockiej, oznacza to, co wyrażone zostaje również w jej powieści – bezbronność 
i niemożność ukrycia traumy. Stroje, które mają na sobie bohaterki obrazów są albo 
okazują nazbyt cienkie, by ukryć symbolizowaną przez nagość intymność i bezradność 
albo zwyczajnie zsuwają się z ramion, ukazując blade i posiniaczone ciało. Tak dzieje 
się na obrazie Dama naga.  
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Rysunek 2. Dama naga5 

5. Zakończenie 

Malarstwo Romy Ligockiej przepełnione jest motywami składającymi się na historię 

kobiety żyjącej z gettem w tle. Z opisów pojawiających się w autobiograficznej powieści 

autorki wyłania się obraz damy, której mimo usilnych prób nigdy nie udało nie stać 

człowiekiem w pełni samodzielnym, dojrzałym i niezależnym od swoich doświadczeń. 

Analiza pojawiających się w malarstwie i literaturze Romy Ligockiej motywów oraz 

symboli prowadzi do konkluzji, że przed widmem doświadczenia Zagłady bohaterki 

twórczości autorki nie potrafią uciec. Ani staranny makijaż, ani elegancki strój nie jest 

w stanie pokryć duchowych i psychicznych blizn pozostawionych przez to doświad-

czenie.  

Analiza portretów odsłoniła trzy wyznaczniki ich semantycznej kompozycji: 

1. getto jako traumatyczną ramę przedstawień malarskich (Tło), 2. traumatyczny ból 

jako główną determinantę struktury postaci (Ból), 3. wplecioną w portrety opowieść 

o bezskutecznych sposobach maskowania traumy (Makijaż). 
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Kobieta z gettem w tle. Kilka uwag analitycznych o malarstwie i literaturze Romy 

Ligockiej 

Streszczenie  

Artykuł dotyczy relacji, które łączą przedstawione kobiety i tło na obrazach Romy Ligockiej z cyklu 
Kobiety i anioły. Dokładna analiza elementów tła pozwoliła na omówienie jego semantyki, która okazuje 

się mieć związek z doświadczeniem życia w getcie krakowskim, wpisanym w autobiografię autorki. 

W analizie obrazów z omawianego cyklu uwzględniono również znajdujące się na nich kobiety. Szczególną 

uwagę zwrócono na ich twarze, wyszczególniając często powtarzające się motywy składające się na 
charakterystyczny dla malarstwa Ligockiej sposób przedstawienia postaci kobiecych. Zwrócono także 

uwagę na symbolikę takich elementów jak czerwień i nagość. Wyodrębniono trzy wyznaczniki semantycznej 

koncepcji portretów: tło, ból i makijaż. Wnioski powstałe na skutek analizy i interpretacji obrazów poparto 

opisami literackimi z jednej z autobiograficznych powieści Romy Ligockiej pt. Tylko ja sama, stosując 
analizę intersemiotyczną. Celem przywołania opisów zawierających się w książce jest ukazanie kobiety, 

której życie zostało zdeterminowane przez doświadczenie Zagłady jako elementu łączącego kreacje postaci 

kobiet przedstawianych zarówno w twórczości literackiej, jak i malarskiej Romy Ligockiej.  

Słowa kluczowe: Holokaust, getto, Roma Ligocka, kobieta  

The woman with the ghetto in the background. A few analytical remarks 

on Roma Ligocka's painting and literature 

Abstract 

The article deals with the relationship between the women presented and the background in Roma Ligocka's 
paintings from the series Women and Angels. A thorough analysis of the elements of the background made 

it possible to discuss its semantics, which turns out to be related to the experience of life in the Cracow 

ghetto, inscribed in the author's autobiography. The analysis of the paintings also took into account the 

women in them. Particular attention has been paid to their faces, detailing the frequently repeated motifs 
that make up the way of depicting female figures characteristic of Ligocka's painting. Attention was also 

drawn to the symbolism of such elements as red and nudity. Three determinants of the semantic portrait 

concept were identified: background, pain and makeup. The conclusions drawn from the analysis and 

interpretation of the images were supported by literary descriptions from one of Roma Ligocka's autobio-
graphical novels Tylko ja sama with the use of intersemiotic anylysis. The aim of the descriptions contained in 

the book is to show a woman whose life has been determined by the experience of the Holocaust as an 

element combining the creations of female characters depicted in both literary and painting works of Roma 

Ligocka. 
Keywords: Holocaust, ghetto, Roma Ligocka, woman 
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Angelika Szelągowska-Mironiuk1 

Wizja kobiety w twórczości Katarzyny Grocholi  

i Ilony Łepkowskiej – co je łączy, co je dzieli? 

1. Wstęp 

Polskie kino kobiece przeżywa obecnie rozkwit. Choć na temat jakości i walorów 

artystycznych rodzimych seriali i komedii romantycznych można by długo dyskutować, 

to jednak niepodważalnym faktem jest, że filmowe utwory o kobietach – dla kobiet 

gromadzą na salach kinowych i przed telewizorami bardzo wiele pań w różnym wieku. 

Ponieważ funkcją kina jest nie tylko dostarczenie widzowi rozrywki, ale także 

kształtowanie jego postaw2, możemy spodziewać się, że określony wzorzec kobiecości, 

jaki ukazywany jest w tych produkcjach, staje się punktem odniesienia dla współcze-

snych kobiet. Z jednej strony bowiem kino kobiece ma ukazywać problemy, z którymi 

na co dzień mierzą się kobiety – żyjące w określonym kontekście społecznym,  

a z drugiej – traktuje o tym, jak z tego rodzaju problemami można (lub nawet należy) 

sobie radzić. Polki i Polacy czerpią zatem wiedzę o świecie i samych sobie właśnie 

z filmów, których – w sensie metaforycznym – są bohaterami. Celem niniejszego tekstu 

jest zatem próba zrozumienia, jaka właściwie jest wizja kobiety w utworach Katarzyny 

Grocholi i Ilony Łepkowskiej, których twórczość jest często i z niekiedy z rozmachem 

przenoszona na duży ekran. 

2. Uzasadnienie wyboru twórczyń 

Twórczość obu artystek – zarówno Grocholi, jak i Łepkowskiej – mają duże 

znaczenie dla współczesnej polskiej kinematografii. Warto zwrócić również uwagę na 

to, że każda z kobiet posiada odmienny wizerunek, oddziałujący na odbiorców. 

2.1. Wizerunek Łepkowskiej i Grocholi 

Nie jest tajemnicą, że na odbiór dzieła ma wpływ także to, jak postrzegany jest ich 

autor. Warto zatem przyjrzeć się temu, jak postrzegane są w społeczeństwie postaci 

Grocholi oraz Łepkowskiej – i co one same mówią na swój temat. 

 Katarzyna Grochola jest osobą znaną i budzącą niemałe kontrowersje, chętnie 

dzielącą się swoim życiem prywatnym. Na jej stronie autorskiej grochola.pl znajduje 

się kalendarium z jej życia, w którym zawarte są nie tylko informacje o działalności 

artystycznej, ale także data urodzenia córki Doroty3. Grochola mówi otwarcie 

o samotnym macierzyństwie, także chorobie nowotworowej, którą zdiagnozowano u niej 

w wieku trzydziestu lat. Szczególne zainteresowanie prasy kobiecej budzi natomiast jej 

trudna relacja z córką. Jak podaje strona pomponik.pl (w której znajdują się informacje 

na temat życia znanych osób): 

 
1 angelika.szelagowska@gmail.com, Szkoła Doktorska Uniwersytetu SWPS w Warszawie. 
2 Adamczyk W., Kino uczy, wychowuje, uwodzi, [w:] „Kultura i Historia” nr 9/2005. 
3 Grochola K., Strona autorska Katarzyny Grocholi, http://www.grochola.pl/ dostęp: 20.09.2019. 

mailto:angelika.szelagowska@gmail.com
http://www.grochola.pl/
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„Jej relacje z córką nigdy nie należały do łatwych. Była matką najlepszą, jaką 

mogła być – powiedziała kiedyś sucho o Katarzynie Dorota”4. 

 Nie zmienia to jednak faktu, że córka Katarzyny Grocholi – Dorota Szelągowska – 

również jest osobą rozpoznawaną, zajmującą się wnętrzarstwem oraz publicystyką – 

jej felietony można było czytać między innymi w periodyku Polska The Times. Co 

ciekawe, razem z matką napisała książkę Makatka, która poświęcona jest między 

innymi tematowi macierzyństwa5. Zainteresowanie portali plotkarskich, chęć do 

mówienia o swoim życiu prywatnym oraz osobiste wątki poruszane w utworach czynią 

z Katarzyny Grocholi pisarkę-celebrytkę, osobę, której losy wiele kobiet śledzi 

z żywym zainteresowaniem. 

 Inaczej wygląda wizerunek scenarzystki Ilony Łepkowskiej. Artystka nie prowadzi 

bloga, nie mówi zbyt wiele o swoim życiu prywatnym. O losach jej rodziny wiadomo 

właściwie tylko tyle, że jest matką Weroniki Wojnach, która jest operatorką filmową 

i aktualnie związana jest z architektem i politykiem Czesławem Bieleckim6. O tym 

związku również informowały tabloidy, jednak głównie z uwagi na fakt, że Bielecki 

jest związany z Prawem i Sprawiedliwością, a jego związek z Łepkowską nie został 

sformalizowany. Życie w konkubinacie przez osobę, która należy do partii o dość 

konserwatywnym programie, budziła większe emocje, niż samo życie uczuciowe 

scenarzystki. Jednym z nielicznym wywiadów na temat życia prywatnego, którego 

udzieliła Łepkowska, był ten zamieszczony w periodyku Viva!. Scenarzystka mówiła 

w nim wprawdzie o tym, że spotkały ją w życiu trudności w związkach, ale podkreśliła 

również, że musiała stanąć na nogi ze względu na córkę7. Przyznała także, że uczęszcza 

na psychoterapię – nie było tutaj zatem sensacyjności, a raczej opowieść o życiu 

kobiety, która życiowe rozterki wykorzystała do tego, aby udoskonalić i pogłębić swój 

warsztat pracy. Ilona Łepkowska otwarcie przyznaje również, że cierpi na depresję 

i wspiera m.in. Fundację Joanny Radziwiłł „Opiekuńcze Skrzydła”. Autorka podejmuje 

zatem temat zaburzeń psychicznych, które wciąż stanowią w Polsce pewne tabu. 

2.2. Komercyjny sukces pisarki Grocholi i scenarzystki Łepkowskiej 

Nie każdy utwór literacki daje się przełożyć na jęzk filmu. Utwory, które zostały 

napisane przez Katarzynę Grocholę oraz Ilonę Łepkowską stały się materiałami, na 

podstawie których stworzone zostały filmy cieszące się dużą popularnością. Powieści 

Katarzyny Grocholi są opowieściami o miłości i poszukiwaniu swojej drogi przez 

kobiety w różnym wieku, z dość rozbudowanym tłem obyczajowym8. Jednocześnie, 

z uwagi na fakt, że przedstawiane przez nią kobiety często mają dylematy podobne do 

kobiet w średnim wieku, zamieszkujących Polskę, bohaterki są bliskie Polkom – stąd 

 
4 Grochola K., Szelągowska D., Trudne relacje matki i córki!, https://www.pomponik.pl/plotki/news-

katarzyna-grochola-i-dorota-szelagowska-trudne-relacje-matki,nId,2612280 dostęp: 31.07.2018. 
5 Grochola K., Szelągowska D., Makatka, https://www.znak.com.pl/ksiazka/makatka-grochola-katarzyna-
szelagowska-dorota-12139 dostęp: 31.07.2019. 
6 kj, Kandydat PiS na prezydenta Warszawy żyje w konkubinacie, http://warszawa.wyborcza.pl/ 

warszawa/1,95190,8481671,Kandydat_PiS_na_prezydenta_Warszawy_zyje_w_konkubinacie.html dostęp: 

31.07.2019. 
7 Praszyński R., Wiem, jak życie może kopnąć w tyłek. Ilona Łepkowska o swoich miłościach, 

https://viva.pl/ludzie/wywiady-vivy/trudne-milosci-ilony-lepkowskiej-117054-r1/ dostęp: 31.07.2019 
8 Grochola K., https://instytutksiazki.pl/literatura,8,indeks-autorow,26,katarzyna-grochola,54.html?filter=G 

dostęp: 31.07.2019. 

https://www.pomponik.pl/plotki/news-katarzyna-grochola-i-dorota-szelagowska-trudne-relacje-matki,nId,2612280
https://www.pomponik.pl/plotki/news-katarzyna-grochola-i-dorota-szelagowska-trudne-relacje-matki,nId,2612280
https://www.znak.com.pl/ksiazka/makatka-grochola-katarzyna-szelagowska-dorota-12139
https://www.znak.com.pl/ksiazka/makatka-grochola-katarzyna-szelagowska-dorota-12139
http://warszawa.wyborcza.pl/warszawa/1,95190,8481671,Kandydat_PiS_na_prezydenta_Warszawy_zyje_w_konkubinacie.html
http://warszawa.wyborcza.pl/warszawa/1,95190,8481671,Kandydat_PiS_na_prezydenta_Warszawy_zyje_w_konkubinacie.html
https://viva.pl/ludzie/wywiady-vivy/trudne-milosci-ilony-lepkowskiej-117054-r1/
https://instytutksiazki.pl/literatura,8,indeks-autorow,26,katarzyna-grochola,54.html?filter=G
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też między innymi pomysł przeniesienia jej książek: Nigdy w życiu! i Ja wam  

pokażę! na duży ekran. Poza powieściami przeniesionymi na ekrany kin, znaczącymi 

sukcesami literackimi Grocholi okazały się również takie pozycje, A nie mówiłam! 

oraz Przeznaczeni, za którą to otrzymała statuetkę Bestsellerów Empiku w kategorii 

Literatura polska9. Co ciekawe, Grochola miała również swój wkład w powstawanie 

scenariusza serialu M jak Miłość (2000) i napisała scenariusz Ja wam pokążę!  

(2006) razem z Cezarym Harasimowiczem10. Natomiast Ilona Łepkowska, oprócz stwo-

rzenia scenariusza „Nigdy w życiu!” (2004), powstałego na podstawie prozy Grocholi, 

ma na wśród swoich zrealizowanych projektów również tak znane filmy, jak Kogel-

mogel (1988, 1989, 2019) (wszystkie części), Nie kłam, kochanie (2008) czy jeden 

z najbardziej popularnych seriali telewizyjnych M jak Miłość (2000), a także Barwy 

szczęścia (2007). W serialach i filmach, do których tworzyła scenariusze, na pierwszy 

plan zazwyczaj wysuwają się postaci kobiece. Według serial danych AGB Nielsen 

Media Research w marcu 2005 serial M jak Miłość (2000) osiągnął rekordową 

widownię 12,6 mln11, a na Gali Jubileuszowej serialu przyznano mu specjalną 

statuetkę Telekamery – Platynową Telekamerę12. Film Nigdy w życiu! (2004), choć nie 

wywołał zachwytu krytyków, znalazł się na 59. miejscu filmów, które zostały 

obejrzane przez największą ilość widzów w polskich kinach po 1989 roku – obejrzało 

go 1 624 265 osób13. Co więcej, film na podstawie książki Grocholi został nomino-

wany do Polskich Nagród Filmowych, tak zwanych „Orłów” w kategorii Najlepszy 

dźwięk (nagrodę otrzymałby Marek Wronko). Reżyser, Ryszard Zatorski brał udział 

w Konkursie Głównym podczas Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdańsku14.  

Na podstawie osiągniętych sukcesów można stwierdzić, że Katarzyna Grochola 

oraz Ilona Łepkowska są twórczyniami, które mają niebagatelny wpływ na polskie 

kino kobiece – a także, że wiele mówią one na temat sytuacji kobiet w Polsce. 

W dalszej części pracy przyglądam się temu, czy wizerunki kobiet w utworach 

Grocholi i Łepkowskiej są – jak pisze Grażyna Stachówna: „stereotypowe i dyskryminu-

jące, wynikające z męskiej przewagi za obiektywem kamery, prowadzącej do kształto-

wania postaci kobiet podług własnych wyobrażeń, a czasem lęków czy frustracji”15. 

Zgodnie z feministyczną teorią kina, podejmuję również próbę oceny, w jakim stopniu 

postaci kobiece są niezależne, jaką funkcję pełnią dla filmowych bohaterek ich ciała oraz 
czy autorki próbują odnaleźć przyczyny trudności, z jakimi mierzą się polskie kobiety, co 
jest – według Magdaleny Podsiadło – walorem filmów feministycznych: 

 
9 BESTSELLER EMPIKU 2016 dla Katarzyny Grocholi!, https://www.wydawnictwoliterackie.pl/aktualnosci/ 

1353/BESTSELLER-EMPIKU-2016-dla-Katarzyny-Grocholi/d-17-p-11/ dostęp: 18.07.2019. 
10 JA WAM POKAŻĘ!, http://www.filmpolski.pl/fp/index.php?film=1215825 dostęp: 18.07.2019. 
11 „M jak miłość”: sentymentalny powrót do przeszłości. Pierwsze odcinki serialu już do obejrzenia, 

https://kultura.onet.pl/film/wiadomosci/m-jak-milosc-sentymentalny-powrot-do-przeszlosci-pierwsze-

odcinki-serialu-juz-do/7tywv06 dostęp: 13.07.2018. 
12 Ag, „M jak miłość”. Gala 1000 razy „M jak miłość”. Witold Pyrkosz ze łzami w oczach – zapis relacji na 

żywo, https://superseriale.se.pl/m-jak-milosc/m-jak-milosc-gala-1000-razy-m-jak-milosc-witold-pyrkosz-ze-

lzami-w-oczach-zapis-relacji-na-zywo-aa-eUN4-8qGg-F99V.html dostęp: 03.09.2013. 
13 Miczka T., Raport o stanie polskiej kinematografii, http://www.kongreskultury.pl/library/File/ 
RaportKinema/kinematografia_raport_w.pelna.pdf dostęp: 06.2009. 
14 Zatorski R., http://www.filmpolski.pl/fp/index.php?osoba=111779 dostęp: 18.07.2019. 
15 Stachówna G., Suczka, Cycofon, Faustyna i inne kobiety w polskim kinie lat dziewięćdziesiątych, [w:] 

Gender w humanistyce, (red.) M. Radkiewicz, Rabid, Kraków 2001, s. 55-63. 

https://www.wydawnictwoliterackie.pl/aktualnosci/1353/BESTSELLER-EMPIKU-2016-dla-Katarzyny-Grocholi/d-17-p-11/
https://www.wydawnictwoliterackie.pl/aktualnosci/1353/BESTSELLER-EMPIKU-2016-dla-Katarzyny-Grocholi/d-17-p-11/
http://www.filmpolski.pl/fp/index.php?film=1215825
https://kultura.onet.pl/film/wiadomosci/m-jak-milosc-sentymentalny-powrot-do-przeszlosci-pierwsze-odcinki-serialu-juz-do/7tywv06
https://kultura.onet.pl/film/wiadomosci/m-jak-milosc-sentymentalny-powrot-do-przeszlosci-pierwsze-odcinki-serialu-juz-do/7tywv06
https://superseriale.se.pl/m-jak-milosc/m-jak-milosc-gala-1000-razy-m-jak-milosc-witold-pyrkosz-ze-lzami-w-oczach-zapis-relacji-na-zywo-aa-eUN4-8qGg-F99V.html
https://superseriale.se.pl/m-jak-milosc/m-jak-milosc-gala-1000-razy-m-jak-milosc-witold-pyrkosz-ze-lzami-w-oczach-zapis-relacji-na-zywo-aa-eUN4-8qGg-F99V.html
http://www.kongreskultury.pl/library/File/RaportKinema/kinematografia_raport_w.pelna.pdf
http://www.kongreskultury.pl/library/File/RaportKinema/kinematografia_raport_w.pelna.pdf
http://www.filmpolski.pl/fp/index.php?osoba=111779
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„Nie brak im krytycznego spojrzenia na problemy kobiet, wnikliwej diagnozy 

ich przyczyn, współczucia dla ofiar oraz próby wskazania winnych. Prezento-
wana jednak często bezsilność bohaterek filmowych wobec społecznych 

i kulturowych reguł grozi utrwalaniem wizerunku powtarzanego za kinem 

mizoginicznym – ofiary, kobiety samotnej, której własna seksualność przeszka-

dza lub zagraża”16. 

Zrozumienie, czy twórczość Łepkowskiej i Grocholi utrwala mizoginiczne schematy, 

czy też je przełamuje, jest pomocne w interpretacji społecznych oczekiwań względem 

kobiet. Szczególnie istotne jest to, czy kobiety ukazywane są w filmie głównie jako 

atrakcyjne „obiekty”, dostarczające widzowi przyjemności estetycznej, czy też 

akcentowana jest ich podmiotowość i sprawczość. Teksty kultury, które docierają do 

szerokiego grona odbiorców, mogą przyspieszać albo hamować przemiany obyczajowe – 

w tym emancypację kobiet. 

3. Czy naprawdę wartość kobiety mierzy się tylko facetem, z którym jest? – 

kobiece rozterki u Katarzyny Grocholi 

W wywiadzie udzielonym Piotrowi Śmiałowskiemu Cezary Harasimowicz wypo-

wiedział dość ważne zdanie:  

„Polacy chcą oglądać bajki o miłości. Sukces Nigdy w życiu! pokazał to 

bardzo. To pierwszy film, w którym widzowie zobaczyli romantyczną historię 

o miłości, rozgrywającą się w znanych im realiach”17.  

Choć wypowiedź ta odnosi się do tego konkretnego filmu, uzasadniona wydaje się 

jej ekstrapolacja również na powieść Grocholi oraz scenariusz Ja wam pokażę! (2006). 

Dominik Wierski podkreśla, że: „Nastrój i związane z nim wrażenie wywierane na 

odbiorcy pozwalają określić, czy film jest komedią, filmem erotycznym, horrorem czy 

thrillerem. Realizacje tych gatunków mogą właściwie dziać się w każdym czasie 

i miejscu”18, jednak, z teorii bestselleru, wiemy, że szansę na komercyjny sukces mają 

te powieści (oraz filmy), których bohaterowie są podobni do czytelników, skrojeni na 

ich miarę i którzy wyrażają rozterki danej generacji19. Jednocześnie, z uwagi na to, że 

bohaterowie na zasadzie sprzężenia zwrotnego oraz mechanizmu identyfikacji 

projekcyjnej20 kształtuje postawy widzów i ich oczekiwania względem świata. I tak, na 

przykład, infantylność oraz niesamodzielność bohaterek Katarzyny Grocholi staje się 

obiektem niechęci feministek. Przykładowo, o bohaterkach książki Pocieszki Grocholi, 

Zyta Rudzka pisze, co następuje: 

„Oto świat przedstawiony, do którego nie dotarła pierwsza ani druga fala 

feminizmu, nie nastąpiło żadne tsunami: fraternité, egalité, sexualité. Marzenia 
są z konserwatywnego rozdania, ideał losu wyznacza tradycja. A kobieta 

 
16 Podsiadło M., Seksualność kobiet w kinie polskich reżyserek filmowych po roku 1989, 
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/bitstream/handle/item/82775/podsiadlo_seksualnosc_kobiet_w_kinie_polskich_rez

yserek_2009.pdf?sequence=1&isAllowed=y. 
17 Śmiałowski P., „I komediowo, i romantycznie”, [w:] Kino, 40/464, Warszawa 2006, s. 26-27. 
18 Wierski D., Rodzaje i gatunki filmowe, http://edukacjafilmowa.pl/rodzaje-i-gatunki-filmowe/ dostęp: 
18.07.2019. 
19 Rychlewski M., Książka jako towar, książka jako znak. Studia z socjologii literatury, Gdańsk 2013. 
20 Cierpiałkowska, L., Sęk H., Psychologia kliniczna, Wydawnictwo Naukowe PWN SA, Warszawa 2016,  

s. 115. 

https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/bitstream/handle/item/82775/podsiadlo_seksualnosc_kobiet_w_kinie_polskich_rezyserek_2009.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/bitstream/handle/item/82775/podsiadlo_seksualnosc_kobiet_w_kinie_polskich_rezyserek_2009.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://edukacjafilmowa.pl/rodzaje-i-gatunki-filmowe/
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rozkwita, kiedy jest zakochana. Wiadomo, że kobiety mówią, że nie chcą 

wyjść za mąż, ale każda o tym marzy. I już wiem dlaczego: Te żony dostają od 
swoich mężów różne drobne rzeczy. A to łańcuch do roweru jest naoliwiony… 

I te żony są szczęśliwe. Jak są szczęśliwe, to obierają te cholerne pomidory ze 

skórki i się nie czepiają byle czego”21. 

Istotnie, opis ten może w znacznym stopniu odnosić się nie tylko do Judyty – boha-

terki Nigdy w życiu! (2004), ale również jej książkowej i filmowej córki Antoniny. 

Judyta, choć ma pracę, jest skoncentrowana przede wszystkim na mężu i córce – 

w chwili, gdy jej małżeństwo zaczyna się rozpadać, nie szuka aktywnie nowego 

związku, ale jednocześnie nie odżegnuje się od poznania nowego mężczyzny i dość 

szybko angażuje w relację z nim. Schemat ten jest zresztą kolejnym przykładem motywu 

rycerza, który zdobywa swoją panią i pokonuje przeciwności, które pojawiają się na 

drodze zakochanych. Grochola, tworząc historię miłosną, nie odważyła się na przeła-

manie schematu aktywnego mężczyzny i biernej kobiety – choć zatem swoją główną 

bohaterką uczyniła kobietę w średnim wieku i po rozwodzie (a nie młodą, „niewinną” 

dziewczynę), to jednak schemat uwodzenia pozostał u niej taki sam, jak w trady-

cyjnych, patriarchalnych opowieściach, gdzie kobieta jest przedmiotem, który można – 

a nawet należy – zdobyć. Taki styl nawiązywania relacji międzyludzkich czyni z kobiety 

istotę słabą, zależną od mężczyzny oraz pozbawioną inicjatywy – choć Judyta sama 

podejmuje się budowy wymarzonego domu, to jednak w sprawach miłosnych „polega” 

na mężczyźnie. W książce Grocholi wyraźnie zaznaczone jest także to, jak kobieta 

„rozkwita” w związku z ukochanym – staje się ona bardziej pewna siebie i zadowolona 

z życia. Gdy natomiast pojawiają się komplikacje w relacji, Judyta popada w odrętwienie 

i głęboki smutek. Jej stan emocjonalny jest zatem w znacznej mierze zależny od tego, 

jak układa się jej z mężczyzną, którego wybrała na partnera.  

 Postacią, która wpisuje się w schemat „tradycyjnej” kobiecości, jest także Antonina. 

Więcej miejsca jej postaci zostało poświęcone w książce i scenariuszu Ja wam  

pokażę! (2006). Młoda dziewczyna wprawdzie uczęszcza na zajęcia z etyki, a nie 

religii, a także spędza noc u chłopaka, z którym od niedawna jest w związku, lecz 

mimo przełamywania pewnych konserwatywnych zasad, najistotniejszą wartością jej 

dla niej rodzina. Choć początkowo jest pozytywnie nastawiona do partnera matki 

(nawet podaje mu rękę, gdy spotyka go w sypialni), to jednak w drugiej części książki 

robi wszystko, by matka wróciła do ojca i przyjęła go z powrotem do domu. Zwraca 

ona Judycie uwagę na to, że mężczyzna bardzo się stara i wierzy w jego przemianę – 

a przede wszystkim, zgodnie z oczekiwaniami tradycjonalistów, chce mieć przy sobie 

oboje rodziców. Jej nowoczesność i postępowość przestają się liczyć, gdy w grę wchodzi 

pełna rodzina i bliskość ojca. Można także powiedzieć, że Tosia jest uosobieniem ste-

reotypu nastolatki niestabilnej emocjonalnie i histerycznej – na początku lubi podkreślać 

swoją dorosłość, a później – gdy jej intryga wychodzi na jaw – „przypomina” partnerowi 

matki, że wciąż jest tylko dzieckiem. Warto pamiętać o tym, że to właśnie przypisywanie 

kobietom niestabilności emocjonalnej i braku umiejętności kontrolowania emocji była 

jedną z przyczyn, dla których przez wiele wieków nie chciano dopuścić kobiet do 

 
21 Rudzka Z., Dlaczego Katarzyna Grochola lubi kobiety głupie i infantylne? Jej „Pocieszki” ośmieszają 

i krzywdzą, http://wyborcza.pl/ksiazki/7,154165,23813155,moja-jazda-z-grochola-na-podwojnym-gazie.html 

dostęp: 18.07.2019. 

http://wyborcza.pl/ksiazki/7,154165,23813155,moja-jazda-z-grochola-na-podwojnym-gazie.html
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pełnienia funkcji publicznych i brania udziału w wyborach. Istotnym argumentem 

przeciwko politycznemu zaangażowaniu kobiet w życie społeczne było to, że przez 

rozszerzenie swoich zainteresować kobiety przestaną wykonywać obowiązki żon 

i matek22. Ciekawe jest to, że Tosia próbuje swoją matkę niejako na nowo osadzić 

w roli przede wszystkim matki i żony, a nie – kobiety spełnionej w nowym związku. 

Kamil Łuczaj w swojej pracy Dwa monologi: feministyczna kobiecość i ewolucjo-

nistyczna samczość. Analiza dwóch paradygmatów badania płciowości zaznacza, że 

stereotypy płciowe związane z kobiecością przede wszystkim zabierają kobietom inne 

możliwości rozwoju własnej tożsamości: 

„Stereotypizacja płciowa polega również na zawłaszczaniu tożsamości. Kobiety 

i mężczyźni zostają przypisani do odmiennych ról społecznych (Bem). 

W tradycyjnym modelu mężczyzna pełnił funkcję głowy rodziny, a jego 
władza miała być tyleż silna, co niekwestionowalna (Bourdieu). Kobieta zaś to 

zazwyczaj „Matka Polka”. Chociaż to właśnie ta figura wprowadziła kobiety 

polskie do publicznego świata mężczyzn (wcześniej nie było dla nich miejsca 

w szlacheckim narodzie), to dziś jest ona jednoznacznym narzędziem represji”23. 

 Warto zwrócić również uwagę na to, że sama relacja między matką a córką jest 

w oparta na rywalizacji. Jest to zatem forma nawiązania do stereotypowej niechęci kobiet 

wobec siebie oraz braku współpracy – zwłaszcza, gdy „w tle” pojawia się mężczyzna. 

W Nigdy w życiu! (2004) oraz Ja wam pokażę! (2006) również rodzice Judyty 

(a zwłaszcza matka) nie wspierają swojej córki – choć figura konserwatywnej matki 

jest ukazana w sposób groteskowy, to jednak Grochola nie zdobyła się na to, by ukazać 

międzypokoleniową solidarność kobiet albo chociaż pogłębić ich psychologię. Zamiast 

tego, czytelnik oraz widz otrzymuje kolejny stereotypowy obraz: staroświecka kobieta 

w podeszłym wieku, poszukująca miłości kobieta w wieku średnim oraz niestabilna 

emocjonalnie, przewrotna nastolatka. Miłość młodej dziewczyny jest potraktowana 

lekko, jako coś przelotnego – natomiast życie uczuciowe pary seniorów (czyli 

rodziców Judyty) nie znalazło się w zasadzie w obrębie zainteresowania autorki. 

 Wizja kobiety w książkach oraz scenariuszu autorstwa Grocholi jest wyraźnie 

atawistyczna. Choć pozornie przedstawia ona kobiety samoświadome, mające swoje 

cele, pasje i marzenia, to jednak samodzielność bohaterek jest bardzo powierzchowna. 

Autorka nie prezentuje swoim odbiorczyniom schematu odchodzenia od tradycyjnych 

ról i skupienia na poszukiwaniu własnych potrzeb. Pocieszeniem dla kobiety, która 

doznała zdrady i upokorzenia, jest sformułowany (oczywiście nie wprost) komunikat, 

że możliwe jest jeszcze ułożenie sobie życia z mężczyzną. Bohaterki wpisują się 

w schemat opisany przez Bordieu, który nakazuje im znaleźć nową „głowę rodziny” 

w momencie, gdy dawny system rodzinny uległ rozpadowi. 

  

 
22 Korzeniowska K., Sawka N., Walka kobiet o prawa wyborcze w Polsce trwała ponad 20 lat. Dlaczego tak 
długo?, http://sonar.wyborcza.pl/sonar/7,156422,24149387,walka-kobiet-o-prawa-wyborcze-w-polsce-trwala-

ponad-20-lat.html?disableRedirects=true dostęp 30.06.2019. 
23 Łuczaj K., Dwa monologi: feministyczna „kobiecość” i ewolucjonistyczna „samczość” analiza dwóch 

paradygmatów badania płciowości, [w:] Kultura i społeczeństwo, nr 1/2014. 

http://sonar.wyborcza.pl/sonar/7,156422,24149387,walka-kobiet-o-prawa-wyborcze-w-polsce-trwala-ponad-20-lat.html?disableRedirects=true
http://sonar.wyborcza.pl/sonar/7,156422,24149387,walka-kobiet-o-prawa-wyborcze-w-polsce-trwala-ponad-20-lat.html?disableRedirects=true
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4. Ja tam jestem za równouprawnieniem, ale kobieta ma słuchać męża – 

obraz kobiety w twórczości Ilony Łepkowskiej 

Wczesna twórczość Ilony Łepkowskiej to między innymi scenariusze bardzo 

znanych filmów Kogel-mogel (1988) oraz Kogel-mogel 2: Galimatias (1989). 
Opowiadają one o dziejach Katarzyny Solskiej, która to – na przekór planom ojca – 

postanowiła uciec z rodzinnej wsi na dzień przed ślubem, aby studiować w Warszawie 

pedagogikę (kierunek, skądinąd bardzo popularny wśród przedstawicielek płci żeńskiej). 

Katarzyna jest jednak traktowana jako rywalka przez żonę profesora, u którego mieszka, 
i którego dzieckiem się zajmuje. Jej marzenia o studiowaniu kończą się, gdy poznaje 

wykształconego mężczyznę, który podstępem skłania ją do małżeństwa, a później do 

urodzenia dziecka (powołuje się on nawet na przysięgę małżeńską, w której to nie ma 
wzmianki o studiowaniu, ale jest mowa o dzieciach). Można powiedzieć, że wątek 

powiększenia rodziny przez tę parę wprawia w ruch cały złożony dyskurs macie-

rzyństwa: mąż Kasi (mężczyzna) uważa je za naturalną kolej rzeczy, coś, czego nie 

należy odkładać. Kasia natomiast najpierw chciałaby skupić się na zdobyciu wykształ-
cenia. Można więc stwierdzić, że u Kasi zawieszone zostaje to, co przez dekady było 

nazywane instynktem macierzyńskim – albo też młoda kobieta realizuje go „zastępczo”, 

zajmując się dzieckiem pracodawcy. Jednak sam fakt chęci odłożenia macierzyństwa 
w czasie jest bliski koncepcji Elisabeth Badinter, która w Historii miłości macie-

rzyńskiej dowodzi, że macierzyństwo jest uwarunkowane historyczne: relacja między 

matką a dzieckiem zmienia się w zależności od uwarunkowań historycznych, w jakich 

przyszło im żyć. Zdaniem Badinter powoływanie się na instynkt macierzyński staje się 
powszechne wtedy, gdy państwo chce poprawić sytuację demograficzną24. Co 

ciekawe, choć druga część tego filmu kończy się w sposób jednoznaczny – Katarzyna 

płacze, ponieważ wie, że skoro zaszła w nieplanowaną ciążę, to nie uda się jej spełnić 
swoich marzeń – to w trzeciej części filmu, która ukazała się w roku 2019, los Katarzyny 

ukazany jest bardziej optymistycznie. Z najnowszej części filmu dowiadujemy się, że 

kobieta nie tylko ukończyła studia, ale również została dyrektorką szkoły. Można 

sądzić, że ta zmiana u głównej postaci jest związana ze zmianą realiów społecznych – 
dzisiejsze młode kobiety nie rezygnują z nauki kariery ze względu na macierzyństwo25. 

Dla współczesnej odbiorczyni filmu oglądanie Kasi wyłącznie w roli matki i gospodyni 

mogłoby być trudne i powodować dyskomfort. Jednak samo zakończenie drugiej części 
filmu było czymś więcej, niż tylko komediowym akcentem – było zobrazowaniem 

patriarchatu w polskim społeczeństwie. Katarzyna została „odrzucona” przez Warszawę 

jako młoda i atrakcyjna kobieta, pozbawiona jednak wsparcia, oszukana przez narze-

czonego, a potem męża, a także osoba zależna od rodziny, której kariera została 
zaprzepaszczona. Pojawia się tu także motyw przejścia spod opieki ojca pod opiekę 

męża, typowy dla patriarchalnych kultur26. Jeśli potraktujemy zakończenie filmu jako 

smutną refleksję Łepkowskiej nad stanem polskiego społeczeństwa, to fakt „śmiesz-
ności” przemocy może być interpretowany jako wyrzut czyniony widzowi – że to my, 

a nie sama scenopisarka, śmiejemy się z dramatu Kasi. Fakt, że młoda kobieta 

doświadcza w małżeństwie przemocy seksualnej, a scena napaści seksualnej męża na 
 

24 Badinter E., Historia miłości macierzyńskiej, przeł. Choiński K., Oficyna Wydawnicza Volumen Liga 

Republikańska, Warszawa 1998. 
25 Włodarczyk E., Młodzież, wobec macierzyństwa i jego kulturowej kreacji, Poznań 2008. 
26 Szlendak T., Socjologia rodziny. Ewolucja, historia, zróżnicowanie, PWN, Warszawa 2010. 
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żonę i wymuszenia na niej posiadania potomstwa wpisuje się w tak zwaną kulturę 

gwałtu27. Ukazanie próby gwałtu jako zdarzenia mało znaczącego, wręcz komicznego 
sprawia, że poważny społeczny problem, jakim jest przemoc seksualna w małżeństwie, 

może być obebrany przez widzów jako coś mało znaczącego, a nawet jako wyraz 

„flirtu” ze strony kobiety. Młoda mężatka jest zatem w tym tekście kultury ukazana 

jako osoba, która nie ma kontroli nad swoim życiem i nad własnym ciałem – decyzje 
dotyczące jej podejmują jej mąż oraz ojciec, których pragnienie dziecka i wnuka 

determinuje życie Kasi. Niechęć młodej kobiety do zbliżenia seksualnego jest ukazana 

jako „fanaberia”, zaś dążenie jej męża do bycia ojcem oraz seksu z żoną – jako coś 
zwyczajnego. Ponadto, sprawcę przemocy w filmie „chroni” status męża. Magdalena 

Podsiadło opisuje ten mechanizm w bardzo trafny sposób: 

„Nieuchronność gwałtu wynika z uznania – niezależnie od sytuacji – 

atrakcyjności seksualnej kobiet za zielone światło do aktu seksualnego oraz 
z przekonania, że to, co i tak się posiada, można w każdej chwili posiąść. 

Gwałciciel z reguły jest bezkarny, chroniony i wspierany przez różnorodnych 

strażników hańby: instytucję rodziny, małżeństwa, stereotyp obarczający winą 

skrzywdzoną”28. 

W tym ujęciu przemoc jest czymś, co jest mało istotne, co w pewnym sensie 

wpisuje się w „naturę” małżeństwa. Kasia po próbie gwałtu zachowuje się tak, jakby 

nie wydarzyło się nic złego – można zatem powiedzieć, że mamy tutaj do czynienia 
z normalizacją przemocy seksualnej w małżeństwie. 

5. Kobiece szczęście u Grocholi i Łepkowskiej 

Zarówno proza Katarzyny Grocholi, jak i scenariusze tworzone przez Ilonę Łep-
kowską, zdają się przemawiać do publiczności za pomocą obrazu kobiety szczęśliwej 
i spełnionej. Bohaterki obu twórczyń to kobiety często w jakimś stopniu „niepokorne” – 
Kinga Zduńska z M jak Miłość (2000), Katarzyna Solska z filmu Kogel-mogel  
(1988), a także Judyta Kozłowska z „Nigdy w życiu!” (2004) mają w swoim życiu 
epizody buntu przeciwko patriarchalnemu porządkowi – Kinga wiąże się z mężczyzną 
ze znacznie uboższej rodziny, Katarzyna ucieka z domu w przeddzień zaaranżowanego 
przez ojca ślubu, a Judyta rozwodzi się i sama buduje wymarzony dom (choć nikt nie 
wierzy w sukces jej przedsięwzięcia). Postaci kobiece Grocholi i Łepkowskiej mają 
więc w sobie pewien element niezależności, ale jednocześnie każda z nich finalnie 
szczęście odnajduje w trwałym związku z mężczyzną. Postaci kobiece wykreowane 
przez obie autorki są zdolne do nonkonformizmu i pewnej niezależności – jednak 
cechy te stają się widoczne wtedy, gdy pragną one stworzyć związek z wybranym 
przez siebie mężczyzną. Po znalezieniu partnera bohaterki skupiają się na życiu 
rodzinnym, które dla większości z nich jest dla nich źródłem życiowej satysfakcji. 
Obie artystki portretują w swoich utworach kobiety, które mają plany i ambicje 
zawodowe, ale jednocześnie nie odżegnują się od tradycyjnej roli matki. Zarówno Gro-
chola, jak i Łepkowska prezentują w swoich utworach różne obrazy macierzyństwa – 

 
27 Bochno E., Perek-Białas J., Worek B. „Nie” znaczy „tak”. Kultura gwałtu w dyskursach, Jagiellonian 
University Repository, 2019. 
28 Podsiadło M., Seksualność kobiet w kinie polskich reżyserek filmowych po roku 1989, 

https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/bitstream/handle/item/82775/podsiadlo_seksualnosc_kobiet_w_kinie_polskich_rez

yserek_2009.pdf?sequence=1&isAllowed=y. 
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Judyta Kozłowska jest matką zaangażowaną, ale jednocześnie liberalną (nie ma nic 
przeciwko nocowaniu jej córki u chłopaka), natomiast w Ja Wam pokażę! (2006) 
(stanowiącym kontynuację Nigdy w życiu! (2004)) ta sama bohaterka ma wiele 
problemów w komunikacji z córką, która chce, aby matka wróciła do swojego byłego 
męża. Grochola podejmuje zatem trudny temat złości na dziecko i rozczarowania jego 
postawą. Kobiety u Łepkowskiej mają różne zapatrywania na macierzyństwo: dla 
Katarzyny Solskiej ciąża jest równoznaczna z końcem marzeń o studiach i życiu 
w mieście (w jednym z ujęć Kogel-mogel 2: Galimatias (1989) widzimy, jak Kasia 
odmawia współżycia mężowi, gdyż zgodnie z kalendarzykiem małżeńskim nie jest to 
odpowiedni czas – domyślamy się, że chodzi o możliwość zajścia w ciążę), natomiast 
Kinga Zduńska z M jak Miłość (2000) doświadcza trudności z zajściem w ciążę. 
W dyskursie macierzyństwa u Łepkowskiej pojawia się również wątek straty ciąży – 
poronienia doświadcza inna bohaterka serialu, Magda Marszałek, która zachodzi 
w nieplanowaną ciążę, a kiedy traci ją na skutek poronienia rozpacza, ale jednocześnie 
przyznaje, że na początku „nawet by tego chciała”. Łepkowska ukazuje zatem ciążę 
i macierzyństwo jako coś, co może być dla kobiety źródłem nie tylko satysfakcji, ale 
także trudności i frustracji. Należy jednak podkreślić, że w serialu M jak Miłość  
(2000) pozytywnie waloryzowana jest przede wszystkim trwała i wielodzietna rodzina 
Zduńskich. Życie serialowej Magdy, która – choć zwiedziła bardzo dużą część świata 
i angażowała się w wolontariat – ukazane jest jako nieszczęśliwe i naznaczone 
samotnością. 

Postaci kreowane przez Katarzynę Grocholę mają często trudności w relacjach 
z mężczyznami i cierpią z ich powodu, natomiast na końcu odnajdują szczęście i speł-
nienie jako partnerki, matki i spełnione pracownice. U Ilony Łepkowskiej natomiast 
kobiety nie zawsze osiągają to, o czym marzą, a ich relacje z mężczyznami nie opierają 
się na partnerstwie. Katarzyna Solska finalnie wraca do rodzinnych okolic i jest zależna 
od męża i ojca. W jednym z fragmentów drugiej części filmu Kogel-mogel mąż nie 
respektuje słowa „nie” wypowiedzianego przez żonę w kontekście seksualnym – 
napastuje ją i próbuje przekonać do współżycia, choć ona zamknęła się w łazience. 
Jednocześnie scenariusz napisany jest w taki sposób, że wielu widzów uśmiecha się, 
dostrzegając przejawy przemocy mężczyzn wobec kobiet: „uwodzenie” Kasi przez 
męża nie jest pokazane jako dramat przekroczenia granic, a wyznawanie jej matki, że 
ojciec często „wyrzuca ją z domu” również jest interpretowane jako fragment humo-
rystyczny. Twórczość scenopisarska Łepkowskiej ewoluowała jednak razem ze wzrostem 
świadomości społecznej – być może także tę świadomość kształtowała. W serialach 
Barwy szczęścia (2007), M jak Miłość (2000), ale także filmie Nigdy w życiu!  
(2004) przemoc wobec kobiet jest piętnowana, a molestowanie seksualne (jakiego 
doświadczyła, chociażby Kinga w pracy) traktowane poważnie. Choć scenariusze 
tworzone przez Łepkowską w późniejszym okresie życia dalej stanowią w znacznej 
mierze zapis miłosnych perypetii kobiet, to jednak społeczne problemy – jak przemoc 
i nierówności – nie są już przez nią bagatelizowane. Łepkowska – w przeciwieństwie 
do Grocholi – wciąż ma tendencję do poświęcania największej ilości uwagi młodym 
bohaterkom. Jest to tendencja obecna zarówno w kinie amerykańskim, jak i euro-
pejskim29. Przez wielu filmoznawców i teoretyków gender fakt ten postrzegany jest 
jako jeden z najbardziej jaskrawych przejawów dyskryminacji kobiet w kulturze. 

 
29 Wiek dyskryminacji. Starość w Hollywood zaczyna się po 30., https://www.newsweek.pl/styl-

zycia/hollywood-dyskryminuje-aktorki-po-30-tce-gender-w-filmie/1sz7bkr dostęp: 30.07.2019. 

https://www.newsweek.pl/styl-zycia/hollywood-dyskryminuje-aktorki-po-30-tce-gender-w-filmie/1sz7bkr
https://www.newsweek.pl/styl-zycia/hollywood-dyskryminuje-aktorki-po-30-tce-gender-w-filmie/1sz7bkr
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6. Wnioski 

Twórczość Grocholi i Łepkowskiej oscyluje wokół trudnych tematów i próbuje 

czerpać ze wzorca „kobiety sukcesu”. Żadna z nich nie tworzy jednak postaci, która 

jednoznacznie łamałaby społeczne tabu: bohaterki są wykształcone, ale jednocześnie 

największą wartością jest dla nich rodzina; są inteligentne, ale – zgodnie z oczeki-

waniami odbiorcy30 – również atrakcyjne; są zaradne, ale zaradność ta nie wiąże się 

z doświadczeniem kryzysu życiowego, a nie wyborem życia innego, niż trwanie 

w heteroseksualnym związku z białym mężczyzną. Być może jest to spowodowane 

chęcią stworzenia tekstów kultury, które wejdą do głównego nurtu kultury – a na 

przekroczenie pewnych granic polskie społeczeństwo nie jest jeszcze gotowe. Obie 

autorki poświęcają uwagę na dyskursie macierzyńskim – trudności związane z zajściem 

w ciążę, urodzeniem i wychowaniem dzieci są w ich twórczości obecne, jednak zgodnie 

ze społecznymi oczekiwaniami macierzyństwo jest rodzajem atrybutu szczęśliwej 

kobiety – i jedną z najważniejszych wartości w jej życiu, determinującym inne wybory 

życiowe. Postaci kobiece zarówno u Grocholi, jak i u Łepkowskiej są zależne od 

mężczyzn na płaszczyźnie emocjonalnej – choć wiele z nich jest aktywnych zawodowo 

i posiada (lub pragnie posiadać) wykształcenie, to jednak znalezienie odpowiedniego 

partnera życiowego i stworzenie z nim stałego związku jest ukazywane jako najwa-

żniejsze życiowe zadanie. Życie wewnętrzne kobiecych postaci u obu autorek nie 

ukazane w sposób zbyt pogłębiony – emocjonalność oscyluje wokół frustracji i saty-

sfakcji odnoszących się przede wszystkim do relacji z mężczyznami. Żadna z autorek 

nie poświęca w swojej twórczości zbyt wiele miejsca związkom homoseksualnym, 

bezdzietności z wyboru czy życiu osób z niepełnosprawnościami. Teksty kultury 

tworzone przez te autorki skupiają się w znacznej mierze na życiu osób pod wieloma 

względami uprzywilejowanych – czyli zdrowych, dość zamożnych, atrakcyjnych 

i posiadających społeczną sieć wsparcia. Przeżycia osób – w tym kobiet – doświad-

czających wykluczenia są zarówno przez Łepkowską, jak i Grocholę traktowane 

w sposób marginalny. Życie polskich kobiet jest zatem przez nie idealizowane – ich 

doświadczenia nie są zapisem tych, które stanowią codzienność Polaków znajdujących 

się w trudniejszej sytuacji socjoekonomicznej. 
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Wizja kobiety w twórczości Katarzyny Grocholi i Ilony Łepkowskiej – co je łączy, 

co je dzieli? 

Streszczenie 

Polskie kino kobiece przeżywa obecnie rozkwit. Choć na temat jakości i walorów artystycznych rodzimych 
seriali i komedii romantycznych można by długo dyskutować, to jednak niepodważalnym faktem jest, że 

filmowe utwory o kobietach – dla kobiet gromadzą na salach kinowych i przed telewizorami bardzo wiele 

pań w różnym wieku. Ponieważ funkcją kina jest nie tylko dostarczenie widzowi rozrywki, ale także 

kształtowanie jego postaw, możemy spodziewać się, że określony wzorzec kobiecości, jaki ukazywany jest 
w tych produkcjach, staje się punktem odniesienia dla współczesnych kobiet. Z jednej strony bowiem kino 

kobiece ma ukazywać problemy, z którymi na co dzień mierzą się kobiety – żyjące w określonym 

kontekście społecznym, a z drugiej – traktuje o tym, jak z tego rodzaju problemami można (lub nawet 

należy) sobie radzić. Polki i Polacy czerpią zatem wiedzę o świecie i samych sobie właśnie z filmów, 
których – w sensie metaforycznym – są bohaterami. Celem niniejszego tekstu jest zatem próba zrozumienia, 

jaka właściwie jest wizja kobiety w utworach Katarzyny Grocholi i Ilony Łepkowskiej, których twórczość 

jest często i z niekiedy z rozmachem przenoszona na duży ekran. 

Słowa kluczowe: Katarzyna Grochola, Ilona Łepkowska, kobieta 
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Tamara Gotowicka1 

Zapachowy portret kobiety w literaturze włoskiej 

na przykładzie dzieł Gabriele D’Annunzia, Giuseppe 

Tomasiego di Lampedusy i Alberta Moravii 

1. Wstęp 

Kobieta w literaturze włoskiej, przez wieki jest przedstawiana jako bogini, matka, 

żona, kochanka, obiekt pożądania i zazdrości. Jest przedmiotem natchnienia pisarzy, 

ale także przyczyną ich cierpień (Dante Alighieri, Francesco Petrarca, Giovanni 

Boccaccio, Italo Calvino, Luigi Pirandello, Alberto Moravia). Literatura włoska, 

podobnie jak włoski styl czy temperament, ściśle związana jest z barwą, dźwiękiem 

oraz wrażeniami zapachowymi, zatem nasycona jest silnymi doznaniami emocjo-

nalnymi. Pisarzom, a zwłaszcza włoskim udaje się, podobnie jak „artystom stworzyć 

dzieła świadczące o przeżytych doznaniach węchowych. Wprowadzają do nich 

zapachy niosące ze sobą pewne znaczenia. Przekształcają je w symbole, wskazówki 

pozwalające zrozumieć osobowość bohatera, atmosferę czasów lub miejsca”2.  

Zapachowy portret kobiet, w wybranych przeze mnie dziełach literatury włoskiej, 

interpretuję jako wizerunek, przedstawienie lub subiektywne wyobrażenie, które 

składa się z dwóch komponentów, jeden odzwierciedla zewnętrzne, widoczne cechy, 

a drugi – wewnętrzne. I w tym drugim kontekście poddaję analizie bohaterki wybranych 

dzieł literatury włoskiej. Portret zapachowy traktuję jako obraz mentalny muzy, 

kochanki, żony, który bohaterowie tworzą dzięki skojarzeniom zapachów, doznaniom 

olfaktorycznym. Obraz ten w przeciwieństwie do opisu walorów fizycznego piękna, 

związanego ze zmysłem wzroku, znajduje głębszy wymiar, bowiem zawiera także 

charakterystykę, analizę psychologiczną i dotyczy wewnętrznych przeżyć bohaterów. 

Dzieje się tak ze względu na to, iż zmysł węchu jest zmysłem emocji, uczuć. Francuski 

historyk Lucien Febvre, prowadzący badania nad historią powonienia, trafnie 

zaobserwował, że:  

„[…] węch wzbudza psychikę głębiej niż słuch lub wzrok; zdaje się sięgać do 

korzeni życia […]”3. 

Wytłumaczyć to możemy natychmiastową reakcją mózgu na wdychane zapachy. 

Ważna okazuje się również zależność przetwarzania bodźców zapachowych i emocjo-

nalnych, do których mózg angażuje podobne obszary. Są nimi struktury układu limbicz-

nego, jak ciało migdałowate oraz hipokamp. Stąd istnieje korelacja pomiędzy zdol-

nością rozpoznawania emocji, pamięcią i zapachami. Potwierdza to George Simmel, 

pisząc, że:  

 
1 doktorantka Neofilologii, Katedra Italianistyki, Uniwersytet Warszawski. 
2 Gilbert A., Co wnosi nos? Tym co nam pachnie, W.A.B., Warszawa 2010, s. 202. 
3 Corbin A., We władzy wstrętu, Społeczna historia poznania przez węch. Od odrazy do snu ekologicznego, 

Oficyna Wydawnicza Volumen, Warszawa 1998, s. 112. 
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„[...] Wąchając jakiś zapach, wchłaniamy to wrażenie czy też emanację tak 

głęboko do wewnątrz, w witalnym procesie oddychania asymilujemy go 
poniekąd tak ściśle, jak to nie jest możliwe wobec przedmiotu innych wrażeń 

zmysłowych. Gdy czujemy czyjś zapach, jest to najbardziej intymny rodzaj 

percepcji, ten ktoś wnika niejako w postaci wyziewu do rdzenia naszej 

zmysłowej istoty [...]”4.  

Zmysł powonienia dysponuje szybką ścieżką dostępu do decyzyjnych struktur 

w naszym mózgu. Omija świadomość, zatem wszelką analizę, kontrolę, motywując do 

określonych reakcji. Autorzy przytoczonych tekstów literackich (D’Annunzio, Lam-

pedusa, Moravia) nie ograniczają się jedynie do warstwy opisowej doświadczanych 

wrażeń olfaktorycznych, ale wychodząc od pierwotnych, biologicznych funkcji 

powonienia nadają mu dodatkowe funkcje, tj: zapach jako zmysł rozpoznawczy 

(u D’Annunzia), zmysł reminiscencji (u Lampedusy), zmysł tropicielski (u Moravii). 

Akt wąchania odgrywa znaczącą rolę w tworzeniu mentalnego obrazu, portretu 

osoby, wywołując określone skojarzenia i rozbudzając wyobraźnię na wielu płasz-

czyznach. I w tym właśnie kontekście prześledzę znaczenie zapachu i jego konotacje 

w twórczości włoskich pisarzy w kreowaniu portretu zapachowego bohaterek literackich.  

2. Gabriele D’Annunzio  

Niewątpliwie wrażliwym na zapachy autorem był Gabriele D’Annunzio (1863-

1938), którego można uznać za twórcą nowego modelu życia, którego najwyższymi 

wartościami było piękno i sztuka. D’Annunzio interesował się sztuką perfumiarską, co 

potwierdzają posiadane w jego zbiorach w bibliotece w Vittoriale nad jeziorem Garda, 

renesansowe dzieła: Notandissimi Secreti dell’Arte Profumatoria, gli Experimenti di 

Caterina de Medici, Ricettario galante del secolo XV. Pisarz utrzymywał też kontakty 

z wybitnymi perfumiarzami włoskimi i światowymi, co doprowadziło do stworzenia 

indywidualnej kompozycji na życzenie D’Annunzia o nazwie Acqua Nuntia. Jego 

twórczość przesiąknięta jest woniobrazami. Ten skandalista, bywalec stołecznych 

salonów, kronikarz życia towarzyskiego wyższych sfer adresował zawarte w jego 

twórczości aluzje do rzymskiej socjety, posługując się niezwykle obrazowym językiem, 

niespotykaną malarską wręcz obrazowością, muzycznością frazy i z nieprzeciętną 

zmysłowością, stąd liczne nawiązania do świata zapachów. Zwraca na to uwagę 

Joanna Szymanowska, podkreślając, że D’Annunzio:  

„[...] wprowadził w życie swoje wizje artystyczne, doskonalił język, czyniąc 

z niego nieznane dotąd prozie włoskiej narzędzie, które dzięki giętkości składni 
i użyciu specjalnie dobranego słownictwa mogło nie tylko wyrażać wszelkie 

odcienie uczuć, ale również stać się idealnym nośnikiem dla treści filozo-

ficznych, ideologicznych oraz programu estetycznego pisarza. D’Annunzio 
odmienił język włoskiej prozy. Italo Calvino, komentując słowa Carla Bo, że 

Landolfi był pierwszym po D’Annunziu włoskim pisarzem, potrafiącym zrobić 

z piórem wszystko, co chciał, wyraża pogląd, że tylko o dwóch pisarzach 

w całej historii literatury włoskiej da się powiedzieć, że czerpali umiejętnie 
i pewną ręką z całego zasobu języka włoskiego, dawnego i współczesnego, 

 
4 Simmel G., Most i drzwi. Wybór esejów, Ludzie i Rzeczy, Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2006, s. 202.  
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traktując go jako nieskończenie bogatą spuściznę, do której można sięgać 

często i z rozkoszą [...]”5. 

Powieść Il Piacere (1889 r.), Rozkosz Gabriele D’Annunzia nasycona jest 

zapachami. Już sam tytuł nasuwa skojarzenie związane z czymś pociągającym, przy-

jemnym. Główny bohater, Andrea Sperelli, miotany silnymi uczuciami, które żywi do 

kobiet, wprost otoczony jest ich zapachami. Ten młody artysta, esteta, wywodzący się 

z arystokratycznej rodziny, zgodnie z zaleceniami ojca pragnie prowadzić życie 

w duchu sztuki. Andrea jest chciwy wrażeń, rzuca się w życie w poszukiwaniu rozkoszy, 

przechodzi od jednej miłości do drugiej.  

Wśród rzymskich zabytków, monumentalnych budowli, obrazów, willi, ogrodów 

bogatych rzymskich książąt, wytwornych przyjęć i bali, koncertów, Andrea oddaje się 

rozkoszom miłości, przeżywa silne emocje, wywołane zapachem kobiet i miejsc 

spotkań kochanków.  

Spotkanie z księżną Eleną Muti, jak bohater określał – z tajemniczymi ustami kobie-

cych postaci Leonarda da Vinci, kojarzył Andrea z zapachem heliotropu, róż i jałowca. 

Te właśnie nuty będą mu towarzyszyły podczas oczekiwania na kochankę i w trakcie 

intymnych spotkań.  

Andrea, wtulając się w futro Eleny, wdychał rozkoszny dla jego powonienia zapach 

heliotropu:  

„[...] Elena taceva, avvolta nell’ampio mantello di lontra, con un velo su la 
faccia, con le mani chiuse nel camoscio. Egli aspirava con delizia il sottile 

odore di eliotropio esalante dalla pelliccia preziosa […]”6. 

Drobne kwiaty heliotropu, kształtem podobne do niezapominajek, wydzielają słodki 

zapach przypominający wanilię, który staje się najbardziej intensywny wieczorem. 

Heliotrop zawsze zwraca się ku słońcu i symbolizuje adorację oraz wieczną miłość. 

Heliotrop pobudzał Andreę, wąchając silnie działający na zmysły zapach, który nosiła 

Elena, Andrea pragnął go pić, posiąść: „[... ] Egli avrebbe voluto beverla, possederla in 

un qualche modo sovrumano […]”7. Kiedy Elena użyła innego zapachu, bohater 

natychmiast zwrócił na to uwagę.  

W pięknej Schifanoi, gdzie Andrea przebywał po ciężkiej chorobie pojawia się 

nowa fascynacja. Jest nią Donna Maria, kobieta czysta, słodka, dumna, wsłuchana 

w tajemnicze szepty wypełnionych wonią powiewów letniej nocy. Andrea czuł od niej 

zapach fiołków:  

„[...] Andrea si chinava verso di lei e […] sentiva l’odore delle viole, le 

comunicava un brivido di delizia [...] le violette di Donna Maria esalavano un 

profumo più forte […]”8. 

 
5. Szymanowska, J., Refleksje na marginesie polskich przekładów, Trionfo della Morte, Gabriela D’Annunzia, 

Refleksje na marginesie polskich przekładów, Trionfo della Morte Gabriela D’Annunzia, Italica 

Wratislaviensia, Wydawnictwo Adam Marszałek, Wrocław 2010, s. 68-69. 
6.Ibidem, s. 13, tłumaczenie własne: Elena milczała, otulona w szeroki płaszcz z norek, z woalką na twarzy, 
z dłońmi w zamszowych rękawiczkach. Wyczuwał delikatny zapach heliotropu z kosztownego futra.  
7 Ibidem, s. 62, tłumaczenie własne: chciał je pić, posiąść w nieludzki sposób.  
8 Ibidem, s. 271, tłumaczenie własne: Andrea nachylił się w jej stronę i poczuł zapach fiołków, wywołujący 

dreszcz rozkoszy (...) Fiołki Marii pachniały intensywnie. 
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Fiołki mają charakterystyczny ziemisty zapach, z drzewno-kwiatową nutą i symbo-

lizują skromność, niewinność oraz szczerość. Podobnie postrzega Andrea Donnę 

Marię. Kiedy kochankowie spotykają się w Rzymie, gdzie przebywa także Elena, obie 

kobiety „walczą” w wyobraźni bohatera. Obraz jednej przesłania drugą, stosownie do 

nastroju i chwili. Stosunek Andrei do Eleny i do Marii różni się także w sposobie 

inscenizacji, w scenografii tła, jakie komponuje dla miłosnych spotkań w mieszkaniu 

w Palazzo Zuccari. Do repertuaru doznań miłosnych z Eleną należał ogień w kominku, 

kwiaty, naczynia ze scenami mitologicznymi i z wierszami Owidiusza. Bladoniebieska 

kołdra wyszywana w znaki zodiaku i ze złotym słońcem pośrodku przykrywała jej 

nagie ciało. Elena była obrazem miłości „ziemskiej”.  

Inne tło przeznaczył Andrea dla uduchowionej, „niebiańskiej” miłości do Marii. Ich 

pokój zdobiły przedmioty sakralne i sceny z życia Matki Boskiej. W obu przypadkach 

chodziło o to samo, celem bohatera było uwiedzenie kobiet i przeżycie najwyższej 

przyjemności, przelotnego spełnienia, momentu rozkoszy. Andrea pozostawał wierny 

wpojonej przez ojca zasadzie: „habere non haberi” – czyli posiadać i nie być posia-

danym. Jedynym dobrem była dla niego przyjemność. A sztuka miłości uprawiana 

przez estetę, stała się subtelną grą wyobraźni i zmysłów.  

W powieści nie ma właściwie realnych opisów, są jedynie impresje, przetworzone 

w poetyckie obrazy, przesiąknięte kolorem oraz niezliczonymi zapachami. Andrea, 

niczym bohater Prousta, owładnięty miłosną pasją, posługuje się pamięcią zapachową, 

aby przywołać zapach swych kochanek i rozpoznawać je poprzez woń. Heliotropowo-

różany zapach Eleny kojarzy się z symbolem nieustanne adoracji, wyniosłości 

i arystokratyczności, a fiołkową woń emanującą od Marii utożsamia bohater z pokorą 

i cnotliwością. Zapachy te towarzyszą idealistycznym marzeniom bohatera i pięknym 

finezyjnym opisom Rzymu. 

3. Giuseppe Tommasi di Lampedusa 

Jak trafnie podkreśliła Cathy Newman, zapach i seks są ze sobą ściśle związane. 

Niewątpliwie pamięć i pragnienie to najistotniejsze elementy perfum, ponieważ 

reagujemy na zapachy żywiołowo, głęboko i natychmiastowo9.  

Takie wspomnienie silnych emocji związanych z pożądaniem kobiety, wyrażonych 

poprzez zapach, znajdujemy w opowiadaniu Giuseppe Tomasiego di Lampedusy 

(1896-1957) La Sirena, przetłumaczono w języku polskim na Profesor i Syrena 

(1961). Profesor, senator Rosario la Ciura przywołując na myśl spotkanie z syreną, 

również odwołuje się do węchowych wrażeń. Podczas rozmowy z Paolo Corberą, 

dziennikarzem z redakcji La Stampa profesor, specjalista od kultury greckiej na 

uniwersytecie w Pawii, a potem w Turynie, doktor honoris causa uniwersytetów 

w Yale, Harvard, Nowym Delhi, Tokio i innych uniwersytetach europejskich, powraca 

pamięcią do wyjątkowej podróży sprzed 50 lat na Sycylię. Wspomina piękno wyspy, 

morze, które ma jego zdaniem najpiękniejsze barwy, i jest najbardziej romantyczne ze 

wszystkich, jakie widział. Oczywiście zapachy rozmarynu, gajów cytrynowych 

i pomarańczowych i smaki odkryte na Sycylii, wiążą się ze wspomnieniem wyjątko-

wego spotkania. 

 
9 Newman C., Perfumy. Podróż w świat zapachów, Wydawnictwo G+J RBA Sp. z o.o. Spółka komandytowa, 

Warszawa 1998, s. 30. 
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„[...] Mówiliśmy więc o nieśmiertelnej Sycylii, o Sycylii jako zjawisku natury. 

O zapachu rozmarynu na zboczach Nebrodi, o smaku miodu z Mnelilli, 
o falowaniu kłosów na wietrze w dzień majowy, tak dobrze widocznym 

z Enny, o pustkowiach dookoła Syrakuz, o falach zapachów, którymi okoliczne 

gaje pomarańczowe i cytrynowe zalewają po prostu Palermo podczas tych 

szczególnych czerwcowych zachodów słońca [...]”10. 

Profesor dopytuje Paola o jeże morskie, czy podaje się je nadal przepołowione 

w tamtejszych nadmorskich trattoriach. Paolo dziwi się, że człowiek tego pokroju 

przejawia dziecinne łakomstwo wobec przeciętnie smakujących jeży morskich. 

Odpowiada, że mało kto je zamawia z powodu strachu przed tyfusem. 

„[...] A przecież to najwspanialsza rzecz, jaką macie tam na dole – przekonuje 

profesor – Te krwiste chrząstki, te imitacje narządów kobiecych, pachnące solą 

i algami. Jaki tyfus? Są równie niebezpieczne, jak wszystkie dary morza 
niosące śmierć, lecz zarazem i nieśmiertelność. Jak byłem u Orskiego 

w Syrakuzach, zażądałem ich kategorycznie. Co za smak! Co za boski widok! 

Najpiękniejsze wspomnienie moich ostatnich pięćdziesięciu lat! [...]”11.  

Podczas wizyty Paola u profesora podano właśnie jeże: „[...] On zajadał je zachłannie, 

lecz bez zadowolenia, skupiony, prawie smutny. Nie chciał nawet pokropić ich cytryną. 

– Te Wasze ciągłe zestawienia smaków! Jeż powinien mieć także zapach cytryny, 

cukier-czekolady, miłość – raju! [...] spod jego zwiędłych powiek spłynęły dwie łzy 

[...]”12. Były to łzy wywołane wspomnieniem.  

W wieku 24 lat profesor za namową przyjaciela, który udostępnił mu trzypokojowy 

domek, wyjeżdża na Sycylię. Tam spotyka miłość, o której opowiada Paolowi. Miłość 

niezwykłą, wręcz nierealną. Bo do syreny, która wyłoniła się z morza. Już w pierw-

szych słowach opowieści profesor przywołuje wspomnienie jej zapachu:  

„[...] Ona zdumiewająco zwinna, wynurzyła się z wody aż do pasa, zarzuciła 
mi ręce na szyję, owiewając mnie nie znanym dotąd zapachem [...] [...] Leżała 

na wznak z rękami skrzyżowanymi pod głową i ze spokojnym bezwstydem 

pokazywała delikatne włosy pod pachami, rozsunięte piersi, kształtny brzuch, 

a emanowało z niej to, co tak źle nazywałem zapachem – jakiś magiczny 
aromat morza, aromat budzącej się namiętności [...]13 Zaczęła mówić i tak jak 

przedtem zostałem oczarowany jej uśmiechem i zapachem, teraz uległem 

trzeciemu, największemu jej urokowi: czarowi głosu [...] Dobiliśmy do 
brzegu; wziąłem na ręce jej pachnące ciało [...] sączyła mi w usta pożądanie, 

które tak się ma do waszego ziemskiego, jak wino do mdłej wody [...]”14. 

Wspomnienie tej nieziemskiej miłości jest nostalgiczne. Niczym wspomnienia, 

które „[...] można traktować jako delikatne formy strzępiaste zarysowujące się na, jak 

moglibyśmy to nazwać, pamięciowym tle, które mogą być źródłem przyjemności w 

nieokreślonych stanach marzenia [...]”15. Wspólną cechą wyobraźni i pamięci jest 

 
10 Tomasi di Lampedusa G., Opowiadania, Profesor i Syrena, PIW, Warszawa 1964, s. 57. 
11 Ibidem, s. 57. 
12 Ibidem, s. 57. 
13 Ibidem, s. 67-68. 
14 Ibidem, s. 67-68. 
15 Ricoeur P., Pamięć, historia, zapomnienie, TAiWPN Universitas, Kraków 2006, s. 37. 
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bowiem obecność tego, co nieobecne – jak podkreśla Paul Ricoeur. Faktycznie profesor 

zdaje się śnić na jawie. Wyjątkowe spotkanie z syreną na zawsze odmienia jego życie, 

które wiąże się z samotnością. Jakaż kobieta mogłaby konkurować z syreną? Związki 

z innymi kobietami profesor traktuje z pogardą, porównując ich zapach do zapachu 

śmierci. A smak ich pocałunków do perwersji:  

„[...] Oto na co się człowiek naraża w obcowaniu z tymi ucharakteryzowanymi 

manekinami. I czy nie czuliście obrzydzenia, obcałowując przyszłe wasze 

zwłoki na cuchnących prześcieradłach? [...]16 [...] To od was nieuchronnie 
zalatywało trupim odorem [...] To okropne, że ty, i twoje przyjaciółki 

pogrążacie się w trującym bagnie waszej brudnej rozpusty [...]„17.  

 Zdaniem profesora nie ma kobiet wartych miłości. Tylko baśniowa przyjaciółka 

jest w stanie odmienić życie profesora, ale to odmienione życie traci bez niej smak. 

Aromat morza, z którego się syrena wyłoniła, jest aromatem namiętności. Przywołany 

przez profesora cytat z Szekspira: „A sea change into something rich and strange”. 

„What potions have I drunk of Syren tears”?18 staje się niemal wyrocznią jego losu. 

Profesor wpada bowiem do morza z pokładu okrętu „Rex” płynącego do Neapolu. Jego 

ciała nigdy nie odnaleziono. Profesor powraca więc do swego „pierwotnego oceanu”, 

morza, które jest wewnątrz nas, z naszym krążeniem krwi, stanowiącym odpowiednik 

przypływów i odpływów19, wody, z której się wywodzimy, w naszej idealistycznej 

postaci. 

4. Alberto Moravia 

Pisarzem dysponującym bogatą paletą zmysłów, na której właśnie powonienie ma 

służyć do wyrażenia uczuć, pożądania i tęsknot wobec kobiet, jest Alberto Moravia 

(1907-1990). W opowiadaniu pt. Polowanie ze zbioru opowiadań Una cosa è una cosa 

(1969 r.), Rzecz jest tylko rzeczą (1969 r.) odkrywamy zapach kobiety wraz z jego 

niuansami zmysłowości, seksualności, dzikości oraz zdrady. W humorystycznym 

opisie żony, bohater porównuje partnerkę i jej zapach z przeszłości do dzikiej 

zwierzyny. Tęskni niewątpliwie za takim właśnie obrazem kobiety, jak również charakte-

rystycznym zapachem, który wówczas rozpościerała, zapachem przypominającym 

cierpką woń zwierzęcej jamy „[...] Dawniej była dzika, to znaczy całkowicie 

niezawisła i nieobliczalna, ostatnio stała się oswojona, to znaczy zależna i w pewnym 

sensie niezawodna [...]”20. 

„[...] Była to dzikość na prywatny użytek, intymna, tajemnicza. Tak, kiedy 

moja żona szczotkowała długie rozpuszczone włosy, siedząc przed toaletką 
z oczyma utkwionymi w lustrze, miała w sobie dzikość samotnej przepiórki 

skaczącej po zalanych słońcem skibach albo czujnego lisa, który wysuwa się 

na polanę i staje by rozejrzeć się dookoła, nie pomknie dalej [...] Była dzika do 
tego stopnia, że czasami gdy wchodziłem do naszego pokoju, jej unoszący się 

w powietrzu zapach przypomniał mi cierpką woń zwierzęcej jamy […]”. 

 
16 Ibidem, s. 61. 
17 Ibidem, s. 62. 
18 Ibidem, s. 67, tłumaczenie własne: morze przemieniło się w coś drogiego i nieodgadnionego. Jaki napój 

magiczny piłem z syrenich łez. 
19 Ackerman D., Historia naturalna zmysłów, Książka i Wiedza, Warszawa 1994, s. 33. 
20 Moravia A., Polowanie, Rzecz jest tylko rzeczą, Czytelnik 1969, s. 96. 
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Obecnie żona stała się oswojona, jak zauważa bohater:  

„[...] Miałem do tej pory w domu lisa, przepiórkę; aż pewnego dnia 
stwierdziłem, że mam kurę [...] Wydaje się niejako automatem w kształcie 
ptaka: automatyczny krótki i dziarski krok, jakim się porusza, automatyczne 
dziobanie twarde i szybkie [...] automatyczne i pełne gotowości podkładanie 
się pod koguta, automatyczne składanie jaj gdzie popadnie i automatyczne 
gdakanie oznajmujące zniesienie jajka. Żegnaj przepiórko, żegnaj lisie. Co do 
zapachu, to nie przypominał mi on już naturalnej woni dzikich zwierząt; 
wyczuwałem w nim raczej chemiczną słodkawość francuskich perfum [...]”21.  

Pewnego dnia obserwując żonę wychodzącą z domu, bohater ponownie odkrywa 
w niej dawną urzekającą dzikość.  

„[...] Spojrzałem na nią i zadrżałem z radości: w ruchu, jakim obciągała 
i wygładzała na udzie czubkami długich i ostrych paznokci obcisłą spódnicę, 
odnalazłem tę dzikość, za którą ją dawniej tak kochałem. Była to króciuteńka 
chwila i w tej króciuteńkiej chwili pomyślałem: stała się znowu dzika, bo nie 
wie, że tu jestem i że ją obserwuję […]”22. 

Bohater decyduje się śledzić żonę, wybiega za nią i wsiada do autobusu, który 
wydaje mu się lasem z jego krzakami i drzewami, a żona siedzącym na gałęzi ptakiem. 
„[...] A w ustach, za zaciśniętymi zębami czułem cierpki i metaliczny smak polowania; 
i moje oczy, zazwyczaj ślamazarne i roztargnione, stały się bystre, natężone, uważne”23. 

Mężczyźni, którzy oglądali się za jego żoną, jak podkreśla bohater wyczuwali to, co 
on „[...] nieodparty, porywający i nieokiełznany powab jej tajemniczej dzikości […]24. 
Tymczasem żona spotyka się z młodym blondynem, który wsuwał jej rękę pod ramię. 
[...] Szli tak objęci wpół i potem, bez żadnych wstępów, zupełnie jak para dzikich 
zwierząt [...] wstąpili do jednej z owych ciemnych, ciasnych bram, żeby się całować 
[...]”25. 

Bohater obserwuje kochanków, wyczuwając „[...] w tej chwili jej witalność osiąga 
swój szczyt, tak jak dzieje się u dzikich zwierząt, kiedy się parzą i wrodzoną ich 
dzikość podwaja jeszcze gwałtowność instynktu miłosnego [...]”26. Ma ochotę rzucić 
się na blondyna z pięściami. Zdaje sobie jednak sprawę, że takie zachowanie „[...] 
unicestwiłoby nieuchronnie tę rzadką i cenną chwilę dzikości, którą śledził w ciemnym 
przesmyku bramy [...]”27.  

Gwałtowność instynktu miłosnego powiązał autor z zapachem, z czymś dzikim, 
zwierzęcym, zakazanym. Skojarzenia zapachowe w tym przypadku, nawiązują do 
zdrady, co jest jednym z częściej wykorzystywanych motywów w literaturze. Sięgnął 
po nie Moravia, opisując przeżycia bohatera, który korzysta z powonienia z jego 
ancestralnej i zwierzęcej roli, jako zmysłu instynktu zachowawczego, zmysłu tropiciel-
skiego, identyfikującego, który odgrywa ważną rolę w akcie uwodzenia. Dzięki 
zwierzęcym konotacjom, w tym zapachowym, które składają się na portret żony 
odczuwa podniecenie i utracone wcześniej zainteresowanie.  

 
21 Ibidem, s. 97. 
22 Ibidem, s. 98. 
23 Ibidem, s. 99. 
24 Ibidem, s. 100. 
25 Ibidem, s. 101. 
26 Ibidem, s. 101. 
27 Ibidem, s. 102. 
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5. Wnioski 

Jak już wspomniałam, powonienie w jego ancestralnym i zwierzęcym kontekście 

jest zmysłem instynktu zachowawczego, czyli zmysłem ostrzegawczym, identyfiku-

jącym, tropicielskim, reminiscencyjnym i ma duże znaczenie w akcie uwodzenia, co 

zaprezentowałam na przykładzie tekstów literatury włoskiej.  

Zapach charakteryzujący podmioty opisywane przez autorów nawiązuje do tych 

cech i odgrywa dużą rolę w relacji człowieka ze światem, z innymi osobami, ale także 

z samym sobą, podkreślając stan duchowy bohaterów. Jego rola w interakcji człowieka 

ze światem wydaje się znacząca w tworzeniu mentalnego obrazu zarówno miejsca, jak 

i portretu bohaterów. Zapach jest czymś ulotnym, jednak natarczywym i czasami 

wydaje się trudnym do opisania, jest też niepowtarzalny, jak odciski palców. Należy 

do sfery zmysłów, wrażeń silnie działających na emocje. Przekonujemy się o tym 

śledząc historie zaprezentowanych postaci literackich. Bohaterowie zdają się myśleć 

zmysłem węchu, wspominając (funkcja reminiscencji) i wyobrażając sobie partnerkę, 

odróżniając osobowość jednej od drugiej (funkcja rozpoznawcza), podążając tropem 

wyznaczonym przez ich woń (funkcja tropicielska) i opisując swoje emocje poprzez 

zapach. Splata się on często ze smakiem opisywanych potraw, obrazem przyrody, 

zwierząt, a nawet elementami aranżacji wnętrz.  

Analizując te wszystkie konotacje zapachu, w tym erotyczne na przykładach dzieł 

literackich, „bohaterowie są wiedzeni, niczym zwierz na polowaniu, smugą cudownej, 

magicznej wręcz woni” 28.  

Marian Bugalski zauważa, że: „[...] ich werbalna obecność w tekstach literackich 

często sytuuje się pomiędzy miłością duchową a zmysłową i jak się wydaje, do 

pewnego stopnia łagodzi tę ostrą dychotomię […] Zapachy, które tropi bohater 

literacki, zwracają uwagę na najważniejszą funkcję zmysłu powonienia, jaką jest 

zapamiętywanie i przypominanie sobie osoby, miejsc właśnie dzięki i poprzez woń. 

Badania naukowe wykazują na długotrwałość wspomnień zapachowych. Jak pisze 

Smith […] Nie ma drugiego urządzenia odbiorczego o wrażliwości równej zmysłowi 

węchu, jest on niezwykle precyzyjny, dokładny, a także wyjątkowo pamiętliwy”29. 

Zmysł węchu odróżnia się od wzroku również krzywą zapominania, na co zwróciła 

uwagę Diaconu: „[…] rozpoznawalność zapachów rozpoczyna się na niskim poziomie 

i pozostaje na nim stosunkowo długo […] i trafnie dodaje, iż pamięć olfaktoryczna jest 

wysoce osobista i emocjonalna, a naukowcy określili jej epizodyczny i sytuacyjny 

charakter – syndromem Prousta […]”30. 

Przyglądając się zapachom i powonieniu w zaprezentowanych tekstach włoskich 

wydaje się dyskusyjne stwierdzenie Beaty Hoffman, jakoby badania socjologiczne nad 

zmysłami, w tym nad powonieniem, czy tak silnie i na świecie związanym z nim 

zapachem, należą do rzadkości i to nie tylko w Polsce31. Autorka jako powód tego stanu 

raczy podaje trudności językowe i metodologiczne. Tymczasem zwłaszcza w ostatnich 

 
28 Kornacka B., Ucho, oko, ciało. O prozie młodych pisarzy lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych we 

Włoszech, Wydawnictwo naukowe UAM, Poznań 2013, s. 139. 
29 Smith A., Ciało, Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, Warszawa 1983, s. 440. 
30 Diaconu M., Zapach, Tożsamość i Pamięć. O konstytuowaniu podmiotu poprzez zapach, Sztuka i Filozofia 

2004, s. 66. 
31 Hoffman B., Perfumy. Uwarunkowania kulturowo-społeczne, Oficyna Wydawnicza Impuls Warszawa 

2013, s. 9.  
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latach i obecnie zauważyć można duże zainteresowanie zmysłem powonienia w otacza-

jącym nas świecie, a na przykładzie dzieł literackich można mówić o tym zaintere-

sowaniu od czasów najdawniejszych. Dotyczy to zarówno analizy dzieł literackich, 

w których motyw zapachu stanowi odniesienie do indywidualnej wrażliwości zmysłowej 

i językowej autorów, na co zwróciłam uwagę, prezentując wybrane teksty literatury 

włoskiej, jak również badań nad zmysłem powonienia. Wynika z nich jednoznacznie, 

że zapach stał się elementem służącym do prezentacji emocji. Zaprezentowani przeze 

mnie bohaterowie poznają kobiety i świat swoich odczuć przede wszystkim poprzez 

węch. To on łączy się z myślą. A owa myśl czuje zapachy, zdaje się podpowiadać, jak 

za pomocą doznań tego jednego zmysłu możliwe jest odczuwanie pożądania, miłości, 

tęsknoty oraz złożoności świata, a tym samym zrozumienie siebie oraz naszych 

najskrytszych emocji zamkniętych w tworzonym mentalnie portrecie zapachowym. 
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Zapachowy portret kobiety w literaturze włoskiej na przykładzie dzieł Gabriele 

D’Annunzia, Giuseppe Tomasiego di Lampedusy i Alberta Moravii 

Streszczenie  

Kobieta w literaturze włoskiej, przez wieki jest przedstawiana jako bogini, matka, żona, kochanka, obiekt 

pożądania i zazdrości. Jest przedmiotem natchnienia pisarzy, ale także przyczyną ich cierpień. Literatura 

włoska, podobnie jak włoski styl czy temperament ściśle związana jest z barwą, dźwiękiem oraz wrażeniami 

olfaktorycznymi, zatem nasycona jest silnymi doznaniami emocjonalnymi.  

Zmysł węchu, najbliższy mózgowi, jest zmysłem uczuć, pożądania, wyobraźni oraz wspomnień. Lucien 

Febvre, zajmujący się historią powonienia, trafnie zaobserwował, że „węch wzbudza psychikę głębiej niż 

słuch lub wzrok; zdaje się sięgać do korzeni życia”. Wytłumaczyć to możemy bliskością zmysłu węchu 
z mózgiem i jego reakcji na zapachy. Ważna okazuje się zależność przetwarzania bodźców zapachowych 

i emocjonalnych, do których mózg angażuje podobne obszary, struktury układu limbicznego. Stąd istnieje 

korelacja pomiędzy zdolnością rozpoznawania emocji, pamięcią i zapachami. 

Zmysł powonienia dysponuje szybką ścieżką dostępu do decyzyjnych struktur w naszym mózgu. Omija 

świadomość, motywując do określonych emocji. Akt wąchania odgrywa zatem znaczącą rolę w tworzeniu 

mentalnego obrazu osoby. Wpływa na odbiorcę zarówno bezpośrednio, wzbudzając konkretne reakcje 

fizjologiczne, jak i pośrednio, wywołując określone skojarzenia. I w tym właśnie kontekście prześledzę 

znaczenie zapachu i jego konotacje w twórczości włoskich pisarzy na przykładzie bohaterek literackich.  
Zapach służy portretowaniu kobiet, przywoływaniu w pamięci zdarzeń, sytuacji, miejsc z przeszłości. 

Przeżyte doznania olfaktoryczne niosą ze sobą pewne znaczenia, przekształcone w symbole, wskazówki 

pozwalające zrozumieć osobowość bohaterki, atmosferę spotkania, jak również stan emocjonalny.  

Na podstawie przykładów bohaterek literackich u D’Annunzia, Lampedusy i Moravii zaprezentuję, jak 
zapach odzwierciedla najskrytsze doznania zmysłowe i uczucia, co świadczy o literackiej wrażliwości 

twórców. Przyjrzymy się palecie słów, określających zapach roślin, najczęściej kwiatów, perfum ukochanej, 

którą pisarze wykorzystują do opisu emocji. Bohaterowie zdają się myśleć zmysłami, poznają świat przede 

wszystkim poprzez węch, który łączy się z myślą. A owa myśl czuje zapachy, zdaje się podpowiadać, jak 
za pomocą doznań tego zmysłu możliwe jest odczuwanie złożoności świata, zrozumienie siebie i naszych 

emocji. 
Słowa kluczowe: zapach, zmysł powonienia, emocje, pamięć, kobieta 
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Roman Marcinkowski1 

Społeczna rola kobiety według Miszny2 

1. Wprowadzenie 

Miszna, stanowiąca istotę judaizmu rabinicznego, w wielu miejscach odnosi się do 

tematyki kobiecej, a nawet poświęca temu zagadnieniu jeden z sześciu jej działów, 

zwany Naszim (Kobiety). Rozpatruje się tu w kontekście prawnym różne aspekty bycia 

kobietą od urodzenia aż do śmierci. Artykuł obejmuje takie zagadnienia, jak: klasyfikacja 

wiekowa kobiety i jej szacunkowa wartość, sposoby wzięcia za żonę i przeszkody 

z tym związane, kontrakt małżeński (ketuba), prawa oraz obowiązki żony i męża, jego 

podejrzenia wobec niej o niewierność, powody i sposoby oddalenia żony – list rozwo-

dowy (get), a także próbę określenia przez mędrców rabinicznych natury i charakteru 

kobiety. 

2. Klasyfikacja wiekowa kobiety 

Wiek kobiety od jej urodzenia aż do śmierci dzieli się zwykle na trzy etapy:  

1) ktana – dosł. ‘mała’, czyli nieletnia, do 12. roku życia, 2) naara – panna, od 12. do 

12,5. roku, 3) bogeret – dorosła, od 12,5. roku + 1 dzień. Traktat Miszny Nida 

(Menstruacja) ujmuje to następująco: 

„Mędrcy przenośnie odnieśli się do kobiety: [Ona jest jak] niedojrzała figa 

albo dojrzewająca figa, albo całkiem dojrzała figa: ‘niedojrzała figa’ – kiedy 
jest jeszcze dzieckiem; ‘dojrzewająca figa’ – to jest czas jej panieństwa (w obu 

tych etapach wiekowych jej ojciec ma prawo do tego, co ona znajdzie i do 

dzieła jej rąk, może [także] unieważniać jej śluby); a ‘całkiem dojrzała figa’ – 
gdy minął czas jej panieństwa, kiedy jej ojciec bezpowrotnie nie ma nad nią 

władzy” (Nid 5,7)3. 

Powyższy fragment Miszny wskazuje wyraźnie, że dziewczynka mieszkająca 

w domu ojca podlega prawnie jego decyzjom. Należy dodać, że kiedy wyjdzie za mąż, 

jest uzależniona od decyzji męża. 

Zwykle oznaką dojrzałości było pojawienie się dwóch włosów na łonie4. Miszna 

w odniesieniu do dorastającej kobiety precyzuje to zagadnienie: 

„Jakie są oznaki jej [dojrzałości]? Rabi Jose Haglili mówi: ‘Odkąd pojawi się 

fałdka pod jej piersiami’. Rabi Akiwa mówi: ‘Odkąd jej piersi się pochylą’. 

Ben Azzaj mówi: ‘Odkąd ściemnieją jej sutki’. Rabi Jose mówi: ‘Kiedy 

 
1 r.marcinkowski@uw.edu.pl, Zakład Hebraistyki, Wydział Orientalistyczny, Uniwersytet Warszawski, 

https://www.uw.edu.pl/. 
2 Praca naukowa finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą 

Narodowy Program Rozwoju Humanistyki w latach 2020-2025, nr projektu 22H 18 0183 87. 
3 Wszystkie cytaty z tekstów oryginalnych według autorskiego przekładu. Skróty nazw traktatów 

talmudycznych za: Marcinkowski R., (red.) Miszna: Zeraim (Nasiona), Wydawnictwo DiG, Warszawa 2013, 

s. 16-17, cytowane dalej jako: Miszna: Zeraim (Nasiona). 
4 Por. Ter 1,3; Jew 7,4; Kid 1,2; Sanh 8,1.4; Nid 5,8.9; 6,1,11.12. 

mailto:r.marcinkowski@uw.edu.pl
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położy[sz] palec na koniuszku sutka, to on się wciśnie, a potem wróci [na 

swoje miejsce]” (Nid 5,8). 

Jak widać, nie ma w Misznie tematów tabu, a Mędrcy byli dociekliwi i starali się 

być precyzyjni w swych opiniach. 

3. Szacunkowa wartość kobiety w porównaniu z mężczyzną 

W przypadku wykupienia się od złożonego ślubowania lub ślubu ofiarowania na 

rzecz świątyni jakichś wartości pieniężnych osobę traktowano jak sprzedawanego 

niewolnika. Miszna za Kpł 27,3-7 podtrzymuje szacunkowe relacje w ocenie wartości 

kobiety w porównaniu z mężczyzną, co ilustruje poniższa tabela5:  
wiek mężczyzna kobieta 

20-60 lat  50 szekli 30 
5-20 lat  20 10 

od miesiąca do 5 lat 5 3 

powyżej 60 lat 15 10 

4. Sposoby wzięcia kobiety za żonę 

Traktat Miszny Kiduszin (Zaślubiny, dosł. ‘Poświęcenie’) podaje trzy sposoby 

wzięcia kobiety za żonę: nabywa się ją za pieniądze, na mocy dokumentu prawnego 

lub przez stosunek seksualny (z zamiarem małżeństwa):  

„Kobietę6 nabywa się na trzy sposoby, a ona sama wykupuje się na dwa 

sposoby. Nabywa się [ją] za pieniądze, na [mocy] dokumentu7 i przez stosunek 
seksualny8. Za pieniądze – Szkoła Szammaja mówi: Za denara lub 

równowartość denara9. Szkoła Hillela zaś mówi: Za perutę lub równowartość 

peruty. A ile wynosi peruta? Jedną ósmą italskiego isara. Sama zaś wykupuje 

się na [mocy] dokumentu rozwodowego10 lub [w związku] ze śmiercią męża. 
Jewamę11 nabywa się przez stosunek seksualny, a ona sama wykupuje się 

przez chalicę12 lub przez śmierć jawama13” (Kid 1,1). 

 
5 Miszna odnosi się do tego zagadnienia w różnych miejscach, np. Meg 4,3; Sanh 1,3; Ar 1,1nn. 
6 Sposoby pojmowania kobiety za żonę i etapy zawarcia związku małżeńskiego omówiono w rozdziale 

Kluczowe zagadnienia porządku Naszim, w: Marcinkowski R., Miszna: Naszim (Kobiety), Wstęp, przekład 

z języka hebrajskiego i opracowanie: Roman Marcinkowski, Wydawnictwo DiG – Edition La Rama, 
Warszawa-Bellerive-sur-Allier 2016, s. 31-51, cytowane dalej jako: Miszna: Naszim (Kobiety).  
7 W którym mężczyzna oświadcza, że bierze ją sobie za żonę, por. Albeck Ch., Szisza Sidre Miszna (hebr. 

Sześć Porządków Miszny), The Bialik Institute Jerusalem and Dvir Publishing House, Jeruszalaim 

(Jerozolima) 2008, s. 313, cytowane dalej jako: Albeck III. 
8 Z zamiarem małżeństwa. 
9 Mąż nie może dać jej mniej niż denara lub jego równowartość, por. tabelę Ważniejsze monety, wagi miary, 

Miszna: Zeraim (Nasiona)…, s. 323-325. 
10 Hebr. get – ‘dokument rozwodowy’, ‘list rozwodowy’. 
11 Jewama – bezdzietna bratowa, wdowa po bezdzietnie zmarłym bracie. To zagadnienie zostało dokładnie 

omówione w traktacie Jewamot. 
12 Chalica – zwyczaj omówiony szczegółowo w dwunastym rozdziale traktatu Jewamot, podczas tego 

obrzędu jewama zdejmuje but z nogi jawama i w ten symboliczny sposób uwalnia się z obowiązku 
małżeństwa lewirackiego, co umożliwia jej wyjście za mąż za kogoś innego. 
13 Jawam – szwagier, którego obowiązkiem jest poślubienie bratowej, wdowy po bezdzietnie zmarłym bracie 

i wzbudzenie zmarłemu potomstwa. Może również poddać się obrzędowi chalicy, który zwalnia bezdzietną 

bratową z obowiązku wyjścia za szwagra. 
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Potwierdzenie tego znajdujemy w traktacie Ketubot, gdzie mówi się, że ojciec ma 

prawo do poświęcenia (hebr. kiduszin) córki za pieniądze, poprzez kontrakt i przez 

kontakt fizyczny z mężczyzną: 

„Ojciec ma prawo względem swojej córki14 do zaślubienia jej15 za pieniądze16, 
na [mocy] kontraktu lub przez stosunek seksualny17; ma też prawo do tego, co 

ona znajdzie i do dzieła jej rąk18 oraz do anulowania jej ślubów19; a także 

otrzymuje jej get20, ale nie może korzystać z jej własności za jej życia21. Jeśli 

ona zostanie poślubiona22, to jej mąż ma do niej większe od jej ojca [prawo], 
ponieważ może [dodatkowo] korzystać z jej własności za jej życia23; ma też 

obowiązek ją utrzymywać, wykupić [z niewoli] i pochować. Rabi Jehuda 

mówi: ‘Nawet najbiedniejszy w Izraelu nie może mieć mniej niż dwa flety 

i [jedną] płaczkę24” (Ket 4,4). 

Przypomnijmy, że w czasach Miszny wyróżniano dwa główne etapy: erusin, znane 

jako kiduszin, oraz nisuin. Terminy erusin – dosł. ‘zaręczyny’ i kiduszin – dosł. 

‘poświęcenie’ oznaczały zaręczyny, dziewczynę poświęcano temu jednemu męż-

czyźnie i była zabroniona dla innych. Wtedy zwykle spisywano kontrakt małżeński 

zawny ketubą. Narzeczona mieszkała jednak w domu jej ojca do drugiego etapu 

zawarcia małżeństwa nisuin, co dla dziewicy trwało zwykle około roku. Podczas 

drugiej ceremonii nisuin – dosł. ‘przenosiny’, jak sama nazwa wskazuje, przenoszono 

dziewczynę z domu ojca do domu męża. Decydującym momentem nisuin, zwanym 

także chupa – dosł. ‘baldachim’, było wejście pod chupę, dziewczyna wchodziła tam 

jako panna, a wychodziła jako mężatka. Dopełnienie małżeństwa odbywało się 

w pierwszą noc po ślubie i wówczas kobieta nabywała pełne prawa żony. Miszna nie 

 
14 Która ma mniej niż dwanaście i pół roku (ktana lub naara) i nie jest jeszcze dorosła. 
15 Hebr. kiduszeiha – dosł. ‘poświęcenia jej’. 
16 Ojciec dziewczyny otrzymuje pieniądze od jej narzeczonego. 
17 Wolno ojcu zezwolić na zaręczyny jego córki przez stosunek seksualny, por. Albeck III 101; Por. Kehati P., 

Misznajot mewoarot, Dfus Chemed, Jeruszalaim 2003 oraz przekład na język angielski: Kehati P., The 

Mishnah. A New Translation With a Commentary, (Transl.) Rafael Fisch, Maor Wallach Press, Jerusalem 
1994 (cytowane dalej jako: Kehati), Ket 4,4. 
18 Ojciec ma prawo sprzedać swoją córkę, tym bardziej ma prawo do tego, co ona zapracuje, por. Danby H., 

The Mishnah. Translated from the Hebrew with Introduction and Explanatory Notes, Peabody, 

Massachusetts: Hendrickson Publishers Marketing, LLC, Peabody, Massachusetts 2016 (cytowane dalej jako: 
Danby), s. 250. 
19 Por. Lb 30,6. 
20 Jeśli np. została rozwiedziona po zaręczynach (erusin), jako naara. Tak jak ojciec ma prawo zaręczyć 

swoją nieletnią (ktana lub naara) córkę, tak samo też ma prawo do jej listu rozwodowego od narzeczonego 
(arus), por. Albeck, tamże; Kehati, tamże. 
21 Hebr. eino ochel perot bechajeha – dosł. ‘nie spożywa produktów za jej życia’. Chodzi tu np. o własność, 

którą odziedziczyła po dziadku ze strony matki. Ojciec może przejąć tę własność dopiero po jej śmierci, por. 

Albeck III 101; Kehati, Ket 4,4. 
22 Wyjdzie za mąż (nisuin – przenosiny do domu męża). 
23 Mąż przejmuje te same prawa, które miał ojciec, np. do tego, co ona znajdzie lub do tego, co zapracuje lub 

do anulowania jej ślubów, a ponadto może korzystać z jej własności za jej życia, czego nie wolno było jej 

ojcu. W przypadku śmierci męża lub gdyby ją oddalił, ta własność pozostaje w jej rękach, a jeśliby ona 
zmarła za jego życia, to mąż to odziedziczy. Por. Ket 5,1; Albeck, tamże. 
24 Przyjętym zwyczajem podczas pogrzebu było zamawianie mówcy pogrzebowego, grających na fletach 

i płaczki. Rabi Jehuda utrzymuje, że nawet na pogrzebie żony najbiedniejszego spośród Izraelitów nie mogło 

zabraknąć dwóch fletów i płaczki, por. Albeck, tamże; Kehati, tamże. 
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wyróżnia szczególnie etapu wstępnego kojarzenia małżeństw, zwanego później 

sziduchin (swatanie). Współcześnie erusin łączy się z nisuin, stąd też prawa dotyczące 

kiduszin nie mają zastosowania. 

5. Przeszkody w kojarzeniu małżeństw 

Jest rzeczą oczywistą, że więzy krwi stanowiły ważną przeszkodę w kojarzeniu 

małżeństw. Uzasadnienie podaje Księga Kapłańska25, według której zakazane są 

małżeństwa w linii prostej pomiędzy ojcem i córką, matką i synem (Kpł 18,7), ojcem 

i wnuczką (18,10); w linii bocznej pomiędzy bratem i siostrą (18,9), także z siostrą 

przyrodnią26, dalej pomiędzy siostrzeńcem i jego ciotką27, macochą i pasierbem (Kpł 

18,15; 20,22), zięciem i teściową (Kpł 20,14; Pwt 27,13), następnie pomiędzy 

mężczyzną i córką lub wnuczką kobiety, z którą się ożenił (Kpł 18,17), pomiędzy męż-

czyzną i żoną jego stryja (Kpł 18,14; 20,20) oraz pomiędzy mężczyzną i jego bratową 

(Kpł 18,16; 20,21 – z wyjątkiem prawa lewiratu – Pwt 25,5-10). Zakazane było również 

małżeństwo jednocześnie z dwiema siostrami28. Bardziej bezwzględne przepisy regulo-

wały małżeństwa kapłanów. Według Biblii hebrajskiej, która jest podstawą Miszny 

i całego Talmudu29, kapłan nie mógł poślubić prostytutki ani rozwódki (Kpł 21,7), ani 

też wdowy, o ile nie była (wcześniej) żoną kapłana (Ez 44,22). Arcykapłan natomiast 

mógł poślubić tylko raz i tylko dziewicę izraelską (Kpł 21,13-14)30. 

Poniższa tabela zawiera porównanie zakazów biblijnych w odniesieniu do 

talmudycznych w kontekście zabronionych relacjach intymnych ze względu na stopień 

pokrewieństwa31. 
Zabronione związki małżeńskie ze względu na więzy krwi 

zakazy biblijne rozszerzenie talmudyczne  

a. linia wstępna (wstępni) 

matka babcia (ze strony ojca lub matki) 

b. linia zstępna (zstępni) 

 córka  wnuczka syna lub córki 

 wnuczka 

c. pokrewieństwo w linii bocznej 

siostra i półsiostra (z prawego lub 

nieprawego łoża) 

siostra dziadka 

siostra babci 

siostra ojca  

siostra matki   

 
25 Szczególnie Kpł 18,10: ‘Nikt z was nie będzie się zbliżał do ciała swego krewnego, aby odsłonić jego 

nagość’. 
26 Praktykowane w czasach patriarchów, później zakazane, por. Kpł 20,17; 18,1. 
27 Praktykowane jeszcze w czasach Mojżesza (Kpł 18,12-13; 20,19), później zakazane (Wj 6,20; Lb 26,59). 
28 Por. Kpł 18,18. Praktykowane wcześniej, np. Jakub pojął jednocześnie (w odstępstwie tygodnia) dwie 

siostry, córki Labana − Leę i Rachelę, por. Rdz 29,21-30. 
29 Miszna wraz z całym Talmudem stanowią przede wszystkim komentarz i aktualizację Prawa pisanego 

(Tora szebichtaw). Twierdzi się jednak, że tannaici – twórcy Miszny, w przeciwieństwie do amoraitów – 

autorów większej części Talmudu, stawiali bardziej na niezależność Prawa ustnego (Tora szebealpe). 
30 Por. Marcinkowski R., Paradygmaty religijności w judaizmie rabinicznym. Miszna i inne teksty 
talmudyczne o szabacie, święcie, półświęcie i powszedniości, Wydawnictwo Antykwa, Kraków 2004, s. 115-

116, cytowane dalej jako Paradygmaty. 
31 Tabelę sporządzono za Polish D.,  מעגלי צדק Rabbi’s Manual, Central Conference of American Rabbis, New 

York 1988, s. 235-236.  
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Istotną przeszkodę w kojarzeniu małżeństw obok więzów krwi stanowiła hierarchia 

społeczna. Traktat Miszny Kiduszin (Kid 4,1) omawiający sposoby kojarzenia mał-

żeństw przedstawia podział Judejczyków powracających z wygnania babilońskiego. Ze 

względu na urodzenie i pochodzenie wyróżnia się tu dziesięć grup społecznych: 

kapłanów32, lewitów, zwykłych Izraelitów, niepełnowartościowych kapłanów33, kon-

wertytów, uwolnionych niewolników, mamzerów34, natinów35, milczących36 i znajdy37. 

Ta sama lekcja Miszny poucza dalej:  

„[Rody] kapłańskie, lewickie i [zwykłych] Izraelitów mogą wchodzić we wzajemne 

[relacje małżeńskie]. [Rody] lewitów, [zwykłych] Izraelitów, niepełnowartościowych 

kapłanów, prozelitów i uwolnionych niewolników mogą [również] wchodzić we wza-

jemne [relacje małżeńskie]. [Rody] prozelitów i uwolnionych niewolników, mamzerów 

i netinów, milczących i znajd, oni wszyscy mogą wchodzić we wzajemne [relacje 

małżeńskie]” (Kid 4,1). 

6. Kontrakt małżeński – ketuba 

Dla podkreślenia wagi dokumentu małżeńskiego, zwanego ketubą, należy przypom-

nieć, że majątek przechodził z ojca na synów, a córki miały zapewnione utrzymanie, 

dopóki mieszkały w rodzinnym domu. Po wyjściu za mąż zapewnienie utrzymania 

żony spadało na męża, dopóki pozostawała w małżeństwie. Ketuba służyła obronie 

interesów kobiety, zapewniając jej utrzymanie na wypadek rozwodu lub śmierci męża 

(Ket 11a, Jew 89a). Początkowo ustaloną w ketubie sumę deponowano w domu ojca 

małżonki, później przekazywano to jej samej. W obu jednak przypadkach nie chroniło 

to kobiety przed rozwodem, o którym decydował mąż, niejednokrotnie nawet z błahej 

przyczyny. Za sprawą rabiego Szimona ben Szetacha (ok. 80 r. n.e.) zezwolono 

mężowi dysponować kwotą ketuby, której poręczeniem stawał się od tej pory cały jego 

majątek. Przybrało to formę pisemną: ‘Cały mój majątek jest poręczeniem twojej 

ketuby’ (Ket 82b). W ten sposób zobowiązania majątkowe męża powstrzymywały go 

przed lekkomyślną decyzją o rozwodzie. Roszczenia ketuby nie ograniczały się jedynie 

do zabezpieczenia finansowego, którego wartość najczęściej pomniejszano38. Mąż 

zobowiązywał się także do wykupienia żony z niewoli (jeśliby się do niej dostała) 

i ponownego wzięcia jej za żonę (Ket 82b), leczenia w chorobie (Ket 4,9), a gdyby 

została wdową – zapewnienia jej bytu w jego domu (Ket 4,12), gwarantował synom 

 
32 W szerszym znaczeniu chodzi tu o członków rodów kapłańskich. 
33 Hebr. chalal – kapłan urodzony z kobiety, której nie wolno było wyjść za kapłana, np. ze związku wdowy 

z arcykapłanem lub rozwiedzionej (gerusza – ‘oddalona’) ze zwykłym kapłanem, por. Jew 9,1; Kid 4,1. 
34 Hebr. mamzer (r.m.), mamzeret (r.ż.) oznacza dziecko z nieprawego łoża – cudzołóstwa lub kazirodztwa. 
Zakazani byli w związkach małżeńskich dla ogółu Izraela. 
35 Natin − hebr. ‘poddany’, oznacza także ‘sługę Świątyni’. Według 1Krn 9,2; Ezd 2,43; 8,20 oraz Neh 3,26 

termin ten odnosi się do potomków Gibeonitów, których Jozue przeznaczył na niewolników świątynnych 

(por. Joz 9,27), a Saul tępił ich, aby nie weszli do społeczności Izraela. W czasach talmudycznych prawie nie 
było natinów, a później zupełnie wyginęli. Por. Steinzaltz, A., Madrich leTalmud (Przewodnik talmudyczny), 

Beit Hotsaat Keter, Jeruszalaim (Jerozolima) 2001 (cytowane dalej jako: Steinzaltz 2001), s. 193-194. 
36 Traktat Kiduszin wyjaśnia, że milczący (hebr. szetuki) to każdy, kto zna tożsamość swej matki, ale milczy 

zapytany o ojca (Kid 4,2). 
37 Znajda, hebr. asufi – ten, (kogo znaleziono na bazarze lub na ulicy) kto nie zna ani ojca, ani matki, por. Kid 

4,2; Steinzaltz 2001, s. 141. 
38 Traktat Miszny Gitin podaje przykład nieużytków jako odpowiedniego rodzaju ziemi w rozliczeniu 

wartości ketuby (Git 5,1). 
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prawo dziedziczenia sumy określonej w dokumencie (Ket 4,10), a córkom zapewniał 

utrzymanie aż do ich wyjścia za mąż (Ket 4,11). Małżonek miał prawo również dodać 

jakąś sumę pieniędzy do kwoty ketuby39, co zaznaczano pisemnie w niej lub 

w oddzielnym dokumencie, nazywanym ‘dodatkiem do ketuby’40. Za obowiązkowe 

przyjęto minimum, które mąż na mocy nakazu rabinicznego powinien wypłacić, nawet 

jeśli w ketubie podano mniejszą sumę lub w ogóle jej nie spisano. Oprócz wartości 

właściwej ketuby i dodatku do niej mąż był zobowiązany jeszcze wypłacić równo-

wartość wniesionego przez żonę posagu41, którym dysponował. Mógł także do wartości 

posagu dołożyć określoną sumę, co nazywano ‘dodatkiem do posagu’42 i od najdaw-

niejszych czasów przyjęto, że stanowić on będzie połowę wartości posagu. W przypadku 

śmierci lub rozwodu wartość posagu podlegała zwrotowi, co określano terminem 

‘mienie żelaznej trzody’43. Ketuba na mocy nakazu rabinicznego stała się szybko 

warunkiem koniecznym przy zawieraniu związków małżeńskich, co w istocie dawało 

kobiecie gwarancję lepszego bytu i chroniło ją przed pochopną decyzją męża44. 

W sprawach szczegółowych decydował jednak miejscowy zwyczaj45. 

Ketuba, oznaczająca dokument ślubny, zawierający finansowe zobowiązania męża 

wobec żony na wypadek jego śmierci lub rozwodu, w Misznie występuje najczęściej 

w znaczeniu samej sumy zaznaczonej w dokumencie. W sprawie ketuby i oszacowania 

jej wartości rabini ustalili następujące prawa: 1) ketuba dziewicy wynosi dwieście zuz46, 

2) ketuba kobiety, która miała już stosunki seksualne, np. wdowy lub rozwiedzionej, 

wynosi o połowę mniej, czyli sto zuz (jedną minę), 3) jeśliby kobieta zawarła kontrakt 

małżeński na warunkach, że jest dziewicą, a okazałoby się, że miała wcześniej stosunki 

seksualne, traci swoją ketubę. 

7. Prawa i obowiązki żony i męża  
O obowiązkach żony wobec męża poucza piąty rozdział traktatu Ketubot. Wymienia 

się tu jej następujące prace: mielenie mąki, pieczenie i pranie, gotowanie i karmienie 

piersią dziecka, ścielenie łóżka mężowi oraz przędzenie wełny. Jeśli żona wprowadziła 

do domu niewolnicę, to nie miele mąki ani też nie piecze i nie pierze. Jeśli pozyskała 

dwie niewolnice, to również nie gotuje i nie karmi piersią dziecka. Jeśli ma trzy 

niewolnice w domu, to nie ścieli także łóżka i nie przędzie wełny. Jeśli posiada cztery 

niewolnice, to może siedzieć na honorowym miejscu (Ket 5,5). Nie wszyscy jednak 

mędrcy się z tym zgadzają. Np. rabi Eliezer nakazuje żonie przędzenie wełny, nawet 

jeśli sprowadzi sto niewolnic47.  

 
39 Podstawowa kwota ketuby ustalona była w jej głównym dokumencie, nazywanym ikar ketuba. 
40 Hebr. tosefet ketuba, por. Ket 54b. 
41 Aramejskie nedunja. 
42 Hebr. − aram. tosefet nedunja. 
43 Hebr. nichse con barzel – obejmowało wszystko, co żona wniosła do małżeństwa i co mąż zobowiązał się 

wypłacić w ketubie. Po ślubie należało do niego i mógł tym dowolnie dysponować. W sytuacji, jak wyżej, 

należało zwrócić wszystko, zgodnie z tym, co było zapisane w dniu ślubu, por. Steinzaltz 2001, s. 192. 
44 Z czasem ketuby zaczęły tracić na wartości, a zyskiwać na bogatym zdobieniu. 
45 Por. Marcinkowski R., Paradygmaty…, s. 118-119. 
46 Zuz − to samo co dinar (denar) oznacza zarówno monetę, jak i jednostkę wagi (1/2 szekla), por. tabelę 

Ważniejsze monety, wagi miary, Miszna: Zeraim (Nasiona), s. 323-324. 
47 Ponieważ jego zdaniem bezczynność prowadzi do nierządu. Por. Ket, 5,5. 
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Wyżej wskazano już podstawowe obowiązki męża wynikające z ketuby. Traktat 

Miszny Ketubot nie zapomina o obowiązku prokreacji. Na podstawie nakazu Tory 

zawartego w Księdze Wyjścia 21,10 rabi Eliezer sprecyzował obowiązek małżeński 

wobec żony. Próżniacy i bezrobotni powinni spełniać go codziennie, robotnicy dwa 

razy w tygodniu, poganiacze osłów – raz na tydzień, poganiacze wielbłądów – raz 

w miesiącu, a żeglarze – raz na sześć miesięcy (Ket 5,6). Odmawiającej mężowi posta-

nowiono odejmować z jej ketuby od trzech i pół do siedmiu denarów tygodniowo. Jeśli 

to mąż sprzeciwia się swej żonie, to dodaje się do jej ketuby od półtora do trzech 

denarów tygodniowo (Ket 5,7). Traktat Jewamot uzupełnia opinię. Przykazanie o byciu 

płodnym i rozmnażaniu się48 spada na mężczyznę, a nie na kobietę. Nie powinien więc 

powstrzymywać się od wypełniania go, chyba że ma już dzieci. Szkoła Szammaja 

mówi: ‘Dwóch synów’, a Szkoła Hillela: ‘Syna i córkę’ (Jew 6,6). Obowiązkiem męża 

było przede wszystkim utrzymanie żony oraz dopełnienie kontraktu ślubnego, który 

nie spełniał wymogów (Ket 4,7-12; 5,1)49. W czasach Miszny mąż miał obowiązek 

przeznaczyć rocznie na ubrania dla żony 50 zuz (Ket 5,8-9). 

8. Podejrzenia o niewierność 

Termin hebr. sota oznacza kobietę zamężną podejrzaną o niewierność, którą mąż 

wcześniej przestrzegł przed przebywaniem na osobności z konkretnym mężczyzną. 

Prawa dotyczące sota zawiera Lb 5,11-31. Mędrcy wyjaśniają, że kobieta może stać się 

podejrzaną tylko przy spełnieniu dwóch warunków: 1) mąż musi ją najpierw przestrzec 

przed spotkaniem się z innym określonym mężczyzną w odosobnionym miejscu,  

2) a ona pomimo ostrzeżenia wejdzie z tym mężczyzną do tajemnego miejsca na 

wystarczająco długo, żeby się splugawić lub żeby tylko mąż mógł nabrać wobec niej 

podejrzeń o niewierność. Właśnie taką kobietę, którą mąż najpierw przestrzegł przed 

spotkaniem z określonym mężczyzną, a ona mimo to się z nim spotkała, Mędrcy 

określają terminem sota. Rozróżnia się dwa rodzaje podejrzanej o niewierność: sota 

safek i sota wadaj. Gdy nie ma świadków niewierności, mówi się o wątpliwie podej-

rzanej, czyli sota safek, jeśli są świadkowie cudzołóstwa, mamy do czynienia z pewną 

cudzołożnicą, czyli sota wadaj. Kobieta podejrzana o zdradę jest zabroniona dla męża. 

Jeśli byłaby żoną kapłana, to nie wolno jej spożywać terumy, dopóki nie podda się 

próbie ‘gorzkiej wody’ opisanej już w Księdze Liczb. 

Inaczej mówiąc, mąż miał prawo podejrzewać żonę o cudzołóstwo50, jeśli uprzedził 
ją w obecności dwóch świadków, żeby nie pozostawała sam na sam z jakimś określonym 
mężczyzną51, a ona pomimo to dalej tak postępowała. Jak wcześniej wskazano rozróż-
niano dwa rodzaje kobiet podejrzanych o cudzołóstwo: sota wadaj – ‘niewątpliwie 
podejrzana’ lub ‘pewna cudzołożnica’ i sota safek52 – ‘wątpliwie podejrzana’. Jeśli 

 
48 Por. Rdz 1,28. Por. także: Marcinkowski R., Bądźcie płodni i rozmnażajcie się… (Rdz 1:28) Z żydowskiej 

perspektywy Bożego błogosławieństwa, Kwartalnik Naukowy „Fides et Ratio” 3 (39) 2019, Życie i płodność – 
ujęcie interdyscyplinarne, s. 178-189. 
49 Por. Marcinkowski R., Paradygmaty…, s. 121-122. 
50 Sprawie podejrzeń o cudzołóstwo poświęcono jeden z traktatów Miszny, a następnie Talmudu, 

zatytułowany właśnie Sota (Kobieta zamężna podejrzana o cudzołóstwo). 
51 Oprócz męża mogła pozostawać sam na sam tylko ze swoim ojcem lub synem. Por. Steinzaltz 2001, s. 196. 
52 Hebr. sota safek – podejrzana o cudzołóstwo, co do którego były wątpliwości. Termin odnosi się także do 

narzeczonej, której jednak nie poddawano tzw. ‘próbie gorzkiej wody’, mającej na celu wyjaśnienie 

zaistniałej wątpliwości. 
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świadkowie, którzy widzieli kobietę sam na sam z obcym mężczyzną, nie mogli 
stwierdzić kategorycznie, czy dopuściła się cudzołóstwa, należało ją przyprowadzić do 
Jerozolimy i stawić przed kapłanem53. Ten rozstrzygał sprawę za pomocą specjalnego 
obrzędu, zgodnie z przyjętym zwyczajem, opisanym w Księdze Liczb, a nazywanym 
‘sądem Bożym’. Kobietę podejrzaną o cudzołóstwo, wobec której nie było dowodów 
winy, poddawano tzw. próbie ‘gorzkiej wody’. Kapłan mieszał używaną w Świątyni 
do różnych celów wodę z pyłem i ziemią z podłogi świątynnej w specjalnym, glinianym 
naczyniu. Następnie odczytywał tekst Tory, opisujący straszny los, jaki spotka kobietę, 
jeśli naprawdę cudzołożyła54. Miszna znacznie drastyczniej od Biblii opisuje ten 
zwyczaj (Sot 1,1-5,1). Według traktatu Sota 1,5-6 kapłan, dopóty szarpał i rozrywał jej 
szaty, dopóki nie odsłonił jej piersi, targał przy tym jej włosy. Jeśli była ubrana na biało, 
to należało przebrać ją na czarno. Zdejmowano jej wszelkie ozdoby: złotą biżuterię, 
naszyjniki, kolczyki i pierścionki, aby ją upokorzyć. Na szyi, nad obnażonymi pier-
siami wieszano jej sznur. Stawiano w publicznym miejscu, gdzie każdy mógł ją 
zobaczyć, aby to było przestrogą dla innych kobiet. Wtedy kapłan spisywał na zwoju 
tekst Tory, który przedtem przeczytał, by po chwili zmyć go do glinianego naczynia 
z ‘gorzką wodą’55. W ten sposób miało być oczyszczone Imię Boże, użyte podczas tej 
ceremonii56. Przygotowaną miksturę podawano kobiecie. Miszna opisuje, że po jej 
wypiciu twarz podejrzanej o cudzołóstwo kobiety bladła, oczy stawały się wyłupiaste, 
a żyły nabrzmiałe (Sot 3,4). Następnie wyprowadzano ją z dziedzińca dla kobiet, aby 
go nie skalała. Natomiast jeśli po wypiciu ‘gorzkiej wody’ kobieta dzielnie przetrwała 
próbę, tzn. oparła się szkodliwemu jej działaniu, uważano ją za niesłusznie posądzoną 
o cudzołóstwo. Mogła wrócić do męża, aby mu rodzić dzieci (Lb 5,28; Sot 3,5)57. 

9. Powody i sposoby oddalenia żony – list rozwodowy (get) 

Judaizm dopuszcza rozwód. Tora wyraźnie o tym poucza: ‘Kiedy mężczyzna weźmie 
kobietę za żonę i zostanie jej mężem, a [następnie] ona nie znajdzie upodobania w jego 
oczach, ponieważ on dopatrzył się w niej jakiejś wady, [wtedy] on napisze jej list rozwo-
dowy i da jej do ręki, a [potem] odeśle ją ze swojego domu. Ona zaś wyjdzie z jego 
domu i pójdzie [sobie], a [później] będzie [należeć] do innego mężczyzny’ (Pwt 24,1-2). 

Na podstawie Tory (Pwt 24,1-4) judaizm zezwala na rozwód, podając jako przy-
czynę: ‘Nie znalazła upodobania w jego oczach’. To samo podtrzymuje Miszna, która 
tematyce rozwodu poświęca traktat Gitin (Listy rozwodowe). Znajdujemy tam trzy 
sądy w tej sprawie. Szkoła Szammaja twierdzi, że wystarczającym powodem jest 
znalezienie u żony jakiejś wady. Według Szkoły Hillela – przypalenie potrawy, 
a zdaniem rabiego Akiwy – znalezienie przez męża bardziej odpowiedniej lub ładniej-
szej kobiety (Git 9,10). Mąż wręczał wtedy żonie akt rozwodowy – get, co umożli-
wiało jej ponowne zamążpójście. Miszna poucza, że istotą listu rozwodowego jest 
oświadczenie: ‘Oto jesteś dozwolona każdemu mężczyźnie’. Pisemne formy aktów 
rozwodowych zaświadczone są w Biblii, por. Pwt 24,1.3; Jr 3,8; Iz 50,1. 

 
53 Według Miszny stawiano ją najpierw przed Sądem Najwyższym w Jerozolimie, tzn. przed Sanhedrynem, 

który obradował w Sali Ciosanego Kamienia, Sot 1,4; Sanh 11,2. 
54 Tekst Biblii mówi o gorzkim bólu, spuchnięciu łona i zwiotczeniu bioder. Po wypiciu ‘gorzkiej wody’ 
kobieta stanie się przedmiotem przekleństwa wśród swego narodu. Por. Lb 5,21-22.24.27. 
55 Niektórzy wyjaśniają, że tę wodę nazywano gorzką, gdyż mogła być przyczyną gorzkiej śmierci. 
56 Kapłan składał także za tę kobietę ofiarę z pokarmów. 
57 Por. Marcinkowski R., Paradygmaty…, s. 122-123. 
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10. Natura i charakter kobiety 

Misznaickie opinie na temat natury i charakteru kobiety uzupełnia Gemara, która 

razem z Miszną tworzą podstawowe części Talmudu. Zdaniem uczonych talmudycz-

nych mądrość i inteligencja przejawia się u kobiet wcześniej niż u mężczyzn. Dlatego 

chłopcy stają się dorosłymi wraz z ukończeniem trzynastu lat i jednego dnia, a dziew-

czynki o rok wcześniej. Niektórzy wyjaśniają, że dzieje się tak, ponieważ kobiety żyją 

zwykle krócej od mężczyzn. One też wcześniej dojrzewają, czego oznaką jest np. 

pojawienie się dwu pierwszych włosów na łonie (Nid 45b). Kobiety także wcześniej 

od mężczyzn nabierają siły fizycznej, dlatego też w młodszym wieku rozpoczynają 

pościć w Jom Kipur. 

Ciało kobiety jest cięższe niż mężczyzny. Jeśli ten ostatni wynajął sobie osła, to 

kobieta nie może na nim jechać (B Mec 79b). W ogóle nie jest przyjęte, aby kobiety 

wychodziły z domu58, a tym bardziej udawały się do sądu (Szewu 30a). Poza tym 

mężczyźni gorzej znoszą trudy podróży. Dlatego, jeśli mąż rozwiedzie się z żoną, to 

ona musi dopełnić formalności rozwodowych w miejscu jego zamieszkania (Ket 28a). 

Kobiece pragnienie zamążpójścia59 jest większe od chęci ożenku przejawianej 

przez mężczyzn (Jew 113a). Nie ma więc obawy, że kobieta nie będzie chciała wyjść 

za mąż (Git 49b), gdyż wolą one mieć jakiegokolwiek męża, niż być niezamężne. 

Dlatego też nie jest zabronione, aby kobieta zaakceptowała przyszłego męża przez 

pośrednika, bez oglądania narzeczonego, gdyż nie ma obawy, iż mógłby być dla niej 

odrażający (Kid 41a). Z tej samej przyczyny żona woli towarzystwo swego męża, 

pomimo że się kłócą, niż pozostać samotną (Jew 118b). Kobieta nie widzi wad 

w mężczyźnie tak ostro, jak mężczyzna widzi je w kobiecie. Jeśli mężczyzna zaręczy 

się z kobietą na warunkach, że nie ma wad – a faktycznie je ma, tylko lekarz pomógł 

mu je ukryć – to ona pozostaje jego narzeczoną. Gdyby było odwrotnie, tzn. warun-

kiem byłoby, że kobieta nie ma wad, a jednak by je miała, nie mogłaby w tej sytuacji 

być narzeczoną (Ket 75a). Jest rzeczą normalną, że mężczyzna szuka żony, ale nie 

odwrotnie. Mędrcy wyjaśniają, że to jakby szukał swojego żebra60. Mężczyzna jest 

bardziej wrażliwy w sytuacjach intymnych, z tego też powodu surowiej karze się 

krnąbrną żonę, niż awanturniczego męża61. 

Kobiety chwalą się przed innymi swymi ozdobami. Dlatego postanowiono, że nie 

mogą wychodzić ozdobione na ulicę w szabat. Mogłyby zapomnieć, że jest szabat, 

zdjąć ozdoby w celu pokazania innym i złamałyby prawo szabatowe62. Mężczyźni nie 

są próżni i dlatego mogą nosić ozdoby. Kobietom, nawet tym zaawansowanym 

w latach, wolno używać kosmetyków w czasie półświąt, czyli tzw. dni powszednich 

czasu świątecznego63. 

 
58 Por. Ps 45,14; Pwt 19,17; 23,4.8-9; Jew 76b nn. 
59 Wyjaśnienie znajdujemy w Rdz 3,16, gdzie za swój występek kobieta zostaje obarczona trudem 

brzemienności, rodzeniem w bólu oraz pożądaniem mężczyzny, który w dodatku będzie nad nią panował. 
60 Aluzja do Rdz 2,21-22, opisującego stworzenie Ewy z żebra Adama. Por. także Kid 2b. 
61 Samson w sytuacji intymnej wyjawił Dalili swój sekret, por. Sdz 16,16-17; J Ket 5,8; Ket 64b. 
62 Chodzi o zakaz przenoszenia rzeczy na odległość czterech łokci, do tzw. domeny publicznej. 
63 Hebr. chol hamoed zostało szczegółowo wyjaśnione w drugim porządku Miszny, por. Marcinkowski R., 

Kluczowe zagadnienia porządku Moed, [w:] Marcinkowski R., (red.) Miszna: Moed (Święto), Wydawnictwo 

DiG, Warszawa 2014, s. 23-27. 
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Zdaniem uczonych talmudycznych kobiety mają niepohamowany apetyt. Rabi 

Akiwa np. utrzymuje, że to może być przyczyną sprowadzenia nieczystości do domu, 

jeśli kobieta spotka sąsiadkę, która nie troszczy się o rytualną czystość naczyń, 

a następnie odwiedzi ją. Nie będzie wtedy w stanie się pohamować i spróbuje, co tamta 

gotuje (Toh 7,9). 

11. Podsumowanie 

W świetle tekstów Miszny oraz Gemary widać wyraźnie, że pozycja społeczna 

kobiety była niższa od statusu mężczyzny. Jej rola sprowadzała się głównie do małżeń-

stwa. Jednak i tu dominował mężczyzna, który na mocy kontraktu małżeńskiego był, 

zgodnie z prawem, panem, władcą (hebr. ’adon) kobiety oraz jej posiadaczem (hebr. 

ba‘al). Decydował też o trwałości związku małżeńskiego oraz jego rozwiązaniu. 

Kobieta – matka cieszyła się w rodzinie szacunkiem i autorytetem na równi z ojcem. 

Za nieposzanowanie matki groziły surowe kary (do śmierci włącznie) tak jak za złe 

odnoszenie się do ojca. Matka na równi z ojcem miała prawo domagać się ukarania 

nieposłusznego syna. Dzieci miały obowiązek słuchać napomnień matki tak jak ojca. 

Z powyższych tekstów wynika, że wielkość i rola kobiety polegały przede wszystkim 

na jej funkcji prokreacyjnej i wychowawczej. Nie znaczy to, że kobieta przywiązana 

była tylko do zajęć domowych. Jednak w życiu społecznym, politycznym i religijnym 

udawało się odegrać ważną rolę tylko nielicznym. Porównując teksty biblijne z talmu-

dycznymi dostrzeżemy dalsze odsunięcie kobiet od wspomnianych wyżej aspektów 

życia, a szczególnie sprawowania kultu i pełnienia funkcji religijnych. Społeczną 

degradację na tych płaszczyznach życia ‘zawdzięczały’ one mężczyznom, gdyż to oni 

ustanawiali nowe, nie zawsze przychylne pięknej płci prawa64. 
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Społeczna rola kobiety według Miszny 

Streszczenie 
Miszna, stanowiąca istotę judaizmu rabinicznego, poświęca tematyce kobiecej jeden z sześciu jej działów, 

zwany Naszim (Kobiety). Rozpatruje się tu w kontekście prawnym różne aspekty bycia kobietą od 

urodzenia aż do śmierci. Artykuł obejmuje takie zagadnienia, jak: klasyfikacja wiekowa kobiety i jej 

szacunkowa wartość, sposoby wzięcia za żonę i przeszkody z tym związane, kontrakt małżeński (ketuba), 
prawa oraz obowiązki żony i męża, jego podejrzenia wobec niej o niewierność, powody i sposoby oddalenia 

żony – list rozwodowy (get), a także próbę określenia przez mędrców rabinicznych natury i charakteru 

kobiety. 

Porównując Torę spisaną (Tora szebichtaw) z Torą ustną (Tora szebeal-pe) widzimy wyraźną degradację 
pozycji kobiety i utratę wielu praw (np. do uznania jej świadectwa lub bycia sędzią), gdyż nieprzychylne 

jej prawa ustalali mężczyźni. Kobieta cieszy się jednak szacunkiem i poważaniem w rodzinie, jako żona 

i matka, ale tylko nielicznym udało się osiągnąć więcej na innych płaszczyznach życia. 

Miszna, spisana ok. 200 roku n.e., opisuje życie religijne Żydów sprzed zburzenia Świątyni Jerozolimskiej 
w 70 roku n.e. z nadzieją na odbudowę utraconego świata, jego ustalonego porządku, sprawdzonego 

sposobu życia i przywrócenia wyznawanych wartości. Stąd też często wskazuje jakby niedościgły wzór 

postępowania, któremu mają przede wszystkim sprostać mężczyźni, gdyż kobieta zwolniona jest z większości 

obowiązków religijnych, szczególnie zależnych od czasu i dlatego niejako ‘odstawiona na drugi plan’. Jej 
rola w społeczności starożytnego Izraela, pomimo odmiennego od mężczyzny rodzaju aktywności, nie była 

wcale mniejsza. Kobieta, jak to już wyżej podkreślono, pełniła wyjątkowo ważną funkcję w życiu rodzinnym, 

stąd też podlegała ustalonym regułom rabinicznym, których troską było dbanie o czystość i stabilność 

żydowskiej rodziny, podstawy życia społecznego. 
Słowa kluczowe: Miszna, Gemara, Talmud, kobieta, judaizm 
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Alicja Francikowska1 

Motyw kobiety w twórczości graficznej  

Krystyny Wróblewskiej 

1. Wprowadzenie 

Krystyna Wróblewska (1904-1994) to artystka wszechstronna: malarka i twórczyni 

grafik, w tym autorka exlibrisów, które same w sobie mogłyby stanowić osobny problem 

pracy badawczej. Temat malarstwa Wróblewskiej nie jest dobrze znany. Jedynie 

Małgorzata Kozłowska w publikacji o tytule Życie dłutem wyżłobione. Twórczość 

Krystyny Wróblewskiej (1904-1994) wspomina o części z zachowanych prac tej 

artystki2. Przedmiotem niniejszego artykułu będzie analiza niektórych grafik ukazują-

cych motyw kobiety w twórczości Krystyny Wróblewskiej.  

Należałoby wysnuć tezę, iż być może wiele z prac ukazujących postać kobiety 

w dziełach Wróblewskiej to autoportrety samej artystki. O ile w odniesieniu do drzewo-

rytów o tytułach Autoportret, na których ewidentnie widać twarz graficzki, twierdzenie 

to może wydać się banalne, o tyle pozostałe grafiki, w których niemożliwym jest 

jednoznaczne zidentyfikowanie twarzy bohaterki, może okazać się kluczowym tropem 

w interpretacji jej prac.  

2. Autoportret z dłutem  

W 1950 roku artystka stworzyła drzeworyt o tytule Autoportret I. Przedstawia on 

artystkę na wzór autoportretów mistrzów z minionych epok, w których twórcy pozują 

z atrybutami swej profesji. Pod koniec XV i w XVI wieku pod wpływem renesansowej 

koncepcji człowieka urasta miejsce malarza w społecznej hierarchii, co szybko 

prowadzi do wzbogacenia zestawu jego znaków rozpoznawczych3. Alina Kowalczy-

kowa za przykład swobody autoportretowego przedstawienia w obrazach podaje dzieła 

Caravaggia (1571-1610). Pojawia się w nich symbolika z zakresu poezji, muzyki, 

filozofii, egzystencjalnej refleksji. Zdaniem badaczki książki i posążki ukazane w pra-

cach artysty są świadectwem wykształcenia, a przepych stroju mówi o jego bogactwie 

i wysokiej pozycji społecznej4.  

 W przypadku autoportretu Wróblewskiej, artystka przedstawiła siebie z narzędziem 

drzeworytnika dzierżonym w prawej dłoni, ewidentnie wskazując na wykonywany 

zawód graficzki. Niezwykle ciekawe wydaje się tło kompozycji: zostały tam ukazane 

 
1 Tytuł magistra historii sztuki uzyskała na Uniwersytecie Jagiellońskim w roku 2020. W roku 2018 została 

laureatką nagrody ufundowanej przez Panią Prof. zw. dr hab. Ewę Chojecką, na najlepszą pracę licencjacką 

w zakresie Historii Sztuki na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Historię 
sztuki studiowała także na Università degli Studi di Firenze. Ukończyła studia pierwszego stopnia z filologii 

francuskiej o profilu tłumaczeniowym na Uniwersytecie Śląskim oraz studia podyplomowe Rynek sztuki 

i antyków na Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Obecnie studentka V roku 

filologii francuskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim.  
2 Kozłowska M., Życie dłutem wyżłobione. Twórczość Krystyny Wróblewskiej (1904-1994), [z serii:] 

Archiwum sztuki polskiej, t. 2, red. J. Malinowski, Neriton, Warszawa, 2007. 
3 Kowalczykowa A., Świadectwo autoportretu, Wrocławska Drukarnia Narodowa PAN, Wrocław, 2008, s. 11. 
4 Tamże, s. 12. 
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trzy postaci: jedna z nich siedzi pochylona nad biurkiem, a druga spaceruje z plecakiem 

po górach. Trzecia natomiast zdaje się dyrygować niewidoczną w grafice orkiestrą. 

Uniesione ręce postaci oraz jej atrybuty, a więc trzy pary skrzypiec mogą sugerować 

wykonywaną przez nią profesję. Wróblewska w ten sposób zdaje się opowiadać 

widzowi o swoich wszechstronnych zainteresowaniach i pasjach. Motyw muzyki 

w autoportrecie kobiecym niejednokrotnie pojawiał się na przestrzeni epok. Zdaniem 

Aliny Kowalczykowej wprowadzanie w obręb autoportretu atrybutów innych sztuk, 

najczęściej muzyki, miało świadczyć o wszechstronności talentów i umiejętności 

artystek, lecz także o spełnieniu przez nie oczekiwań, jakie wiązano z edukacją kobiet5. 

Jako przykład podać można Autoportret przy klawesynie autorstwa Sofonisby 

Anguissoli pochodzący z 1561 roku, czy też Autoportret przy klawesynie ze służącą 

Lawiny Fontany z 1577 roku. O ile bohaterki wyżej wymienionych prac ukazały siebie 

podczas grania na instrumencie, o tyle Krystyna Wróblewska kilka wieków później 

nawiąże do tradycji umieszczania instrumentów muzycznych w autoportretach, zamiesz-

czając ten motyw jedynie w tle swojego portretu. Nie wiadomo, czy artystka zajmo-

wała się muzyką w praktyce, jednak poprzez ten autoportret, jak również przez wiele 

innych drzeworytów ukazujących motyw muzyki w jej twórczości, można przypusz-

czać, że Wróblewska przekazuje odbiorcy informację o swojej pasji. Dosyć ciekawym 

rozwiązaniem kompozycyjnym jest jej drzeworyt o tytule Koncert fortepianowy z 1971 

roku. Artystka podzieliła przestrzeń pracy na trzy części, powodując, iż odbiorca widzi 

dłonie i klawiaturę fortepianu z pozycji samego muzyka wykonującego utwór. Nie jest 

możliwe, by rozstrzygnąć, czy kompozycja ta była wynikiem wyobraźni artystki, czy też 

jej osobistych wspomnień: widoku swoich dłoni na klawiaturze fortepianu.  

W obszernej publikacji na temat jej syna, Andrzeja Wróblewskiego (1927-1957), 

o tytule Unikanie stanów pośrednich6 znajduje się fotografia z lat 30., na której widać 

rodzinę Wróblewskich we wnętrzu wileńskiego mieszkania. Na krześle siedzi sama 

artystka, tuląc do siebie dwóch synów, wspomnianego już wyżej Andrzeja, oraz o rok 

starszego Jerzego Wróblewskiego (1926-1990), natomiast obok nich stoi jej mąż, 

Bronisław Wróblewski (1888-1941). Na zdjęciu dostrzec można pewien pozornie 

nieistotny szczegół: młodsze dziecko państwa Wróblewskich trzyma swoją prawą rączkę 

na klawiaturze fortepianu, a zatem krzesło, na którym siedzi artystka, służyło zapewne 

pianiście do grania na tym instrumencie. Być może to właśnie Wróblewska była ową 

pianistką. Czym zatem jest uporczywie powtarzany motyw muzyki w twórczości tej 

artystki? Rzeczywiście ukazuje on szerokie zainteresowania Wróblewskiej, z drugiej 

jednak strony temat ten może wyrażać tęsknotę artystki za jej światem, który bezpo-

wrotnie przepadł. Artystka w ramach repatriacji musiała opuścić Wilno wraz ze swoimi 

synami. Po przeprowadzeniu się do Krakowa w 1945 roku Wróblewska mieszkała 

przy ulicy Księcia Józefa 55a, dzieląc dwa pokoje z jej młodszym synem Andrzejem, 

później także z jego żoną, a także trójką ich dzieci. Małgorzata Kozłowska za powód, 

dla którego Krystyna Wróblewska zaprzestała swej twórczości jako malarka, podaje 

brak miejsca w salwatorskim mieszkaniu. Badaczka przytacza słowa samej artystki, 

która stwierdziła: „Grafika, a zwłaszcza drzeworyt, nie wymagają tak wiele miejsca jak 

malarstwo. Może więc i po trosze stąd moja obecna specjalność, choć zaczynałam od 
 

5 Tamże, s. 46. 
6 Ziółkowska M., Grzybała W., Unikanie stanów pośrednich. Andrzej Wróblewski (1927-1957), Hatje Cantz, 

Warszawa 2014, s. 632. 
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malarstwa”7. Dodajmy, iż jej syn Andrzej Wróblewski, którego pracownia także 

znajdowała się w ich salwatorskim mieszkaniu, zasłynął przede wszystkim ze swojego 

malarstwa. W 1949 roku namalował słynne Rozstrzelanie VIII (Rozstrzelanie Surreali-

styczne), pracę o wymiarach 130 x 199 centymetrów. Rok później Krystyna Wrób-

lewska stworzy omówiony wyżej, niewielki autoportret. W przywołanej tu historii 

widać ogromne poświęcenie artystki, która jako matka była w stanie poświęcić siebie, 

dla dobra syna. Zatem, niewielki szczegół w tle autoportretu pozwala na wielość 

interpretacji oraz uzyskanie informacji o portretowanej postaci.  

3. Kobieta w żałobie 

Zdaniem Aliny Kowalczykowej autoportret jest najcenniejszym źródłem ikonogra-

ficznym wiedzy o twórcy, a zarazem najdoskonalszą ekspresją jego osobowości8. O ile 

w Autoportrecie I Wróblewska nie zdradza bezpośrednio swoich emocji, o tyle już 

w autoportrecie z 1958 roku dostrzec można kobietę przepełnioną smutkiem, może 

nieco obojętną i zrezygnowaną. Silny kontrast światłocieniowy, niemalże biała twarz 

postaci i kontrastujące z nią czarne kontury oczu, nosa, ust oraz zmarszczki potęgują 

jej upiorny wręcz wygląd. Artystka przedstawiła siebie na pograniczu życia i śmierci, 

jakby pewna jej cząstka duszy właśnie obumarła. Wojciech Bałus, powołując się na 

słowa Lászla Földényi`a stwierdza, iż utrata przedmiotu zawsze godzi w posiadacza: 

„tracąc więc jakąś rzecz doświadczamy utraty części samych siebie”9. Warto podkreślić, 

iż autoportret ten powstał rok po śmierci syna Wróblewskiej. Drzeworyt ukazuje zatem 

artystkę w żałobie. Łączenie wątków biograficznych z dziełami Krystyny Wróblewskiej 

zdaje się być właściwym tropem w odczytywaniu twórczości tej artystki, na co wskazuje 

Małgorzata Kozłowska: artystka zniosła śmierć syna z godnością i spokojem, ale 

wewnętrznie nigdy nie pogodziła się z jego odejściem. Temat jego śmierci wielo-

krotnie wracał w jej pracach10. Warto zauważyć, iż motyw kobiety w żałobie pojawia 

się u Wróblewskiej wielokrotnie. Zawsze ukazana jest ona w czarnej sukni, z długim, 

ciemnym welonem wieńczącym jej głowę. W drzeworycie Wojna z 1943 roku artystka 

ukazała kobietę w czerni klęczącą nad ciałem zmarłego mężczyzny. Z jednej strony 

pracę tą można interpretować, doszukując się wątków biograficznych: w 1941 roku 

Krystyna Wróblewska była świadkiem śmierci swojego męża, który umarł na zawał 

w wyniku rewizji gestapo w ich wileńskim mieszkaniu. Jednakże strzelba leżąca tuż 

przy dłoniach mężczyzny sugeruje, iż być może był on żołnierzem poległym w walce. 

Zdaniem Małgorzaty Kozłowskiej postać kobiety interpretować można także jako 

Madonnę, która objawiła się konającemu, lub personifikację wojny11. Warto nad-

mienić, iż w twórczości Krystyny Wróblewskiej wielokrotnie pojawiały się wątki 

religijne. Artystka była osobą wierzącą, czemu dawała wyraz w swoich drzeworytach12. 

Największą uwagę należy zwrócić na przedstawienia Matki Boskiej opłakującej śmierć 

Chrystusa. Mater Dolorosa, drzeworyt z 1947 roku został szczegółowo opisany przez 

 
7 Paradowska J., W atmosferze piękna, „Kurier Polski” 1976, nr 230, 25 X, s. 3, [cyt. za:] Kozłowska M., 

Życie dłutem wyżłobione…, s. 76. 
8 Kowalczykowa A., dz. cyt., s. 9. 
9 Bałus W., Mundus Melancholicus. Melancholiczny świat w zwierciadle sztuki, UNIVERSITAS, Kraków, 
1996, s. 139. 
10 Kozłowska M., dz. cyt., s. 52. 
11 Tamże, s. 30. 
12 Tamże, s. 65. 
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Małgorzatę Ksenię Krzyżanowską w publikacji o Grupie Dziewięciu Grafików. 

Badaczka porównała wyraz twarzy postaci do Ekstazy św. Teresy Berniniego, 

twierdząc, iż Matka Boska nie ma na twarzy grymasu bólu, lecz pogrążona jest 

w modlitewnej, ekstatycznej kontemplacji. Kompozycja nabrała przez to teatralnego 

charakteru. Krzyżanowska zwróciła uwagę, iż artystka ukazała jedynie trzon krzyża 

i niewielki fragment ciała Chrystusa. Nie widać zatem źródła mistycznego objawienia: 

pełny wizerunek Zbawiciela znajduje się poza kadrem13. Również tutaj Madonna przed-

stawiona została w czarnej sukni, spowita żałobnym woalem. Podobna idea kompo-

zycyjna została zrealizowana w drzeworycie Trzy Marie z 1984 roku. Tym razem 

Madonna cierpi. Nie ma w niej już nic mistycznego, nic teatralnego. To po prostu 

kobieta w żałobie, w chwili najbardziej bolesnego przeżycia. To portret matki, która 

zatraca się w cierpieniu wywołanym śmiercią syna. Oba wspomniane wyżej drzeworyty 

dzieli czas, a zatem i doświadczenie autorki. O ile, pracując nad grafiką Mater Dolorosa, 

Wróblewska była matką dwójki dorosłych już synów, o tyle, tworząc drzeworyt Trzy 

Marie, artystka wiedziała już co czuje kobieta, która utraciła własne dziecko.  

4. Prawda autoportretu 

Alina Kowalczykowa zwróciła uwagę na fakt, iż artyści próbujący dociec prawdy 

o sobie rezygnują ze stwarzanych przez portret możliwości ukrywania jego defektów, 

odsłaniają to, co zazwyczaj bywa zasłaniane. „Dociekanie prawdy oznacza nie tylko 

obnażanie skaz i rejestrację zmian starzejącego się ciała, ale także ascetyczność 

warsztatu: rezygnację z wszelkich form idealizowania, z masek nakładanych na użytek 

innych, z bogactwa tła i troski o ubiór”14. W drzeworycie o tytule „Maska” z 1944 roku 

Wróblewska dosłownie zdejmuje przed widzem tytułowy przedmiot: Artystka ukazała 

własny wizerunek podczas zdejmowania maski na balu. „Maska stanowiła popularny 

rekwizyt w literaturze i w malarstwie modernistycznym jako synonim fałszu, gry, 

a także sztuki”15. 

Warto wspomnieć tu chociażby o słynnym Autoportrecie z maskami Jamesa Ensora 

(1860-1949) z 1899 roku. Tylko postać artysty nie posiada jej na twarzy. Pozostałych 

bohaterów obrazu artysta ukazał karykaturalnie, zakładając im na twarze maski. 

Prawdziwsze od wizerunku Ensora zdają się być tylko czaszki w głębi dzieła.  

 Małgorzata Ksenia Krzyżanowska powołując się na słowa Leszka Kołakowskiego 

zaznacza, iż maska symbolizowała fałszywy obraz świata. „W sztukach plastycznych 

miała za zadanie podkreślać sztuczność sytuacji”. 

Badaczka zauważa, że dzieło sztuki samo w sobie jest maską, skrywającą realną 

brzydotę świata. „Sztuka, co usiłuje rzeczywistość naśladować podszyta jest kłamstwem, 

bo tak czy owak nie naśladuje naprawdę świata, ale jego nikczemności i brzydocie 

przydaje piękną barwę, zachęcającą maskę”16. Trzeba zatem zastanowić się nad znacze-

niem autoportretu artystki, na którym odsłania przed widzem twarz, przedstawiając 

proces ściągania maski. Być może gest ten stanowi komunikat dla odbiorcy; artystka 

 
13 Kozłowska M.K., dz. cyt., s. 214. 
14 Kowalczykowa A., dz. cyt, s. 40. 
15Krzyżanowska M.K., Twórczość Grupy Dziewięciu Grafików (1947-1960), Polski Instytut Studiów nad 

Sztuką Świata, Wydawnictwo Tako, Warszawa-Toruń, 2014, s. 188. 
16 Kołakowski L., O maskach, [w:] Mini wykłady o maxi-sprawach. Seria trzecia i ostatnia, Kraków 2000, 

[cyt. za:] Krzyżanowska M.K., Twórczość Grupy Dziewięciu Grafików…, dz. cyt, s. 188. 
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podjęła świadomą decyzję, iż w swych dziełach chce ukazywać prawdę, także o sobie. 

Warto jeszcze zwrócić uwagę na tło drzeworytu, w którym widać dwie tańczące pary 

i trzech muzyków. Postaci stanowią kontrę do wizerunku artystki. Zakłamana zdaje się 

być czułość, ruchy i pozy, jakie przyjmują tancerze. Artystka wyczuwa tę sztuczność. 

Nie chce w niej uczestniczyć, więc zdejmuje maskę. Przy okazji ujawnia grymas twarzy 

zdradzający jej emocje. W autoportrecie Krystyny Wróblewskiej o tytule Pół czarnej 

z 1961 roku artystkę wręcz trudno rozpoznać. Poprzez cierpienie spowodowane żałobą 

zapomniała o sobie, jako kobiecie: ma krótko obcięte włosy, grzywka nierówno układa 

się na zmarszczonym czole. Podkrążone oczy zdają się wyrażać jeszcze większy 

smutek, niż w pracy z 1958 roku. Twarz podpiera swą lewą dłonią, podobnie jak 

w autoportrecie z 1957 roku o tytule Głowa. Artystka nie miała tam tak wielu 

zmarszczek. Ciekawym detalem w tym autoportrecie zdaje się być zegarek widoczny 

na jej lewej dłoni. Być może Wróblewska poprzez wyeksponowanie ręki z zegarkiem 

nawiązuje do upływającego czasu i procesów własnego starzenia. Z tego samego roku 

pochodzi praca Krystyny Wróblewskiej o tytule Twarz kobiety. W drzeworycie tym 

artystka ukazała trzy kobiece głowy: u góry dostrzec można najmłodszą postać, która 

zdaje się uśmiechać. Lekko podniesiona lewa brew sugeruje zaciekawienie bohaterki. 

Spogląda na odbiorcę ze spokojem. W centralnej części kompozycji widać już kobietę 

do złudzenia przypominającą autoportrety Wróblewskiej powstałe po 1957 roku: twarz 

jej przybrała formę maski, a podkrążone oczy i pierwsze zmarszczki sugerują przeżyte 

już tragedie. Trzecia głowa należy do staruszki: artystka mocniej zaakcentowała 

zmarszczki, owal twarzy i opadające powieki podkreśliła czarnym konturem. Kąciki 

ust zmieniły swoje położenie: uśmiech młodej dziewczyny opadł, pozostawiając jedynie 

smutek. Być może drzeworyt ten również stanowi autoportret Krystyny Wróblewskiej. 

Artystka powracała do motywu przemijania i starości także za pomocą metafor; ukazując 

zniszczone drzewa z obumarłymi gałęziami i z wyrwanymi korzeniami. Stare, prze-

wrócone drzewo, którego korzenie zostały brutalnie wyrwane podczas burzy. Może to 

nawiązanie do repatriacji, przesiedleń ludności, losów pojedynczych jednostek podczas 

II wojny światowej? Niewykluczone, iż drzewa w twórczości Wróblewskiej odnoszą 

się do jej samej: artystka szczególnie często powracała do tego motywu pod koniec 

swojego życia. W 1966 roku Wróblewska stworzy pracę o tytule Starość: zgarbiona 

kobieta, ze złożonymi rękoma chowa się za siedzącą postacią przerażonego mężczyzny. 

Ich zniszczone, spracowane ręce, potęgują smutek i przygnębienie. Kompozycja pracy 

przypomina rysunek niemieckiej artystki Käthe Kollwitz (1867-1945) z 1940 roku, 

w którym sportretowała siebie siedzącą u boku męża17. Małżonkowie patrzą jednak 

 
17 Käthe Kollwitz była najważniejszą niemiecką graficzką pierwszej połowy XX wieku. Studiowała 

w Berlinie i Monachium, następnie pobierała nauki w Konigsbergu u grafika Rudolfa Mauera. W 1891 roku 

wyszła za mąż za lekarza Karla Kollwitza i osiadła w Berlinie, gdzie dzięki leczącemu robotników mężowi 

zatknęła się z wielkomiejskim proletariatem. Była socjalistką, pacyfistką oraz feministką, założycielką 
Artystycznego Związku Kobiet – Frauen Kunstverband – w Berlinie. Centralnymi tematami swojej dojrzałej 

twórczości uczyniła wojnę, nienawiść, biedę, miłość, smutek, śmierć i walkę. Pod wpływem grafik Maxa 

Klingera, powieści Zoli i wspomnień o ojcu recytującym Pieśń o koszuli Thomasa Hooda będącą żarliwą 

skargą kobiety pracującej Kollwitz zwróciła się ku tematom związanym z warunkami społecznymi 
i ekspresyjnym środkom wyrazu, jakie oferowały techniki graficzne. Pierwszy sukces odniosła cyklem trzech 

akwafort i litografii pod wspólnym tytułem Powstanie tkaczy (1895-1897) opartym na sztuce Gerharta 

Hauptmanna Tkacze opowiadającej o buncie śląskich tkaczy w 1844 roku. Sukces Kollwitz sprawił, że 

artystka otrzymała posadę wykładowcy w Berliner Kunstlerinnenschule, w której uczyła rysunku i prowadziła 
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w tym samym kierunku, a ich twarze nie zdradzają tak silnych, jak w przypadku 

bohaterów drzeworytu Wróblewskiej, emocji18. Małgorzata Ksenia Krzyżanowska 

w publikacji poświęconej Grupie Dziewięciu Grafików, do której należała Krystyna 

Wróblewska zaznacza, iż istnieją pewne podobieństwa w dziełach, a także biografiach 

obu artystek: Käthe Kollwitz również straciła swojego syna19.  

5. Macierzyństwo 

W tym momencie warto przyjrzeć się tematowi macierzyństwa w twórczości 
Wróblewskiej. Artystka ukazywała bolesną prawdę na temat bycia matką w wielu 
swoich pracach. Jako przykład podać należy drzeworyt Uchodźcy z 1944 roku. Na 
pierwszym planie dostrzec można kobietę tulącą dwoje swoich dzieci. Matka siedzi na 
wzgórzu, pod starym drzewem, przytulając dziecko do swej piersi. Drugie, nieco 
starsze, tuli się do jej kolan, a ona dotyka je swą dłonią. Choć opiera się o drzewo, nie 
stanowi to dla niej pocieszenia: korzenie można wyrwać, tak samo jak ludzi pozba-
wiając ich domu, miejsca, ojczyzny. W tle widać dramatyczną scenę: płonące domy, 
a także leżącego bezradnie człowieka i postać z rękoma w górze tuż obok. Czy to ręce 
podniesione w geście rozpaczy, czy wołające o pomoc? Ten świat, wszystkich ludzi, 
domy, przyrodę, zabierze ze sobą ogień, a kobieta, która zdążyła uratować siebie 
i dzieci, mimo, iż jest już bezpieczna na wzgórzu – nie ma dokąd wracać. Małgorzata 
Kozłowska, pisząc o tej pracy zauważyła, iż artystka nawiązała poprzez dzieło do 
własnej biografii, wprowadzając jednocześnie wątek samotnego macierzyństwa20. Praca 
ta poniekąd stanowi autoportret Wróblewskiej. W rysach twarzy matki nie można 
odnaleźć jednak bezpośrednich cech indywidualnych artystki. Miedzioryt ten powstał 
w 1944 roku, a więc w czasie gdy zapewne znała już losy wielu przesiedleńców 
i prawdopodobnie spodziewała się, iż jej rodzinę także może to spotkać. Jej synowie 
wkraczali wtedy w dorosłość, jednak w dziele tym ukazała ich jako dzieci. Kozłowska 
używa bardzo trafnego terminu do określenia kobiety widocznej w drzeworycie Wojna 
z 1943 roku: jak w poprzednim przykładzie, nie jest możliwe, aby w postaci kobiety 
doszukiwać się rysów twarzy Wróblewskiej, jednak zdaniem badaczki można mówić 
o próbie utożsamienia się z bohaterką, a nawet o duchowym autoportrecie artystki21. 
Duchowy autoportret to być może określenie odpowiadające wielu, a może nawet 
wszystkim kobietom wyżłobionym przez Krystynę Wróblewską. Drzeworyt o tytule 
Gea z 1958 roku nawiązuje bezpośrednio do mitologii i uosobienia Matki Ziemi. 
Można sobie jednak pozwolić na pewną interpretację, doszukującą się w motywie 
tytułowej Gei, duchowego autoportretu artystki. Jacek Woźniakowski we wstępie do 
katalogu prac Krystyny Wróblewskiej zwrócił uwagę na nieliczne aluzje mitologiczne 
w sztuce tej artystki. Wspomniał jednak o drzeworycie Gea, Syzyf oraz Anteusz  
z 1961 roku. Wyjaśnił także, iż mitologiczny Anteusz jest synem Posejdona i Gei: „siły 

 

pracownię aktu. Jej późniejsze zainteresowanie tematem matki i dziecka szło w parze z osobistymi 

tragediami, do których należała śmierć syna w I wojnie światowej i wnuka – w II. Dokumentowanie cierpień 
wywołanych przez wojnę i biedę odwiodło artystkę od wyrażania w sztuce własnych tragicznych przeżyć, co 

charakteryzowało twórczość Edvarda Muncha i Jamesa Ensora, [w:] Whitney Chadwick, Kobiety, sztuka 

i społeczeństwo, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań, 2015, s. 304-306. 
18 https://www.kollwitz.de/en/self-portrait-with-karl-kollwitz-nt-1276 [dostęp: 7 XII 2020]. 
19 Krzyżanowska M.K., Twórczość Grupy Dziewięciu Grafików (1947-1960), Polski Instytut Studiów nad 

Sztuką Świata, Wydawnictwo Tako, Warszawa-Toruń, 2014, s. 204. 
20 Kozłowska M., dz. cyt., s. 31. 
21 Tamże, s. 30. 
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odzyskiwał ilekroć dotknął swej matki”22. Praca o tytule Gea powstała rok po śmierci 
syna artystki. Matka-Ziemia została przedstawiona w pozycji leżącej. Gea zasnęła. Nie 
zauważyła niebezpieczeństwa. Nie było jej, gdy Herakles dopadł jej syna. Trzymał go 
nad nią. Gei nie było przy nim. Być może Wróblewska poprzez wizerunek śpiącej Gei, 
ukazała swoją niemoc w obliczu tragicznej sytuacji. Nie wyraziła żałoby wprost, lecz 
bardzo subtelnie, sięgając po motyw mitologiczny. Nieco więcej na temat żałoby po 
stracie dziecka wyraziła artystka w drzeworycie matka z 1960 roku. Małgorzata Ksenia 
Krzyżanowska tak interpretuje tę pracę: „[Wróblewska] ukazuje kobietę w czarnej 
sukni, trzymającą na rękach niemowlę. Godność w majestacie cierpienia, rysująca się 
wyraźnie na twarzy postaci, jednoznacznie nawiązuje do tematu Piety. Zastygły na mat-
czynej twarzy grymas bólu zdradzał pozorne tylko pogodzenie się z losem. Żałobny 
nastrój podkreślony został dominantą głębokich, czarnych tonów oraz nienaturalnym, 
niemal manierystycznym wydłużeniem tytułowej postaci”23. Krzyżanowska zauważyła, 
iż od lat 60. XX wieku artystka często powracała do motywu elegijnej bohaterki. 
Stosowała przy tym stylistykę ekspresjonistyczną, co dodatkowo potęgowało problem 
depresji, opuszczenia i wyobcowania. Badaczka wskazuje na przykłady takie jak praca 
o tytule List z 1968 roku, dzieła z 1969 roku o tytułach Rzeka oraz Oczekiwanie, a także 
na drzeworyt Inni z 1972 roku. Małgorzata Ksenia Krzyżanowska wymienia także 
prace na temat smutku macierzyństwa. Są to grafiki o tytułach Co cię czeka z 1962 
roku oraz Syn z roku 1976. Badaczka stwierdziła, iż wszystkie te kompozycje łączy 
wspólny motyw samotnej postaci, często stojącej w oknie, wpatrującej się w świat na 
zewnątrz, jakby rozpaczliwie wyczekującej zmiany losu; „w niej artystka widziała 
samą siebie”, podsumowuje Krzyżanowska24.  

6. Podsumowanie 

Niniejszy artykuł uświadamia jak obszernym tematem okazał się motyw kobiety 
w twórczości Krystyny Wróblewskiej. Artystka tworzyła nieustannie przez niemal 
siedemdziesiąt lat. Jak sama stwierdziła, wykonała około 600 drzeworytów25. Praca ta 
może stanowić wstęp do dalszych badań nad tym zagadnieniem.  

Siłą prac Wróblewskiej jest to, iż przekazując informacje o własnych doświad-
czeniach, żłobi portret całej ludzkości. Każda kobieta może przeglądać się w pracach 
artystki, niczym w lustrze. Grafiki Wróblewskiej stanowią formę jej osobistego, 
intymnego dziennika, w którym niejednokrotnie poruszała bolesne tematy samotnego 
macierzyństwa, czy żałoby po stracie dziecka. Prace tej artystki są ponadczasowe, mimo 
iż często sięgała ona po tematykę bliską jej traumatycznym wspomnieniom z II wojny 
światowej. Tworząc drzeworyt ukazujący matkę z dziećmi na tle płonących domostw, 
artystka kreuje portret matki opiekunki i bohaterki, na której barkach spoczywa los jej 
dzieci. Niezależnie od tego, czy postać kobiety posiada rysy twarzy samej artystki, czy 
jest to bohaterka anonimowa, stanowi ona symbol walki z przeciwnościami losu. 
Artystka poprzez dzieła opowiada o etapach życia kobiety, jej codzienności, troskach, 
smutkach, a także o życiu Matki Chrystusa, która, cierpiąc pod krzyżem, przynosi 
pocieszenie.  

 
22 Woźniakowski J., Krystyna Wróblewska. Grafika, Centralne Biuro Wystaw Artystycznych, „Zachęta”, 
Warszawa, 1977, s. 2.  
23 Krzyżanowska M.K., Twórczość Grupy…, s. 203. 
24 Tamże, s. 204. 
25 Kozłowska M., dz. cyt., s. 65. 
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Motyw kobiety w twórczości graficznej Krystyny Wróblewskiej 

Streszczenie 

Praca miała na celu prześledzenie motywu kobiety w twórczości Krystyny Wróblewskiej. Dokonano analizy 

i interpretacji poszczególnych grafik, jednak nie poświęcono uwagi malarstwu i exlibrisom tej artystki. 
Powodem dla którego dokonano takiej selekcji jest fakt, iż malarstwo Krystyny Wróblewskiej nie jest 

znane. Praktycznie nie istnieje dokumentacja na ten temat. Aby kontynuować prace nad motywem kobiety 

w twórczości Krystyny Wróblewskiej należałoby szczegółowo zbadać również wymienione wyżej techniki, 

jak i poszerzyć listę omawianych grafik.  
Osobnym zagadnieniem zdają się być ilustracje do książek autorstwa Wróblewskiej. Tam także niejedno-

krotnie pojawia się motyw kobiety, co również wymaga dalszego omówienia.  

W publikacji zostały wyszczególnione niektóre tematy takie jak autoportret, macierzyństwo, czy żałoba, 

które często powracały w dziełach Wróblewskiej. 
Temat okazał się na tyle obszerny, iż niemożliwe jest, aby artykuł ten w pełni go wyczerpał. Artystka przez 

70 lat pracy wykonała około 600 prac. 

W publikacji pojawiła się teza, iż być może niektóre grafiki ukazujące motyw kobiety w twórczości 

Wróblewskiej są opowieścią o niej samej, co starano się udowodnić w niniejszej pracy poprzez analizę 
wybranych dzieł.  

Celem artykułu była także popularyzacja wiedzy na temat twórczości Krystyny Wróblewskiej. 

Słowa klucze: kobieta, drzeworyt, grafika, artystka, Krystyna Wróblewska 
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Mariola Trojanowska1 

Paradoks obecności biblijnych postaci Judyty i Estery 

jako wzorca kobiety w dokumencie posoborowym  

„Rola kobiet w ewangelizacji” 

1. Wprowadzenie 

Biblijne postaci kobiece stanowią niezwykle barwne spektrum osobowości i historii, 

które od kilku dziesięcioleci są również przedmiotem coraz intensywniejszych studiów 

w ramach teologii feministycznej2. Napotykamy tam przykłady pokornych kobiet, 

stojących u boku mężczyzn, dokonujących wielkich czynów, ale też heroiny, które swoją 

dzielną postawą ratowały całe narody. Działania kobiet obejmują życie we wzorowej 

czystości i pobożności, ale też uciekanie się do przebiegłości i wdzięku przy próbie 

osiągnięcia zamierzonych celów, a nawet używanie brutalnych środków3. Korzystając 

z takiego bogactwa przykładów, Kościół w swoim nauczaniu promuje określoną wizję 

kobiety, która jednak nie powinna być zawężana do najbardziej stereotypowych 

obrazów funkcjonujących w zbiorowej świadomości współczesnych społeczeństw. 

W niniejszym opracowaniu, przeanalizowano to zagadnienie z punktu widzenia 

wydanego w 1975 roku posoborowego dokumentu zatytułowanego Rola kobiet 

w ewangelizacji4 oraz użytych tam dwóch przykładów bohaterek: Judyty i Estery, 

których losy zostały opisane w księgach Starego Testamentu. Choć, jak pokazano, obie 

wspomniane biblijne postaci zasadniczo nie odzwierciedlają cech kobiecych uwypuklo-

nych w dokumencie, to jednak ich historie mogą stanowić wyśmienity wzór dla 

aktywności kobiet w dziele ewangelizacji w dzisiejszych czasach. 

2. Dokument posoborowy 

Autorzy dokumentu Rola kobiet w ewangelizacji wskazali wyróżniające się atrybuty 
ściśle kobiece, próbując tym samym opisać rolę kobiet za pomocą ich naturalnych 
uzdolnień. Wśród wymienionych takich cech należy najpierw wspomnieć o roli kobiet 
jako matek i ich powołaniu do otoczenia narodzonego dziecka czułą miłością. 
W dokumencie uwypuklono również zdolność kobiet do ogromnych poświęceń, ich 
naturalną pobożność, często bardziej intuicyjną niż u mężczyzn, oraz umiejętność 
dostrzegania pragnienia i cierpienia drugiej osoby, nawet gdy pozostaje ono niewypo-
wiedziane. Jak zauważono, kobiety cechuje również często wielka konsekwencja 
i wierność podjętym wyborom życiowym, wrażliwość i głęboki szacunek do każdej 

 
1 mariola.trojanowska@gmail.com, Podyplomowe Studia Biblijno-Pastoralne (Ad Licentiam), Wydział 

Teologiczny, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, https://teologia.uksw.edu.pl. 
2 Por. Jezierska E.J., Feministyczne podejście w interpretacji Biblii, Collectanea Theologica 66/1, 1996, s. 65. 

W nurt badań wpisują się także materiały pokonferencyjne Kubiś A., Napora K. (red.), Niewiastę dzielną kto 

znajdzie? (Prz 31,10). Rola kobiet w biblijnej historii zbawienia, Wydawnictwo KUL, Lublin 2016 oraz seria 

komentarzy A Feminist Companion to the Bible, pod red. A. Brenner-Idan. 
3 Por. Craghan, J.F., Esther, Judith, and Ruth: Paradigms for Human Liberation, Mount Saint Alphonsus 

Seminary, Esopus, NY 1982, s. 15-16. 
4 Flannery A. (red.), Vatican Council II, The conciliar and post conciliar documents, t. 2, Liturgical Press, 

Collegeville MN 1975, s. 318-330. 
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osoby indywidualnie, umiejętność trafnej oceny ludzkiego charakteru oraz szczególne 
uzdolnienia do utrwalania relacji i osobistej adaptacji5. Choć powyższa lista cech 
wzniośle opisuje kobiety, to nie można nie zauważyć, że odzwierciedla ona głównie 
cechy kobiety w roli matki, żyjącej w rodzinie lub w szerszej wspólnocie, nad którą 
sprawuje ona opiekę. 

Przy zestawieniu podanego przez autorów wizerunku kobiety z listą dziewięciu 
postaci, które są przytoczone w tekście dokumentu jako wzorce do naśladowania, 
można dostrzec pewien paradoks doboru dwóch kobiet ze Starego Testamentu. Jest to 
piękna i nieustraszona wdowa Judyta, która ścina głowę wroga Judejczyków, oraz 
niezwykła królowa Estera, używającą swojego uroku, by podstępnie pokonać wroga 
Żydów i uratować ich przed zagładą. Inne biblijne postaci kobiece wymienione 
w tekście pochodzą z Nowego Testamentu: Maryja Matka Jezusa, która jako skromna, 
młoda dziewczyna w cichości swojego prostego życia w Nazarecie zmienia bieg 
historii, oraz Pryska, żona Akwili6, która jako katechetka, pomocnica świętego Pawła 
została męczennicą. Listę omawianych kobiet dopełniają trzy zakonnice i dwie osoby 
świeckie, żyjące w drugiej połowie XIX wieku. Pośród nich jest św. Franciszka 
Ksawera Cabrini (1850-1917)7 założycielka zakonu Sióstr Świętego Serca, licznych 
szkół, szpitali i sierocińców, która niosła pomoc imigrantom w Stanach Zjednoczonych 
oraz wyjeżdżała na misje do Ameryki Łacińskiej. Wymieniona została również 
błogosławiona Maria Ledóchowska (1863-1922)8 nazywana Apostołką Niewolników, 
publicystka i autorka powieści dla dzieci, założycielka Sodalicji św. Piotra Klawera dla 
Misji Afrykańskich. Inne postaci kobiet wspomniane w tekście to błogosławiona Maria 
od Męki Pańskiej (1839-1904)9, niestrudzona przywódczyni niosąca pomoc potrzebu-
jącym w Indiach oraz założycielka Franciszkańskich Misjonarek Maryi. Służebnica 
Boża Paulina Jaricot (1799-1862)10, która nim ukończyła 40 lat, była świadkiem jak jej 
Dzieło Krzewienia Wiary i Żywego Różańca rozwijało się już na całym świecie oraz 
Jeanne Bigard (1859-1934)11, założycielka Dzieła Świętego Piotra Apostoła, która wraz 
z matką wspierała edukację seminarzystów i prace misyjne na wielu kontynentach. 

W życiu większości tych kobiet szczególnie uwidacznia się ich rola opiekuńcza, 
jaką sprawowały one nad wieloma dziełami, w które się angażowały, oraz nad ludźmi 
biorącymi w nich udział. Stanowią one prawdziwe wzory duchowego macierzyństwa. 
To osobiste poświęcenie przyjmuje jednak inny wymiar w historii Judyty i Estery, co 
jest dodatkowo uwypuklone we współczesnej recepcji tych postaci. Obie bohaterki są 
często podejmowanym tematem w sztuce i literaturze popularnej12. 

 
5 Tamże, s. 322. 
6 Benedykt XVI, Małżonkowie Pryscylla i Akwila, https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/benedykt_ 

xvi/audiencje/ag_07022007.html (dostęp: 4.12.2020). 
7 Ellsberg R., Blessed Among Us: Day by Day with Saintly Witnesses, Liturgical Press. Collegeville, 

Minnesota 2016, s. 688. 
8 Por. Brewer C., Christianity, Race, and Colonial Disccourse in the Dramatic Works of Maria Theresa 

Ledóchowska (1863-1922), [w:] Kecht M.-R., Modern Austrian Literature, t. 40(1) Association of Austrian 
Studies, Austrian Cultural Forum 2007, s. 19-39. 
9 Ellsberg R., dz. cyt., s. 692. 
10 Tamże, s. 47. 
11 Zob. Lesourd P., Joanna Bigard, Matka misyjnych seminarzystów, Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce, 
Warszawa 2014. 
12 Zob. zwł. Misiak A.M., Judyta bez granic, Wydawnictwo Słowo/Obraz Terytoria, Gdańsk 2004; Plichta P., 

Estera w kulturach. Rzecz o biblijnych toposach, Księgarnia Akademicka, Kraków 2014; Czekanowska-

Gutman M., Portrayals of Biblical Women in Maurycy Gottlieb and Wilhelm Wachtel’s Painting: A Semiotic 
 

https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/benedykt_xvi/audiencje/ag_07022007.html
https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/benedykt_xvi/audiencje/ag_07022007.html
https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/benedykt_xvi/audiencje/ag_07022007.html
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3. Judyta 

3.1. Księga Judyty i jej bohaterka 

Judyta jest główną postacią księgi deuterokanonicznej zatytułowanej od jej imienia, 

zachowanej w języku greckim. Hebrajskie imię  ְיהּוִדית oznacza Judejkę, Żydówkę. 

Reprezentuje ona kobiety swojego narodu i sam naród, gdyż w Biblii Izrael i Jerozolima 

mają żeńską personifikację. Imię bohaterki oddaje zamierzony przypowieściowy 

charakter księgi13.  

Judyta w księdze z początku przedstawiona jest jako wierna żona, wdowa, zarządca 

wielkich bogactw odziedziczonych po śmierci męża. Wielokrotnie podkreślona jest jej 

niezwykła uroda (zob. Jdt 8,7; 10,7.19.23; 11,21; 12,13.16). Bohaterka dominuje 

mądrością (zob. Jdt 8,29) nad osobistościami miasta Betulii, to ona ich upomina 

i zagrzewa do walki. Jej mądrość jest również dostrzeżona przez samego Holofernesa 

oraz mieszkańców wrogiego obozu, którzy zdumieni nie tylko pięknem zewnętrznym 

Judyty, ale i jej sposobem wypowiedzi, będąc pod ogromnym wrażeniem Żydówki, 

zakrzyknęli: „Nie ma podobnej do niej kobiety od krańca do krańca ziemi, o tak 

pięknym obliczu i tak rozumnej mowie”14 (Jdt 11,21). Bohaterka wyróżniała się 

samodzielnością i niezależnością, co prawdopodobnie zawdzięczała swemu bogactwu. 

Judyta jest również bardzo pobożna, zna ona i zachowuje wiernie Prawo (zob. Jdt 

11,12-14.17; 12,2-9)15. Na podkreślenie zasługuje fakt, że historia nieustraszonej 

kobiety w księdze liczącej szesnaście rozdziałów, jest ukazana w dziewięciu z nich, 

a cały jeden rozdział stanowi treść modlitwy bohaterki (zob. Jdt 9). To ona, a nie 

główny naczelnik Betulii, przemawia do osobistości miasta, zachęcając wszystkich, by 

nie upadali na duchu, lecz pokładali nadzieję w Bogu, ponieważ od Niego przyjdzie 

wybawienie16. 

Natomiast wobec mężczyzn, Judyta jest ukazana jako wroga, uwodzicielska 

i niebezpieczna. Autor księgi, przedstawiając ją w ten sposób, wyraźnie przeciwstawia 

się dominującemu patriarchalnemu wzorcowi swoich czasów. Kobietę ukazuje jako 

równą mężczyźnie, a w pewnym sensie nawet go przewyższającą. We współczesnej 

egzegezie biblijnej Judyta jest widziana jako prekursorka feminizmu17. Bohaterka 

z całą pewnością odznacza się odwagą i konsekwencją w realizowaniu swego planu, 

jakim było zabicie Holofernesa, który – oblegając miasto – chciał doprowadzić do 

 
and an Iconographic Approach to the Pictures of Judith and Salome, [w:] Malinowski J. i in., (red.), Jewish 

Artists and Central-Eastern Europe, DiG, Warszawa 2010, s. 183-195; Maciudzińska-Kamczycka M., „Cud 

Purimowy” z Dura Europos. Reprezentacja Księgi Estery w antycznej sztuce żydowskiej, „Sztuka i Kultura”, 

4, 2016, s. 9-25; Ohler A., Postacie kobiet w Biblii, przeł. Podgórni H., WAM, Kraków 1996; Adamiak E., 
Kobiety w Biblii: Stary Testament, Wydawnictwo ZNAK, Kraków 2006; Kelen J., Kobiety w Biblii: 

Dziewice, małżonki, buntowniczki, uwodzicielki, prorokinie, nierządnice..., przeł. Wrzosek P., Klub Dla 

Ciebie, Warszawa 2009. 
13 Wojciechowski M., Judyta, [w:] Kubiś A., Napora K. (red.), Niewiastę dzielną kto znajdzie? (Prz 31,10). 
Rola kobiet w biblijnej historii zbawienia, Wydawnictwo KUL, Lublin 2016, s. 142. 
14 Jankowski A. i in. (red.), Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu w przekładzie z języków 

oryginalnych. Biblia Tysiąclecia, wyd. 5, Wydawnictwo Pallottinum, Poznań 2000, s. 546. 
15 Por. Nowell I., Jonah, Tobith, Judith, [w:] New Collegeville Bible Commentary. Old Testament, t. 25, 
Liturgical Press, Collegeville, Minnesota 2015, s. 29. 
16 Por. Kuśmirek A., Bóg wszelkiej potęgi i mocy, obrońca ludu izraelskiego – królowanie Pana w Księdze 

Judyty, Scripturae Lumen 1, 2009, s. 93-106. 
17 Por. Otzen B., Tobit and Judith, Sheffield Academic Press, Sheffield 2002. 
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kapitulacji Betulii. Sama wraz ze swą służącą idzie do wrogiego obozu, by tam, 

pozyskując przychylność Holofernesa, własnoręcznie dobyć miecz i go zgładzić. 

Obydwie kobiety, zastawiwszy skuteczną pułapkę na wroga swego narodu, uchodzą 

cało z tej niebezpiecznej sytuacji i docierają do Betuli z dowodem dokonanego czynu. 

3.2. Judyta a Dawid  

Sposób postępowania Judyty nosi znamiona tradycyjnie przypisywane męskiemu 

działaniu. Opowieść o czynach kobiety z Betulii jest zestawiana z opowiadaniem 

z Pierwszej Księgi Samuela dotyczącym dzielnego wojownika, który w dalszej historii 

narodu wybranego zapisał się jako król Dawid. W obydwu historiach odnaleźć można 

liczne podobieństwa bohaterów, które zostały precyzyjnie porównane w opracowaniu 

księgi w Międzynarodowym komentarzu do Pisma Świętego, co zilustrowano w tabeli 1. 

Tabela 1.  Judyta a Dawid18  

Judyta Dawid (1 Sm 17) 

2,4 Holofernes naczelny dowódca 

Babilończyków 

8,4 Judyta wdowa  

8,7 Judyta piękna i bardzo miła „na wejrzenie” 

8,9-34 Judyta zachęca Ozjasza i innych, by byli 

odważni 

9,1-14 Judyta modli się do Boga  

9,7 Bóg Judyty jest Panem, który niweczy 

wojny: Jego imię jest Pan 

9,10 Bóg skruszy wrogów ręką kobiety 

13,6-8 Judyta ucina głowę Holofernesowi jego 

własnym mieczem 

13,15 Judyta przynosi głowę Holofernesa do 

Betulii 

15,1-7 Armia asyryjska ucieka, a Izrael plądruje 

jej obóz 

17,4 Goliat pierwszy wojownik wśród 

Filistynów 

17,14 Dawid bardzo młody (najmłodszy 

z braci) 

17,42 Dawid jest rudy i o pięknym wyglądzie 

17,32 Dawid zachęca Saula, by nie upadał na 

duchu 

17,45 Dawid idzie do walki w imię Boga 

17,45-47 Bóg Dawida jest Bogiem wojsk. 

Wojna jest Pana 

17,46-47 Bóg wyda wrogów w ręce Dawida 

17,50-51 Dawid ucina głowę Goliata jego 

własnym mieczem 

17,54 Dawid przynosi głowę do Jerozolimy 

17,52-53 Filistyni uciekają, a Izrael zabiera 

łupy 

Czyn Judyty jest również przyrównywany do czynów Judy Machabeusza 

z Pierwszej i Drugiej Księgi Machabejskiej oraz do Jael, żony Chebera Kenity z Księgi 

Sędziów19. Juda, zwany Młotem, jest gorliwym młodym człowiekiem, walczącym 

w obronie wolności religijnej Żydów. Wątek ścięcia głowy wrogowi pojawia się 

w Drugiej Księdze Machabejskiej. To właśnie na rozkaz Judy odcięto głowę Nikanora 

i wraz z ręką została ona zawieziona do Jerozolimy (zob. 2Mch 15,30-33). Wspólnym 

wątkiem w opowieściach o Judycie i Machabeuszu jest również ich modlitwa, która 

stanowiła etap przygotowujący do zrealizowania misji (por. Jdt 9,1-14 i 2Mch 8,2-

4.23.29). Podobieństw obydwu historii można się doszukiwać także w przywłasz-

czeniu miecza należącego do wroga i posłużeniu się nim (por. Jdt 13, 6-7 i 1Mch 3,12).  

Natomiast biblijną postacią kobiecą wykazującą podobieństwa do Judyty jest Jael 

z Księgi Sędziów. Zwiodła ona Siserę, dowódcę wojsk nękających Izrael, podstępnie 
 

18 Zob. Roja R.J., Księga Judyty, przeł. Pachciarek P., [w:] Farmer W.R., McEvenue S., Levoratti A.J., 

Międzynarodowy komentarz do Pisma Świętego, Komentarz katolicki i ekumeniczny na XXI wiek, wyd. 2. 

Verbinum, Warszawa 2001, s. 617. 
19 Nowell I., dz. cyt., s. 28. 
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oferując mu schronienie w swoim namiocie, gdy ten uciekał po przegranej bitwie. Gdy 

Sisera zapadł w głęboki sen, kobieta zabiła go własnoręcznie palikiem od namiotu, 

przebijając mu skroń (zob. Sdz 4,17-22). 

4. Estera 

4.1. Księga Estery i jej bohaterka  

Podobnie do Judyty, Estera jest również główną postacią księgi deuterokanonicznej 

zatytułowanej od jej imienia. Księga ta zachowała się w języku hebrajskim – tekst 

masorecki oraz w dwóch wersjach greckich A i B, przy czym tekst B jest częścią 

Septuaginty. Wersje greckie są poszerzone o sześć dodatków z historiami, których brak 

w tekście hebrajskim20. Analizę tekstualną Księgi Estery w jej wersji kanonicznej 

w Kościele Rzymskokatolickim dodatkowo komplikuje fakt, że powstała ona z połą-

czenia tekstu hebrajskiego z owymi sześcioma dodatkami z tekstu greckiego21. Tytuł 

księgi, to imię hebrajskie  ר  które pochodzi od staroperskiego słowa setarah ,ֶאְסתֵּ

oznaczającego gwiazdę. Jej oryginalne hebrajskie brzmienie to Hadassa, które 

oznaczało mirt22 – pięknie pachnący krzew symbolizujący dziewictwo. 

Estera w księdze jest przedstawiona jako młoda Żydówka, adoptowana przez stryja 

Mardocheusza. Jej opiekun był urzędnikiem królewskim na dworze perskim. Dziew-

czyna znalazła się wśród kandydatek na nową żonę króla Aswerusa, spośród których 

jedna z nich miała zastąpić królową Waszti. Pierwsza małżonka Aswerusa popadła 

w niełaskę po tym, jak publicznie ośmieszyła swego króla i męża, nie wykonując jego 

polecenia23. Z tego powodu do pałacu w Suzie mają przybyć wszystkie piękne dziewice 

z całego królestwa. Estera ukazana jest jako przeciwieństwo Waszti, podobnie jak 

Księga Przysłów przeciwstawia sobie kobietę dzielną i kobietę bezwstydną (zob. Prz 

12,4)24. W opisie księgi Estera jest niemalże nieskazitelna, zaś Waszti jest niegodna 

nawet dłuższego wspomnienia o niej. 

Estera, jako młoda pretendentka do tronu zostaje poddana zabiegom upiększającym 

trwającym dwanaście miesięcy i poprzedzającym moment przedstawienia kandydatek 

królowi. Dziewczyna wyróżnia się urodą oraz miłym usposobieniem, dzięki czemu 

zdobywa życzliwość otoczenia i samego króla25. Temat seksualności jest kilkukrotnie 

uwypuklony w księdze przez wprowadzeniu wątku o upiększaniu ciała każdej  

z kandydatek (zob. Est 2,12) i przygotowywanie jej na noc spędzoną z królem (zob. 

 
20 Zob. Day L., Three Faces of a Queen, Characterization of the Books of Esther, [w:] Clines D.J.A., Davies 

P.R. (red.), Journal for the Study of the Old Testament, Supplement Series 196, Sheffield Academic Press, 

Sheffield 1995, s. 9 
21 Zob. White Crawford S., Esther and Judith: Contrasts in character, [w:] S. White Crawford S., Greenspoon 

L.J. (red.), The Book of Esther in Modern Research, T&T Clark International, Londyn 2003, s. 69. 
22 Por. Kot-Twardziłowska A., Rola Estery w historii zbawienia, [w:] Kubiś A., Napora K. (red.), Niewiastę 

dzielną kto znajdzie? (Prz 31,10). Rola kobiet w biblijnej historii zbawienia, Wydawnictwo KUL, Lublin 
2016, s. 149. 
23 Por. Harvey C.D., Finding Morality in the Diaspora, Moral Ambiguity and Transformed Morality in the 

Books of Esther, [w:] Kaiser O. (red.), Beihefte zur Zeitschrift für die alttestamentliche Wissenschaft 328, 

Walter de Gruyter, Berlin 2003, s. 20-22. 
24 Por. Kuśmirek A., Rut jako  ́ēšet ḥayil, [w:] Kubiś A., Napora K. (red.), Niewiastę dzielną kto znajdzie? 

(Prz 31,10). Rola kobiet w biblijnej historii zbawienia, Wydawnictwo KUL, Lublin 2016, s. 105. 
25 Por. Clines D.J.A., Esther Scroll. The story of the story, [w:] Clines D.J.A., Davies P.R. (red.), Journal for 

the Study of the Old Testament Supplement Series 30, JSOT Press, Sheffield 1984, s. 145. 
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Est 2,14), oraz wtedy gdy Haman upada na łoże Estery, co przez króla Aswerusa 

zostało zrozumiane jako próba gwałtu (zob. Est 7,8)26. Po okresie przygotowawczym, 

młoda Żydówka zostaje żoną króla Persji, co daje jej też możliwość wywierania 

wpływu na królewskie decyzje dotyczące jej rodaków. 

Estera, choć początkowo ukrywała własne pochodzenie, pozostaje wierna wobec 

swej tożsamości etnicznej. W kolejnych rozdziałach księgi, jej postać przechodzi 

metamorfozę z delikatnej dziewczyny w zdecydowaną kobietę, a przemiana ta ma 

cechy procesu dojrzewania27. Ostatecznie, gdy królowa dowiaduje się o nieprzyjaznym 

dekrecie, jaki najwyższy urzędnik królewski Haman wydał na jej pobratymców, 

decyduje się na samodzielną interwencję w tej sprawie. Odważnie i konsekwentnie 

realizuje ona plan intrygi podczas bankietu, na którym ratuje ona Mardocheusza, 

swego stryja, przed zemstą Hamana. Na skutek podjętych działań ocala ona również 

innych Żydów od wyroku śmierci, jaki Haman na nich wydał. Estera, w odróżnieniu 

od Judyty, nie dokonuje zemsty na swym wrogu własnymi rękami. Jednakże należy 

pamiętać o jej prośbie, dzięki której dzień zemsty na wrogach Żydów zostaje wydłużony. 

Konsekwencją ingerencji Estery było powieszenie dziesięciu synów Hamana, zabicie 

300 mężczyzn w Suzie i 75 000 w całym królestwie perskim (zob. Est 9,14-16)28. 

4.2. Estera a Józef 

Estera stała się kolejnym przykładem biblijnej postaci kobiecej, którą przyrównuje 

się bardziej do mężczyzn niż do innych bohaterek Starego Testamentu. W jej historii 

odnaleźć można liczne podobieństwa do losów Józefa syna Jakuba z Księgi Rodzaju. 

Choć Adele Berlin zestawia historię Księgi Estery z fragmentami z Księgi Wyjścia, 

Pierwszej Księgi Samuela, Pierwszej i Drugiej Księgi Królewskiej, Księgi Daniela 

oraz innych ksiąg spisanych w czasach perskich29, to porównanie Estery z Józefem jest 

najbardziej przekonywujące. Pozwala to na ponowne odczytanie historii Józefa 

w losach samej Estery. W tabeli 2 za Adele Berlin zestawiono najważniejsze 

podobieństwa tych historii. 

Tabela 2. Estera a Józef30 

Estera Podobieństwa Józef 

Est 2,5-7 

 

Est 2,7 

 

Est 2,15 

Est 2,20 

 

Est 8,1-2 

obydwie historie toczą się na obcym dworze 

królewskim 

bohaterowie mają piękną postać i miłą  

 

powierzchowność 

bohaterowie są darzeni życzliwością 

 

cierpią z powodu utraty swojego statusu, ukrywania 

Rdz 41,14 

 

Rdz 39,6 

 

Rdz 39,4 

Rdz 39,1; 41,52 

 

Rdz 41,42-43 

 
26 Zob. Day L., dz. cyt., s. 193. 
27 Proces dojrzewania dziewczyny nie posiada cech coming outu, o którym wspomina Timothy Beal w swojej 

pracy The Book of Hiding. Zob. Beal T.K., The Book of Hiding: Gender, Ethnicity, Annihilation, and Esther, 

Taylor & Francis e-Library, Londyn 2002, s. 96-107. 
28 Por. Grossman J., Esther, The Outer Narrative and the Hidden Reading, Eisenbrauns, Winona Lake, IN 

2011, s. 188. 
29 Por. Berlin A., Esther, [w:] JPS Bible Commentary, Philadelphia 2001, s. 36-41. 
30 Tamże. 
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Est 2,21-22 

 

Est 7,1 

 

Est 7,9 

 

Est 8,6 

swej tożsamości oraz pogorszenia sytuacji materialnej 

przezwyciężają problemy i osiągają zaszczytną 

pozycję na dworze 

wykroczenie sług królewskich drogą do rehabilitacji 

bohaterów 

intryga podczas bankietu, ujawnienie prawdy 

wątek kary poprzez powieszenie sprawców na drzewie 

bohaterowie nie mogą znieść myśli, że ich lud/ 

rodzina mogliby cierpieć 

 

Rdz 40,1-2 

 

Rdz 43,32-34 

 

Rdz 40,22 

 

Rdz 44,34 

Adele Berlin, zestawiając obydwie historie, przytacza również teksty, które nie 

odnoszą się ściśle do głównych bohaterów, ale ukazują to, jak podobnym językiem 

obydwie te historie zostały spisane. Dzięki temu można również wydobyć znaczenie 

bohaterów drugiego planu: Mardocheusza, Izraela, faraona wraz z dworzanami i króla 

Aswerusa, jak pokazano w tabeli 3. 

Tabela 3. Księga Rodzaju a Księga Estery31 

Księga Rodzaju Księga Estery 

41,42-43 „I powiedział faraon Józefowi: 

«Oto ustanawiam cię rządcą całego 

Egiptu!» Po czym faraon zdjął swój 

pierścień z palca i włożył go na palec 

Józefa, i kazał go oblec w szatę z 

najczystszego lnu, a potem zawiesił mu 

na szyi złoty łańcuch.” 

 

39,10 „I mimo że go namawiała 

codziennie, nie usłuchał jej i nie chciał 

położyć się przy niej, aby z nią żyć.” 

 

 

43,14 „A Bóg Wszechmocny niechaj 

sprawi, aby ów człowiek zlitował się 

nad wami i puścił wolno waszego brata 

oraz Beniamina. Skoro mam zostać 

samotny, to niech tak już będzie!»” 

 

41,37 „Słowa te podobały się faraonowi 

i wszystkim jego dworzanom.”  

6,11 „Wziął więc Haman szatę i konia i ubrał 

Mardocheusza, i obwoził go po placu miejskim, 

i wołał przed nim: «Oto, co czyni się mężowi, 

którego król chce uczcić».” 

8,2 „Król zaś zdjął swój sygnet, który zabrał 

Hamanowi, i dał go Mardocheuszowi. Estera zaś 

ustanowiła Mardocheusza zarządcą domu 

Hamana.” 

3,4 „Mówili do niego tak codziennie, ale on ich 

nie słuchał. Powiedzieli więc Hamanowi, aby się 

przekonać, czy trwałe będą postanowienia 

Mardocheusza, ponieważ wyznał im, że jest 

Żydem.” 

4,16 „«Idź, zgromadź wszystkich Żydów, którzy 

znajdują się w Suzie. Pośćcie za mnie, nie jedząc 

i nie pijąc trzy dni, nocą i dniem. Ja też 

i dziewczęta moje będziemy pościły podobnie. 

Potem pójdę do króla, choć to niezgodne 

z prawem, a jeśli zginę, to zginę».”  

2,4 „Ta dziewczyna, która się spodoba królowi, 

będzie królową w miejsce Waszti». I spodobała się 

ta mowa królowi, i postąpił zgodnie z nią.”  

  

 
31 Tamże, s. 36-41. 
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5. Podsumowanie 

W niniejszym opracowaniu przeanalizowano główne cechy biblijnych postaci Judyty 

i Estery w odniesieniu do dokumentu posoborowego Rola kobiet w ewangelizacji. 

Uwypuklając kluczowe fragmenty opowieści biblijnych odczytywane we współcze-

snych opracowaniach z zakresu biblistyki, zauważono, że żadna z tych postaci nie 

może być reprezentantką cech kobiecych ujętych przez autorów dokumentu posoboro-

wego. Dobór tych cech najlepiej charakteryzuje postać kobiety-matki, natomiast 

o żadnej ze wspomnianych biblijnych heroin nie wiadomo z przekazu Pisma Świętego, 

czy była matką. Wydaje się również, że Judyta i Estera nie odpowiadają dominującej 

charakterystyce siedmiu innych kobiet wspomnianych w dokumencie, które wyróżniały 

się działalnością misyjną, opiekuńczą, katechetyczną. Natomiast przy głębszej analizie 

dostrzec można charakterystyczny wspólny dla wszystkich dziewięciu kobiet stopień 

zaangażowania w podjęte działania, niesłychaną odwagę w podejmowaniu decyzji, 

niezależność, pobożność i bezgraniczne oddanie się sprawie. 

Mimo prezentowanej odwagi i zasług dla narodu żydowskiego obu bohaterek, ich 

postępowanie może wzbudzać wątpliwości co do moralnej natury ich czynów32. 

Ponadto, cechami wspólnymi Judyty i Estery jest ich uroda i niesłychana przebiegłość, 

która miała swój wyraz w intrygach, jakie uknuły i perfekcyjnie zrealizowały. W przy-

padku Judyty zaskakujący jest również niespotykany u innych biblijnych kobiet stopień 

brutalności33. Należy też przyznać, że bohaterki charakteryzuje odwaga i obydwie są 

konsekwentne w realizowaniu podjętego planu. Swoją misję obie kobiety odczytują 

jako realizację Bożej Woli i rzeczywiście stają się one narzędziem w ręku Boga. 

W obydwu przypadkach proces przygotowania do wykonania zadania obejmował post 

i modlitwę (zob. Jdt 9; Est 4,16-5,134). Ponadto, obie heroiny narażały własne życie, by 

stanąć w obronie swojego narodu, wyznawanych wartości i własnej tożsamości. 

Przyjęły one na siebie odpowiedzialność za życie swoich rodaków. 

Pomimo pewnego niedopasowania historii Judyty i Estery do wizji kobiety przed-

stawionej w omawianym dokumencie posoborowym, należy zauważyć, że przywołanie 

tych postaci ma swoje głębokie uzasadnienie. Autorzy dokumentu tym samym zwracają 

uwagę, że działalność ewangelizacyjna nierzadko wymaga od ewangelizatorki heroicz-

nej postawy życiowej wobec problemów, z jakimi przyszło się jej zmierzyć. Niewąt-

pliwie zarówno Judyta, jak i Estera są dobrymi wzorami do naśladowania w tym 

kontekście. Na podstawie krótkiego przeglądu poświęconego postaci Judyty i Estery 

w tekście biblijnym można stwierdzić, że odbiegają one swoją osobowością i działaniem 

od ogólnie przyjętych poglądów na temat świętości życia i wzorca kobiecego. Można 

zatem mówić o paradoksie, jakim jest ich obecność w dokumencie Kościoła rzymsko-

katolickiego. Paradoks można dostrzec już w prezentacji tych postaci w samym tekście 

biblijnym. Obie kobiety są opisane jako piękne kobiety, które stroją się po to, by 

 
32 Wielu biblistów podziela tę opinię por. Jobes K.H., Book of Esther, [w:] Longman III T., Enns P., (red.), 

Dictionary of the Old Testament: Wisdom, Poetry & Writings, IVP Academic; Inter-Varsity Press, Downers 

Grove, IL; Nottingham, England 2008, s. 165; Brenner-Idan A., Efthimiadis-Keith H., A Feminist Companion 

to Tobit and Judith, Bloomsbury T&T Clark, London 2015, s. 148. Również Żydzi mieli wątpliwości, by 
włączyć tę księgę do kanonu Biblii Hebrajskiej.  
33 Branch R.G., Joakim, Uzziah, and Bagoas: A Literary Analysis of Selected Secondary Characters in the 

Book of Judith, Old Testament Essays, 25/1, 2012, s. 64. 
34 Wątek modlitwy jest uwypuklony w wersji greckiej Księgi Estery. 
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uwieść męskiego wroga. W przypadku Judyty prowadzi to nawet do zabicia przez nią 

wroga. Ich działania znacznie wykraczają poza tradycyjną rolę kobiet biblijnych, zwią-

zanych z małżeństwem i potomstwem. Warto jednak podkreślić, że po zakończeniu 

swojej misji nie pozostają w sferze publicznej. Judyta wraca do swojego życia jako 

pobożna i spokojna wdowa, a Estera, choć pozostaje nadal królową na dworze perskim, 

nie odgrywa już znaczącej roli. 

Możliwa wiodąca rola kobiet w wybranych aspektach aktywności Kościoła, nie tylko 

tych typowo kobiecych, jest niezmiennie tematem wymagającym pogłębionej i otwartej 

dyskusji, choć poruszanie go niejednokrotnie rodzi obawy o wspieranie tendencji 

wykraczających poza wykładnię Magisterium. Z drugiej strony zarówno Biblia, jak 

i dzieje Kościoła, dostarczają wielu przykładów takich kobiet, które odegrały kluczową 

rolę w rozwoju różnych istotnych dzieł. Odczytywany współcześnie na nowo, w świetle 

kilku dekad rozwoju myśli teologicznej oraz zachodzących zmian społecznych, doku-

ment posoborowy o roli kobiet w ewangelizacji, pozwala odkryć nowe płaszczyzny 

zrozumienia tej roli. Choć czasem wykraczają one poza dosłowne sformułowania 

w pierwotnym tekście, to oddają one ducha posoborowej reformy Kościoła. 
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Kościoła. W dokumencie uwypuklono szereg cenionych cech kobiecych, które podparto przykładami 

z historii oraz wspomnieniem czterech postaci biblijnych, między innymi królowej Estery oraz wdowy 
Judyty. Na podstawie wybranych późniejszych prac z teologii biblijnej i feministycznej, w niniejszym 

artykule przeanalizowano wpływ obecnej percepcji obu tych postaci z Biblii na rozumienie zadań kobiet 

w dziele ewangelizacji. Uwypuklono przy tym zaskakujące obserwacje, które można poczynić podczas 

dzisiejszej lektury dokumentu posoborowego. 
W pracy najpierw skupiono się na interpretacji porównawczej biblijnych postaci Judyty i króla Dawida 

oraz na analizie związków intertekstualnych pomiędzy historią Estery a losem starotestamentalnego Józefa, 

syna Jakuba. Na tej podstawie uzasadniono, że piękna królowa Estera i uwodzicielska wojowniczka Judyta 

zasadniczo nie uosabiają cech kobiecych wyróżnionych przez autorów dokumentu posoborowego. Pomimo 
tego, jak pokazano, to właśnie one mogą być wzorem determinacji, konsekwencji i heroicznej odwagi, które 

są niezbędne do głoszenia Ewangelii. 

W oparciu o analizę powiązanych fragmentów biblijnych oraz wybraną literaturę przedmiotu, w pracy 

ukazano również cechy wspólne obu kobiet, które posłużyły im do osiągnięcia zamierzonych celów, w tym 
m.in. seksapil, przebiegłość, umiejętność prowadzenia intrygi. W podsumowaniu zauważono, że choć taka 
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Ewelina Michta1 

Czułość jest tą najskromniejszą odmianą miłości. […] 

Kilka uwag na temat miłości w wybranych utworach 

Olgi Tokarczuk 

1. Wprowadzenie 

Olga Tokarczuk, laureatka Nagrody Nobla w dziedzinie literatury za rok 2018, jest 

nie tylko uznaną na świecie powieściopisarką, autorką scenariuszy, eseistką, poetką 

i psychologiem. To przede wszystkim kobieta, która posiada niebywały zmysł obserwa-

cyjny i potrafi w dzisiejszych czasach konsumpcyjnego stylu życia odsłonić skrytą 

w codzienności doniosłość powszedniej egzystencji, czyniąc to z takim skupieniem 

i konsekwencją, jakby poprzez swoją twórczość prowadziła z czytelnikiem rozmowę. 

Przykuwa uwagę odbiorcy i uwrażliwia go na zjawiska skomplikowane, niejedno-

znaczne, często ukryte, a nawet metafizyczne. Należy przy tym zaznaczyć, iż obok takich 

tematów, jak polska kultura, społeczeństwo obywatelskie i równouprawnienie, ochrona 

środowiska oraz troska o prawa zwierząt, relacje międzyludzkie są jednym z najistot-

niejszych problemów poruszanych przez tę wybitną pisarkę. Nic w tym dziwnego, 

gdyż uczestniczy w nich człowiek, na którym z niezwykłą wnikliwością noblistka 

koncentruje swoją uwagę: „Piszę fikcję, ale nigdy nie jest to coś wyssanego z palca. 

Kiedy piszę, muszę wszystko czuć wewnątrz mnie samej. Muszę przepuścić przez 

siebie wszystkie istoty i przedmioty obecne w książce, wszystko, co ludzkie i poza 

ludzkie, żyjące i nieobdarzone życiem. Każdej rzeczy i osobie muszę przyjrzeć się 

z bliska, z największą powagą i uosobić je we mnie, spersonalizować. Do tego właśnie 

służy mi czułość – czułość jest bowiem sztuką uosabiania, współodczuwania, a więc 

nieustannego odnajdywania podobieństw”2. 

2. Kiedy pojawia się miłość, wyostrza się zdolność widzenia rzeczy, które 

do tej pory pozostawały w cieniu 

Miłość, czy jakby wolała zapewne ostrożnie powiedzieć Olga Tokarczuk – czułość, 

wszyscy zastanawiamy się nad tym, czym są te uczucia w dzisiejszej zwariowanej 

codzienności społeczeństwa konsumpcyjnego, które bez większych wyrzeczeń jest 

w stanie zaspokoić swoje pragnienia? Czy jeśli dążenie do czegoś upragnionego 

pozbawione jest życiowego doświadczenia, żmudnego procesu dochodzenia do tego, 

a nierzadko także poniesionej ofiary, cierpienia i niepewnego wyczekiwania, jesteśmy 

w stanie je w ogóle dostrzec, zrozumieć i docenić? Olga Tokarczuk uwrażliwia swych 

czytelników na tego typu rozterki, jej twórczość literacka jest pod tym względem 

nieustająco aktualna, spójna i uniwersalna, niesie bowiem przesłanie mówiące o ko-

nieczności kierowania się rzetelnością i starannością w relacjach międzyludzkich.  

 
1 e.michta@uw.edu.pl, Instytut Germanistyki, Wydział Neofilologii, Uniwersytet Warszawski, 

https://www.germanistyka.uw.edu.pl. 
2 Tokarczuk O., Czuły narrator, s. 23, https://www.nobelprize.org/uploads/2019/12/tokarczuk-lecture-

polish.pdf. 
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Celem artykułu jest analiza motywu miłości w wybranych utworach Olgi Tokarczuk 

oraz odpowiedź na pytanie, co pisarka rozumie przez pojęcie miłości i dlaczego 

podchodzi w swych rozważaniach na temat relacji międzyludzkich do tego uczucia 

z niezwykłą ostrożnością, żeby nie rzec sceptycyzmem? Materiał empiryczny został 

wybrany pod kątem występowania w nim wątków dotyczących relacji interperso-

nalnych, ze szczególnym uwzględnieniem miłości, tudzież czułości, a obejmuje on 

m.in. powieści Podróż ludzi Księgi oraz Prawiek i inne czasy, a także opowiadanie 

Zielone Dzieci, esej Lalka i perła oraz przemowę noblowską Czuły narrator, która jest 

nie tylko swoistym podsumowaniem tego, co pisarka myśli na temat literatury, ale 

zdradza ponadto wiele na temat życiowych doświadczeń, światopoglądu oraz prognoz 

Olgi Tokarczuk na naszą przyszłość. 

3. Życie pisze sekretnym atramentem różne rozdziały pod tytułem 

„Miłość” 

W debiutanckiej powieści Olgi Tokarczuk występuje wiele motywów (wielo-

wątkowa fabuła skupia się m.in. wokół nierówności społecznych, władzy, podróży, 

dążenia do wiedzy, religijności, przyjaźni oraz miłości), które to motywy noblistka 

rozwija w swych kolejnych utworach, zdobywając przy tym międzynarodowe uznanie. 

Jest to opowieść o podróży śmiałków desperatów (pewnego Markiza, bankiera i filan-

tropa o nazwisku de Berle, niemego woźnicy z nieodstępującym go psem oraz oszukanej 

i porzuconej przez narzeczonego kurtyzany Weroniki), którzy w XVII wieku, w dobie 

kulturowych i politycznych zawirowań (m.in. Ludwik XIV podbija kolejne terytoria, 

zwalcza protestantów, hugenoci emigrują z Francji) wyruszyli z Paryża ku Pirenejom 

w poszukiwaniu prawdziwej mądrości, szczęścia i ładu. Wtedy to właśnie, jak podkreśla 

narrator, w 1684 roku, powstała idea wędrówki w poszukiwaniu zaginionej Księgi3. 

Podróż ludzi Księgi (1993), bo taki właśnie tytuł nosi ta opowieść, to utwór nie tylko 

o przemieszczaniu się i sensie podróży. Autorka podejmuje w nim szereg tematów, 

które wydają się kluczowe dla interpretacji tego, co w ogóle pod pojęciem miłości 

rozumie Olga Tokarczuk, a ważne są przy tym takie aspekty, jak: szeroko rozumiana 

religijność, dojrzałość versus doświadczenie życiowe, różnice pokoleniowe oraz dys-

proporcje społeczne, odmienność, niepowtarzalność, a także wyobcowanie, samotność, 

a niekiedy rozczarowanie4. Ciekawe jest, że w kontekście ułomności jednego z boha-

terów Podróży ludzi Księgi o imieniu Gauche czytamy, iż błogosławieństwem może 

się wydawać nigdy nie móc krzyczeć w świecie, w którym ludzki głos jest zawsze 

tylko głosem wołającego na pustyni5. Można bowiem zauważyć we wspomnianym 

fragmencie analogię do niewdzięcznej roli artysty, którego apel z trudem dociera do 

głuchych i obojętnych odbiorców. Z powieści wynika jednak, że prosta wieśniaczka 

nauczyła niemego chłopca, podrzuconą pewnego wieczoru pod bramę klasztoru klarysek 

sierotę, „czynić znak krzyża i pragnąć miłości”6, co było według chłopki przygoto-

waniem kaleki do dorosłego życia. Miłość, według Olgi Tokarczuk, nie jest bowiem ot 

tak sobie przypisana każdemu człowiekowi, jest pragnieniem, bywa nagrodą 

i dopełnieniem ludzkiej egzystencji, a można ją zauważyć, zrozumieć i docenić tylko 

 
3 Tenże, Podróż ludzi Księgi, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2019, s. 19. 
4 Tamże, s. 12. 
5 Tamże, s. 5. 
6 Tamże, s. 6. 
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po życiowych przejściach i zdobyciu doświadczenia. Morze miłości7, jak się z tekstu 

dowiadujemy, jest typowe dla ludzi dorosłych – nie dla dzieci, ważne jest przy tym 

ponadto, jak się z niego korzysta.  

W kontekście relacji interpersonalnych bohaterów powieści można stwierdzić, iż 

mają na nie wpływ różne czynniki, nie tylko emocjonalne. Można wśród nich wyróżnić 

m.in. pochodzenie protagonistów, ich wykształcenie i różne pozycje zajmowane 

w społeczeństwie, religijność lub duchowość, wrażliwość emocjonalną, a nawet płeć. 

W utworze mowa jest na przykład o licznych kochankach panującego we Francji Króla 

Słońce8. Można by w tym miejscu zadać pytanie, czy władca prowadzący rozwiązły 

tryb życia dawał poddanym dobry przykład i miał pozytywny wpływ na lud, którym 

rządził? Można by także przypisać takie postępowanie specyfice ówczesnych czasów, 

opływającym w przepych barokowym dworom, na których życie upływało jednym 

w dostatku, a nawet przepychu i znudzeniu, drugim zaś w niedoli i biedzie.  

Nie dziwi zatem fakt, iż członków sekretnego towarzystwa, bractwa wolnomyśli-

cieli, złożonego z wysoko postawionych osób, jednoczyło rozczarowanie rzeczy-

wistością, w której żyli i działali jako politycy bądź uczeni, w której kochali i toczyli 

swe małe prywatne boje9. W miarę posuwania się akcji powieści, wychodzą na jaw 

liczne miłosne rozczarowania bohaterów, jak choćby w przypadku jednego z głównych 

założycieli elitarnego kręgu, zacnego Markiza, który co prawda przed wykryciem 

romansu swej żony z jednym z angielskich dyplomatów „[p]rzestał przykładać szcze-

gólną uwagę do życia rodzinnego, wiedząc z własnego doświadczenia, że nie daje ono 

całkowitego spełnienia […]”10 bowiem on sam także i to wielokrotnie dopuścił się 

zdrady „miewał inne kobiety […] zawsze przechodnie przyjaciółki jego wysoko 

postawionych znajomych. Piękne i pachnące kobiety, dobrze znające sztukę miłości. 

Utrzymywane w eleganckich mieszkaniach przy rue d’Espoir, dyskretne i czułe. […] 

Te kobiety traktował jak jednorazową przygodę. Nie był też żadnym artystą 

w miłości”11. Po zdemaskowaniu niewiernej żony, która jednak jako osoba religijna 

ostatecznie nie odeszła od zdradzonego męża, „zabolało go to tylko na początku, krótkie 

bolesne ukłucie nawet nie w duszy czy w sercu, lecz gdzieś w okolicach żołądka. 

Potem poczuł ulgę. Spełniło się to, co życie zapisało mu sekretnym atramentem 

w rozdziale pod tytułem „Miłość”12. Życie Markizy warte jest natomiast osobnej historii. 

„Byłaby to opowieść o tym, jak niektóre kobiety wierzą w zbawienną i niezwykłą siłę 

miłości, i o tym, jak się rozczarowują. Jak budują świat z oczekiwań, […]. Jak się 

starzeją i tracą pewność siebie, i w rozpaczy osuwają się w straszliwą kobiecą 

samotność”13.  

W tym miejscu warto przytoczyć refleksję Olgi Tokarczyk, iż od jakiegoś czasu 

zaczynamy w swoim życiu widzieć świat, jak wspomniany Markiz, właśnie w takich 

rozdziałach, fragmentach „wszystko osobno, w kawałkach odległych od siebie niczym 

galaktyki, a rzeczywistość, w jakiej żyjemy w tym nas upewnia. Lekarze leczą nas 

 
7 Tamże, s. 14. 
8 Tamże, s. 15. 
9 Tamże, s. 16. 
10 Tamże, s. 16. 
11 Tamże, s. 17. 
12 Tamże, s. 16. 
13 Tamże, s. 18. 
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według specjalności, podatki nie mają związku z odśnieżaniem drogi, którą jedziemy 

do pracy, obiad nijak ma się do wielkich ferm hodowlanych, a nowa bluzka do 

obskurnych fabryk gdzieś w Azji”14. Nasza duchowość powoli zanika albo staje się 

powierzchowna i rytualna.  

W Podróży ludzi Księgi ostatecznie znajdujemy dość pojemną definicję miłości: 

„bierze się [ona] z pragnienia bycia z drugim człowiekiem, żeby się nie bać, żeby móc 

się przytulić, żeby czerpać rozkosz z ciała, żeby zaspakajać egoistyczną potrzebę 

wydawania na świat nowych istnień do siebie podobnych. Ziemska miłość istnieje po 

to, żeby nie musieć się zmierzyć z Absolutem […]”15. Warto jednak zauważyć, iż 

zarówno uczucie oparte na słabej więzi między kochankami, jak i bezmyślne oddawanie 

czci Bogu, prowadzi z jednej strony do gorzkiej refleksji na temat ludzkiej skłonności 

do omyłek i niedojrzałości16, z drugiej strony do zaakcentowania, iż miłość Boga jest 

bezwarunkowa, ludzkie postępowanie może zaś doprowadzić do nieszczęścia17. I tak 

się właśnie w tym utworze dzieje. Ziszcza się fatalistyczny scenariusz śmierci 

podróżników w mozolnym dążeniu do uniwersalnej, pierwotnej wiedzy świadczącej 

o istocie człowieczeństwa. Tylko niepozorny kaleka, wrażliwy stajenny o imieniu 

Gauche odnalazł Księgę. Ubogiemu i niedojrzałemu, a na dodatek ułomnemu dziecku 

analfabecie, nie udało się jednak zrozumieć treści płynących ze skarbu, widział jedynie 

znaki, których nie rozumiał. Cel podróży, jakim było oświecenie, nie został osiągnięty 

i bohaterowie powieści ponieśli fiasko18. Uważny czytelnik stwierdzi zapewne, iż 

warto w tym miejscu zadać sobie jeszcze jedno pytanie, dlaczego tak się stało i co 

z tego wynika?  

4. „Świat jest tkaniną, którą przędziemy codziennie na wielkich krosnach 

[…] odpowiedzialnie i nieodpowiedzialnie, z miłością i nienawiścią”19 

4.1. Rola literatury w diagnozowaniu świata 

 Olga Tokarczuk niewątpliwie wierzy w możliwość literatury w diagnozowaniu 

świata i pokłada wielkie nadzieje w sile pisanego słowa. W swojej przemowie 

noblowskiej twierdzi w tym kontekście, iż „Bóg stworzył świat z przełamanej litery. 

[…] Bóg jest doskonały, jest słowem i nie ma ciała”20. Po czym dowiadujemy się, iż 

Adam wkrótce zapomniał o sile i mocy, jaką ma słowo, czym sprzeniewierzył się Bogu 

i został ukarany. Prorok Enoch natomiast „poznał, że Prawda jest Pismem i w Piśmie 

jest Prawda, przeto jako pierwszy spośród ludzi nauczył się zapisywać Prawdę i naukę 

tę przekazał swoim potomkom”21. Noblistka uważa, że w dzisiejszych czasach opartych 

na technicyzacji i ciągłym przepływie informacji, „[c]zytanie jest dość skomplikowa-

nym psychologicznym procesem percepcji […] [w]ymaga […] [bowiem] pewnej 

kompetencji intelektualnej. Przede wszystkim jednak wymaga uwagi i skupienia, 

 
14 Tenże, Czuły…, s. 16. 
15 Tamże, s. 17. 
16 Tamże. 
17 Tamże, s. 20. 
18 Tenże, Podróż…, s. 242. 
19 Tenże, Czuły…, s. 3. 
20 Tamże, s. 20. 
21 Tamże. 
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umiejętności coraz rzadszych w dzisiejszym skrajnie rozpraszającym świecie”22. 

Literatura, jak podkreśla pisarka, jest jedną z niewielu dziedzin, które próbują przy-

trzymać nas przy konkrecie świata, skupia się bowiem na wewnętrznych racjach 

i motywach postaci, ujawnia ich doświadczenie i prowokuje czytelnika do psycholo-

gicznej interpretacji zachowań23. Opowieść zawsze zatacza kręgi wokół sensu, jest 

porządkowaniem informacji w czasie, ustala ich związki z przeszłością, odkrywa ich 

powtarzalność i układa je w kategorie przyczyny i skutku, a czyni to wszystko, wyko-

rzystując ludzki rozum i emocje24. Przekazanie drugiemu wiedzy, jak podkreśla 

noblistka, nie jest jednak wcale takie proste. „[C]złowiek do Prawdy dochodzi 

z mozołem i bocznymi ścieżkami, toteż Bóg w swojej nieskończonej dobroci zabrał 

Enocha w podróż od pierwszego do siódmego nieba, by ukazać mu całe boskie 

stworzenie. […] I zobaczył Enoch, że w Świętej Księdze zapisano najprawdziwszą 

z prawd: że co na górze, jestże i na dole”25. 

Co zatem dzieje się ze złożonością świata? Co z mechanizmem jego działania, 

swoistym porządkiem wkraczającym w miejsce pierwotnego chaosu? Co dzieje się 

z siecią powiązań i wpływów, których często nie jesteśmy świadomi, lecz odkrywamy 

je przypadkiem? Dla Olgi Tokarczuk istotna jest w tym kontekście odpowiedź na 

pytanie „[j]ak pisać, jak konstruować swoją opowieść, żeby umiała unieść tę wielką 

konstelacyjną formę świata?”26 Zdaniem noblistki: „Należałoby […] uczciwie opo-

wiadać tak, żeby uruchomić w umyśle czytelnika zmysł czułości, zdolności scalania 

fragmentów w jeden wzór, odkrywania w drobnicy zdarzeń całych konstelacji”27. 

Powieściopisarstwo jest według niej niekończącym się ożywianiem, nadawaniem 

istnienia wszystkim okruchom świata, jakim są ludzkie doświadczenia, przeżyte 

sytuacje, wspomnienia – czułość zaś personalizuje to wszystko, daje możliwość 

ekspresji, współdzielenia losu i w końcu, nawiązując do tytułu niniejszego artykułu, 

czułość jest głębokim przejęciem się drugim bytem, jego nieodpornością i kruchością. 

Czułość dostrzega między istnieniami więzi, współpracę, zależności: „Literatura jest 

właśnie zbudowana na czułości wobec każdego innego od nas bytu”28. Według Olgi 

Tokarczuk, jest to „podstawowy psychologiczny mechanizm powieści. Dzięki temu 

cudownemu narzędziu, najbardziej wyrafinowanemu sposobowi ludzkiej komunikacji, 

nasze doświadczenie podróżuje przez czas i trafia do tych, którzy się jeszcze nie 

urodzili, a którzy kiedyś sięgną po to, co napisaliśmy, co opowiedzieliśmy o nas 

samych i o naszym świecie”29.  

4.2. „Świat podzielony na części” – czyli, dlaczego warto zacząć od czułości 

Warto zwrócić uwagę, iż o wielości sposobów postrzegania rzeczywistości Olga 
Tokarczuk wspomina nie tylko w swojej przemowie noblowskiej, lecz także we 
wcześniejszym eseju o Lalce Bolesława Prusa pod tytułem Lalka i perła z 2001 roku. 

 
22 Tamże, s. 12. 
23 Tamże, s. 14. 
24 Tamże, s. 14-15. 
25 Tenże, Podróż…, s. 20-21. 
26 Tenże, Czuły…, s. 17. 
27 Tamże, s. 21. 
28 Tamże, s. 24. 
29 Tamże. 
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Pisarka mówi tam wprost o świecie podzielonym na części30 oraz o różnych rzeczy-
wistościach, które przeciętny człowiek, często osobiście rozczarowany niesprawiedli-
wością losu, a nierzadko także miłością, uświadamia sobie poprzez porównania. 
A czyni to dzięki uświadomieniu sobie prostych, przemawiających do niego opozycji 
‘piękny – brzydki’, ‘bogaty – biedny’, ‘piękny – bogaty’, ‘brzydki – biedny’ lub 
dysproporcji bardziej skomplikowanych, opierających się na przeciwieństwach ‘dobry – 
zły’ czy ‘kochany – nie kochany’. Podobny podział, dokonywany przez samych boha-
terów powieści Bolesława Prusa wydaje się umożliwiać zrozumienie protagonistom 
praw rzeczywistości.  

Okazuje się jednak, że nie wystarczy pochopnie podzielić ludzi na jednostki z góry 
wybrane i te mniej docenione przez los, co może wydawać się prostoduszną, a nawet 
dziecinną i infantylną wykładnią poglądu na temat z góry założonego większego 
życiowego szczęścia jednych od możliwości pozostałych. Olga Tokarczuk twierdzi, iż 
„[i]ch początek nie jest naturalny”31, przy czym podkreśla, iż „[z]adaniem pierwszych 
jest myśleć, cierpieć z powodu posiadania większej świadomości”32.  

Czy zatem wszelkie rozważania na temat roli i pozycji miłości we współczesnym 
świecie nie próbują zarazem odpowiedzieć na kluczowe psychologiczne i etyczne 
pytania, które wielokrotnie stawia w swojej twórczości Olga Tokarczuk? Dlaczego 
ludzie są różni? Dlaczego rozumieją i podchodzą do miłości w indywidualny sposób? 
Dlaczego jednym jest się ze sobą łatwiej, innym trudniej porozumieć? Dlaczego jedni 
znajdują miłość, inni szukają jej bezowocnie? Dlaczego jedni ponoszą fiasko w miłości, 
zaś nielicznym, jeśli jej doświadczą, towarzyszy ona przez całe życie? Czy istnieje 
jakiś przepis na udaną relację, by będąc w związku nie stracić wraz z upływem czasu 
do siebie szacunku, by słabnące cielesne pożądanie przekształciło się w głębszą 
emocjonalną relację, która niczym sacrum nie została skalana zachodzącymi w nas 
przemianami, problemami codzienności, nadarzającymi się okazjami i działaniami pod 
wpływem trudnych do okiełznania popędów oraz instynktów. Wydaje się, że Olga 
Tokarczuk raczej unika słowa miłość w odniesieniu do relacji zachodzących między 
ludźmi. Zastępuje je czułością, przez którą rozumie swoistą poczciwość, uczciwość, 
wnikliwość i jak pisze Mircea Eliade, na którego tezy noblistka często się powołuje, 
staranność bytu w każdej relacji33. Miłość natomiast, jako element wyższego świata, 
może być, podobnie jak wiedza, czymś w rodzaju ogrodu, edenu, krainy szczęśliwości, 
z której możemy czerpać, w której ‘błyszczenie’, uwodzenie i miłe spędzanie czasu, 
także na poziomie zmysłowym, nabiera głębszego sensu34. 

O wielu poziomach istnienia, kosmosie wielowarstwowym, żeby nie rzec drabi-
niastym, składającym się z różnych szczebli istot, jak twierdzi Olga Tokarczuk35, 
o wizji ocierającej się nawet o wschodnią kastowość, pisał w Lalce także sam  
Bolesław Prus, a uczynił to w kontekście założeń jednego z bohaterów – profesora 
Geista, który znalazł się w licznej grupie osób zabiegających o spotkanie z Wokulskim. 
Naukowiec twierdził, iż: „Tak zwana ludzkość, mniej więcej na dziesięć tysięcy 
wołów, baranów, tygrysów i gadów mających człowiecze formy, posiada ledwie jednego 

 
30 Tenże, Lalka i perła, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2019, s. 62. 
31 Tamże, s. 62-63. 
32 Tamże, s. 63. 
33 Tamże. 
34 Tamże. Zob. Tenże, Podróż…, s. 239-244. 
35 Tenże, Lalka…, s. 65. 
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prawdziwego człowieka”36, a „[c]ała mądrość polega na tym, ażeby korzystać 
z nadarzającej się okazji, nie tracić czasu na błazeństwa, lecz coś zrobić”37, ale nie byle 
co, lecz czynić dobrze, poznawać i poznać38. W Lalce dochodzi ponadto według 
noblistki do rozgraniczenia dwóch wrodzonych diametralnie różnych postaw życio-
wych, dwóch gatunków ludzi, uszytych z różnych materiałów, jednych żyjących z dnia 
na dzień, dla swego żołądka, cielesnych uciech albo kieszeni, i tych, którzy mają 
w duszy ideę, ludzi prawdziwych, zdających sobie sprawę z takich różnic i ludzi 
pozornych, bytujących w chaosie39. Pisarka twierdzi ponadto, iż: „Każdy może być 
poszukiwaczem perły, ale żeby sobie to uświadomić, trzeba umieć przenikać ukryty 
sens swojego błądzenia i zrozumieć je jako ciąg prób inicjacyjnych, jako serię przeszkód 
na drodze prowadzącej do domu40 i jak pisał Mircea Eliade: „widzieć znaki, ukryte 
znaczenia, symbole w cierpieniach, depresjach, w niszczącym działaniu codzienności. 
Widzieć je i czytać, nawet jeśli ich tam nie ma; jeśli się je widzi, można stworzyć jakąś 
strukturę i odczytać przesłanie w amorficznym przepływaniu rzeczy i monotonnym 
strumieniu faktów historycznych”41. Mircea Eliade twierdził ponadto, iż „[p]rzenaj-
świętszy stworzył świat jak embrion”42, wspominał jednak o konieczności orientacji43, 
porządkowania przestrzeni w oparciu o tradycję i kultywowaną obrzędowość44, 
zwracał uwagę na kluczową rolę życiowych doświadczeń w rozwoju osobowości45, 
dziedzictwa, którego nie można wymazać ze swojej przeszłości46, nie można bowiem 
żyć w chaosie47. Jako religioznawca uważał ponadto, iż „współczesny człowiek 
zdesakralizował świat i podjął świecką egzystencję”48, niemniej jednak podkreślał, iż 
„w budowie domu tkwi trudna decyzja, od której zależy cała egzystencja człowieka: 
człowiek musi sobie stworzyć »własny« świat i wziąć na siebie odpowiedzialność za 
jego utrzymanie i odnowę. Nie zmienia się więc z lekkim sercem swojej siedziby 
mieszkalnej, nie jest bowiem łatwo porzucić swój „świat”. Mieszkanie to nie przedmiot 
ani „maszyna do mieszkania”, lecz uniwersum, które człowiek sobie buduje, naśladując 
wzorcowe dzieło stwórcze bogów, kosmogonię. Wszelkie wyporządzenie, wszelkie 
uświęcenie nowej siedziby mieszkalnej oznacza w pewnej mierze nowy początek, 
nowe życie”49. Mircea Eliade utożsamiał ponadto mit z genezą realności, twierdził, iż 
„opowiada [on], jak powstała pewna realność, czy to całościowa, kosmos, czy tylko jej 
część […]. Opowiedzeniem, jak dane rzeczy powstały, wyjaśnia się je i odpowiada 
pośrednio na inne pytanie: dlaczego powstały”50. 

 
36 Tamże, s. 66. 
37 Prus B., Lalka, T. 2, Biblioteka Narodowa, Wrocław 1998, s. 187. 
38 Tokarczuk O., Lalka…, s. 64. 
39 Tamże. 
40 Tamże, s. 80. 
41 Eliade M., Religia, literatura i komunizm. Dziennik emigranta, przeł. Zagajewski A., Wydawnictwo Puls, 

Londyn 1990, s. 222. 
42 Tenże, Sacrum a profanum, przeł. Baran B., Wydawnictwo Aletheia, Warszawa 2008, s. 31. Zob. s. 44, 78-

81, 97. 
43 Tamże, s. 18. Zob. s. 20, 25, 66, 87. 
44 Tamże, s. 31. Zob. s. 43, 85, 90-91, 102. 
45 Tamże, s. 19. 
46 Tamże, s. 221. 
47 Tamże, s. 32. 
48 Tamże, s. 10. 
49 Tamże, s. 58. Zob. s. 83, 94, 97-98, 111-113. 
50 Tamże, s. 102. 
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4.3. Mit jako wzorzec postępowania 

Dla Olgi Tokarczuk ważne jest w odniesieniu do miłości nawiązywanie do mitu 
i całego ludzkiego imaginarium, co może budzić zarówno w samej pisarce, jak  
i w odbiorcach jej twórczości, jakieś poczucie stałości w chaosie otaczającego nas 
świata51. To, co zostało bowiem wyobrażone, jest według noblistki pierwszym stadium 
istnienia. Widzi ona literaturę jako mit, który nigdy się nie wydarzył, ale dzieje się 
zawsze52. „W […] podziale na prawdę i fałsz opowieść o naszym doświadczeniu, jaką 
tworzy literatura, ma swój własny wymiar”53 w myśl arystotelesowskiej definicji fikcji, 
iż jest ona zawsze jakimś rodzajem prawdy. „Literatura stawia […] pytania, na które 
nie da się odpowiedzieć przy pomocy Wikipedii, wykracza bowiem poza same fakty 
i wydarzenia, odwołując się bezpośrednio do naszego ich doświadczania”54. 

Główna funkcja mitu według cytowanego wcześniej Mircea Eliade, sprowadza się 
natomiast do ustalania wzorców, „egzemplarycznych modeli dla wszystkich obrzędów 
i dla wszystkich istotnych działań człowieka (pożywienie, życie seksualne, praca, 
wychowanie). Człowiek, który zachowuje się jak w pełni odpowiedzialna istota 
ludzka, naśladuje wzorcowe czyny bogów, powtarza ich czyn niezależnie od tego, czy 
chodzi przy tym o jakąś prostą funkcję fizjologiczną […], czy o działalność społeczną 
[…]”55. Konkluzja jest zatem jednoznaczna „[m]it zapewnia wzory dla każdego etapu 
budowy […] łącznie ze związanymi z tym seksualnymi tabu”56.  

4.4. Utopijna wizja społeczeństwa idealnego 

Jednym z najczęściej występujących elementów składowych definicji słowa ‘utopia’ 
jest m.in. rozumienie jej jako wizji idealnego społeczeństwa, nieliczącej się ze stanem 
faktycznym i niemającej szans na realizację57. Warto zauważyć, iż jeszcze przed 
końcem szesnastego wieku narodziła się przymiotnikowa forma ‘utopijny’. Jest ona 
używana często w pejoratywnym znaczeniu na określenie dzikiej fantazji czy jakiegoś 
chimerycznego pojęcia, może odnosić się również do idealnego stanu psychicznego 
tudzież do zdolności idealizowania i być używana w odniesieniu do wykraczającego 
poza rzeczywistość ‘utopijnego myślenia’58, co wiąże się ze skłonnością człowieka do 
tworzenia utopijnych wizji i wyobrażeń, także na temat miłości. 

Paweł Rutkowski twierdzi natomiast, iż europejska utopia, rozumiana od swych 
starożytnych początków jako opis idealnej organizacji państwowej, związana jest 
z teorią polityki. Za ojca tego terminu uważa się Platona, którego „Państwo”, będące 
wykładnią teorii polityki, jest jednocześnie pierwszą utopią w kulturze zachodniej59. 
Nawiązaując do tej tezy, warto zwrócić uwagę, iż samostanowienie jednostki jest 
w literaturze, i to nie tylko w znanych dziełach poświęconych społeczeństwom 
‘idealnym’, dużo mniej popularne niż pogląd, iż jednostka powinna być ukierunko-

 
51 Tokarczuk O., Czuły…, s. 23. 
52 Tamże, s. 11. 
53 Tamże. 
54 Tamże, s. 12. 
55 Eliade M., Sacrum…, s. 103. 
56 Tamże, s. 103. Zob. s. 113. 
57 Kleszcz L., Filozofia i utopia. Platon, Biblia, Nietzsche, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 
Wrocław 1997, s. 9. 
58 Pakosz B. (red.), Słownik wyrazów obcych PWN, PWN, Warszawa 1991, s. 892. 
59 Rutkowski P., Polityczne korzenie „Utopii” Tomasza Morusa, Odrodzenie I Reformacja w Polsce, XLV, 

2001, s. 33. 
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wana przez mądrzejszych od niej. W „Państwie” Platona (360 r. p.n.e.) problem  
relacji damsko-męskich został uregulowany poprzez ‘uwspólnienie’ kobiet i dzieci60. 
W tym filozoficzno-politycznym dziele władza posiadała decyzyjność nie tylko 
w kwestii narodzin i wychowania potomstwa, ale i wpływu na jakość nowych 
obywateli61. Sprawa stosunków damsko-męskich miała się podobnie w poetyckiej 
wizji doskonałego ustroju i systemu społecznego, przedstawionej przez angielskiego 
humanistę Tomasza Morusa w utworze pod tytułem Książeczka zaiste złota i niemniej 
pożyteczna jak przyjemna o najlepszym ustroju państwa i nieznanej dotąd wyspie 
Utopii z 1516 roku, w którym to dziele władza określała sztywne zasady tworzenia 
rodzin i korzystania z intymności62. Northrop Frye słusznie zauważył, iż „[p]aństwo 
idealne jest dla Morusa (tak samo jak i dla Platona) nie ideałem przyszłości, lecz 
hipotezą: nie tyle celem realizacji, co raczej pouczającą ideą. Dla Morusa »Utopia« 
stanowi wzór sprawiedliwości i zdrowego rozsądku, który po rozpoznaniu przez 
umysł, tłumaczy związane z nimi standardy i wartości”63. Koncepcja ta umożliwia 
zatem bardziej wnikliwą analizę starego porządku. 

Zauważmy, iż atrakcyjną alternatywą dla świata pełnego systemów, kontroli 
i regulacji jest sytuacja, w której porządek zaprowadzony przez nadzór, zostaje zastą-
piony samostanowieniem jednostki, która może być jednak pozostawiona samej sobie 
tylko wtedy, gdy osiągnęła umożliwiający usamodzielnienie się stan rozwoju. Taką 
sytuację mamy na przykład w powieści science-fiction Herberta George’a Wellsa, 
opublikowanej w 1923 roku pod tytułem Ludzie jak bogowie64, w której to książce 
autochtoni Utopianie (będący mieszkańcami równoległej do ziemskiej rzeczywistości, 
do której niespodziewanie trafiła grupa Anglików) budzili zdziwienie przypadkowych 
przybyszów. Szybko dało się zauważyć, iż wyprzedzali Ziemian w rozwoju, nie mieli 
żadnej centralnej władzy ani regulacji dotyczących relacji damsko-męskich. Bliskie 
sobie osoby często zostawały kochankami, a słowo rodzina obejmowało nie wąską 
grupę, ale całą wspólnotę.  

Bardzo podobna wizja idealnego świata została przedstawiona w opowiadaniu Olgi 
Tokarczuk pod tytułem Zielone Dzieci, w którym to utworze jest mowa o krainie, 
w której ludzie żyją na drzewach, śpią w dziuplach, a praca wszelka wykonywana jest 
dla przyjemności. „Nie ma tam żadnych władców ani panów […] Kiedy się kto z kim 
polubi, to z nim zostaje na jakiś czas, a gdy mu uczucie przejdzie, odchodzi do kogoś 
innego. Z tego się biorą dzieci. A gdy już się takie dziecko pojawi, za rodziców ma 
wszystkich i wszyscy chętnie się takim dzieckiem zajmują”65.  

5. Czuły narrator 

W swej przemowie noblowskiej Olga Tokarczuk wyraźnie podkreśliła ważki wpływ 

ludzkiego doświadczenia na tzw. mądrość życiową. W tym kontekście wspomniała 

starą fotografię swej matki, którą w latach sześćdziesiątych uchwycił sprytny obiektyw. 

 
60 Platon, Państwo, przeł. Witwicki W., Wydawnictwo ANTYK, Kęty 2003, s. 159. 
61 Tamże, s. 161. 
62 Morus T., Książeczka zaiste złota i niemniej pożyteczna jak przyjemna o najlepszym ustroju państwa 

i nieznanej dotąd wyspie Utopii, przeł. Abgarowicz K., Instytut Wydawniczy „Kultura”, Poznań 1947. 
63 Frye N., Varieties of Literary Utopias, Daedalus, Vol. 94, No. 2 (1965), s. 334. 
64 Wells H.G., Ludzie jak bogowie, przeł. Sujkowska J., Biblioteka groszowa, Warszawa 1928. 
65 Tokarczuk O., Zielone Dzieci. Opowiadania bizarne, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2019, s. 10-66. 

Zob. s. 38-39. 
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Kobieta była wówczas w ciąży. Jako osoba dojrzała „niczym czuły radar”66 musiała 

posiadać ‘klucz’ do interpretacji sygnałów, które niczym delikatne anteny stojącego 

w pokoju radia, wysyłało jej nienarodzone jeszcze dziecko, mała Olga, owoc, a zarazem 

już obiekt miłości. Uczyniwszy wspomnienie tej chwili początkiem swojego wykładu 

noblowskiego, pisarka zapowiedziała swą chęć uzmysłowienia nam czegoś ważnego. 

Zdradziła bowiem swoim odbiorcom, iż dobra płynące z globalizacji i rozwoju techniki 

nie zwalniają nas z odpowiedzialności, obowiązku zdobywania wiedzy i doświadczeń 

życiowych, które nabywamy z czasem. „Nasi przodkowie wierzyli, że dostęp do 

wiedzy przyniesie ludziom nie tylko szczęście, dobrobyt, zdrowie i bogactwo, ale 

stworzy społeczeństwo równe i sprawiedliwe. To, czego według nich brakowało 

światu, to była powszechna mądrość, płynąca z wiedzy”67. Postulatem Olgi Tokarczuk 

była konieczność uzmysłowienia społeczeństwu, iż żyje ono w świecie natłoku 

informacji, często sprzecznych ze sobą, a nawet wzajemnie się wykluczających i musi 

nauczyć się krytycznego spojrzenia na otaczającą je rzeczywistość. Mądrość, płynącą 

z doświadczenia wspomnianej z nostalgią matki, przeciwstawiła Olga Tokarczuk 

dziecięcej wyobraźni i naiwności, twierdząc, iż „[p]atrząca gdzieś poza kadr, nieco 

zgarbiona kobieta widzi coś, co nie jest dostępne oglądającemu to zdjęcie”68. Jest to 

fotografia stanu, nie procesu. Dojrzała kobieta wydaje się na niej smutna, zamyślona, 

nieobecna, co w przyszłości wytłumaczy matczyną miłością i tęsknotą za Olgą, czyli 

nienarodzonym jeszcze dzieckiem. Początkowo jej córka nie rozumiała tego, jak 

kobieta mogła już wówczas do niej tęsknić, skoro dziewczynka jeszcze się nie 

narodziła. W tak młodym wieku wiedziała bowiem, iż tęskni się za kimś, kogo się 

utraciło, że tęsknota jest efektem straty, ale nie, że może być odwrotnie, że „[j]eżeli się 

do kogoś tęskni, to on już jest”69. Ta krótka wymiana zdań pomiędzy młodszą a starszą 

kobietą, utknęła małemu dziecku na tyle w pamięci, że dała mu zapas energii na całe 

życie, o czym świadczą słowa noblistki: „Zrozumiałam moim dziecięcym umysłem, że 

jest mnie więcej niż sobie do tej pory wyobrażałam”70. Jak sama Olga Tokarczuk 

przyznała, dostała wtedy od matki duszę, najlepszego na świecie czułego narratora, 

którego zadaniem jest opowiadać. Świat jest bowiem stworzony ze słów, a [c]oś co się 

wydarza, a nie zostaje opowiedziane, przestaje istnieć i umiera71. Przy czym pisarka 

zaznaczyła, iż brakuje nam dzisiaj w dobie wzmożonej aktywności pisarskiej wielu, 

często przypadkowych twórców, nowych sposobów narracji, innych od pierwszo-

osobowych, skupiających się wokół „ja” twórcy, mówiącego o sobie i przez siebie bez 

uwzględniania szerszej perspektywy72. Często okazuje się, że ekspresja autorskiego 

„ja” nie daje gwarancji uniwersalności73. Olga Tokarczuk wspomniała ponadto 

o pewnego rodzaju upośledzeniu, jeśli chodzi o umiejętności wielowymiarowego uczest-

niczenia w łańcuchu wydarzeń, jakim jest życie. Dopiero interpretacja, zrozumienie 

i nadanie sensu poszczególnym przeżyciom, zmienia fakty w doświadczenie – 

 
66 Tenże, Czuły…, s. 1. 
67 Tamże, s. 8. 
68 Tamże, s. 1. 
69 Tamże, s. 2. 
70 Tamże. 
71 Tamże, s. 3. 
72 Tamże, s. 3-4. 
73 Tamże, s. 5. 
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w materię naszego istnienia. „Doświadczenie jest faktem poddanym interpretacji 

i umieszczonym w pamięci. Odwołuje się także do pewnej podstawy, jaką mamy 

w umyśle, do głębokiej struktury znaczeń, na której potrafimy rozpiąć nasze własne 

życie i przyjrzeć mu się dokładnie”74. 

6. Prawiek i inne czasy jako powieść o modelowych relacjach 

interpersonalnych  

Nie sposób jest analizować motyw miłości w twórczości Olgi Tokarczuk i nie 

odnieść się do relacji, które zachodziły między bohaterami żyjącymi w pewnym cieka-

wym, acz fikcyjnym miejscu, „które leży w środku wszechświata”75 i opisane zostało 

w powieści wydanej w 1996 roku pod tytułem Prawiek i inne czasy. We wspom-

nianym dziele pisarka ukazała bowiem cały wachlarz relacji międzyludzkich, a co za 

tym idzie, także różne przejawy miłości. Mamy w tym utworze do czynienia 

z uczuciami łączącymi różnych członków rodziny oraz osoby niespokrewnione ze 

sobą. Śledzimy losy relacji pozamałżeńskich, niespełnionych miłości młodzieńczych, 

dziwnych związków z pogranicza jawy i snu, a nawet układów toksycznych, czy 

przemocy na tle seksualnym. Można by pokusić się o pytanie, czy jeśli Prawiek leży, 

jak podkreśla narrator, „w środku wszechświata”76 jego mieszkańcy mogą być uznani 

za pewną grupę reprezentatywną wybraną przez pisarkę jako uniwersalne przykłady, 

z którymi każdy może się utożsamiać? Celem literatury jest bowiem według Olgi 

Tokarczuk opisywanie rzeczywistości i diagnozowanie współczesnego świata. Biorąc 

zatem pod uwagę misję autorki, możemy stwierdzić, iż ‘zajmowała’ się bohaterami 

„Prawieku” dokładnie i z namysłem, żeby nie powiedzieć z czułością, tak by czytelnik 

śledząc ich zawirowane losy i przepuszczając je przez pryzmat własnych doświadczeń, 

mógł wyciągnąć dla siebie jakąś korzyść, choćby taką, by dobrze zastanowić się nad 

własnymi emocjami i relacjami z bliskimi. 

6.1. Rzeczą Boga bowiem jest tworzyć, rzeczą ludzi zaś nazywać  

„Na początku nie było żadnego Boga. Nie było ani czasu, ani przestrzeni. Było 

tylko światło i ciemność. I to było doskonałe”77. Wraz z aktem stworzenia pojawiło się 

też przemijanie. W powieści czytamy ponadto, iż „Bóg poznaje siebie poprzez 

przepływ czasu, bo tylko to, co nieuchwytne i zmienne, jest najbardziej podobne Bogu. 

Poznaje się poprzez skały, które, gorące, wynurzają się z morza, poprzez zakochane 

w słońcu rośliny, przez pokolenia zwierząt. […] »Kim jestem?« – pyta Bóg – »Bogiem 

czy człowiekiem, czy może jednym i drugim razem albo żadnym z nich? Czy to ja 

stworzyłem ludzi, czy oni mnie?« Kusi go człowiek, więc skrada się do łoża kochanków 

i odnajduje tam miłość. Skrada się do łóżek starców i znajduje tam przemijanie. Skrada 

się do łóżek umierających i znajduje tam śmierć”78. 

  

 
74 Tamże, s. 11. 
75 Tenże, Prawiek i inne czasy, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2019, s. 5. 
76 Tamże. 
77 Tamże, s. 5-6. 
78 Tamże, s. 100-101. 
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6.2. Kilka słów o orientacji przestrzennej w i wokół Prawieku 

Losy bohaterów Prawieku w symboliczny sposób zdają się zdradzać czytelnikom 

informacje o nich samych, o ludzkim zachowaniu, m.in. o skłonności do dokonywania 

podziałów, chełpienia się i braku skromności, epatowania pseudoelokwencją i nad-

używania oraz wykorzystywania władzy we własnych celach. Warto bowiem zwrócić 

uwagę, iż w tej fikcyjnej położonej w XX wieku w centrum Polski wsi, już przed 

wojną i okupacją dochodziło do różnego rodzaju podziałów. Gdy przyjrzymy się 

miejscowym „dokładnie i z namysłem”79, zauważymy, że ich problemy wynikały nie 

tylko z przekazywanej z pokolenia na pokolenie biedy, ułomności tudzież braku zarad-

ności życiowej czy lenistwa, ale w dużej mierze były konsekwencją wyznaczania 

granic, dających pozorne poczucie bezpieczeństwa i usprawiedliwiających marazm 

lokalnej społeczności. Mało który z mieszkańców wsi świadomie kierował swoim 

losem. Ludzie żyli zgodnie z porami roku, a ich codzienność regulowały dni tygodnia 

i religijna obrzędowość, zaś podział na władzę świecką i duchową dawał pozorne 

poczucie stabilności. Dopóki ktoś nie zdecydował się opuścić znanej sobie społecz-

ności i udać się choć na chwilę w nieznane – tam, gdzie czyhał na niego szereg pokus 

i niebezpieczeństw, wiódł monotonną, przewidywalną egzystencję. Czytamy, iż „[…] 

cokolwiek istnieje poza granicami Prawieku, jest zamazane i płynie jak sen […]”80. 

Wyznaczające na południu granicę Prawieku miasteczko Jeszkotle było zaś groźne, 

ponieważ rodziło „pragnienie posiadania i bycia posiadanym”81. Niebezpieczeństwem 

zachodniej granicy było natomiast „popadnięcie w pychę”82. Co ciekawe, na 

wschodzie granicą Prawieku była rzeka Białka. Niebezpieczeństwem płynącym z tej 

strony była głupota, która brała się z chęci mędrkowania. Kluczowym miejscem we 

wsi był jednak młyn, który budził wśród mieszkańców pozytywne skojarzenia. 

Mielono w nim bowiem ziarno na mąkę, z której potem gospodynie wypiekały nie-

zbędny do przeżycia chleb. Pod budynkiem dochodziło ponadto do jednoczenia się 

dwóch rzek, które niczym w miłosnym uścisku dawały początek nowemu ciekowi: 

„Pod młynem rzeki jednoczą się. Najpierw płyną tuż obok, niezdecydowane, onie-

śmielone wytęsknioną bliskością, a potem wpadają w siebie i w sobie się gubią. […] 

Rzeka powstała z połączenia pod młynem Czarnej i Białki nazywa się Rzeka i płynie 

dalej spokojna i spełniona”83. Młyn był także jednym z budynków, które najdłużej 

opierały się wojennym zniszczeniom.  

6.3. Czas na bohaterów powieści 

„Kiedy [Bóg] stworzył człowieka, oprzytomniał – takie wrażenie ten na nim zrobił. 

Porzucił więc dalsze stwarzanie świata – bo czyż mogło być coś doskonalszego? – 

i teraz, w swym boskim czasie, podziwiał własne dzieło. Im głębiej sięgał wzrok Boga 

w ludzkie wnętrze, tym gorętsza rozpalała się w Bogu miłość do człowieka. […] Bóg 

zakochał się w człowieku bez wzajemności. Boska miłość, jak każda inna, bywa 

uciążliwa. Człowiek zaś dojrzał i postanowił uwolnić się od natrętnego kochanka. 

»[…] Pozwól mi odejść« – powiedział. – »Daj mi poznać świat na mój własny sposób 

 
79 Tamże, s. 5. 
80 Tamże, s. 43. 
81 Tamże, s. 5. 
82 Tamże, s. 6. 
83 Tamże, s. 7. 
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i zaopatrz mnie na drogę«. […] Bóg z żalem przychylił mu gałąź jabłoni. Bóg został 

sam i tęsknił. Śniło mu się, że to on wygnał człowieka z raju, tak bardzo bolała go 

myśl, iż został porzucony”84. 

Prawiek jest powieścią niezwykłą, stanowiącą przemyślany projekt artystyczny. To 

saga opowiadająca o losach dwóch rodzin – Boskich i Niebieskich, którzy mieszkają 

gdzieś w Kieleckiem. Akcja utworu rozpoczyna się na początku I wojny światowej, 

kończy zaś w drugiej połowie XX wieku. Powieść opisuje historię trzech pokoleń 

wspomnianych rodzin, wraz z licznymi wątkami pobocznymi, postaciami drugopla-

nowymi, kreującymi spójny portret polskiej prowincji minionego stulecia. Do głównych 

bohaterów utworu zaliczamy Michała Niebieskiego, seniora rodziny, młynarza, żoł-

nierza, męża ojca, dziadka i pradziadka. Jego żoną jest Genowefa, gospodyni domu oraz 

matka. Podczas nieobecności powołanego do wojska męża spotyka ona urodziwego 

żydowskiego chłopca o imieniu Eli i zakochuje się w nim. Intrygującą postacią 

w Prawieku jest nieokiełznana dziewczyna o imieniu Kłoska, która gorszy żeńską 

część wiejskiej społeczności, wykorzystując wśród chłopów swe wdzięki, by odegrać 

się na pruderyjnych i wrogich jej kobietach oraz zapewnić sobie wikt i rozrywkę. 

Kolejnym bohaterem powieści jest dziedzic Popielski, arystokrata, właściciel ziemski, 

człowiek oczytany i przedsiębiorczy. Współpracuje on z każdym, kto oferuje mu zysk. 

Można posądzić go o kolaborację z okupantem i zdradę żony, która bezgranicznie 

poświęciła się rodzinie, dbając o dom, rodząc i wychowując trójkę potomstwa. 

W utworze występują ponadto: Niedziela (pracujący w młynie pomocnik), żydowski 

chłopiec Eli, córka Boskich Misia, ksiądz proboszcz, stara dziwaczka Florentynka, 

tajemniczy Zły Człowiek, syn Boskich Izydor, kochanka dziedzica Popielskiego Maria 

Szer, Rabin z Jeszkotli oraz towarzyszący mu młody Żyd, Topielec Pluszcz, stary 

Boski (ojciec Pawła Boskiego), Stasia (siostra Pawła Boskiego), Papuga (mąż Stasi), 

Ruta (córka Kłoski), Kurt (oficer niemieckiej armii), Iwan Mukta (oficer rosyjskiej 

armii), partyjniak Ukleja oraz całe pokolenie młodych Boskich, m.in. Antek, Witek, 

Adelka oraz Lila. 

6.3.1. Związek Genowefy z Michałem 

Najstarsze pokolenie bohaterów powieści – Genowefę oraz Michała, łączyła 

niewątpliwie miłość. W utworze brakuje jednak informacji na temat tego, jak się 

poznali oraz w jakich okolicznościach zawarli związek małżeński. Wspomniana para 

troszczyła się o siebie nawzajem, wybaczała sobie błędy i pozostała w głębokiej relacji 

uczuciowej aż do śmierci. Na początku utworu czytelnik dowiaduje się, że Michał 

otrzymał „[…] papier [powołania do wojska] i zaniósł go żonie. Cały dzień płakała 

i szykowała Michała na wojnę. Była od płaczu tak słaba, tak ciężka, że nie mogła 

przestąpić progu domu, aby odprowadzić męża wzrokiem do mostu. Kiedy opadły 

kwiaty z kartofli, a na ich miejscu zawiązały się małe zielone owoce, Genowefa 

stwierdziła, że jest w ciąży”85. Gdy Michał poszedł na wojnę, cierpienie opuszczonej 

żony było tak silne, że odcisnęło piętno na jej wyglądzie. „Mąka osiadała na jej 

włosach i rzęsach, tak że stając wieczorem przy lustrze, widziała w nim starą kobietę. 

Stara kobieta rozbierała się potem przed lustrem i badała brzuch. Kładła się do łóżka 

 
84 Tamże, s. 184. 
85 Tamże, s. 8. 
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i mimo poduszek i wełnianych skarpet nie mogła się rozgrzać”86. Opisywana 

w powieści wojna nie tylko rozdzieliła rodziny i wprowadziła ogólny chaos, ale także 

niosła za sobą zniszczenie i złe perspektywy na przyszłość. „Na rynku stały grupki 

mężczyzn. Rozprawiali o wojnie. Miasta zniszczone, a dobra ich mieszkańców walają 

się po ulicach. Ludzie uciekają przed kulami. Brat szuka brata. Nie wiadomo, kto 

gorszy – Rusek czy Niemiec. Niemcy trują gazem, od którego pękają oczy. Głód 

będzie na przednówku. Wojna to pierwsza plaga, po której nadejdą następne”87. Będąc 

w ciąży, Genowefa została całkiem sama. Przejęła na siebie obowiązki męża  

i w nieustającym strachu o życie swe i Michała, wyczekiwała nadejścia dziecka, aż do 

czasu, gdy „[a]nioł przyjął Misię na ten świat za plecami położnej: oczyszczał jej 

przestrzeń do życia, ukazywał ją innym aniołom i Najwyższemu, a jego bezcielesne 

wargi szeptały: »Patrzcie, patrzcie, oto moja duszyczka«. Przepełniała go niezwykła, 

anielska czułość, miłosne współczucie – jest to jedyne uczucie, jakie żywią anioły. 

Stwórca nie dał im bowiem instynktów, emocji ani potrzeb. Gdyby je dostały, nie byłyby 

istotami duchowymi. Jedyny instynkt, który mają anioły, to instynkt współczucia. 

Jedyne uczucie aniołów: nieskończone, ciężkie niczym firmament współczucie”88. 

6.3.2. Miłość od pierwszego wejrzenia, czyli co łączyło Genowefę z Elim 

„Ten chłopiec, ten Eli – słyszała, jak go wołano – wzbudzał w niej strach, niepokój, 

wstyd. Na jego widok serce zaczynało jej walić i oddech stawał się przyspieszony. 

Starała się patrzeć obojętnie i chłodno. […] Kilka razy spotkał jej wzrok i spłoszył się, 

jak zwierzę, które podeszło za blisko. Wreszcie wpadli na siebie w wąskich drzwiach. 

Uśmiechnęła się do niego. »Przynieś mi worek mąki do domu« – powiedziała. Odtąd 

przestała czekać na męża”89. Na kolejną wizytę Elego „[c]zekała całe popołudnie. 

Upięła włosy i patrzyła na siebie w lustrze. Potem, gdy przyszedł, gdy rąbał drzewo, 

wyniosła mu zsiadłego mleka i chleba. […] Poprosiła, żeby przyszedł następnego dnia, 

a następnego dnia poprosiła go, żeby przyszedł znowu”90. Nawet nie zauważyła, kiedy 

pojawiło się między nimi uczucie. „Rozmawiali rzadko i zawsze na błahe tematy. 

Genowefa przyglądała mu się ukradkiem, a im dłużej na niego patrzyła, tym bardziej 

jej wzrok przywiązywał się do niego. Potem już nie mogła na niego nie patrzeć. 

Pożerała go wzrokiem. W nocy śniło jej się, że kocha się z jakimś mężczyzną i nie był 

to ani Michał, ani Eli, tylko ktoś obcy. Budziła się z poczuciem, że jest brudna. 

Wstawała, nalewała do miski wody i myła całe ciało. Chciała zapomnieć o śnie. Potem 

patrzyła przez okno, jak robotnicy schodzą się do młyna. Widziała, że Eli ukradkiem 

patrzy w jej okna. Chowała się za firankę, zła na siebie, że serce wali jej jak po biegu. 

[…] Koło południa szła do Niedzieli, zawsze jakimś trafem spotykając Elego. 

Zdziwiona własnym głosem, prosiła go, żeby przyszedł. – »Upiekłam ci bułkę« – 

powiedziała i pokazała na stół”91. Kiedy Eli próbował jej dotknąć cofała się, 

pozwalając tylko na rozmowę. »Nie dotykaj mnie« – powiedziała. […] »Powiedz, 

gdzie chciałeś mnie dotknąć?« – zapytała cicho. Podniósł głowę i spojrzał na nią. 

 
86 Tamże, s. 9. 
87 Tamże, s. 10. 
88 Tamże, s. 13. 
89 Tamże, s. 34. 
90 Tamże, s. 35. 
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Wydało jej się, że widzi w jego oczach czerwone błyski. »Dotknąłbym cię tu« – 

wskazał miejsce na swojej szyi. Genowefa przeciągnęła dłonią po szyi […] 

»A potem?« »Potem dotknąłbym twoich piersi… […] Tam, gdzie są najdelikatniejsze 

i najbardziej gorące… Proszę cię… pozwól…« – »Nie« – powiedziała. Eli poderwał 

się i stanął przed nią. Czuła jego oddech pachnący słodką bułką i mlekiem, jak oddech 

dziecka. […] – »Dziwka« – wychrypiał i rzucił na ziemię zmiętą czapkę. Trzasnęły za 

nim drzwi. […] Eli wrócił w nocy. Zapukał delikatnie, a Genowefa wiedziała, że to on. 

»Zapomniałem czapki« – powiedział szeptem. – »Kocham cię«”92. Kobieta jednak nie 

dała się przekonać do zdrady. Pomimo braku wiadomości z frontu, chciała mieć 

pewność w sprawie losów Michała, co Eli zaakceptował. Musiało się wyjaśnić, czy 

Michał żyje. Wciąż była przecież jego żoną. „– »Będę czekał, ale powiedz, jak długo?« 

»Nie wiem. Możesz na mnie patrzeć«. – »Pokaż mi piersi«. Genowefa zsunęła 

z ramion nocną koszulę. Czerwono błysnęły nagie piersi i brzuch. Słyszała, że Eli 

wstrzymał oddech. – »Pokaż mi, jak mnie pragniesz« – szepnęła. Odpiął spodnie 

i Genowefa zobaczyła nabrzmiały członek. Poczuła tę rozkosz ze snu, która była 

ukoronowaniem wszystkich zbiegów, spojrzeń i przyspieszonych oddechów. Ta 

rozkosz była poza wszelką kontrolą, nie można jej było zatrzymać”93. Po rozstaniach 

z Elim Genowefa, w wyniku natłoku myśli i tęsknoty, zawsze cierpiała na bezsenność. 

On zaś nie mógł żyć, nie widząc swej ukochanej. Gdy na niego patrzyła, dotykała 

wzrokiem środka jego duszy94. Ich uczucie pogłębiało się wraz z upływem czasu. Para 

bliskich sobie osób nieustannie potrzebowała się w swym przywiązaniu utwierdzać. 

„»Czy ty myślisz o mnie, kiedy się nie widzimy?« – »Myślę wtedy, gdy ty o mnie 

myślisz. Codziennie. Śnisz mi się«”95. Eli cierpiał, kochając mężatkę, szukał ukojenia 

w Bogu, zadawał retoryczne pytania „»Boże, dlaczego tego nie skończysz? […] Jaki 

grzech popełniłem ja sam albo moi ojcowie? Dlaczego muszę się tak męczyć?«”96 Bóg 

nie zakończył ich uczuciowej relacji. Uczyniła to sama Genowefa, definitywnie 

zrywając z Elim, gdy po kilku latach nieobecności, latem 1919 roku, jej mąż 

niespodziewanie powrócił do domu. Wyruszył z Władywostoku i podróżował do domu 

trzy miesiące. W niedalekim czasie po jego powrocie Genowefa ponownie zaszła 

z nim w ciążę, a „[b]yły to czasy, gdy kobiety umierały szybciej niż mężczyźni, matki 

szybciej niż ojcowie, żony szybciej niż mężowie. Od zawsze były bowiem naczyniami, 

z których sączy się ludzkość. Dzieci wykluwały się z nich jak pisklęta z jaj. […] Im 

silniejsza była kobieta, tym więcej dzieci rodziła, a więc była słabsza”97. Odtrącenie 

Elego nie przyszło Genowefie jednak z łatwością, było to bowiem wyrzeczenie się 

prawdziwego uczucia. „»Nie zobaczymy się więcej, Eli. Jestem w ciąży. Urodzę 

dziecko jesienią«. – »To powinno być moje dziecko«. – »Wszystko się wyjaśniło 

i ułożyło samo …« – »Ucieknijmy do miasta, do Kielc«. – …»Wszystko nas dzieli. Ty 

jesteś młody, ja jestem stara. Ty jesteś Żyd, ja jestem Polka. Ty jesteś z Jeszkotli, ja 

z Prawieku. Ty jesteś wolny, ja zamężna. Ty jesteś ruch, ja jestem stanie 

 
92 Tamże, s. 36-37. 
93 Tamże, s. 37. 
94 Tamże, s. 56-57. 
95 Tamże, s. 57. 
96 Tamże. 
97 Tamże, s. 60. 
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w miejscu«”98. Eli nie chciał jednak dać za wygraną i nie spoczął, aż nie usłyszał, że 

jest dla Genowefy kimś ważnym. „»To ty mi zawróciłaś w głowie« – powiedział Eli. – 

»Wiem«. Zostawiła pranie i po raz pierwszy oparła głowę o jego ramię. Poczuł zapach 

jej włosów. – »Pokochałam cię, kiedy cię zobaczyłam. Od razu. Taka miłość nigdy nie 

mija«”99. I tak też się stało. Gdy zamordowany przez Niemców „Eli leżał wtulony 

w trawę. Genowefa po raz pierwszy od wielu lat zobaczyła go znowu z bliska. Usiadła 

przy nim i nigdy już nie stanęła na własnych nogach”100. Później miała wyrzuty 

sumienia w stosunku do Michała: „»Nie mogę się ruszyć. Umarłam. Jestem dla ciebie 

strasznym ciężarem, na który nie zasłużyłeś« – mówiła czasem grobowym głosem […] 

Michał uspokajał ją. – »Lubię się tobą zajmować«. Wieczorem sadzał ją na nocniku, 

mył i przenosił na łóżko. Rozprostowywał jej ręce i nogi. Wydawało mu się, że patrzy 

na niego z głębin ciała, jakby ją tam zatrzaśnięto. W nocy szeptała: „»Przytul 

mnie«”101. 

6.3.3. Uczuciowość Kłoski  

Nic nie ma za darmo: „Ludzie jednak nieskorzy są do dawania czegoś za nic, […], 

zwłaszcza w gospodzie, więc Kłoska zaczęła się kurwić. Lekko wstawiona i rozgrzana 

wódką, wychodziła z mężczyznami na dwór i oddawała się im za pęto kiełbasy. 

A ponieważ była jedyną młodą i tak łatwą kobietą w okolicy, mężczyźni kręcili się 

wokół niej jak psy. […] Mężczyźni, którzy brali Kłoskę po krzakach, zawsze potem 

czuli się nieswojo. Zapinali rozporki i wracali do zaduchu szynku z zaczerwienionymi 

twarzami. Kłoska nigdy nie chciała położyć się po bożemu. Mówiła: – »Dlaczego ja 

mam leżeć pod tobą? Jestem ci równa«. Wolała oprzeć się o drzewo albo drewnianą 

ścianę szynku, zarzucała sobie spódnicę na plecy. Jej tyłek świecił w ciemnościach jak 

księżyc. […] Oto jak Kłoska uczyła się świata. […] Kłoska uczyła się poprzez 

przyswajanie z zewnątrz do środka. […] Ten […], kto się uczy poprzez branie 

w siebie, przechodzi nieustane przemiany, ponieważ wciela w swoją istotę to, czego 

się uczy. Kłoska więc, poprzez branie w siebie cuchnących brudnych chłopów 

z Prawieku i okolic, stawała się nimi […] Mało tego, biorąc ich w siebie za gospodą 

w krzakach, Kłoska brała w siebie ich żony, ich dzieci, ich drewniane, duszne 

i cuchnące domki wokół Chrabąszczowej Górki. Poniekąd brała w siebie całą wieś 

i każdy we wsi ból, i każdą nadzieję. Takie były uniwersytety Kłoski. Jej dyplomem 

stał się rosnący brzuch”102. Kłoska była przybłędą. Nie umiała kochać, gdyż nie miała 

dobrych wzorów ani nauczycieli. Szybko zrozumiała natomiast, że da się czerpać zyski 

ze swej urody; niestety nie przewidziała tego, iż w wyniku rozwiązłego trybu życia, 

może zostać poczęte dziecko, które jak się okazało, bezwarunkowo obdarzyło ją 

miłością: „[…] Kłoska zebrała siły i zaczęła przeć […] Zaciskała oczy i parła. Brała 

oddech i parła. Płakała i patrzyła w górę. Między zmurszałymi deskami widziała 

bezchmurne niebo. I tam zobaczyła swoje dziecko. Dziecko podniosło się niepewnie 

i stanęło na nogach. Popatrzyło na nią tak, jak nikt jeszcze nigdy na nią nie patrzył: 

z ogromną, niewyrażalną miłością. […] Kiedy się obudziła, zobaczyła obok siebie 
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dziecko: skurczone i martwe”103. Mądrość życiowa Kłoski przyszła, jak to zwykle 

bywa, dopiero z czasem. Im była starsza, tym bardziej uwrażliwiała się na naturę, 

wycofywała się w cień wiejskiej społeczności, skupiała się na sobie, zyskiwała 

doświadczenie i wiedzę, które dały jej wewnętrzny spokój. „Sen Kłoski stawał się 

coraz bardziej niespokojny i ciężki, ale nie mogła się z niego obudzić. Pojawiła się 

w nim kobieta wielka jak drzewo. Kłoska widziała ją dokładnie […] Kłosce wydała się 

piękna. Pożądała jej całym swoim ciałem, ale nie było to pożądanie, które znała z dołu 

brzucha, spomiędzy nóg; płynęło gdzieś ze środka ciała, z miejsca nad brzuchem, 

bliskiego sercu”104. Wyjątkowa wrażliwość Kłoski, brak jakichkolwiek ograniczeń 

w postrzeganiu świata oraz silne więzi kobiety z naturą sprawiły, iż stroniąca od ludzi, 

ale spragniona miłości Kłoska weszła w relacje z postaciami z pogranicza jawy i snu. 

„Potężna kobieta pochyliła się nad Kłoską i pogłaskała jej policzek. Kłoska z bliska 

spojrzała w jej oczy i zobaczyła w nich coś, czego do tej pory nie znała ani nawet nie 

myślała, że istnieje. »Jesteś moja« – powiedziała ogromna kobieta i gładziła Kłoskę po 

szyi i nabrzmiałych piersiach. Tam, gdzie palce dotykały Kłoski, jej ciało stawało się 

błogie i nieśmiertelne. Kłoska cała oddawała się temu dotykowi, miejsce po miejscu. 

Potem wielka kobieta wzięła Kłoskę na ręce i przytuliła do piersi. Kłoska spękanymi 

wargami znalazła sutek. Pachniał zwierzęcą sierścią, rumiankiem i rutą. Kłoska piła 

i piła […] Widziała też więcej. Widziała siłę, która przenika wszystko, rozumiała jej 

działanie. Widziała zarysy innych czasów, rozpostarte nad i pod naszymi. Widziała też 

rzeczy, których nie można nazwać słowami”105. Kłoska zaprzyjaźniła się nawet 

z niektórymi mieszkańcami wsi, zaczęła bowiem budzić ich współczucie: „Kiedy Kłoska 

nasyciła się ziarnem, usiadła na ziemi i zaczęła płakać. Łzy płynęły po jej brudnej 

twarzy. Miała zamknięte oczy i uśmiechała się. Genowefę ścisnęło coś w gardle. 

»Gdzie ona mieszka? Czy ma jakichś bliskich? Co robiła w Boże Narodzenie? Co 

jadła?« Zobaczyła, jak kruche jest teraz jej ciało, i przypomniała sobie Kłoskę sprzed 

wojny. Była wtedy dorodną, piękną dziewczyną. Teraz patrzyła na jej nagie poranione 

stopy o paznokciach mocnych jak zwierzęce pazury. Wyciągnęła rękę do szarych 

włosów. Wtedy Kłoska otworzyła oczy i spojrzała wprost w oczy Genowefy, nawet 

nie w oczy, ale wprost w jej duszę, w sam środek. […] Wzięła z domu bochenek 

chleba i wróciła przed młyn. […] Genowefa podała jej bochen chleba na wyciągnię-

tych rękach, ale Kłoska przesunęła się do niej bardzo blisko i biorąc bochen, przywarła 

wargami do jej ust. Genowefa szarpnęła się i odskoczyła”106. 

„W chałupie Kłoski na Wydymaczu mieszkały wąż, sowa i kania. […] Najdłużej 

oswajała Kłoska węża. […] Złotys zakochał się w Kłosce. Jej ciepła skóra nagrzewała 

zimne ciało i zimne serce węża. Pożądał jej zapachów, aksamitnego dotyku jej skóry, 

z którym nic na ziemi nie dało się porównać. Kiedy Kłoska brała go na ręce, wydawało 

mu się, że on, zwyczajny gad, zmienia się w coś zupełnie innego, w coś niezwykle 

ważnego. Przynosił jej w darze myszy, które upolował, piękne mleczne kamyki znad 

rzeki, kawałki kory. Kiedyś przyniósł jej jabłko i kobieta podniosła je do twarzy, 

śmiejąc się, a jej śmiech pachniał obfitością. – »Ty kusicielu« – mawiała do niego 

pieszczotliwie. Czasami rzucała mu jakąś część swojego ubrania, wtedy Złotys wkręcał 
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się w sukienkę i sycił resztkami zapachu Kłoski. Czekał na nią przy wszystkich 

ścieżkach, gdziekolwiek szła, śledził każdy jej ruch”107.  

Kłoska „[p]ozwalała mu leżeć w ciągu dnia na swoim posłaniu. Nosiła go na szyi 

niby srebrny łańcuch, przepasywała nim biodra, zastępował bransolety, a nocą, gdy 

spała, przyglądał się jej snom i ukradkiem lizał uszy”108. Złotys cierpiał, kiedy kobieta 

kochała się ze Złym Człowiekiem. Czuł, że jest on obcy zarówno ludziom, jak i zwie-

rzętom: „Zły człowiek przychodził na Wydymacz wieczorem. […] Kiedy [Kłoska] 

pozwalała mu wejść na siebie, wiedziała, że nie spółkuje z człowiekiem. […] Kiedy to 

do niej docierało, ogarniał ją strach, ale i podniecenie, że oto ona sama zamienia się 

w łanię, w lochę, w klępę, że jest niczym więcej niż samicą, jak miliardy samic na 

świecie, i ma w sobie samca takiego, jak miliardy samców na świecie. Zły Człowiek 

wydawał wtedy z siebie długi, przenikliwy skowyt, który musiał być słyszany w całym 

lesie. Odchodził od niej o świcie i na odchodnym zawsze zwędził jej trochę jedzenia”109. 

Kłoska uprawiała miłość także z roślinami: „Latem dwudziestego siódmego roku 

przed chałupą Kłoski wyrósł arcydzięgiel. Kłoska obserwowała go […] Na Świętego 

Michała zakwitł i kilka gorących nocy Kłoska nie mogła spać od słodko-cierpkiego 

zapachu […] Cała izba pełna była wabiących woni. A kiedyś, gdy Kłoska wreszcie 

usnęła, stanął przed nią młodzieniec z jasnymi włosami. Był wysoki i potężnie zbudo-

wany. […] – »Przyglądałem ci się przez okno« – powiedział. – »Wiem. Pachniesz tak, 

że mącisz zmysły«. Młodzieniec wszedł do środka izby i wyciągnął obie ręce do 

Kłoski. Wtuliła się między nie i przywarła twarzą do potężnej, twardej piersi. Uniósł ją 

lekko, tak żeby mogły odnaleźć się ich usta. Kłoska spod przymkniętych powiek zoba-

czyła jego twarz – była szorstka jak łodyga rośliny”110. Kobieta pod wpływem 

otumaniających woni niczym lubieżna kochanka zapałała nieokiełznanym pożąda-

niem: „– »Pragnęłam Cię przez całe lato« – powiedziała w usta pachnące cukierkami, 

kandyzowanymi owocami, ziemią, kiedy spadnie deszcz. – »I ja ciebie«. Położyli się 

na podłodze i ocierali o siebie jak trawy. Potem arcydzięgiel posadził sobie Kłoskę na 

biodrach i ukorzenił się w niej rytmicznie, coraz głębiej, przenikając całe ciało, 

penetrując jego wewnętrzne zakamarki, spijając z niego soki. Pił z niej do rana, gdy 

niebo zrobiło się szare i zaśpiewały ptaki. Wtedy arcydzięglem wstrząsnął dreszcz, 

a twarde ciało zamarło bez ruchu, jak drewno. Zaszeleściły baldachy i na nagie, 

wyczerpane ciało Kłoski posypały się suche, kłujące nasiona”111.  

6.3.4. Córka versus ojciec, czyli bezwarunkowa miłość Misi i Michała  

Dziewczynka przyszła na świat podczas I wojny światowej, gdy jej ojciec walczył 

na froncie. Jej matka Genowefa przejęła na siebie wszystkie obowiązki związane 

z utrzymaniem domu i wychowaniem dziecka. Niemniej jednak, to z ojcem wiązała 

Misię później o wiele bardziej intensywna relacja niż z matką. Tak jak wojna bez-

powrotnie zmieniła Michała, tak ojciec na zawsze odmienił życie swej córki: „Pierwsze 

wspomnienie Misi wiązało się z widokiem obszarpanego mężczyzny na drodze do 

młyna. Jej ojciec słaniał się na nogach, a potem często płakał w nocy wtulony w piersi 

 
107 Tamże, s. 71. 
108 Tamże. 
109 Tamże, s. 195-196. 
110 Tamże, s. 73. 
111 Tamże, s. 73-74. 
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mamy. Dlatego Misia potraktowała go jak równego sobie. Od tej pory czuła, że nie 

istnieje różnica między dorosłym a dzieckiem, w niczym, co naprawdę byłoby ważne. 

Dziecko i człowiek dorosły – to stany przejściowe. Misia obserwowała bacznie, jak 

zmienia się sama i jak wokół niej zmieniają się inni, ale nie wiedziała, ku czemu to 

zmierza, co jest celem tych zmian. W tekturowym pudełku przechowywała pamiątki 

po sobie samej, tej małej i potem większej – włóczkowe niemowlęce buciki, maleńką 

czapkę, jakby uszyto ją na pieść, nie na głowę dziecka, płócienną koszulkę, pierwszą 

sukienkę. Stawiała potem swoją sześcioletnią stopę obok włóczkowego bucika i prze-

czuwała fascynujące prawa czasu. […] Od powrotu ojca Misia zaczęła widzieć świat. 

[…] Sprzed powrotu ojca Misia nie pamiętała siebie, jakby w ogóle nie istniała. […] 

Potem długo próbowała znów ujrzeć rzeczy takimi, jakimi były przedtem, ale ojciec 

zmienił świat na zawsze”112. Michał początkowo wątpił w swoje ojcostwo i w zapew-

nienia Genowefy, że przez te wszystkie lata jego nieobecności żona była mu wierna. 

Niewinna istotka szybko jednak skradła jego serce, była bowiem zwiastunem nowego 

początku: „Misia była śliczna od zawsze, od kiedy zobaczył ją pierwszy raz przed 

domem, bawiącą się w piasku. Pokochał ją od razu. Pasowała dokładnie do spusto-

szonego małego miejsca w jego duszy. Ofiarował jej młynek113, który przywiózł ze 

Wschodu jako wojenne trofeum. Wraz z młynkiem oddał się w ręce małej dziewczynki, 

żeby móc zacząć wszystko od nowa. Patrzył jak rosła […] Ze zmysłową przyjem-

nością przyglądał się wieczornemu rozplataniu warkoczy i powolnym, sennym ruchom 

szczotki do włosów. Włosy Misi […] zawsze miały czerwone błyski, jak krew, jak 

ogień. Michał nie pozwalał ich ścinać”114.  

Troszczył się nie tylko o wygląd córki, ale i o jej zdrowie. Gdy „[…] doktor 

z Jeszkotli powiedział, że Misia może nie przeżyć […] Michał zemdlał. Zsunął się 

z krzesła i upadł na podłogę. Było jasne, co powiedziało tym upadkiem ciało Michała – 

jeżeli Misia umrze, on też umrze. Właśnie tak, dosłownie, bez żadnych wątpliwości”115. 

Ojciec darzył swą pierworodną tak intensywnym uczuciem, że właściwie nie wiedział, 

jak wyrazić to, co czuł: „Wydawało mu się, że ten, kto kocha, bezustannie daje. 

Obdarowywał ją więc niespodziankami […] – robił to, co mogło się spodobać małej 

dziewczynce. Ale przede wszystkim zależało mu na rzeczach wielkich, takich, które są 

trwałe, […] z którymi obcuje bardziej czas niż człowiek. Te rzeczy miałyby zatrzymać 

w czasie jego miłość na zawsze. I zatrzymać na zawsze w czasie Misię. Dzięki nim ich 

miłość stałaby się wieczna”116. Gdziekolwiek jechał, „zawsze myślał o Misi, zawsze 

do niej tęsknił. Nigdy nie podniósł na nią głosu. […] Sama myśl o tym, że mógłby 

uderzyć to drobne, ufne ciałko, sprowadzała na Michała słabość, tę samą, która skoń-

czyła się kiedyś omdleniem”117. Z biegiem czasu „coś zaczęło się [jednak] zmieniać. 

W dwudziestym dziewiątym roku. […] Michał zobaczył kiedyś obie, Misię i Genowefę, 

jak wieszały na sznurkach pranie. […] koszulki, staniczki, halki, jedne tylko trochę 

mniejsze niż te drugie, kobiece. Przez chwilę zastanawiał się, czyje są te mniejsze, 

a gdy zrozumiał, zmieszał się jak młody chłopak. Do tej pory miniaturowość ubranek 

 
112 Tamże, s. 46-47. 
113 Tenże, Czuły…, s. 15-16. 
114 Tenże, Prawiek…, s. 74. 
115 Tamże, s. 75. 
116 Tamże. 
117 Tamże, s. 76. 
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Misi budziła w nim czułość. Teraz […] ogarnęła go złość, że czas biegnie tak szybko. 

Wolałby tej bielizny nie widzieć. W tym samym czasie, może trochę później […] 

Genowefa […] powiedziała mu, że Misia ma już okres. […] Michał nie mógł zasnąć. 

[…] Kiedy wreszcie usnął, miał sen, oderwany, dziwaczny. […] Michał zrozumiał 

w tym śnie, że Misię dotknął jakiś rodzaj śmierci, śmierci niecałkowitej, ale równie 

paraliżującej jak prawdziwa”118. 

6.3.5. Matka versus syn i jej miłosierdzie 

Początkowa relacja Genowefy z niepełnosprawnym Izydorem była oschła, gdyż 

matka ubzdurała sobie, że dokonano zamiany dzieci, bo przecież pamiętała, że urodziła 

dziewczynkę. Jej maż Michał „[c]zasem udając, że śpi, patrzył spod przymkniętych 

powiek na żonę, gdy stała nad kołyską i przyglądała się dziecku. Patrzyła na nie bezna-

miętnie i chłodno, niczym na rzecz, przedmiot, a nie na człowieka. Dziecko, jakby 

czując ten wzrok, płakało jeszcze głośniej, jeszcze żałośniej”119. Diagnoza wodogłowia 

spowodowała jednak, że „Genowefa pokochała Izydora, jak się kocha psa czy kalekie, 

bezradne zwierzątko. Było to najczystsze ludzkie miłosierdzie”120. 

6.3.6. Dziedzic Popielski i jego kryzys wieku średniego  

Dziedzic Popielski był człowiekiem interesu. Początkowo hodował w stawach 

karpie. „Wieczorami […] poświęcał czas rodzinie. Jego żona, szczupła i delikatna jak 

tatarak, zasypywała go gradem problemów, drobnych i nie ważnych, jak mu się 

wydawało. Że służba, że raut, że szkoły dzieci, że auto, że pieniądze, że przytułek. 

Siedziała z nim wieczorem w salonie i zagłuszała swoim monotonnym głosem muzykę 

z radia. Kiedyś dziedzic był szczęśliwy, jak masowała mu plecy. Teraz cienkie palce 

żony raz na godzinę przewracały kartkę książki, którą czytała od roku. Dzieci rosły 

i dziedzic coraz mniej o nich wiedział. Jego najstarsza córka o wydętych pogardliwie 

ustach krępowała go swoją obecnością, jak obca, a nawet wroga mu osoba. Syn stał się 

milczący i płochliwy, nie siadał mu już na kolanach, nie szarpał za wąsy. Najmłodszy 

synek, ukochany i wypieszczony, bywał krnąbrny i miewał napady złości”121. 

 Aby wprowadzić w swe monotonne życie nieco energii, „[…] dziedzic Popielski 

gwałtownie zakochał się w Marii Szer, młodziutkiej malarce z Krakowa […]. Jak to 

bywa w nagłych miłościach, w jego życiu zaczęły się pojawiać znaczące zbiegi 

okoliczności, przypadkowi wspólni znajomi, konieczność nagłych wyjazdów”122. Co 

dał mu ten skrzętnie ukrywany przed żoną związek? „Dzięki Marii Szer dziedzic 

Popielski pokochał nowoczesną sztukę. Kochanka była jak futuryzm: pełna energii, 

szalona, choć w pewnych sprawach diablo trzeźwa. Ciało miała jak posąg – gładkie 

i twarde. Jasne kosmyki włosów przyklejały jej się do czoła, kiedy pracowała nad 

ogromnym płótnem. Była przeciwieństwem żony dziedzica. Przy niej jego żona przy-

pominała osiemnastowieczny klasyczny pejzaż, pełen szczegółów, harmonijny i boleśnie 

nudny”123. Za to on ewidentnie potrzebował wyzwań. „W trzydziestym ósmym roku 
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swego życia dziedzic Popielski poczuł, że odkrył seks. Był to seks dziki i szalony, jak 

sztuka nowoczesna, jak Maria Szer. Przy łóżku w pracowni stało ogromne lustro, 

w którym odbijała się cała przemiana Marii Szer i dziedzica Popielskiego w kobietę 

i mężczyznę. Odbijała się skotłowana pościel i baranie skóry, i upaprane farbami nagie 

ciała, i grymasy twarzy, i nagie piersi, i brzuchy, plecy ze smugami rozmazanej 

szminki”124. W szczytowym okresie związku z kochanką mężczyzna był nawet gotowy 

odejść od żony. „Kiedy dziedzic Popielski wracał nowym samochodem z Krakowa do 

pałacu, snuł plany ucieczki do Brazylii, do Afryki ze swoją Marią, lecz gdy wchodził 

w progi domu, cieszył się, że wszystko jest na swoim miejscu, stałe i bezpieczne, 

pewne”125. Można sobie tylko wyobrazić, jak wielkie było jego zdziwienie, gdy „[p]o 

sześciu miesiącach szaleństwa Maria Szer oświadczyła dziedzicowi, że wyjeżdża do 

Ameryki. […] Po jej wyjeździe dziedzic Popielski dostał dziwnej, wieloobjawowej 

choroby, którą dla ułatwienia nazwano zapaleniem stawów. Przez miesiąc leżał 

w łóżku, gdzie mógł oddać się cierpieniu w spokoju. Leżał miesiąc, nie tyle z bólu czy 

osłabienia, ile dlatego, że wróciło to, co starał się zapomnieć przez ostatnie lata – że 

świat się kończy, a rzeczywistość rozpada jak spróchniałe drzewo […]. Ciało dziedzica 

poddało się […]. To samo stało się z jego wolą”126. Popadł w depresję i niemoc, a przy 

tym „miał przemożne i potworne uczucie, że mija go świat i wszystko, co w nim dobre 

i złe; miłość, seks, pieniądze, uniesienia, dalekie wojaże, piękne obrazy, mądre książki, 

wspaniali ludzie – wszystko to sunie gdzieś bokiem. Czas dziedzica przemija”127. 

Niespodziewanie zaczął stawiać sobie egzystencjalne pytania o sens istnienia. 

„I znowu wiosna przyniosła jakąś nadzieję na wybawienie. […] zadał sobie pierwsze 

pytanie: Skąd idę? […] drugie pytanie: Co w ogóle można wiedzieć? I jakie są 

korzyści ze zdobywanej wiedzy? […] Zadał […] sobie na koniec trzecie pytanie: Co 

należy czynić, jak żyć, co robić, a czego nie?”128. 

6.3.7. Misia i Paweł Niebiescy – miłość z rozsądku 

„Syn starego Boskiego, Paweł, chciał być kimś ważnym. Bał się, że jeżeli nie 

zacznie szybko działać, stanie się tak nieważny jak jego ojciec […]. Paweł Boski nawet 

przy sortowaniu drzewa zawsze patrzył w przyszłość, przeszłość go nie interesowała. 
Sama myśl, że można kształtować przyszłość, wpływać na to, co się stanie, podniecała 

go. Czasem zastanawiał się, jak to wszystko się dzieje. Czy gdyby urodził się w pałacu 

jako Popielski, byłby taki sam jak teraz? Czy myślałby tak samo? Czy podobałaby mu 
się Misia od Niebieskich?”129. Adorowana przez Pawła Niebieskiego dziewczyna 

chciała natomiast dla rychłego zamążpójścia zrezygnować ze szkoły – seminarium 

nauczycielskiego w Taszowie, do którego uczęszczała: „[…] opowiadała Racheli 

o Pawle Boskim. Rachela słuchała, jak to przyjaciółka, ale była innego zdania. – »Ja 
wyjdę za lekarza albo kogoś takiego. Nie będę miała więcej niż dwoje dzieci, żeby nie 

popsuć sobie figury.« – »Ja będę miała tylko córkę.« – »Misiu dotrwaj do matury«. – 

»Chcę wyjść za mąż«”130. Jakże zgoła inne były spacery tą samą drogą, ale z ukocha-
 

124 Tamże, s. 85. 
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nym. Pod lasem zakochani brali się za ręce: „Dłoń Pawła była duża i gorąca. Misi – 

maleńka i zimna. Skręcali z Gościńca w którąś z leśnych dróg i wówczas Paweł 
zatrzymywał się, i tą dużą, mocną dłonią przygarniał Misię do siebie. Pachniał mydłem 

i słońcem. Misia robiła się wtedy jakaś słaba, uległa, wiotka. Mężczyzna w białej, 

krochmalonej koszuli wydawał jej się ogromny. Sięgała mu ledwie do piersi. Przesta-

wała myśleć. To było niebezpieczne. Przytomniała, gdy jej piersi były już nagie, a usta 
Pawła wędrowały po jej brzuchu. – »Nie« – mówiła. – »Musisz wyjść za mnie«. – 

»Wiem. – Poproszę o twoją rękę«. – »Dobrze. – Kiedy?« – »Niedługo. – Zgodzi się? 

Czy twój ojciec się zgodzi?« – »Nie ma nic do zgadzania się. Chcę za ciebie wyjść 
i już«. – »Ale…« – »Kocham cię«. Misia poprawiała włosy i wracali na Gościniec, 

jakby z niego nie schodzili”131.  

Po wojnie nastał jednak niekorzystny czas dla ich związku: „Misia upewniła się, że 

Paweł chodzi z Ukleją na baby. […] Wiedziała, że on obściskuje i pieprzy te wszystkie 
bufetowe, sklepowe w mięsnych sklepach, kelnerki z restauracji, które kontroluje jako 

urzędnik państwowy. Znajdowała na koszuli Pawła ślady szminki, pojedyncze długie 

włosy. Zaczęła tropić w jego rzeczach obce zapachy. W końcu znalazła rozpoczętą 
paczkę prezerwatyw, których nigdy nie używał, kiedy się kochali. Misia zawołała 

z góry Izydora i razem rozdzielili wielkie podwójne małżeńskie łóżko w sypialni”132. 

Kiedy Paweł wrócił lekko podpity, Misia podeszła do niego z czwórką dzieci i zagro-

ziła, że go zabije. 

6.3.8. Stasia Niebieska i Papuga, czyli rozczarowanie uczuciem 

jednostronnym 

„Wyobrażanie sobie jest w gruncie rzeczy stwarzaniem, jest mostem pojednania 

między materią a duchem. […] Raz, kiedy Stasia wylewała przed dom brudną wodę, 

zobaczyła obcego mężczyznę. I było zupełnie tak, jak w jej marzeniach. […] Nie był 
wprawdzie mecenasem ani lekarzem, lecz robotnikiem pocztowym […]. Stasi wydał 

się wesoły i pewny siebie. Umówił się z nią na spacer w środę, a na zabawę w sobotę. 

I było zadziwiające, że spodobał się staremu Boskiemu. Przybysz nazywał się 
Papuga”133. Obecność mężczyzny sprawiła, iż mało urodziwa Stasia naiwnie zaprag-

nęła być kochaną, a jej „życie [...] zaczęło toczyć się inaczej. Stasia rozkwitła. Bywała 

w Jeszkotlach i robiła zakupy u Szenbertów, a wszyscy widzieli, jak Papuga woził ją 

bryczką. Jesienią trzydziestego siódmego roku Stasia zaszła w ciążę i na Boże Naro-
dzenie wzięli ślub. Została Papugową. Skromne przyjęcie weselne odbyło się w jedynej 

izbie świeżo ukończonego domku. […] Latem Stasia urodziła syna. Papuga zjawiał się 

tylko na niedzielę, był zmęczony i wymagający. Denerwowały go czułości żony 
i złościł się, że tak długo trzeba czekać na obiad. Potem przyjeżdżał tylko w co drugą 

niedzielę, a na Wszystkich Świętych nie pojawił się w ogóle. Mówił, że musiał 

odwiedzić groby rodziców, i Stasia mu wierzyła. Kiedy, czekając na niego z wigilijną 

kolacją, zobaczyła swoje odbicie w szybie, którą noc zamieniła w lustro, zrozumiała, 
że Papuga odszedł na zawsze”134. 
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6.3.9. Młodzieńcza więź Izydora i Ruty  

Ruta, podobnie jak jej matka Kłoska, znała się na roślinach i „kochała grzyby bardziej 

niż rośliny i zwierzęta”135, ale „najbardziej lubiła Ruta muchomory. Znała wszystkie 

ich ulubione polanki. […] Odwaga Ruty imponowała Izydorowi”136. Gdy „[s]zli 

w milczeniu Gościńcem, potem skręcili w swój las za Wodenicą […] Izydor szedł pół 

kroku z tyłu i ukradkiem patrzył na nagie ramiona dziewczyny. Jej skóra wydawała się 

cieniutka, prawie przeźroczysta. Miałby ochotę jej dotknąć i pogłaskać”137. Ich relacja 

była początkowo czysto przyjacielska, byli w tym samym wieku. Połączyła ich pewna 

osobliwa tendencja do izolowania się od pozostałych mieszkańców Prawieku, którzy 

nie traktowali ich jak równych sobie. Ruta dobrze rozumiała się z wrażliwym chłopcem, 

który ze względu na swoje upośledzenie, nie znalazł we wsi innych przyjaciół. 

Z czasem pokochał on swą towarzyszkę i dziewczyna także obdarzyła go szczerym 

uczuciem, które jednak wykluczyły jej plany na przyszłość: „Izydor widział na karku 

Ruty maleńkie kropelki potu. – »Odpocznijmy« – odezwał się z tyłu. – »Połóżmy się 

tu i odpocznijmy. […] – Nie chcę oglądać środków świata. Chcę tu leżeć z tobą. 

Chodź«. […] – »Chciałbym być twoim mężem. Ruta, Chciałbym się z tobą kochać«. 

[…] – »Nigdy nie będę tego robić z kimś, kogo kocham. Tylko z tymi, których 

nienawidzę« – powiedziała i wstała”138. W końcu okazało się, że Ruta planuje wyjść za 

maż za partyjniaka Ukleję. „– »Chcę stąd odejść do miasta, chcę podróżować, chcę 

mieć kolczyki i czółenka«. […] Pod Izydorem ugięły się nogi”139. 

6.3.10. Pomysłowy Iwan Mukta, czyli co może się wydarzyć, gdy jedna 

rzecz pasuje do innej  

Iwan Mukta był młodym skośnookim oficerem, adiutantem ponurego lejtnanta140. 

Izydora denerwowały umizgi Mukty do Misi. „Iwan Mukta próbował zaczepić Izydora, 

ale chłopiec był tak tym poruszony, że ślinił się i jąkał ze zdwojoną energią”141. 

Z czasem wojskowy stał się jednak życiowym przewodnikiem chłopca, pokazał 

Izydorowi wszystkie ważne rzeczy, a zaczął od tego, że pokazał mu świat bez Boga. 

„Iwan Mukta pokazał Izydorowi jeszcze coś, o czym Izydor nie mógł nikomu 

powiedzieć. Nie dlatego, że mu nie było wolno, że mu Iwan zakazał, ale dlatego, że 

wspomnienie to wywoływało w nim niepokój i wstyd. […] – »Wszystko się ze sobą 

łączy. Od zawsze tak jest. Potrzeba łączenia się jest najpotężniejsza ze wszystkich. 

Wystarczy się rozejrzeć«. Kucnął na ścieżce, którą szli, i pokazał palcem dwa złączone 

odwłokami owady. – »To jest instynkt, czyli coś, czego nie można opanować.« Nagle 

Iwan Mukta rozpiął spodnie i potrząsnął genitaliami. – »To jest instrument łączenia się. 

Pasuje do dziury między nogami kobiety, bo na świecie jest porządek. Każda rzecz 

pasuje do innej«. Izydor zrobił się czerwony jak burak”142. Chłopiec nie mógł 

przewidzieć, iż nie są to ostatnie słowa oficera, który kontynuował swój wywód:  
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„– »Gdy jest mało kobiet, tak jak teraz, instrument pasuje do ręki, do tyłków innych 

żołnierzy, do jamki wykopanej w ziemi, do różnych zwierząt. Zostań tu i patrz« […] 

Pobiegł do kozy, przesunął karabin na plecy i opuścił spodnie. Izydor zobaczył, jak 

Iwan przylgnął do zadu kozy i zaczął rytmicznie poruszać biodrami. Im szybsze 

stawały się ruchy Iwana, tym bardziej Izydor nieruchomiał”143. 

6.3.11. Tragedia Ruty 

Chodzi tutaj o brutalne seksualne wykorzystanie dziewczynki przez niemieckich 

i rosyjskich oficerów. Zdarzenie to zaważyło na późniejszym życiu ofiary, która nigdy 

nie chciała związać się z kimś, kogo kocha, tylko z mężczyzną, który zapewni jej nie 

spełnienie emocjonalne, ale komfort życia. Odrzuciła z tego powodu czułe i niewinne 

zaloty Izydora. Sypiała natomiast z tymi, których nienawidziła. „Dopiero kiedy Ruta 

poszła, Kłoska zrozumiała, że popełniła straszny błąd. Ruta szła z Wydymacza do wsi 

[…] Matka powiedziała jej, że jak tylko zobaczy jakiegoś człowieka […] ma wejść 

w las i uciekać. Ruta myślała tylko o psie, kiedy zobaczyła człowieka, który sikał na 

drzewo. Zatrzymała się i powoli zaczęła się cofać. Wtedy ktoś bardzo silny chwycił ją 

z tyłu za ramiona i boleśnie je wykręcił. Ten, który sikał, podbiegł do niej i uderzył ją 

w twarz tak mocno, że Ruta zwiotczała i upadła na ziemię. Mężczyźni odstawili 

karabiny i gwałcili ją. Najpierw jeden, potem drugi, a potem przyszedł jeszcze trzeci. 

Ruta leżała na Wolskiej Drodze, która była granicą między Niemcami i Rosjanami. 

Obok niej stał koszyk z jeżynami i ziemniakami. Tak znalazł ją drugi patrol. Teraz 

mężczyźni mieli mundury w innym kolorze. Po kolei kładli się na niej i po kolei jeden 

drugiemu dawali do potrzymania karabiny. Potem, stojąc nad nią, palili papierosy. 

Zabrali koszyk i jedzenie. Kłoska znalazła Rutę za późno. Dziewczynka miała sukienkę 

zadartą aż na buzię i pokaleczone ciało. Brzuch i uda czerwieniały od krwi, do której 

zlatywały się muchy. Była nieprzytomna”144. 

6.3.12. Ruta i Ukleja, czyli związek oparty na władzy 

Oświadczyny partyjniaka Uklei nie były wyszukane. Stanął pewnego razu przed na 

wpół rozwaloną chałupą Kłoski i splunął ze złością, po czym zawołał: „»Pobłogosław 

córkę, kobieto, bo nie mamy dużo czasu«”145. Wspólnie uzgodniono, iż od października 

do końca kwietnia Ruta miała przebywać z mężem, zaś od maja do września z matką. 

„Ruta wzięła dłoń matki i położyła sobie na policzku. – »Dziękuje ci, mamo. Będzie 

mi dobrze. Mam tam wszystko, czego zapragnę«. Kłoska pocałowała ją w czoło”146. 

Jeszcze wtedy nie wiedziała jaki los zgotuje Ukleja jej córce. Był on alkoholikiem 

i przy byle jakiej okazji, często w obecności znajomych, wrzeszczał na Rutę, wyzywając 

ją od dziwek i obnażając jej zgrabne ciało, a następnie chwalił się, że kupuje żonie 

francuską bieliznę. „– »Co przestań? Nie wolno mi? Jesteś moja, cała ty i wszystko, co 

masz na sobie«. – Ukleja popatrzył na rozbawionego Pawła i powtórzył: – »Jest cała 

moja! I wszystko, co ma na sobie! Mam ją całą zimę. Latem spierdala do matki«”147. 

Z powieści wynika, iż „Ruta była nawet gotowa pokochać Ukleję. Mogła go traktować 
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jak wielkie chore zwierzę. Ale Ukleja nie chciał jej miłości – chciał nad nią władzy. 

Rucie czasem wydawało się, że w Uklei siedzi kudłaty Zły Człowiek – tak samo się na 

nią kładł, jak Zły Człowiek na matkę. Ale matka przyzwalała na to z uśmiechem na 

twarzy, a w Rucie budziły się wtedy złość i nienawiść, które – jak ciasto drożdżowe – 

rosły i pęczniały. Zawsze potem Ukleja usypiał na niej, a jego ciało wydzielało woń 

alkoholu. Ruta wysuwała się spod tego ciała i szła do łazienki. Nalewała pełną wannę 

wody i leżała w niej, aż woda wystygła”148. Dziewczyna była zamykania w domu. 

„Zostawiał jej w kuchni mnóstwo dobrego jedzenia z restauracji »Zacisze« […] 

W domu Uklei niczego nie brakowało. Chodziła z pokoju do pokoju, słuchała radia, 

przebierała się w swoje suknie, przymierzała pantofle i kapelusze. Miała dwie szafy 

ubrań, kasetkę pełną złotej biżuterii, kilkanaście kapeluszy i dziesiątki par butów, więc 

dostała to, czego chciała. Na początku wprawdzie myślała, że będzie mogła przechadzać 

się w tych strojach po ulicach Taszowa i paradować przed kościołem na rynku, słyszeć 

westchnienia i kątem oka widzieć pełne zachwytu spojrzenia. Ukleja jednak nie 

pozwalał jej wychodzić samej. Mogła wyjść tylko z nim. A on zabierał ją do swoich 

kumpli i zadzierał na niej jedwabne spódnice, żeby pochwalić się jej udami”149. Ruta 

szybko zorientowała się także, że jej mąż ma zamiłowanie do robienia im intymnych 

zdjęć: „Aparat stał w sypialni i Ukleja zawsze, zanim wchodził do łóżka, nastawiał 

samowyzwalacz. Potem Ruta oglądała w czerwonym świetle ciemni zwały ciała Uklei, 

jego tyłek, genitalia, tłuste i wydatne jak u kobiety piersi, pokryte czarną szczeciną. 

Widziała też siebie przygniecioną i pokawałkowaną na piersi, uda i brzuch. Kiedy więc 

zostawała sama, przebierała się w swoje suknie i stawała wypachniona i elegancka 

przed okiem obiektywu. „Klik” – mówił aparat z zachwytem”150. Ostatecznie Ruta nie 

wytrzymała życia w tym toksycznym związku. Najpierw zatęskniła za matką, potem 

„[k]iedy przymierzyła wszystkie sukienki i dopasowała do nich wszystkie buty 

i kapelusze, wyciągnęła spod łóżka dwie walizki i włożyła do nich to, co miała najcen-

niejszego: dwa drogie futra, kołnierz ze srebrnego lisa, pudełko z biżuterią i gazetę 

z Brazylią. Ubrała się ciepło i cicho, na palcach, przeszła z walizkami przez stołowy 

pokój, gdzie na kanapie chrapał rozwalony Ukleja. Wyszła za Taszów i trafiła na szosę 

kielecką. […] aż w końcu rozpoznała w ciemnościach miejsce, gdzie należało wejść 

w las. […] Ruta podeszła do granicy Prawieku […] i odnalazła w sobie to uczucie, 

które pozwala przejść przez wszelkie granice, zamknięcia i bramy”151. 

7. Podsumowanie 

Tematem artykułu były różne przejawy miłości w wybranej twórczości Olgi 

Tokarczuk, zaś celem przeprowadzonej analizy – próba odpowiedzi na pytanie, co 

pisarka rozumie przez pojęcie miłości i dlaczego podchodzi w swych rozważaniach na 

temat relacji międzyludzkich do tego uczucia z niezwykłą ostrożnością, żeby nie rzec 

sceptycyzmem? Na podstawie analizy materiału literackiego, m.in. powieści Podróż 

ludzi Księgi oraz Prawiek i inne czasy, a także opowiadania Zielone Dzieci, eseju  

Lalka i perła oraz przemowy noblowskiej Czuły narrator, który to materiał został 

wybrany pod kątem występowania w nim wątków dotyczących relacji interperso-
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nalnych, ze szczególnym uwzględnieniem miłości, tudzież czułości, dało się wysnuć 

tezę, iż stosunki międzyludzkie są jednym z kluczowych zagadnień poruszanych przez 

noblistkę w jej dziełach. Wybrane przykłady literackie świadczą natomiast o tym, iż 

większość bohaterów Olgi Tokarczuk, bez względu na otaczające ich realia, chce 

doświadczyć miłości, ale nie zawsze są oni na to uczucie przygotowani. Olga Tokarczuk 

uwrażliwia swych czytelników na ten problem. Przesłanie płynące z jej twórczości 

literackiej jest nieustająco aktualne i uniwersalne, niesie przekaz mówiący o koniecz-

ności kierowania się rzetelnością i starannością w relacjach międzyludzkich. Miłość 

nie jest bowiem według pisarki ot tak sobie przypisana każdemu człowiekowi, jest 

pragnieniem, może być nagrodą i dopełnieniem ludzkiej egzystencji, a daje się ją 

zauważyć, zrozumieć i docenić tylko po życiowych przejściach. Powodzenie w miłości 

jest bowiem według pisarki o wiele bardziej możliwe, gdy nie opiera się wyłącznie na 

wzajemnym jej odczuwaniu, ale na mądrości życiowej płynącej z doświadczenia oraz 

emocjonalnej dojrzałość do związku, którego celem powinno być nie tylko zaspo-

kojenie popędu i instynktu, ale danie poczucia szacunku, zrozumienia, stabilizacji 

i bezpieczeństwa, wartości jakże cennych w dzisiejszych niepewnych czasach. 
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Czułość jest tą najskromniejszą odmianą miłości. […] Kilka uwag na temat 

miłości w wybranych utworach Olgi Tokarczuk 

Streszczenie 

Olga Tokarczuk, laureatka Nagrody Nobla w dziedzinie literatury za rok 2018, jest nie tylko uznaną na 

świecie powieściopisarką, autorką scenariuszy, eseistką, poetką i psychologiem. To przede wszystkim 

kobieta, która posiada niebywały zmysł obserwacyjny. Jej twórczość przykuwa uwagę odbiorcy i uwrażliwia 

go na zjawiska skomplikowane, niejednoznaczne, często ukryte, a nawet metafizyczne. Należy przy tym 

zaznaczyć, iż obok takich tematów, jak polska kultura, społeczeństwo obywatelskie i równouprawnienie, 

ochrona środowiska oraz troska o prawa zwierząt, relacje międzyludzkie są jednym z najistotniejszych 

problemów poruszanych przez tę wybitną pisarkę. Tematem artykułu były różne przejawy miłości 
w wybranej twórczości Olgi Tokarczuk, zaś celem przeprowadzonej analizy – próba odpowiedzi na pytanie, 

co pisarka rozumie przez pojęcie miłości i dlaczego podchodzi w swych rozważaniach na temat relacji 

międzyludzkich do tego uczucia z niezwykłą ostrożnością, żeby nie rzec sceptycyzmem? Na podstawie 

analizy materiału empirycznego dało się wysnuć tezę, iż stosunki międzyludzkie są jednym z kluczowych 

zagadnień poruszanych przez noblistkę w jej dziełach. Wybrane przykłady literackie świadczą natomiast 

o tym, iż większość bohaterów Olgi Tokarczuk, bez względu na otaczające ich realia, chce doświadczyć 

miłości, ale nie zawsze są oni na to uczucie przygotowani. 

Słowa kluczowe: Olga Tokarczuk, relacje interpersonalne, miłość, czułość, doświadczenie 
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Magdalena Nowacka-Flakiewicz1 

Oblicza miłości w teatrach telewizji  

Henryka Baranowskiego 

1. Wprowadzenie 

Henryk Baranowski był niepokornym indywidualistą i outsiderem, a jednak potrafił 

pracować w zespołach i przekonywać do swoich wizji. Temat miłości i paleta jej oblicz 

były jednymi z najistotniejszych kwestii, jakie podejmował w swoich różnorodnych 

projektach. Całe życie był otoczony kobietami, które pełniły różne „funkcje” i odgrywały 

w jego teatrze życia różne role. To niezwykłe połączenie reżyserowania w życiu i na 

scenie, inscenizowania siebie i innych to zawodowo dar, a prywatnie pewnego rodzaju 

przekleństwo – im więcej chaosu w życiu prywatnym i zawirowań miłosnych, tym 

więcej porywającej sztuki, którą tworzył. A tworzył prawie pół wieku… 

Z uwagi na to, iż Baranowski jako pierwszy kierunek studiów ukończył filozofię 

(1968), a dopiero później reżyserię (1973), w swojej twórczości od początku prowadził 

systematyczne i krytyczne rozważania na temat podstawowych problemów człowieka, 

świata i idei, dążąc do poznania ich istoty, a także do całościowego zrozumienia reguł 

rządzących wszechświatem na każdym poziomie, w tym ludzkich emocji i uczuć. 

W ciągu 12 lat – w teatrze telewizji – Baranowski tworzył swój język i sposób komu-

nikacji z widzem. Skupiał się bardziej na relacjach i kreowaniem „klimatu” odzwier-

ciedlającego owe relacje niż na precyzyjnym, realistycznym opowiedzeniu historii 

swoich bohaterów. Materiałem badawczym, wokół którego analizuję temat miłości, 

jest pięć sztuk teatru telewizji: Tak, chcę tak (1992), Dla Fedry (1998), Puste niebo 

(1999), Święta wiedźma (2002), Noc jest matką dnia (2004). Sceny metafizycznej 

i cielesnej miłości w teatrach telewizji u Baranowskiego porażają intensywnością 

i symbolizmem. Celem mojego tekstu jest więc zgłębienie refleksji nad tym, jaki wpływ 

miały osobiste doświadczenia na twórczość sceniczną i ekranową Henryka Bara-

nowskiego, a także jak na przestrzeni lat zmieniało się jego podejście do prezentowania 

głębokich przeżyć związanych z miłosnymi doznaniami. Każdy z teatrów telewizji 

Baranowskiego ukazuje inne oblicze miłości – poczynając od fizyczności, pożądania, 

namiętności cielesnej po aspekty duchowe i emocjonalne połączenie. 

Temat pracy do tej pory nie był poruszany w tekstach naukowych, a odnaleźć można 

jedynie artykuły o charakterze publicystycznym oraz recenzje dotyczące działań 

artystycznych Baranowskiego. Ze względu na to, iż reżyserował na całym świecie, 

niektóre jego spektakle w ogóle nie były w Polsce znane, omawiane czy recenzowane. 

Jednakże zostawił po sobie zbiory notatek, wydrukowanych recenzji, nagrań z dykta-

 
1 Magdalena Nowacka-Flakiewicz, 505 119 896, nowacka82@gmail.com – producentka i realizatorka 

projektów filmowych i telewizyjnych oraz teatralnych. Przez lata była organizatorem wielu wystaw i przed-

sięwzięć o sztuce i kulturze. Oscyluje między filmami fabularnymi, serialami oraz krótszymi formami, 
a eksperymentami artystycznymi z pogranicza sztuk audiowizualnych i teatralnych. Absolwentka Między-

wydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach oraz 

Zarządzania w Mediach na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Jej publikacje ukazały się m.in. 

w piśmie o kulturze pt. „Opcje”. Stypendystka Marszałka Województwa Śląskiego w Dziedzinie Kultury. 
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fonu, fotografii czy zapisów audiowizualnych swojej działalności, które w ramach 

projektu polsko-niemieckie transgresje kulturowe zostały przekazane do Centrum 

kultury pamięci i edycji pamięci Uniwersytetu Warszawskiego celem szerokiego 

opracowania spuścizny Twórcy. 

2. Henryk Baranowski – kim był? 

Jako reżyser w teatrze i telewizji oraz w polskim radio adaptował prozę nieoczywistą: 

James’a Joyce’a, Franza Kafki, George’a Taboriego, Witolda Gombrowicza, Jean’a 

Geneta, równolegle przedstawiając ekstrawaganckie, wzbudzające liczne kontrowersje 

inscenizacje tekstów Cypriana Kamila Norwida, Gabrieli Zapolskiej czy Aleksandra 

Fredry. Odniósł spektakularny sukces jako twórca operowy przede wszystkim na 

świecie. Pracował w Polsce, Rosji, Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Norwegii, 

we Włoszech i w Chorwacji oraz w Niemczech i w wielu innych krajach. Wszech-

stronne zainteresowania i wychodzące poza wszelkie ramy podejście do sztuki, które 

przekładał na swój język w różnych dziedzinach, ukazywały jego obrazowe widzenie 

świata. Wykładał na uniwersytetach w Norwegii, USA, w Niemczech i w Anglii. Był 

dyrektorem kilku teatrów. 

Nazwisko Henryka Baranowskiego można znaleźć w nielicznych publikacjach 

dotyczących polskiego teatru współczesnego, a jednak można stwierdzić, że wiele 

wniósł do polskiego, europejskiego i światowego teatru. Po kontrowersyjnych insceni-

zacjach Zamku (1975) i Dziadów (1977) w Polsce dostał „wilczy bilet” i jeszcze przed 

stanem wojennym wyjechał za granicę. Owocem tej emigracji, był stworzony w Berlinie 

Zachodnim Transformtheater (1980). Ten teatr, finansowany przez senat Berlina Za-

chodniego, był też studiem aktorskim i reżyserskim oraz platformą spotkań i wykładów. 

Dla polskich reżyserów i aktorów stał się miejscem oddechu i azylu oraz pomostem 

międzykulturowym.  

W latach 1983-1992 Baranowski prowadził w Berlinie międzynarodowe seminaria 

teatralno-filmowe, na których wykładali m.in. Erwin Axer, Krzysztof Kieślowski, 

Agnieszka Holland, Tadeusz Łomnicki, Andrzej Wajda, Andriej Tarkowski, Edward 

Żebrowski, Tadeusz Łomnicki, Filip Bajon, Wojciech Marczewski, Jacek Petrycki, 

Bogdan Dziworski, Witold Stok czy Robert Wilson. Za swoją pracę i wybitne zasługi 

w 1993 r. Baranowski otrzymał nagrodę Ministra Spraw Zagranicznych za Wybitne 

Zasługi w Szerzeniu Polskiej Kultury i Sztuki za Granicą. 

Droga twórcza, jaką przeszedł, jest świetnym materiałem badawczym. Niezwykle 

pomocna w analizie owej drogi jest autobiograficzna książka wydana w 2013 – w roku 

śmierci Baranowskiego – pt. Spowiedź bez konfesjonału. Wędrówki pomiędzy sztuką, 

magią i medycyną. Dzięki swoistej autobiografii czytelnik może prześledzić zawiły los 

Baranowskiego, bowiem autor trzyma się chronologii, co daje pogląd na jego dzia-

łalność artystyczną, postawę życiową i dokonania pedagogiczne. Książka jest zapisem 

wspomnień i ważnych momentów życia Autora-Twórcy, który notuje swoje prze-

myślenia na temat świata i relacji międzyludzkich, a do tego zmaga się z chorobą 

nowotworową. Ona bowiem rzuca inny pryzmat patrzenia na zdarzenia. 
Jak to się stało, że Twórca dotykał tylu dziedzin: teatr, opera, radio, film, telewizja? 

Nieustająca wędrówka, międzynarodowe projekty, spotkania z ludźmi z całego świata 
powodowały, że Baranowski nie miał kłopotu w podejmowaniu nowych wyzwań 
artystycznych. Dla Henryka Baranowskiego holistyczne podejście do tworzenia oraz 
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próba całościowego opisu świata i relacji były oczywiste i związane z jego doświad-
czeniami życiowymi i zawodowymi. Zaczynał od reżyserii scenicznej, a jego wielkim 
marzeniem było filmowe ujęcie życia i świata. Kamera może „przyjrzeć się” z bliska 
emocjom towarzyszącym człowiekowi, co też daje możliwości nakierowania uwagi 
widza na konkretne problemy i myśli. „Niewątpliwie seminaria prowadzone przez 
reżyserów filmowych i operatorów KHB2, a szczególnie te prowadzone przez 
Krzysztofa Kieślowskiego i Edwarda Żebrowskiego, rozbudziły moje namiętności do 
widzenia świata przez kamerę”3. Poszerzenie działalności twórczej przez Baranowskiego 
o realizacje teatru telewizji pozwoliły mu przyjrzeć się stanom emocjonalnym człowieka, 
analizując jego wewnętrzny rozwój. W swojej książce opisuje rodzaj przemiany, jaka 
w nim nastąpiła i miała wpływ na jego twórczość. 

3. Inspiracje – filozofia – pierwowzory literackie – sposoby realizacji 

Filozofia obrazu, jaką posługiwał się Baranowski w teatrze telewizji ma ścisły 
związek z klasycznymi regułami. Twórca nawiązywał do zjawisk artystycznych w sztuce 
oraz do konkretnych myślicieli i twórców, których traktował jako swoich przewodników. 
„Przekonanie, że między filozofią a sztuką istnieje wewnętrzna i konieczna relacja, 
pojawiło się dopiero pod koniec XVIII wieku – kilka lat po ukonstytuowaniu się 
estetyki jako samodzielnej dyscypliny filozoficznej. Wówczas to zaczęto uważać, że 
filozofii potrzebna jest refleksja teoretyczna nad sztuką, a sztuce – objaśnienie 
filozoficzne”4. Obrazy Baranowskiego były odzwierciedleniem jego myśli, wizji 
i rozważań.  

„W XX wieku Theodor W. Adorno (...) deklarował: „Zadaniem filozofii sztuki 

jest nie tylko, co niemal nieuchronnie podejmuje myśl spekulatywna, 
usunięcie momentu niezrozumiałości, ale zrozumienie samej niezrozumiałości. 

Niezrozumiałość należy tutaj do natury rzeczy; jedynie to obroni filozofię 

sztuki przed dokonaniem na niej gwałtu”. Z konstatacji tej wypływało 

następujące zalecenie: „Estetyka nie może pojmować dzieł sztuki jako 
obiektów hermeneutycznych: pojąć należałoby, z dzisiejszej perspektywy, ich 

niepojętność”5. 

 Pewne reguły, o których chciałabym napisać, są niestety nieuchwytne. Są rodzajem 
wcielenia fotogenii i filmowości. A to zjawisko wiąże się z tym, co jest pomiędzy 
poetyką a samą technologią, a „...obraz fotograficzny domaga się, abyśmy obejmowali 
go nie tylko spojrzeniem empirycznym, ale także onirycznym”6 – twierdził Edgar 
Morin. Taką właśnie próbę podejmował Baranowski w swoich teatrach telewizji. 
Eksperymentował. Niezwykle istotne był więc dla niego dobór twórców, z którymi 
współpracował. Podobna wrażliwość oraz umiłowanie piękna i estetyki prowadziły 
Twórcę do innych, z którymi mógł podjąć próbę „opisu i zapisu” emocji na ekranie. 
Laco Adamik – jeden z czołowych twórców teatru telewizji w Polsce – twierdzi, że 
teatr telewizji, jak każdy inny twór artystyczny, to składowa wszystkich potencjałów 

 
2 Skrót: Kűnstlerhaus Bethanien w Berlinie – miejsce dla instytucji kulturalnych, artystycznych i społecznych 

oraz inicjatyw samoorganizujących się. 
3 Baranowski H., Spowiedź bez konfesjonału. Wędrówki pomiędzy sztuką, magią i medycyną, Warszawa 2013, 
s. 177. 
4 Welsch W., Estetyka poza estetyką. O nową postać estetyki, Przekł. Katarzyna Guczalska, Kraków 2005, s. 2. 
5 Ibidem, s. 20. 
6 Morin E., Kino i wyobraźnia, Przekł. Konrad Eberhardt, Warszawa 1975, s. 42. 
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pod wodzą kreatora-reżysera: „Dzieło nie powstaje w próżni, tylko w jakiejś grupie 
kulturowej. Masz wrażliwość na pewnych ludzi, którzy pracują gdzieś obok i tęsknisz 
za tym, aby się z nimi spotkać”7. Dlatego tak ważna – przy podejmowanych realiza-
cjach – była dla Baranowskiego ścisła współpraca z operatorem obrazu, scenografem, 
kostiumografem czy głównymi aktorami, z którymi mógł tworzyć swoje sztuki 
telewizyjne. 

Zaczynając od analizy doboru tekstów do realizacji, widać w twórczości Bara-
nowskiego drogę, jaką przebył, oraz stosunek do ukazywania emocji i tematów, które 
były dla niego ważne. Miłość jest wciąż trudna w jednoznacznym opisie naukowym. 
Dlatego też w teatrze telewizji można połączyć słowo, obraz i dźwięk, tworząc 
„zastygający” świat, który pozostanie. Teatr telewizji jest zapisem audiowizualnym 
mogącym w szerszym kontekście poprowadzić odbiorcę przez zdarzenia i emocje. 
Oblicza miłości w teatrach telewizji Henryka Baranowskiego są fragmentami myśli 
Twórcy i próbą ukazania danego stanu emocji związanego z uczuciami. Miłość wymyka 
się kategoryzacji i dosłowności ze względu na to, iż jest sferą, którą każdy człowiek 
odczuwa inaczej. Dlatego też Twórca nie był dosłowny – posługiwał się symbolem 
i metaforą. 

Baranowski czerpał inspiracje z malarstwa, literatury, rzeźby, muzyki i wszystkiego, 
co go otaczało. Miał łatwość i zdolność przystosowywania się do warunków, jakie były 
mu dane. Niektóre teksty literackie tak silnie wpływały na twórczość Baranowskiego 
i były wciąż niezgłębionym oceanem poruszanych tematów, że realizował je na deskach 
różnych teatrów kilkakrotnie, za każdym razem – w inny sposób. To mu pozwalało na 
wydobycie z literatury głęboko ukrytych znaczeń, którym nadawał swój osobisty 
charakter. W teatrze telewizji bardzo ważne jest słowo i język – może być bardziej 
gęsty, „literacki”. Film z kolei eliminuje zbędne słowa, pozostawia to wszystko, co 
można opowiedzieć samym obrazem, dlatego też wymaga analizy, aby te obrazy 
w odpowiedni sposób wykreować i dać widzowi pole do interpretacji, refleksji. Teatr 
telewizji jest tworem hybrydowym: przenikają się w nim mocne strony teatru 
scenicznego – czyli dbałość o język, kunsztowne czasem mocno skonwencjonalizowane, 
dalekie od mówionego języka, dialogi czy styl gry aktorskiej. Ciągły flirt z literaturą, 
teatrem, gdzie słowo – język jest wartością samą w sobie – pozwala na wejście 
w konwencje i kreację świata. Umowność i sztuczność podkreślają symbolicznie 
sytuacje. Rola muzyki i ścieżki dźwiękowej z kolei czy w teatrze scenicznym, w filmie 
czy w teatrze telewizji, jest podobna w każdy medium – ma podbijać nastrój, uwypuklać 
emocje, rytmizować, czasem ilustrować sytuacje bądź stany emocjonalne, czasem 
występować w kontrapunkcie do nich, by wydobyć ironię. Dla Baranowskiego muzyka 
i rytm były bardzo istotne i przywiązywał do wyboru tej narracji bardzo dużą wagę, co 
miało potwierdzenie głównie w jego operowych realizacjach. 

4. Metodologia – od tekstu do realizacji 

Teatr telewizji w opisie badawczym jest wciąż za słabo eksploatowany. Badania 

naukowe nad tym hybrydowym zjawiskiem muszą opierać się na fundamentach 

interdyscyplinarnych. Obecny stan wiedzy w naukach filmoznawczych, teatrologicz-

nych czy dotyczących utworów audiowizualnych w ogóle, nie jest dostatecznie opisany. 

„Nie ukazało się dotąd na świecie opracowanie syntetyzujące różne perspektywy 

 
7 Laco Adamik w rozmowie z Autorką publikacji.  
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badawcze”8. Teatr telewizji i próba jego naukowego opisu w aspekcie gatunkowym 

jest problem badawczym do zgłębienia na gruncie teoretycznym. Być może trudność 

analizy badawczej wynika z różnorodności stosowanych metod twórczych poszczegól-

nych spektakli teatru telewizji. Jest to zdecydowanie gatunek osobny, warty zbadania 

na poziomie analizy medioznawczej, antropologicznej, kulturoznawczej, literaturo-

znawczej, teatrologicznej, filmoznawczej i estetycznej. Marika Szczepaniak w artykule 

z 2018 roku przedstawiła badania dotyczące okoliczności powstania oraz etapy 

rozwoju teatru telewizji w Polsce, a także analizę stopnia realizacji pojęcia misyjności 

państwowej telewizji, względem medialnej ekspozycji kultury wysokiej9. Artykuł jest 

próbą usystematyzowania wiedzy z zakresu teatru telewizji oraz wyszczególnieniem 

najważniejszych momentów jego historii. Podobne podejście zaprezentowała Agata 

Rudzińska10 w artykule z 2014 roku, badając przebieg funkcjonowania teatru telewizji 

od podjęcia pierwszych prób do działań w internecie. Analizując sytuację związaną 

z obecną sytuacją, prawdopodobnie teatry będą realizować więcej spektakli dostęp-

nych on-line lub transmitowanych „na żywo”. Jest prawdopodobne także, że sam teatr 

telewizji będzie musiał dostosować przekaz audiowizualny do zmieniających się potrzeb 

widza, co mocno uwidoczniło się w czasie pandemii. Tego aspektu w kontekście badań 

nie można już dziś pominąć. Idąc tropem National Theatre w Londynie teatr on-line 

i dostęp do zasobów teatru telewizji z przeszłości może stać się medium dostępnym dla 

każdego11. 

W badaniach i analizie stosuję teorię ugruntowaną, która zakłada brak hipotez 

wyjściowych. Opracowana przez Anselma Straussa oraz Barneya Glasera i opisana 

w 1967 roku w książce The Discovery of Grounded Theory jakościowa metoda 

badawcza buduje teorię przez zbieranie i analizowanie danych. Dzięki temu dąży się 

w niej do systematycznego i ciągłego wysnuwania wniosków, wyjaśniając analizowane 

zjawiska w trakcie prowadzenia badań, a nie opierając się na hipotezach a priori 

i rozpoznaniu badań empirycznych po gruntownym przestudiowaniu literatury tematu. 

Wybrana metoda pozwala na wyciąganie wniosków na podstawie badania dostępnych 

i pozostałych po Baranowskim materiałów. Idąc tropem teoretyków (m.in.: Jerzego 

Limona, Jane Feuer, Tadeusza Miczki, Wiesława Godzica): „Teatr Telewizji to odrębna 

gałąź sztuki, która obficie posługuje się zarówno technikami filmowymi, jak teatralnymi, 

ale która sama ani filmem, ani teatrem nie jest”12. Omawiane teatry telewizji analizuję 

jako autonomiczny gatunek, który powstał na przecięciu trzech systemów estetycz-

nych: teatralnego, filmowego i telewizyjnego, tworząc unikatowy język.  

„Teatr Telewizji trzeba tłumaczyć i rozumieć […] poprzez telewizję, jej prawa 

kreacji i odbioru. Tylko wtedy dotkniemy zjawisk, które nas fascynują i niepokoją”13. 

Nie można pominąć znaczenia wybranej przez Twórcę literatury. Tekst literacki jako 

baza do analizy i punktu wyjścia do realizacji dla Reżysera przystępującego do 

 
8 Braszczyński O., zob.: Teatr telewizji – gatunek osobny, 2015. 
9 Szczepaniak M., zob. Z historii Teatru Telewizji w Polsce. Ujęcie teoretyczne, „Naukowy Przegląd 

Dziennikarski”, Nr 2/2018. 
10 Rudzińska A., zob. Od teatru do telewizji i Internetu. Rzecz o Teatrze Telewizji, „Postscriptum 
Polonistyczne”, nr 2, Katowice 2014.  
11 http://teatralny.pl/recenzje/a-tymczasem-w-londynie,3078.html, dostęp z 17.06.2020. 
12 Bugajski R., Teatr, film, Teatr Telewizji?, „Za ekranem”, 2003, nr 3, s. 45. 
13 Miklaszewski K., Teatr Telewizji to po prostu telewizja, „Za ekranem”, 2004, nr 7, s. 18. 
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realizacji spektaklu w wersji telewizyjnej jest kluczowy ze względu na samą wartość 

literacką oraz możliwości, jakie niesie ona w sposobie realizacji samego przed-

stawienia. „Tekst sztuki teatralnej jest rodzajem partytury, pretekstem do kreowania 

sytuacji z tworzywa «osobowości ludzkich» i z wszystkiego, co je otacza”14. Drogę od 

tekstu do przedstawienia badał Patrice Pavis, który twierdził, iż „celem inscenizacji 

jest znalezienie dla tekstu dramatu takiej sytuacji wypowiedzenia, aby gwarantowała 

ona sensowność wypowiedzi”15, co ma wpływ na odbiór i interpretację. „Opisanie 

drogi od tekstu do przedstawienia to jedno z najtrudniejszych zadań: kiedy widz staje 

się uczestnikiem spektaklu, jest już za późno na poznanie zasad, jakie rządziły pracą 

inscenizatora”16. 

Telewizyjne widowisko dramatyczne jest więc wyzwaniem badawczym na poziomie 

analizy medioznawczej, antropologicznej, kulturoznawczej, literaturoznawczej, teatro-

logicznej, filmoznawczej i estetycznej. Analiza spektaklu telewizyjnego dotyczy 

zagadnień z zakresu nauk humanistycznych, jak i nauk z dziedziny sztuki: filmowej 

i teatralnej, ze szczególnym uwzględnieniem współczesnych przemian historyczno-

społeczno-kulturowych związanych z wpływem mediów i szeroko pojętymi przemia-

nami komunikacyjnymi. Jako gatunek teatr telewizji przeplata wpływy telewizji, filmu 

i teatru oraz prezentuje mnogość form artystycznego wyrazu. Taką formę próby opisu 

teatru telewizji podejmował m.in. Jerzy Limon17. 

W teatrach telewizji autorstwa Baranowskiego niezwykle istotna jest estetyka i jej 

transformacje oraz analiza zagadnienia formy filmowej.  

„Kamera musi przekształcać się z reproduktora rzeczywistości w narzędzie 

artystycznej kreacji. Naczelnym zadaniem w tworzeniu kadru filmowego jest 

zadanie uproszczenia, redukcji rzeczywistości do elementów znaczących, two-
rzących nastrój i sens tematu. A więc elementy rzeczywistości zostają przemie-

nione w znaki budujące dramaturgię obrazu. Obraz jest bowiem dopełnieniem 

słowa lub wręcz może przejąć funkcję słowa i konstruować dramat tylko 

dzięki wykorzystaniu warstwy obrazowej”18. 

 Zatem wszystko to, co Twórca widzi, porządkuje i rejestruje, poddaje artystycznej 

obróbce na poziomie działań twórczych i nadawania znaczenia poszczególnym ele-

mentom składającym się na estetykę. Podążając za francuskim teoretykiem Jacques’em 

Derridą, twórcą teorii logocentrycznej, można się zastanowić nad tym, czy sposób 

obrazowania świata przez Henryka Baranowskiego ma coś uniwersalnego. „Logo-

centryzm to pewien styl teoretyzowania, styl myślenia cechujący się dążeniem do 

formuły uniwersalnej matrycy, styl poszukujący wartości stałych, sytuacji bazowych, 

archetypicznych lub – na innym gruncie – praw czy też strukturalnych inwariantów”19. 

Wydaje się, że w swojej twórczości i transformacji obranej estetyki Baranowski 

stosował swój rozpoznawalny szyfr. Ten szyfr tworzył osobliwy język komunikacji, 

 
14 Henryk Baranowski w rozmowie z Ludwiką Malewską-Mostowicz, http://www.lpm.edu.pl/baranow.html. 
15 Pavis P., Od tekstu do przedstawienia: Trudny poród, Przeł. Małgorzata Sugiera. „Dialog” 8/1989, s. 106. 
16 Ibidem, s. 102. 
17 Limon J., Z teorii i praktyki: Teatr telewizji, próba teoretycznego opisu, dostęp online: 
http://www.aict.art.pl/2006/11/10/z-teorii-i-praktyki-teatr-telewizji-prteoretycznego-opisu/. 
18 Wypowiedź Adama Sikory na potrzeby pracy. 
19 Wilde E., O języku i stylu współczesnej teorii filmu, [w:] „Panoramy i zbliżenia. Problemy wiedzy o filmie. 

Antologia prac śląskich filmoznawców”, pod red. A. Gwóźdź. Katowice 1999, s. 26.  
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który pozwalał na dialog z widzem poprzez kreacje w teatrze telewizji. I tak jak teoretyk 

Christian Metz charakteryzuje kino jako „język elastyczny”, „język bez prawideł, język 

otwarty na tysiąc postrzegalnych aspektów świata”, jako język „wolny i nie poddający 

się kontroli”, tak Baranowski tworzył swój własny system estetyczny i język kreacji, 

a raczej, by tak rzec, język obrazowania świata – spektakle pełne rozmachu i tropów 

znaczeniowych. Wynikało to z postawy Twórcy w aspekcie pojmowania znaczenia 

kultury i sztuki, które były dla niego językiem porozumienia i rozwoju.  

W analizie teatru telewizji niezbędna jest też interdyscyplinarność i transdyscypli-

narność. W tym aspekcie coraz większym zainteresowaniem cieszy się badanie 

komunikatów medialnych z perspektywy ich odbioru. Jest to proces dynamiczny. Sens 

teatru telewizji w zależności od wiedzy odbiorcy może być odczytany na różne sposoby. 

Komunikat multimodalny jest jak partytura orkiestrowa, gdzie poszczególne partie 

instrumentalne współgrają ze sobą, tworząc całość, która nie jest tylko i po prostu 

sumą części. Bardziej skomplikowana jest sytuacja, kiedy do multimodalności dołącza 

multisensoryczność i przekaz dynamiczny, i tak jest w teatrze telewizji, który prawie 

od początku powstania nowego medium – telewizji – był obecny i odgrywał istotną rolę 

w kształtowaniu gustu widza. Badanie multimodalne powinno uwzględniać wszystkie 

systemy semiotyczne współtworzące komunikat, przy czym te systemy nie mogą być 

traktowane osobno, lecz wedle wzajemnych powiązań, wykorzystując teoretyczne 

koncepcje i metody wypracowane przez semiotykę zajmującą się ogólną teorią 

znaków. W teatrze telewizji wstępna strukturyzacja przekazu, czyli wyodrębnienie 

jednostek do analizy ukazuje – oprócz tekstu, jeszcze obraz i dźwięk, a na poziomie 

systemów: filmu, teatru i telewizji do zbadania są środki wyrazu, np. scenografia, 

kostiumy, gra aktorska, praca kamery, montaż etc. Kamera ukazuje świat semiotyczny, 

znakowy, a nie znaczenia (por. Jerzy Limon). Istotnym zagadnieniem jest też rola 

odbiorcy-interlokutora oraz jego poziom wiedzy w aspekcie odczytania przekazu.  

Henryk Baranowski prowadził całe swoje zawodowe życie grę estetyką i poddawał 

ją ciągłej transformacji, a jednak jego dzieła były rodzajem formacji skończonej. 

5.  Oblicza miłości w obrazach – spektaklach teatru telewizji 

W tym rozdziale nie jest moim celem streszczanie i analiza poszczególnych 

tytułów, a raczej refleksja nad podejściem do tematu miłości i relacji międzyludzkich. 

Oblicza miłości w twórczości Baranowskiego ukazywały zazwyczaj męski punkt 

widzenia w odniesieniu do stereotypu kobiecości w patrocentrycznej kulturze. Odwo-

ływał się do kobiety-szatana – jak u Stanisława Przybyszewskiego, do kobiety-

modliszki – jak u ekspresjonistów i Georgesa Bataille’a, ale także do kobiety jako 

symbolu uspokojenia, oparcia dla mężczyzny – towarzyszki ciała i myśli. Na przestrzeni 

lat ewoluowało myślenie Baranowskiego na temat celu i sensu życia i najważniejszych 

spraw „jestestwa”. Choroba nowotworowa, z którą się mierzył i która w końcu go 

pokonała, uświadomiła mu kierunek dalszego rozwoju zarówno w życiu prywatnym, 

jak i zawodowym. 
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5.1. …Tak, chcę tak (1992 rok) transformacje teatralne na motywach dzieł 

Jamesa Joyce’a, pierwowzór literacki: Ulisses i Portret artysty z czasów 

młodości 

Pierwszą realizacją dla Teatru Telewizji Henryka Baranowskiego było przenie-
sienie spektaklu ze sceny na ekran, a w zasadzie kreatywna rejestracja za pomocą 
techniki telewizyjnej. Reżyser już wcześniej zmagał się z materią tegoż tekstu. „Proza 
Joyce'a na scenie? To zawsze ogromne ryzyko. Jak przełożyć «Ulissesa» czy «Portret 
artysty z czasów młodości» na język teatru? Baranowskiemu się udało. Nie próbował 
trzymać się litery tekstu, świadom, że Joyce'a nie sposób «wystawić». Wybrał pewne 
wątki, motywy, fragmenty i kreował je na nowo, w materii czysto teatralnej. W materii 
dźwięków, gestów, obrazów scenicznych. W starannie skomponowanej przestrzeni, 
która niejako «zagarniała» widownię wciągając publiczność w magiczny świat powstały 
z inspiracji lekturą «Ulissesa»”20.  

Powieść Joyce’a była najpierw publikowana w latach 1918-1920 w odcinkach 
w amerykańskiej gazecie The Little Review, a następnie wydana w całości w Paryżu 
w 1922 roku. Jak sugeruje nam sam tytuł Ulisses dotyczy historii mitycznego bohatera 
Odyseusza i jest niejako nowym odczytaniem starożytnego mitu. Dzięki nowej technice 
opowiadania, nazwanej „strumieniem świadomości” (wewnętrzny monolog), Joyce 
w powieści pokazał, jaki naprawdę jest człowiek: jego wewnętrzne rozterki, tęsknoty, 
oczekiwania; dotarł do najgłębiej skrywanych tajemnic ludzkiej świadomości. Ale 
powieść Joyce’a to nie tylko doskonałe psychologiczne studium jednostki. Autor 
rozważył też o zagadnienia dotyczące ogółu społeczeństwa, a nawet ludzkości. Takie 
podejście miał także Baranowski do materii artystycznej. Często odwoływał się do 
natury. Dla niego człowiek współczesny zbyt banalnie i powierzchownie podchodził 
do otaczającego świata, często nie szanując ani siebie, ani żywiołów natury. Stąd 
w swoich spektaklach, zarówno na scenie, jak i na ekranie, często ukazywał apokalip-
tyczne skutki działania człowieka. Kochał naturę i zgłębianie owych połączeń człowieka 
i wszechświata. Woda stanowiła dla Baranowskiego istotne miejsce w jego myśleniu. 
„to dla mnie substancja boska, rodząca wszystko, co żyje na naszej Ziemi (…). 
Według najnowszych badań fizyków, woda ma pamięć i buduje swoje molekuły jak 
wielki szyfr zapisujący emocje oraz rejestruje wszystko ze swojego otoczenia”21. 
W telewizyjnej wersji spektaklu …Tak, chcę tak Baranowski chciał podkreślić senny 
walor świata głównych bohaterów. W związku z tym woda podkreślała wspomnienia 
Molly związane z pierwszą miłością.  

Praca nad tym spektaklem – najpierw na deskach Teatru Szwedzka 2/4 w War-
szawie – była dla Baranowskiego ważna, co opisuje w swojej książce:  

„Zrobiłem to przedstawienie w sześć tygodni, pisząc z dnia na dzień 
scenariusz, w czym dzielnie pomagał mi dramaturg Grześ Janikowski. To było 

niezwykłe doświadczenie. Wszystko, co robiłem, jak za dotknięciem różdżki 

Prospera zgadzało się. Wprowadzenie scen z Portretu artysty…, wybór scen 
z Ulissesa, trafione rozwiązania przestrzenne i zanurzenie akcji w wodzie 

nadało przedstawieniu magiczną siłę. Okazało się, że skompletowaliśmy 

świetną obsadę z dwójką protagonistów, tj. Andrzej Blumenfeld jako urodzony 
 

20 Zwinogrodzka W., W telewizji pokazali ...tak chcę. Tak, http://www.encyklopediateatru.pl/artykuly/ 

155536/w-telewizji-pokazali-tak-chce-tak. 
21 Ibidem, s. 177-178. 
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Bloom i Monika Niemczyk jako Molly, w której nagle zakochałem się na 

zabój – sam nie umiałem już oddzielić Molly od Moniki”22.  

W tym czasie Henryk Baranowski przez wiele lat pisał wiersze o miłości, które ujął 
w tomiku poezji pt. Pęknięte niebo w podtytule dziennik miłości do Pani M. Ciekawe 
wnioski wysnuwa Baranowski w dwóch epilogach swojej książki autobiograficznej na 
ten temat. Pierwszy z 2011 roku dotyczy m.in. tematu miłości:  

„Podstawową i fundamentalną cechą człowieka jest wolna wola. Jest ona 

gwarantem kreatywności i rozwoju. Jeżeli jest używana w celu rozszerzenia 

wolności innych ludzi, wtedy jest używana właściwie, tworząc realny 
duchowy postęp mój i świata wokół mnie. Jeżeli wolnej woli używasz, 

ograniczając wolność innych, niszcząc tę wolność, degradujesz duchowo także 

siebie. Wiem niewątpliwie, że takie działania w moim życiu nie były mi obce. 
 

Po pierwsze: w sferze intymnej. Moja miłość miała charakter zawłasz-

czeniowy. Zawsze chciałem, żeby kobieta, którą kocham, kochała właśnie 

mnie i tylko mnie. Oczywiście jest to zamach na wolność tej drugiej istoty i na 
wolność moją, dokonywaną przeze mnie autodestrukcją związaną z uzależ-

nieniem emocjonalnym i seksualnym mojej partnerki. Owoce to zazdrość, 

rozpad związku z poczuciem winy i z pretensjami, poczucie krzywdy lub 
pogardy – to wszystko, co degraduje nasze duchowe posłannictwo, czyli spokój, 

harmonię, empatię, czynienie dobra. Odmawianie komuś prawa wolnego 

wyboru to jednocześnie proces przemiany tego boskiego pierwiastka naszej 

duszy w patologiczne nadużywanie władzy, uzależnienie siebie także od 

pochłaniania i podporządkowywania drugiego człowieka”23. 

Pierwszy teatr telewizji był raczej próbą i poszukiwaniem języka z widzem. 
Niekoniecznie oceniany jako udany.  

„Jak się zdaje, obejrzeliśmy raczej rejestrację spektaklu niż jego telewizyjny 

ekwiwalent. Naturalnie na taśmie ocalało wiele uroków oryginału, niektóre 
fragmenty zyskały nawet na sile oddziaływania – dotyczy to na przykład 

finałowego monologu Molly, bowiem kamera pozwala oglądać twarz Moniki 

Niemczyk w zbliżeniu. Ale wielbicieli przedstawienia realizacja telewizyjna 
chyba jednak mocno rozczarowała. Baranowski znalazł sposób, żeby 

przełożyć literaturę na język teatru, nie bardzo jednak udał mu się kolejny 

przekład – z języka teatru na język telewizji. Może zanadto przywiązał się do 

swego oryginalnego dzieła?”24.  

Tutaj też warto poruszyć temat samego inscenizatora-reżysera. Idąc za Pavisem: 
„To, co nazywamy «dyskretnym urokiem dobrej reżyserii», jest zdolnością do 
utrzymania subtelnej równowagi między dostrzegalną i niedostrzegalną obecnością 
inscenizacji jako struktury nadającej pożądany sens temu, co dzieje się na scenie”25. 

 
22 Baranowski H., Spowiedź bez konfesjonału. Wędrówki pomiędzy sztuką, magią i medycyną,  

s. 148-149. 
23 Baranowski H., Spowiedź bez konfesjonału. Wędrówki pomiędzy sztuką, magią i medycyną,  
s. 321-322. 
24 http://www.encyklopediateatru.pl/artykuly/155536/w-telewizji-pokazali-tak-chce-tak. 
25 Pavis P., Od tekstu do przedstawienia: Trudny poród, Przeł. Małgorzata Sugiera. „Dialog” 8/1989,  

s. 116. 
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5.2. Dla Fedry (1997 rok), pierwowzór literacki: Per Olov Enquist Dla 

Fedry 

Kolejną realizacją, której podjął się Henryk Baranowski – już w bardziej telewi-

zyjno-filmowy sposób – była wersja mitu o zakazanej miłości macochy do pasierba na 

podstawie dramatu Per Olov Enquista pt. Dla Fedry. Enquist (1934-2020) – wybitny 

szwedzki powieściopisarz i dramatopisarz, a także scenarzysta filmowy i publicysta 

przez wiele lat pracował jako krytyk literacki oraz teatralny. Laureat (1969) m.in. 

Nagrody Rady Nordyckiej ma w swoim dorobku wiele znaczących powieści, jednak 

światowy rozgłos przyniosła mu twórczość dramaturgiczna. Sztuka teatralna Dla 

Fedry to historia opętańczego pożądania tytułowej bohaterki. Fedrą zawładnęło 

potężne uczucie i emocje wywołujące stan podobny do choroby. Powstały w 1980 

roku dramat szwedzkiego prozaika pokazuje kobietę „w wersji”, która nawet dziś 

może gorszyć. Jest ona silna, niezależna, a przede wszystkim zdominowana przez 

ogarniające ją pożądanie. To ono stanowi siłę napędzającą całą akcję dramatu. 

U Enquista dominującą cechą Fedry jest jej cielesność.  

„Wydobywa przede wszystkim dramat namiętności prowadzącej do odrzucenia 

wszelkich norm, nawet do odrzucenia rozumu, czyli do szaleństwa. […] 

Enquist uderza mocno, jakby chciał przerazić żądzą i zniszczeniem, jakie ona 
sieje, oraz okrucieństwem. Fedra jest kobietą całkowicie opanowaną przez 

płeć. Powstaje nawet uzasadnione pytanie, czy jej namiętność można w ogóle 

nazwać miłością. Jest to raczej szaleństwo pożądania, które budzi litość 
i trwogę, czego żądał od tragedii Arystoteles. Mamy dla Fedry litość, przeraża 

nas jej los”26.  

W notatkach, które zostawił po sobie Henryk Baranowski i uwiecznionych w jego 

książce wspomnieniach czytamy:  

„Dla Fedry Enquista dotyczy intymnych spraw i zagadek miłości i dlatego 

o pomoc w scenografii poprosiłem Basię Magdę Falender z powodu jej wrażli-

wości erotycznej, która jest tak bardzo widoczna w jej rzeźbach, a o kostiumy 

Dorotkę Roqueplo, też osobę o niezwykle zmysłowej wrażliwości. […] Piękny, 
refleksyjny tekst o ogromnym potencjale poezji niewątpliwie pozwolił 

wszystkim aktorom wspiąć się na najwyższe poziomy sztuki aktorskiej. […] 

Dziękuję Enquistowi za ten tekst o wielkiej mocy, który w nas wszystkich 
poruszył to, co najpiękniejsze, może właśnie dlatego, że zarazem bolesne 

i pełne cierpienia i namiętności”27.  

Pojęcie miłości w tym przypadku kojarzy się z bólem i cierpieniem, które 

Baranowski „opakował” w interesującą formę.  

5.3. Puste niebo (1999 rok), pierwowzór literacki: Georges Bataille Moja 

matka 

Dwadzieścia lat temu Baranowski podjął się realizacji Pustego nieba na podstawie 
tekstu George’a Bataille’a pt. Moja matka. Historia kazirodczego związku między 
synem i matką oscylowała wokół przekraczania erotyczno-seksualnych granic. „Trudny 

 
26 Sokół L., Dramaturgia Enquista: od fizjologii do metafizyki, [w:] tamże, s. 264. 
27 Baranowski H., Spowiedź bez konfesjonału. Wędrówki pomiędzy sztuką, magią i medycyną, s. 178. 
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tekst, trudny problem, ale w swojej archetypowej głębi bardzo prawdziwy. Chodziło 
o to, aby nie przekroczyć granic rzeczywistości wyobrażonej, wyśnionej i nie wkroczyć 
w realistyczną brutalność pornografii”28. W swojej książce przywołuje eksplikację 
reżyserską, na podstawie której Telewizja Polska zdecydowała się na ową produkcję. 
„Ten, kto wszechświat uważa za przyzwoity i siebie za przyzwoitego człowieka, nie 
potrafi czytać-zrozumieć Bataille’a, bo oddziela to, co godne i niegodne człowieka. 
A człowiek jest przecież i jednym, i drugim”29. Powstał świat pełen tajemnicy i fascy-
nacji między kobietą i mężczyzną, między matką a synem – świat niepokojący, 
bowiem dotykający tematu tabu, tematu związanego z „ciemną stroną” człowieka 
i kazirodztwem.  

Georges Bataille – pseudonim Lord Auch, Pierre Angélique, Louis Trente –  
to francuski filozof, krytyk literacki i pisarz. Początkowo związany z surrealizmem, 
wypracował z czasem indywidualny światopogląd i własne formy ekspresji, traktując 
pisanie jako swoistą prowokację. Tworzył dzieła trudne, często niespójne, pełne para-
doksów, enigmatycznych formuł, aforyzmów. Bataille wręcz czerpał z przekraczania 
tabu.  

Realizacja odbyła się w przestrzeniach Galerii „Zachęta”, a inspiracją stały się rzeźby 
Aliny Szapocznikow o silnej erotycznej wymowie. W teatrze telewizji Puste niebo 
Baranowski ukazuje świat kobiety i mężczyzny oraz to, co związane z ludzką podświa-
domością. W spuściźnie po Reżyserze odnalazłam jego notatki (skan maszynopisu) 
dotyczące założeń inscenizacyjnych i adaptacyjnych, które nie były nigdzie publiko-
wane. Mimo iż dla niektórych widzów obraz ten może być obrazoburczy, to 
Baranowski poprzez ten teatr telewizji chciał poruszyć kilka tematów i sprowokować 
odbiorcę do głębszej refleksji.  

„Ja osobiście miałem poczucie świętości, obecności Boga w tej komunii 
mężczyzny i kobiety, która jest niczym innym jak szukaniem ekstazy 
wyrzucającej nas z ciała w kosmos, w przestrzeń, gdzie stajemy się wszystkim 
po to, żeby uruchomić cud narodzin nowego życia. Tak, to była dla mnie 
mistyka, która ukryta jest w ciele kobiety, która jest naczyniem przekazującym 
informację, inteligencję wielu tysięcy pokoleń w nowe ciało dziecka”30.  

U Baranowskiego zaczynała się przemiana. „Przerzucił” ciężar erotyczno-cielesnej 
formy miłości na duchowe jej aspekty i wewnętrzne przeżywanie. Zaczął odchodzić od 
fizyczności na rzecz metafizyki i duchowego wymiaru miłości. „Po tej produkcji 
zrobionej już po pierwszych doświadczeniach z chorobą nowotworową, wiedziałem, 
że muszę wejść na teren bezpośredniej rozmowy z czymś, co mógłby nazwać Stwórcą, 
Bogiem, Kosmiczną Mądrością, i rozpoczęło się to w „«Świętej wiedźmie»”31.  

5.4. Święta wiedźma (2002 rok), pierwowzór literacki: Christian 

Skrzyposzek Mojra 

Bazą teatru telewizji Święta wiedźma jest powieść Mojra autorstwa Christiana 
Skrzyposzka (1943-1999). Od 1969 roku mieszkający w Niemczech Zachodnich autor 
przez blisko 20 lat zmagał się z ciężką chorobą. W wyniku operacji, której musiał się 

 
28 Ibidem, s. 180. 
29 Ibidem, s. 180. 
30 Ibidem, s. 182. 
31 Baranowski H., Spowiedź bez konfesjonału. Wędrówki pomiędzy sztuką, magią i medycyną, Warszawa 

2013, s. 183. 
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poddać, doznawał częściowego paraliżu i utraty mowy. Te dramatyczne doświadczenia 
wykorzystał w wydanej w 1996 roku pełnej znaczeń, przesyconej niezwykłą atmosferą 
powieści Mojra, którą Henryk Baranowski (pod pseudonimem autora scenariusza jako 
Edward Cordier) postanowił przenieść na ekran. Znajomość bezpośrednia z Autorem 
pierwowzoru pozwoliła na głęboką analizę tekstu oraz przeniesienie także swoich 
doświadczeń na kanwę srebrnego ekranu. 

Teatr telewizji daje Reżyserowi możliwość realizacji opowieści o Rolandzie (w tej 

roli Jan Englert), który umiera i, wykorzystując najnowsze techniki i technologie, 

zwraca się pośmiertnie do brata. Opowiada mu historię swojej choroby, ozdrowienia 

i śmierci. Choroba, odbierając Rolandowi wszystko: karierę pianisty i nadzieję na nor-

malne życie, pokazała mu straszliwe męczarnie cielesne i psychiczne. Dowiedziawszy 

się o istnieniu znachorki podejmuje próbę, która będzie dla niego wędrówką do 

samego siebie i do miłości. Kobieta mieszka z dala od ludzi, w miejscu, które najpierw 

wydarto naturze, przeobrażono, a potem zostawiono, uciekając, jak po wybuchu. Żyje 

biednie, ale w zgodzie z naturą i w harmonii z przyrodą. Jej córeczka – owoc gwałtu – 

choruje na postępujący zanik mięśni. Roland dołącza do nich na rok, bo tyle ma 

potrwać kuracja. Dzięki niezłomnym wysiłkom znachorki powoli wraca do zdrowia. 

Jednocześnie kobieta wpada w sidła miłości, niestety nieodwzajemnionej. Roland uczy 

ją miłości do męskiego ciała, której dotąd nie znała, naznaczona traumatycznym 

doświadczeniem. Uzdrowiony wyjeżdża, właściwie bez pożegnania, pragnąc wrócić 

do swojego świata, a także dlatego, że zaczyna go mierzić nieodwzajemniona miłość. 

Zostawia kobietę w rozpaczy. Zapomniał jednak, że miał do czynienia nie tylko ze 

świętą, lecz i wiedźmą... To historia także o tym, jak delikatna jest sfera uczuć i że 

z nimi nie można igrać ani się nimi zabawiać.  

Realizatorzy umieścili bohaterów w niezwykle malarskich wnętrzach i pejzażach, 

zachwycających spokojnym, a zarazem zmysłowym pięknem, w miejscach, w których 

przyroda współtworzy niemal odrealnioną rzeczywistość, i takich, które porażają 

obrazem zniszczenia – jakby wieściły koniec tego świata. Przytoczę tu wspomnienie 

z tej realizacji autora zdjęć Adama Sikory:  

„Podstawową przestrzenią tej inscenizacji uczyniliśmy Zonę. W Zonie panuje 

spokój i cisza, jest miejscem duchowej kontemplacji, wytchnienia. Podobna 
świątyni, w której można się głębiej zobaczyć. Przestrzeń osobną, poza czasem, 

magiczną. Gospodarzem Zony była tytułowa wiedźma, Mojra. Samotna 

kobieta wychowująca upośledzone, w sposób fizyczny, dziecko. Obdarzona 

była niezwykła energią, potrafiącą leczyć tych, co stracili już nadzieję”32.  

Poprzez scenograficzne zabiegi oraz intensywność kadrów, spektakl ten ma wymiar 

bardzo sensualny. Zmysły, nadprzyrodzone możliwości znachorki czy magia są prawie 

„namacalne”.  

Opowieść o spotkaniu mężczyzny, kobiety i dziecka, w której romans miesza się 

z koszmarem, miłość z nienawiścią, radość ze łzami a rzeczywistość z czarami, zawiera 

w sobie przekazy o istocie życia i relacjach. Przesłanie jest oczywiste. To traktat o życiu 

i zdrowiu, zagładzie i ocaleniu, zbawczej i zabójczej sile miłości, o porządku i znisz-

czeniu świata. Z przeprowadzonych rozmów z Reżyserem (miałam bowiem przyjem- 

 

 
32 Wypowiedź Adama Sikory na potrzeby pracy. 
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ność uczestniczyć w tej realizacji jako studentka na praktykach) wynikało – nawet po 

latach – iż była to jedna z najważniejszych jego realizacji. Być może dlatego, że udało 

mu się przenieść na ekran i utrwalić część swoich przeżyć. To bardzo osobisty i osobliwy 

spektakl, z ogromnym ładunkiem emocjonalnym o bardzo sensualnym wymiarze. 

W Świętej wiedźmie udało się pokazać ciekawe studium cierpienia i wiary w siłę 

miłości. 

5.5. Noc jest matką dnia (2004 rok), pierwowzór literacki: Lars Noren 

Ostatnią realizacją dla Teatru Telewizji była Noc jest matką dnia na podstawie 

tekstu Larsa Norena opowiadająca o rozpadzie małżeństwa. Tendencje antagonistyczne, 

czyli tendencje do zwalczania, niszczenia, zadawania cierpień osiągają we współ-

czesnym świecie bardzo wysokie natężenie, a ich bezpośrednim przejawem jest 

psychiczna i fizyczna agresja. Tekst Norena i ekranizacja teatru telewizji pt. Noc jest 

matką dnia dobitnie reprezentują antagonizmy na przykładzie życia rodziny uwikłanej 

meandry klęski relacji i małżeństwa, które rozpada się wskutek alkoholizmu męża. 

Sprzeczności interesów są notorycznym źródłem tendencji antagonistycznych. Są też 

przejawem braku miłości, która się wypala. 

Urodzony w Szwecji Lars Noren (rocznik 1944) uznawany jest za jednego z najwy-

bitniejszych dramaturgów skandynawskich, kontynuatora realizmu psychologicznego 

spod znaku Ibsena i Strindberga. Jako 19-latek zadebiutował zbiorem poezji, a 10 lat 

później opublikował pierwszą sztukę. Zdobył uznanie jako dramaturg w latach 70. XX 

wieku. Krytycy określają go mianem „architekta ludzkiego wnętrza”. W swoich 

utworach najchętniej opowiada o ludzkich słabościach i namiętnościach, rodzinnym 

piekle, które sami sobie stwarzamy. Jego sztuki, mocno osadzone w szwedzkiej rzeczy-

wistości, wywołują zawsze żywe dyskusje. Noren dokonuje w nich wnikliwej, bez-

litosnej wiwisekcji ludzkiej natury, co do ułomności, której zdaje się nie mieć złudzeń. 

W 2003 roku zdobył Swedish Academy Nordic Prize znaną jako Mały Nobel, 

a międzynarodową karierę Norena jako dramaturga zapoczątkowała właśnie napisana 

w 1982 roku autobiograficzna sztuka Noc jest matką dnia. Jej polska prapremiera 

odbyła się w 1985 roku w warszawskim Teatrze Powszechnym, a ekranizacji telewi-

zyjnej doczekała się w 2004 roku przez Henryka Baranowskiego. Ponury i brutalny 

dramat ukazuje jeden dzień z życia czteroosobowej rodziny: rodziców i dwóch synów. 

Cieniem na ich życiu kładzie się alkoholizm ojca – Martina, niegdyś kelnera, dla 

którego spełnieniem marzeń miał być własny, niewielki pensjonat. Martin, nawet 

przyłapywany na pijaństwie, demaskowany przez bliskich, uparcie zaprzecza, że znów 

uległ nałogowi i zapewnia żonę o swojej miłości, prosi o jeszcze jedną szansę. Poczucie 

własnej wartości to groźna siła, która w pewnych okolicznościach może być potężnym 

rezerwuarem tendencji antagonistycznych, pobudzając człowieka do destruktywnych 

działań. Mitoman i kłamca wierzy w swoje przysięgi i liczy, że uwierzą w nie także 

inni. Jego żona Elin, z uporem walczy o utrzymanie jedności domowego ogniska. Jest 

to pewnego rodzaju pułapka, w którą wpada cała rodzina. W Martinie budzą się 

uśpione na krótko demony, narasta agresja i wracają deliryczne ataki. Pozostać z nim 

oznacza zmierzać wraz z nim ku samozagładzie. Bohaterowie nie mogą wyrwać się 

z sideł zaklętego kręgu. Narastają konflikty i napięcia. Sytuacja w domu pokazuje dwa 

bieguny: chaos i porządek, dążenie do szczęśliwego życia i powolne uśmiercanie 

rodzinnych relacji, miłość i nienawiść, prawdę i fałsz. Zdrowa rodzina cierpli przez 
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chorego oprawcę, którym jest mąż i ojciec, a on sam toczy wewnętrzną walkę 

z podstępnym wrogiem – alkoholem. 

Pogląd, że sprzeczność interesów jest podstawową przyczyną walk między ludźmi, 

stanowi główną tezę tzw. realistycznej teorii konfliktów (Campbell 1966, Scherif 

1965). Tendencja do atakowania i niszczenia miewa często charakter obronny – ma 

chronić poczucie własnej wartości przed jej spadkiem. Ale może mieć też charakter 

ofensywny, kiedy chodzi o to, aby je podwyższyć, pokazując, że jest się silniejszym, 

sprawniejszym, ważniejszym niż inni. Jednym z dogodnych narzędzi osiągania takich 

celów jest przemoc – psychiczna i fizyczna, która umożliwia zmuszanie innych do 

wykazywania uległości, podporządkowania czy strachu. Konflikt na tle użyteczności 

jednych ludzi dla drugich może być rozwiązywany przy użyciu środków przemocy, 

doprowadzając do zniewolenia tych, którzy okazali się słabsi.  

Spektakl telewizyjny Noc jest matką dnia zrealizowany był w dość klasyczny 

sposób. Znakomita obsada oraz siła samego tekstu nie potrzebowały wyrafinowanej 

formy, jak w poprzednich realizacjach. 

6. Podsumowanie 

Henryk Baranowski pozostawił po sobie kilka scenariuszy filmowo-telewizyjnych, 

których nie zdążył zrealizować, tomik wierszy, notatki, rejestracje spektakli teatralnych 

i sceny polskiego radia. „Debiutując z początkiem lat siedemdziesiątych, zdobył markę 

niepoprawnego eksperymentatora, kilka jego przedstawień nie doszło do skutku 

z powodu konfliktu z dyrektorami nieskłonnymi do zaakceptowania jego nowatorskich 

pomysłów”33. Zespoły, z którymi realizował swoje przedstawienia, składały się zwykle 

z osób mówiących różnymi językami i pochodzących z różnych kręgów kulturowych. 

Okazało się, że jest możliwe międzykulturowe porozumienie, wspólne działanie 

sceniczne i niesceniczne przekładające się także na estetykę stosowaną najpierw na polu 

teatru i opery oraz w teatrze telewizji, a także na podejmowane przez Reżysera tematy. 

Wypowiadając się za pomocą różnych „mediów”, będąc artystą niezwykle wszech-

stronnym, tworząc w różnych miejscach, był jak wędrowiec. Ostatnie jego realizacje 

można jednak uznać za rodzaj pewnej syntezy zawodowych działań, eksperymentów, 

poszukiwań i odkryć najwłaściwszej i ostatecznej dla niego formy wypowiedzi, której 

prawdopodobnie nie zdążył stworzyć. Być może udałoby się to w obecnej „epoce 

postmediów, która zmusza do przemyślenia zasadności używania pojęcia ‘medium’ 

w taki sposób, jak dotychczas to czyniliśmy, domaga się też reinterpretacji teoretycznej 

nowej generacji obrazów i nowych, postcyfrowych sposobów obrazowania”34. Od 

okresu formowania się wrażliwości artystycznej i estetycznej do ostatnich realizacji 

Baranowski czerpał garściami ze spotkań, pracy i konfrontacji z innymi. „Sztuka jest 

wyzwaniem odnawianym stale – w nowych kontekstach, sytuacjach. Pretekstem jest, 

dla mnie, literatura taka, która rozbija istniejące dotychczas schematy (myślenia, 

mówienia, zachowania). Realizacje – wg utworów Kafki, Gombrowicza, Joyce’a, 

Różewicza – to ciąg dalszy dyskusji i ciągle nowe wyzwanie”35. Takie podejście do 

 
33 Wspomnienie Elżbiety Baniewicz dostępne online: http://teatralny.pl/ludzie/henio,43.html. 
34 Zawojski P., Od obrazów (audiowizualnych) do postobrazów (hybrydycznych). Perspektywa teoretyczna, 

„Przegląd Kulturoznawczy” 2019, nr 1. 
35 Henryk Baranowski w rozmowie z Ludwiką Malewską-Mostowicz, dostęp online w Laboratorium 

Przekładu Międzykulturowego: http://www.lpm.edu.pl/baranow.html, ostatnia modyfikacja: 29.03.1999 r. 
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tworzenia skazywało Baranowskiego na to, iż jego estetyka ulegała ciągłej transfor-

macji wielu rzeczywistości, języków i kultur. Działał artystycznie i dydaktycznie 

zarówno w Polsce, jak i zagranicą, w kilku językach jako autor licznych adaptacji 

prozy, inscenizacji teatralnych i operowych, realizacji radiowych, jednocześnie potrafił 

rozprawiać o najważniejszych kwestiach ludzkich, które dotykają każdego człowieka. 

Większość nadawanych i odbieranych komunikatów to komunikaty mieszane36, 

wykorzystujące różne systemy semiotyczne, tworząc system komunikacji z odbiorcą-

interlokutorem. Bo przecież teatr telewizji powstaje z myślą o widzu. Czym jest jego 

estetyka i jej transformacja, z czego wynika i dlaczego jest ciekawym obiektem 

badawczym? Elementy składające się na estetykę Baranowskiego, importowane na 

grunt telewizyjny nie są w prosty sposób adaptowane. Przekształcone zostają w obręb 

indywidualnej dziedziny artystycznej, zyskując nową wartość, wzbogacając i uzupeł-

niając telewizyjne widowisko dramatyczne, podejmujące trudne tematy. Idąc tropem 

wieloletniego badacza szeroko pojętej twórczości audiowizualnej – Prof. dr hab. Piotra 

Zawojskiego, „wkroczyliśmy w epokę postmediów” i „obecnie należy mówić o ich 

daleko idącej komplementarności oraz konwergencyjnym splocie różnych mediów, 

jeszcze do niedawna postrzeganych jako wysoce autonomiczne”37. 

Reżyserowanie teatru telewizji dziś, po ogromnym skoku technologicznym, jaki się 

wydarzył na przełomie XX i XXI wieku sprawia, iż czerpie się świadomie z każdej ze 

sztuk – z teatru żywego planu i filmu, gdyż sztuki te wzajemnie się zazębiają. 

U Baranowskiego doświadczenia tak różnorodne w aspekcie sztuki pozwalały mu na 

pewnego rodzaju swobodę twórczą. Teatr sceniczny jest tymczasowy i umowny, 

a każdy spektakl jest inny, a teatr telewizji utrwalony wcześniej i niezmienny w swej 

końcowej wersji. Od specyfiki danego tekstu i wizji reżysera zależy czy teatr telewizji – 

ze względu na swoją hybrydową naturę – będzie bardziej filmowy czy teatralny. 

Ostatnie zapisane słowa przez Baranowskiego w autobiograficznej książce 

(w lutym 2013 roku – wtedy też zmarł kilka miesięcy później), świadczą o ewolucji 

tegoż Twórcy, ale też o akceptacji samego siebie, czyli o miłości ponad wszystkim:  

„Zauważyłem, że wszystkie już opisane i jeszcze nie opisane wydarzenia przy-

pominają mi jakiś zamierzony z góry scenariusz zdobywania doświadczeń, 
odkryć, nauk – często bardzo bolesnych – i chorób po to, żeby ustawić mnie na 

perspektywę istnienia o paradygmacie głęboko duchowym, pełnym radości 

istnienia i zarazem odpowiedzialności za każde słowo i działanie. Staram się 
temu sprostać. Dziękuję Najwyższemu, że doświadcza mnie z taką konsek-

wencją i konfrontuje mnie z tajemnicami o wymiarze upływającej chwili 

zanurzonej w wieczności, czyli w procesie nieustannego tworzenia z intensyw-

nego uczucia radości wobec wszystkiego, co mnie otacza. 
 

Wszystkie materialne, rynkowe i konsumpcyjne koncepcje życia, które stanowią 

chytre sedno globalizacji, są rozpaczliwym, głęboko antyhumanitarnym 
błądzeniem po bezdrożach. Nie zgadzam się na taką rzeczywistość, to nie mój 

świat, nie należę do niego. Mój świat odszedł i teraz przechodzi przez falę 
 

36 Takim terminem posługuje się Kazimierz Michalewski, zob. K. Michalewski: Komunikaty mieszane, Łódź 

2009. 
37 Zawojski P., Od obrazów (audiowizualnych) do postobrazów (hybrydycznych). Perspektywa teoretyczna, 

„Przegląd Kulturoznawczy” 2019, nr 1. Zapis: dz. cyt.  
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głębokiego kryzysu po to, by odrodzić się piękniejszym i mądrzejszym niż 

kiedykolwiek w znanej nam historii ludzkości. 
 

Muszę mieć takie przekonanie, inaczej nie walczyłbym o swoje życie, tylko 

prosiłbym Boga o szybką śmierć, żeby nie widzieć tej nędzy ludzkiej, tego 

zniewolenia, poniżenia i nieuczciwości, w których obecnie toniemy”38. 

Miłość i jej oblicza potrafią zmienić człowieka i dokonać transformacji na poziomie 

serca, co w końcowym etapie życia Henryka Baranowskiego bardzo go interesowało 

w kontekście analizy otaczającego świata i relacji z ludźmi. Interesował się fizyką 

kwantową i duchowym rozwojem. Katalog emocji, jaki Twórca przedstawiał w teatrach 

telewizji nie był wyczerpany. I być może scenariusze, które po sobie zostawił będą 

mogły kiedyś ujrzeć światło dzienne i dać kolejnym widzom powody do refleksji nad 

najważniejszym tematem dla człowieka, jakim jest miłość. 
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Oblicza miłości w teatrach telewizji Henryka Baranowskiego 

Streszczenie  

Henryk Baranowski – niepokorny wizjoner, outsider i indywidualista – jako reżyser w teatrze i telewizji 

oraz w polskim radio adaptował prozę nieoczywistą: Joyce’a, Kafkę, Taboriego, Gombrowicza, Geneta, 
równolegle przedstawiając ekstrawaganckie, wzbudzające liczne kontrowersje inscenizacje Norwida, 

Zapolskiej czy Fredry. Odniósł spektakularny sukces jako twórca operowy, pracował w Polsce, Rosji, Stanach 

Zjednoczonych czy w Niemczech. Wszechstronne zainteresowania i wychodzące poza wszelkie ramy 

podejście do sztuki, które przekładał na swój język w różnych dziedzinach, ukazywały obrazowe widzenie 
świata. Działał artystycznie i dydaktycznie zarówno w Polsce, jak i zagranicą, w kilku językach jako autor 

licznych adaptacji prozy, inscenizacji teatralnych i operowych, realizacji radiowych, jednocześnie potrafił 

rozprawiać o najważniejszych kwestiach ludzkich, które dotykają każdego człowieka. 

Oblicza miłości w twórczości Baranowskiego ukazywały raczej męski punkt widzenia w odniesieniu do 
stereotypu kobiecości w patrocentrycznej kulturze, a prezentowana wyobraźnia erotyczna Twórcy była 

opanowana przez żywioł wody. Odwoływał się do kobiety-szatana – jak u Przybyszewskiego, do kobiety-

modliszki – jak u ekspresjonistów i Georgesa Bataille, ale także do kobiety jako symbolu uspokojenia, 

oparcia dla mężczyzny – towarzyszki ciała i myśli. 
Materiałem wyjściowym jest pięć sztuk teatru telewizji: Tak, chcę tak (1992), Dla Fedry (1998), Puste niebo 

(1999), Święta wiedźma (2002), Noc jest matką dnia (2004). 

Całe życie był otoczony kobietami, które pełniły różne „funkcje” i odgrywały w jego teatrze życia różne role. 

To niezwykłe połączenie reżyserowania w życiu i na scenie, inscenizowania siebie i innych to zawodowo 
dar, a prywatnie chyba przekleństwo, bo im więcej chaosu w życiu prywatnym i zawirowań miłosnych, 

tym więcej porywającej sztuki, którą tworzył. Sceny metafizycznej i cielesnej miłości w teatrach telewizji 

na różnym poziomie u Baranowskiego porażają intensywnością i symbolizmem. Celem mojej pracy jest 

więc zgłębienie refleksji nad tym, jak osobiste doświadczenia miały wpływ na twórczość Henryka 
Baranowskiego w aspekcie tematu miłości. 

Słowa kluczowe: teatr telewizji, Henryk Baranowski, sztuka, miłość 

http://www.lpm.edu.pl/baranow.html
https://culture.pl/pl/artykul/teatr-w-telewizji
http://www.aict.art.pl/atlas/teatr-szwedzka-2-4/
https://e-teatr.pl/impresja-o-umierajacym-czasie-a153028
https://e-teatr.pl/joyce-na-mokro-a153032
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Inés Ruiz Artola1 

Wanda Landowska: Mentor i Mamusia 

1. Wstęp 

Wiele aspektów pobytu Landowskiej w Hiszpanii pozostaje jeszcze do dokładnego 

zbadania. Jednym z nich chcemy się tutaj zająć – jej pracą pedagogiczną w trzech 

bardzo różnych i decydujących momentach w życiu i karierze tej klawesynistki. Za 

punkt odniesienia przyjmiemy jej uczniów, dwoje z Hiszpanii i jednego z Kolumbii 

(którego archiwum znajduje się w Hiszpanii, przekazane po śmierci w 2013 r. do 

Archiwum Manuela de Falla w Grenadzie). Przyjrzymy się artystycznej i życiowej 

drodze Landowskiej i jej znaczeniu poprzez pryzmat uczniów, dla których była niczym 

matka. Landowska zrezygnowała z posiadania własnych dzieci, by w pełni poświęcić 

się muzyce, ale symbolicznie była matką dla wielu swoich wychowanków, wśród 

których znaleźli się też prawdziwi geniusze. 

2. „La Landowska” 

„La Landowska” – jak lubiła ją nazywać hiszpańska prasa2, jest określeniem 

serdecznym i bezpośrednim, które można z upływem czasu zdobyć dzięki wytrwałości. 

Forma ta wyraża w skrócie zażyłość i podziw, jaki żywiły wobec polskiej klawesynistki 

krytyka i publiczność. Bowiem już w 1906 roku Landowska zaczęła odnosić sukcesy 

i zbierać dobre recenzje w naszym kraju. W notatce prasowej na temat jednego z jej 

pierwszych koncertów możemy przeczytać: „Wanda Landowska jest wybitną artystką 

o międzynarodowej sławie, która w krótkim czasie zdobyła szacunek i podziw najwa-

żniejszej światowej publiczności”3. Poza aktywnością koncertową podkreślano też jej 

pracę intelektualną, ponowne odkrycie i popularyzację muzyki dawnej i pionierskie 

wykorzystanie klawesynu w swoich recitalach na początku XX wieku, a miała 

wówczas zaledwie 27 lat: 

„(...) Nie zadowoliła się jedynie studiowaniem znanych dzieł wielkich mistrzów, 
ale po rzetelnych kwerendach w bibliotekach we Francji, Anglii, Niemczech 

i Włoszech wskrzesiła wiele innych, pominiętych lub niesłusznie zapomnia-

nych utworów. Zrobiła nawet więcej: chcąc zaprezentować je na instrumencie, 
na który zostały napisane, większość z nich wykonuje na klawesynie skonstru-

 
1 Katedra Teorii Muzyki, Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina (Warszawa). 
2 Nazywa ją tak w swojej recenzji między innymi Joaquín Lorente, Zob. Llorente J., Nuevo triunfo del arte 

españolísimo del maestro Manuel de Falla. La Boston Symphony Orchestra y Wanda Landowska interpretan 

su concierto con gran éxito, 12 stycznia 1927 r. [Archiwum Manuela de Falla, Granada. Sygnatura:  
P-6415/10].  
3 La correspondencia de España, 21 listopada 1906. Skonsultowano w Wirtualnej Bibliotece i Emerotece 

Dawnej Prasy hiszpańskiego Ministerstwa Kultury i Sportu: https://prensahistorica.mcu.es/es/consulta/ 

resultados_ocr.do [ostatnia konsultacja w listopadzie 2020].  

https://prensahistorica.mcu.es/es/consulta/resultados_ocr.do
https://prensahistorica.mcu.es/es/consulta/resultados_ocr.do
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owanym specjalnie dla niej przez firmę Pleyel, z którego wydobywa miękkie, 

delikatne dźwięki, wyszukane subtelne niuanse”4. 

Cytowano zagraniczne notatki prasowe odzwierciedlające podziw, jakim Landowska 

cieszyła się w wielu krajach, natomiast już niedługo później została tak samo doce-

niona w Hiszpanii: 

„By uzupełnić publikowane ostatnio notatki na temat tej artystki cytujemy dziś 

wycinki z zagranicznych recenzji: 

Mercure de France – (Jean Marnold) – „Madame Landowska gra w wyjąt-
kowy, sobie jedynie właściwy sposób. Nie słyszeliśmy nikogo kto by tak grał. 

Jej pełne temperamentu zwinne palce muskają klawiaturę z niezwykłą deli-

katnością, rozwijając polifoniczną koronkę Bacha w siateczkę ruchomych 
krystalicznych brzmień. A z tych odwiecznych arabesek wyłania się promienny 

świat głosów i szeptów; wszystko oddycha młodością, żywiołową lub łagodną, 

prostą, spokojną lub marzycielską”. 

Le Figaro – „Madame Landowska jest najbardziej zdumiewającą wyko-
nawczynią Bacha, jaką kiedykolwiek słyszeliśmy!...” 

Le Courrier Musical – „W jej talencie nie ma niczego banalnego, niczego co 

pachniałoby wirtuozerią; gdy wykonuje utwory Bacha, Mozarta, Scarlattiego, 
Rameau to nie mamy wrażenia, że prezentuje nam rezultat swojej pracy, lecz 

że kieruje się swoją wyjątkową spontanicznością. Niewielu wirtuozów można 

uznać za godnych grania Bacha, ale żaden z nich nie zasługuje na ten wielki 

i rzadki wyraz uznania bardziej niż Wanda Landowska”. 
Klawesyn Madame Landowskiej został wykonany specjalnie dla tej wielkiej 

artystki przez firmę Pleyel House w Paryżu”5. 

Jak widać, od kiedy Landowska ma swego pierwszego Pleyela i zaczyna na nim 

koncertować, regularnie daje recitale w Hiszpanii i utrzymuje kontakty z tamtejszą 

elitą intelektualną – odwiedza Residencia de Estudiantes, jeden z ośrodków wybitnych 

hiszpańskich intelektualistów, który stał się siedzibą tzw. Generacji 276, i daje tam 

prywatny recital7. Sam Adolfo Salazar – który wyróżniał się już wówczas jako czołowy 

krytyk muzyczny – poświęcił jej kilka stron pochwał i wspierał jej aktywność koncer-

tową i pionierską w naszym kraju8. 

 
4 La ilustración artística, 20 grudnia 1909. Skonsultowano w Wirtualnej Bibliotece i Emerotece Dawnej Prasy 

hiszpańskiego Ministerstwa Kultury i Sportu: https://prensahistorica.mcu.es/es/consulta/resultados_ocr.do 

[ostatnia konsultacja w listopadzie 2020]. 
5 La Dinastía, (XXI), nr 7423, 24 listopada 1906, s. 2. 
6 Pokolenie to było obiektem studiów jako ruch artystyczny i literacki, a późniejsze badania objęły również 

podstawowe aspekty i ważne postaci tego zjawiska artystycznego – z jednej strony temat muzyków zwią-

zanych z tym pokoleniem, na czele z samym Manuelem de Falla (García Gallardo C.L., Martínez González 
F., Ruiz Hilillo M. (red.), Los músicos del 27, Patrimonio Musical (Junta de Andalucía), Universidad de 

Granada/CDMA, Grenada, 2010, a z drugiej temat kobiet artystek związanych z tym pokoleniem, zanali-

zowany w książce i w filmie dokumentalnym Las Sinsombrero (Batlló, T., Las Simsombrero, Espasa, 

Barcelona, 2016). 
7 Dokładnie 24 listopada 1920. 
8 27 października 1920, El Diario de Palencia zapowiada koncert Landowskiej i cytuje słowa Salazara.  

Skonsultowano w Wirtualnej Bibliotece i Emerotece Dawnej Prasy hiszpańskiego Ministerstwa Kultury 

i Sportu: https://prensahistorica.mcu.es/es/consulta/resultados_ocr.do [ostatnia konsultacja w listopadzie 2020]. 

https://prensahistorica.mcu.es/es/consulta/resultados_ocr.do
https://prensahistorica.mcu.es/es/consulta/resultados_ocr.do
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To właśnie w Hiszpanii lat dwudziestych Landowska zacieśniła przyjaźń i współ-

pracę z kompozytorem Manuelem de Falla, którego odwiedziła w Grenadzie w 1922 

roku, w przełomowym momencie jego kariery, gdy ukończył słynne Retablo de Maese 

Pedro (którego prawykonanie Landowska zaprezentowała w Paryżu u księżnej Polignac, 

a następnie w Nowym Jorku). De Falla był zachwycony książką Landowskiej Musique 

Ancienne9 i zainspirowała go ona do powołania Orquesta Bética10, a także rozpoczęcia 

współpracy, która skrystalizowała się w kompozycji Concerto para Clave, którą 

andaluzyjski kompozytor zadedykował polskiej klawesynistce. Jest to jeden z najbar-

dziej znanych zarówno w Polsce11, jak i w zagranicznej historiografii, utworów ilustru-

jących związki Landowskiej z Hiszpanią. 

3. „Pepito Iturbi” 

Pierwszym naszym bohaterem w porządku chronologicznym jest José Iturbi, który 

zrobił później błyskotliwą międzynarodową karierę, ale to u Landowskiej zaczął 

doskonalić się w grze na fortepianie i klawesynie. Był 15-latkiem, gdy Wanda – 

zaledwie po trzydziestce – poznała go i postanowiła przyjąć na ucznia. 

W styczniu 1911 r. pojawiają się w Hiszpanii ilustrowane wiadomości o wizycie 

Wandy Landowskiej w Valldemossie, która przed laty gościła Fryderyka Chopina 

i George Sand12. Pozostały zapiski i anegdoty o tej wizycie i o wrażeniu jakie wywarła 

ona na naszą bohaterkę, ponieważ już podczas studiów w Warszawie zgłębiała 

Chopina13 i interpretowała jego muzykę odmiennie od narzuconych standardów wirtuo-

zowskich, które tak bardzo zniekształcały twórczość polskiego kompozytora. Przykła-

dowo, już w artykule prasowym z 1910 r. cytowano za Revista Musical Catalana 

słowa Landowskiej o Chopinie: 

„(...) Gdyby polski pieśniarz powstał teraz z grobu, by zagrać nam swe 

rycerskie i uroczyste Polonezy, swe Ballady, w których fantastyczne melan-

cholijne sylwetki kroczą ubrane w narodowe stroje; swoje Mazurki, przypomi-
nające figlarne a zarazem smutne tańce naszych chłopów – na pewno zostałby 

przyjęty z entuzjazmem i wszyscy by krzyczeli: „...Jak pięknie! Jak cudownie! 

Och, ale to niestety nie jest prawdziwy Chopin!” 

„Wirtuozi” uważają, że spotęgują utwory Chopina używając całej siły swoich 
mięśni. Jednak w sztuce siła fizyczna jest bardzo względną zaletą (...) 

 
9 Wersja francuska ukazała się w 1909, tu posługujemy się późniejszą wersją angielską, Landowska W., 

Music of the Past, Geoffrey Bles, New York, 1926. 
10 González-Barba E., Manuel de Falla y la Orquesta Bética de Cámara, Ayuntamiento de Sevilla, Instituto 
de la Cultura y las Artes de Sevilla, Sewilla, 2015. 
11 Garstka K., Działalność Wandy Landowskiej jako inspiracja dla kompozytorów pierwszej połowy XX 

wieku, (praca doktorska), UMFC, 2018 oraz: Ruiz Artola, I., Quince minutos de minutos de música, una 

década de amistad: Wanda Landowska, Manuel de Falla y la historia del Concerto para clave, Musica 
Intellectualis, UMFC, 2021 (w druku).  
12 M.in.: Chopin, Wanda Landowska y las Islas Baleares, Las Provincias. Diario de Valencia, rok XLVI, 

nr 16214, 8 lutego 1911, s. 1.  
13 W archiwum polskich kompozytorów w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego znajdują się dwie duże 
teczki notatek Landowskiej o Chopinie, które prawdopodobnie zrobiła, studiując w Warszawie, a które 

wróciły do polskiej stolicy w latach 50. dzięki anonimowemu darczyńcy. Sądzimy, że po niemieckiej inwazji 

na Francję uratowały się w Saint-Leu-la-Fôret, gdzie Landowska zostawiła praktycznie całą swoją spuściznę 

uciekając do USA, by nigdy więcej nie powrócić do Europy.  
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... nie mówiąc o tych histerycznych spazmach, o tym epileptycznym rubato, 

o tych tandetnych portamentach, o tych nawrotach słodyczy (jakież to 
przesłodzone, w porównaniu z tym miód wydałby się wam gorzki!), nie 

mówiąc o podniebnych wzlotach, jakich próbują tacy soliści, prawdziwe 

ołowiane motyle, ani tym bardziej o tej całej prostackiej, parweniuszowskiej 

estetyce, którą można podsumować jednym słowem: DUŻO... dużo dźwięku, 
dużo krzyków, dużo namiętności, dużo słodyczy! Nie mówmy o tym 

wszystkim, powiedzmy tylko, że to, co z takim uczuciem nam się proponuje, 

jest zwyczajnie grubiańskie. (…) 

Morał: Kochajcie Chopina, ale najpierw go poznajcie (…)”14.  

Jest to artykuł nie do przecenienia, strącający z piedestału panujące wówczas – 

a może i do dzisiaj – teorie na temat interpretacji muzyki Chopina. Na początku 1911 

roku, po wizycie w Valldemossie, w konserwatorium w pobliskiej Walencji Landowska 

poznaje młodego studenta José Iturbiego i postanawia przyjąć go na kurs w Paryżu. 

A nawet więcej, z uwagi na jego ograniczone możliwości finansowe przyjmuje go 

nieodpłatnie. Wielką radość młodego człowieka, gdy dowiaduje się, że został jej 

uczniem wyrażają te oto sympatyczne i szczere słowa: „Oniemiejesz!!!, Ciesz się!!! 

Nadzwyczajna i niezrównana artystka Wanda Landowska, klawesynistka i pianistka 

o światowej sławie, zgodziła się udzielać czterych lekcji miesięcznie wielkiemu cia-

majdzie pianistycznemu, Pepe Iturbiemu”15. Już z Paryża José Iturbi (przez rodaków 

i przez samą Landowską czule nazywany „Pepito”) opisuje dla dziennika Las Pro-

vincias, Diario de Valencia swoje wrażenia i dziękuje mistrzyni w takich oto 

wzruszających słowach: 

„(...) nie mogę nie oddać hołdu znakomitej artystce, genialnej, wspaniałej 

wykonawczyni wielkiej muzyki klasycznej i nowoczesnej, mojej znakomitej 

nauczycielce Wandzie Landowskiej. Czy rozumiecie z jakim szacunkiem, 
z jaką dumą i uwielbieniem musi pisać to rozsławione imię Walencjanin, który 

zasłużył na ten zaszczyt, na spełnienie swoich marzeń? (...) Gdy gościła 

w Walencji, miałem zaszczyt być jej przedstawiony podczas wizyty w naszym 

Konserwatorium; dowiedziała się o moich studiach, o moich aspiracjach i jak 
niewiele mam środków by kontynuować naukę w Paryżu i ze szczodrą 

życzliwością przyjęła mnie na swoje kursy, nie biorąc nawet najmniejszego 

honorarium. Lekcje u sławnej Wandy Landowskiej! Jedne z najbardziej 
poszukiwanych w Paryżu, na które tylko nieliczni mogą się dostać – zostały 

hojnie podarowane temu skromnemu stypendyście!”16 

 
14 Eduardus, Chopin, Wanda Landowska y la alumna de piano, Las provincias. Diario de Valencia, rok XLV, 

nr 15911, 11 kwietnia 1910, s. 1. W Hiszpanii ukazywały się artykuły prasowe z przetłumaczonymi na 
hiszpański tekstami Wandy Landowskiej. Patrz: Landowska W., Mis pensamientos en música, Las 

Provincias. Diario de Valencia, rok XLVI, nr 16188, 13 stycznia 1911, s. 1, w których pisała o właściwej 

interpretacji muzyki XVIII w.  
15 List Joségo Iturbi do Eduarda López-Chavarri. Paryż, 2-III-1911. Cyt. za: Díaz Gómez; Galbis López, 
Correspondencia de Eduardo López Chavarri Marco, Biblioteca de Música Valenciana, Generalitat de 

Valencia, 1996: I, s. 254. 
16Iturbi, J., Impresiones de un artista novel, Las Provincias. Diario de Valencia, rok XLVI, nr 16386, 31 lipca 

1911, s. 1. 
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4 kwietnia następnego, 1912 roku, czytamy kolejny artykuł w wydawanej w Walencji 

gazecie, który z kolei opowiada, jak dzięki nauce u Landowskiej Iturbiemu udało się 

dostać w niezwykły sposób do Paryskiego Konserwatorium: 

„Tak też się stało. Pepito Iturbi pojechał do Paryża, a genialna pianistka 
kształciła go za darmo: rozbudziła artystyczną duszę i emocje walenckiego 

dziecka... i w ciągu niespełna roku chłopiec był gotowy do wstąpienia na wyższe 

studia w Paryskim Konserwatorium. Iturbi był tak dobrze przygotowany przez 

swoją panią profesor, że jego triumf odbił się szerokim echem: było tylko 
jedno bezpłatne miejsce dla cudzoziemców, które miał zająć Niemiec nagro-

dzony w poprzednim roku... ale w drodze absolutnego wyjątku stworzono 

nowe miejsce tylko dla Pepita Iturbi!”17 

Zdaje się, że do studiów w Konserwatorium Paryskim, chociaż tak o nie walczył, 

młody człowiek nie do końca się przekonał i kontynuował naukę u Landowskiej 

w Paryżu. W owym czasie Wanda rozwijała swoją międzynarodową karierę, nie tylko 

koncertowała w wielu krajach, ale również publikowała w prasie teksty w obronie 

muzyki dawnej i na temat gry na klawesynie, zdradzając swoje intelektualne zaintere-

sowania, o których wiedzieli jej uczniowie. Była już tak znana i ceniona na europejskich 

scenach, że po tych pierwszych latach zgłębiania, badania i rozpowszechniania 

repertuaru klawesynowego w Paryżu, w 1913 roku otrzymała propozycję objęcia 

pierwszej w Europie katedry klawesynu, stworzonej specjalnie dla niej w berlińskiej 

Hochschule18. Niestety, wojna światowa przerwała jej działalność koncertową 

i wydawniczą, a w 1918 roku, gdy tylko konflikt się skończył, zdecydowała się wrócić 

do Francji. I chociaż w tym samym roku, gdy przygotowywała się już do powrotu, 

straciła w wypadku samochodowym męża (swojego impresaria i najwierniejszego 

wielbiciela przez prawie dwadzieścia lat), Landowska nie poddała się, postanowiła 

wznowić działalność i ponownie odnosiła wielkie sukcesy, ugruntowała też swoją 

pozycję autorytetu w grze na klawesynie i w studiach nad tym instrumentem i jego 

repertuarem. 

Natomiast José Iturbi po Paryżu studiował również w Szwajcarii, a następnie wrócił 

do stolicy Francji, by ostatecznie wyjechać za Ocean. Tam rozwijał swoją karierę 

koncertową i dyrygencką (założył własną orkiestrę, a także dyrygował m.in. Filharmonią 

Nowojorską, Orkiestrą Filadelfijską, Orkiestrą Symfoniczną w Chicago i Rochester 

Philharmonic Orchestra)19, a także jako wiodący pianista w nowo powstającym holly-

woodzkim świecie filmowym. Talent przyniósł mu światowe uznanie; Iturbi otrzymał 

m.in. złotą płytę za nagranie Poloneza As-dur (Polonez Heroiczny) F. Chopina, 

o którym bez wątpienia opowiadała mu jego mentorka. Od swej nauczycielki z czasów 

młodości przejął również niepowtarzalną technikę podnoszenia paliczków, o której 

 
17 Pepito Iturbi y Wanda Landowska, Las Provincias. Diario de Valencia, rok XLVII, nr 16627, 4 kwietnia 

1912, s. 1. Skonsultowano w Wirtualnej Bibliotece i Emerotece Dawnej Prasy hiszpańskiego Ministerstwa 

Kultury i Sportu: https://prensahistorica.mcu.es/es/consulta/resultados_ocr.do [ostatnia konsultacja 

w listopadzie 2020] 
18 Schenk D., Wanda Landowska w Berlinie, Canor, 3 (10), 1994, s.17-26 
19 Noelia Camacho, 150 valencianos: José Iturbi, Las Provincias, sekcja Kultura. 

https://150valencianos.lasprovincias.es/jose-iturbi/?ref=https%3A%2F%2Fwww.google.com [ostatnia 

konsultacja: 26. II. 2021]. 

https://prensahistorica.mcu.es/es/consulta/resultados_ocr.do
https://150valencianos.lasprovincias.es/jose-iturbi/?ref=https%3A%2F%2Fwww.google.com
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Landowska i jej uczniowie wielokrotnie rozmawiali20. Dziś Iturbi cieszy się światowym 

uznaniem, a jego rodzinne miasto Walencja wielokrotnie go uczciło, nawet główna 

sala Palau de la Música nosi jego imię21. Iturbi został również protektorem i nauczy-

cielem naszej kolejnej bohaterki22, która również studiowała u Wandy Landowskiej.  

Mijają lata i klawesynistka staje się słynna nie tylko w Europie, ale i w Stanach 

Zjednoczonych. Niestrudzona praca pozwala jej spełnić marzenie i stworzyć prawdziwy 

ośrodek muzyki dawnej na obrzeżach Paryża, w Saint-Leu-la-Fôret23, oficjalnie otwarty 

w 1927 roku, gdzie będzie regularnie występować z recitalami w zaprojektowanej 

przez siebie sali koncertowej. To właśnie tam przybywa młoda Amparo Garrigues, 

w której Wanda również dostrzega wielkie zdolności interpretacyjne i kieruje ich 

rozwojem przez kilka lat.  

4. „Amparito Garrigues” 

Tej wybitnej uczennicy, pochodzącej podobnie jak Iturbi, z Walencji, udaje się 

rozpocząć naukę u Landowskiej w 1929 r. Jak pisze profesor Torres Clemente, stało 

się to dzięki rekomendacji samego Salazara:  

„Adolfo Salazar poszedł dalej i kolejny raz wykazał się muzyczną przenikli-

wością, gdyż pochwaliwszy czystość i precyzję techniczną interpretacji 

«pierwszych klasyków klawesynu i fortepianu», zalecił młodej pianistce 

wyjazd za granicę i kontynuowanie nauki u Wandy Landowskiej, której szkołę 

uznał za najbardziej zbliżoną do jej naturalnego temperamentu muzycznego”24. 

Jak donosi prasa w czerwcu 1930 roku, Garrigues otrzymała od rodzinnego miasta 

stypendium na studia u Landowskiej, przyznane również dzięki interwencji samej 

Landowskiej: „Stypendium w wysokości 5000 peset przyznano w bieżącym roku 

pannie Amparo Garrigues Cotanda na doskonalenie studiów pianistycznych w Paryżu, 

biorąc pod uwagę prośbę o jej wsparcie wystosowaną przez słynną pianistkę Wandę 

Landowską”25. 

Rok później, w 1931 r., w prasie ukazuje się artykuł świadczący o sukcesach, jakie 

Garrigues odnosi w Paryżu; cytujemy za Heraldo de Madrid: 

„Sale w Casa de España wypełniała publiczność, w tym krytycy pochodzący 

z różnych krajów. Była też obecna Wanda Landowska. 
Był to przemiły wieczór, nasz kolega Artemio Precioso w kilku słowach 

przedstawił Amparito Garrigues (...). Sukces pianistki był tak wielki, że 

 
20 Dyson R., Zegnij palec we wszystkich trzech stawach, Canor, 3 (10), 1994, s. 31-32. 
21 https://www.palauvalencia.com/va/contractacions/sala-jose-iturbi/. 
22 Jak informuje prof. Elena García Torres w: Torres Clemente, E.: La huella de Wanda Landowska en 

España. ´Caminos en la sombra que nos separa del pasado’, Música, ciencia y pensamiento en España 

e Iberoamérica durante el siglo XX, w: Música y Musicología, Sánchez de Andrés, L., Presas, A. (red.), 

Universidad Autónoma de Madrid, Madryt, 2013. 
23Piotr Maksymowicz, Ośrodek w Saint-Leu-la-Fôret w artystycznej i pedagogicznej działalności Wandy 

Landowskiej,Portal„Meakultura”:http://meakultura.pl/artykul/osrodek-w-saint-leu-la-foret-w-artystycznej- 

i-pedagogicznej-dzialalnosci-wandy-landowskiej-1625 [Skonsultowano 26. II. 2021].  
24 Adolfo S[alazar]: Conciertos. Amparo Garrigues, El Sol, Madryt, 16-II-1928, s. 12. Cyt. za: Torres 
Clemente E., La huella de Wanda Landowska…., s. 11.  
25 La correspondencia de Valencia, rok LIII, nr 21220,l 21 czerwca 1930, s. 3. Skonsultowano w Wirtualnej 

Bibliotece i Emerotece Dawnej Prasy hiszpańskiego Ministerstwa Kultury i Sportu: https://prensahistorica. 

mcu.es/es/consulta/resultados_ocr.do [ostatnia konsultacja w listopadzie 2020]. 

https://www.palauvalencia.com/va/contractacions/sala-jose-iturbi/
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musiała powtórzyć większość numerów przewidzianych w programie. 

Wzruszona Wanda Landowska uściskała swoją uczennicę, której przepowiada 

wspaniałą przyszłość”26. 

Co więcej, w tym samym artykule przytoczony jest list od samej Landowskiej, 
z którego widać, jak bardzo angażowała się w edukację tej młodej dziewczyny, 
a także, że miło wspomina Walencję sprzed lat i swego ucznia José Iturbiego:  

„Drogi przyjacielu, cieszę się, że mogę donieść ci o wielkim sukcesie, jaki 

Amparito Garrigues odniosła wczoraj wieczorem na recitalu zorganizowanym 
dla niej przez Casa de España w Paryżu. Amparo przygotowała piękny 

program (...). Dobrze Pan wie, z jaką sympatią przyjęłam Amparo Garrigues, 

kiedy dwa lata temu, polecona przez Pana, przyjechała do Saint-Leu, by 
ubiegać się o lekcje; już zawczasu czułam do niej sympatię, ponieważ po 

pierwsze uwielbiam Hiszpanię, a poza tym wspomnienia, które wiążą mnie 

z Walencją, są szczególnie miłe. Nigdy nie zapomnę roku, w którym pojechałam 

na koncerty do tego zachwycającego miasta, gdzie przedstawił mi Pan Joségo 
Iturbi, wówczas chłopca (...) Wróćmy jednak do Amparo Garrigues, której od 

jej przyjazdu zaczęłam dawać lekcje. Jej niezwykłe zdolności, wzmocnione 

żarliwą pracą, przyniosły szybkie i doskonałe rezultaty. Cieszyłam się z tego 
i postanowiłam zaprezentować Amparito publiczności (...). Proszę, by zechciał 

Pan przekazać moje uczucia czytelnikom swojej gazety, i z góry za to dziękując, 

przesyłam Panu, drogi przyjacielu, moje najserdeczniejsze pozdrowienia. 

Wanda Landowska”27. 

W kwietniu 1932 roku Salvador de Madariaga zorganizował obchody pierwszej 
rocznicy proklamowania Drugiej Republiki Hiszpańskiej. Uczestniczyło w nich kilka 
osobistości hiszpańskiego świata muzycznego, wśród nich Amparo Garrigues, co 
świadczy o pozycji jaką miała już w tym czasie ta młoda pianistka. W El Heraldo de 
Madrid czytamy, że jest ulubioną uczennicą Landowskiej: 

„Joaquín Nin z piękną żoną; kwartet Aguilar ze swoją wróżką i muzą Elisą, 

[...] śliczna i genialna pianistka Amparo Garrigues – która zachwyciła gości 
pana Madariaga subtelnością swej żywiołowej sztuki; [...] Halffter, oryginalny 

kompozytor; [...] niezapomniany wieczór, [...] na którym wszyscy pozdrawiali 

tę przyszłą hiszpańską sławę fortepianu i klawesynu o imieniu Amparo 

Garrigues, ulubioną uczennicę niezrównanej Wandy Landowskiej”28. 

Świadczy to o tym, jak Garrigues była ceniona i uznawana w hiszpańskich kręgach 
intelektualnych i muzycznych. 

U Landowskiej, zgodnie z tradycją jej szkoły, Garrigues studiowała przez dwa 
pełne lata repertuar fortepianowy obejmujący utwory od epoki baroku po współ-

 
26 Valencianos que triunfan. Amparito Garrigues en París. Una carta de Wanda Landowska, Las Provincias. 

Diario de Valencia, rok 66, nr 20102, 13 marca 1931, s. 5. Skonsultowano w Wirtualnej Bibliotece 

i Emerotece Dawnej Prasy hiszpańskiego Ministerstwa Kultury i Sportu: https://prensahistorica.mcu.es/ 

es/consulta/resultados_ocr.do [ostatnia konsultacja w listopadzie 2020]. 
27 Tamże. 
28Cyt. za: García Gutiérrez, E.V. Presencias femeninas en la vida y obra de Domenico Scarlatti, Quadrivium, 

Asociación Valenciana de Musicología, nr 5, 2014, https://avamus.org/es/presencias-femeninas-en-la-vida-y-

obra-de-domenico-scarlatti/. 

https://prensahistorica.mcu.es/es/consulta/resultados_ocr.do
https://prensahistorica.mcu.es/es/consulta/resultados_ocr.do
https://avamus.org/es/presencias-femeninas-en-la-vida-y-obra-de-domenico-scarlatti/
https://avamus.org/es/presencias-femeninas-en-la-vida-y-obra-de-domenico-scarlatti/


 

Inés Ruiz Artola 
 

188 

czesnych hiszpańskich kompozytorów29, by następnie przejść do nauki klawesynu. 
W tym zakresie Landowska była szczególnie wymagająca, widząc łatwość i talent, 
z jakim dziewczyna grała na nowym (i zarazem dawnym) instrumencie, i nawet 
nalegała, by miasto nabyło klawesyn, na którym Garrigues mogłaby ćwiczyć, i który 
pozostałby własnością urzędu miasta: „Byłoby naprawdę cudownie, gdyby rada miejska 
zdecydowała się kupić klawesyn dla Amparito; instrument ten mógłby ewentualnie 
należeć do konserwatorium, albo do rady miejskiej Walencji”30. Amparito Garrigues 
wystąpiła 2 lutego 1932 roku na Festiwalu Bachowskim organizowanym przez Société 
Philharmonique odbywającym się w sali Pleyel w Paryżu, gdzie dała swój pierwszy 
występ klawesynowy, jak czytamy w Le Menestrel z 12 lutego 1932 roku: „Parfois 
auddi Mme. Wanda-Landowska jouera avec quell-qu'un de ses éleves (...) et avec, de 
plus, Mlle. Amparo Garrigues, Le concertó en ré mineur. Ainsi apparaîtra la total 
réussite d'un très fécond enseignement, à la fois précis et évocateur”31. 

Jednak mimo talentu do klawesynu Garrigues i determinacji Landowskiej, by poszła 
w jej ślady, Amparo ze względów finansowych musiała skupić się na fortepianie 
i rozwijać karierę związaną z instrumentem, do którego publiczność była już przy-
zwyczajona i który gwarantował jej sukces. Jak sama przyznaje, jej nauczycielka była 
zawiedziona: 

„Instrument szedł mi naprawdę dobrze; za dobrze, bo Wanda zapragnęła, 
zamarzyła sobie, żebym zrezygnował z bycia pianistką i została klawesynistką. 

(…) Kontynuowałbym oba instrumenty, ale to był wydatek, na który nie 

mogłam sobie pozwolić. Uwierz, że przykro mi było tak bardzo rozczarować 

Wandę (...) Ona dobrze wie, że nie mogę się mu poświęcić, nie dlatego, że go 
nie lubię (bo to instrumentem, który nie uwodzi mas, ale uwiódł mnie samą), 

ale dlatego, że moja sytuacja nie pozwala mi przeznaczać pieniądze i czas na 

instrument, którego nawet sama nie mam, a przeznaczony jest dla nielicznej 

publiczności”32. 

Pomimo tej trudnej decyzji, Garrigues kontynuowała naukę u Wandy Landowskiej 
w Saint-Leu-la Fôret do 1934 roku. Przez kilka lat, idąc śladem swojej nauczycielki, 
łączyła repertuar fortepianowy z klawesynowym i odnosiła ogromne sukcesy w Hisz-
panii i za granicą. Później piastowała katedrę fortepianu w konserwatorium w swoim 
rodzinnym mieście. Niemniej jednak, spośród trojga uczniów, którym poświęciliśmy 
tutaj kilka stron, przypadek Amparo Garrigues pozostaje najmniej znany ze wszystkich 
i wymaga pogłębionych studiów. 

 
29 List Amparo Garrigues do Eduardo López-Chavarri. Saint-Leu-la Fôret [?], 1931. Cyt. za: Díaz Gómez; 

Galbis López dz. cyt., 1996 II, s. 189. 
30 List Wandy Landowskiej do Eduardo López-Chavarri. Saint-Leu-la Fôret, 18 VIII 1931. Cyt. za: Díaz 

Gómez; Galbis López dz. cyt., 1996: I, s. 192.; I, s. 312. Cytat w oryginale: „Ce serait vraiment merveilleux si 

la municipalité se décidait à acheter un clavecin à Amparito; cet instrument pourrait, éventuellement, 

appartenir soit au conservatoire, soit à la municipalité de Valencia”. 
31 „Pani Wanda Landowska kilka razy zagra z którymś ze swych (...), a ponadto z panią Amparo Garrigues 

koncert d-moll. Zobaczymy więc pełnię sukcesu bardzo owocnej nauki, zarówno precyzyjnej, jak 

i sugestywnej”. Cyt. za: Altomont C., Société Philharmonique de Paris. Festival de Bach. Wanda Landowska 

et son École, Le Ménestrel, Paryż, 12 II 1932, s. 73. Skonsultowano w archiwum cyfrowym Francuskiej 
Biblioteki Narodowej: https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5621645z/f11.item.zoom [ostatnia konsultacja 

w listopadzie 2020].  
32 List Amparo Garrigues do Eduardo López-Chavarri. Saint-Leu-la-Fôret, 22 XII 1931. Cyt. za: Díaz 

Gómez; Galbis López, dz. cyt., 1996: I, 192. 

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5621645z/f11.item.zoom
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5. Mamusia Rafaela Puyany 

Ostatni uczeń, o którym chcemy wspomnieć, uważany jest za ostatniego i najdłużej 

studiującego z licznej grupy wychowanków. Jesteśmy już w latach 50., artystka od 

dekady przebywa w Lakeville (Stany Zjednoczone), dokąd musiała uciec po niemieckiej 

inwazji na Francję w czasie II wojny światowej. Jest już artystką uznaną na obu 

kontynentach, a w „nowym świecie” dokonuje niezapomnianych nagrań w wytwórni 

RCA Victor33 i mimo swojego wieku – ponad 70 lat – z zaangażowaniem wciąż 

koncertuje, nagrywa i uczy. Do jej domu w Lakeville nadal przybywają studenci 

z całego świata, a wśród nich młody i utalentowany Kolumbijczyk, który wkrótce po 

poznaniu Landowskiej i rozpoczęciu u niej nauki postanawia przenieść się tam i przez 

8 lat studiuje u mistrzyni.  

Wanda Landowska i Rafael Puyana spotkali się w 195034 roku; jak mówi sam 

Puyana: „Kiedy poznałem Wandę Landowską, miała już 73 lata, ale mimo wieku 

zachowała zaskakującą energię, jasność myśli i zdolność analizy. (…)”. Mimo, że 

pierwsze ich spotkanie 16 marca 1950 roku 35 nie było wcale udane, Rafael Puyana stał 

się jednym z ulubionych uczniów Landowskiej i systematycznie odbywała z nim 

regularnie zajęcia, czym miał prawo czuć się wyróżniony, ponieważ wówczas nie było 

to już częste36.  

Relacja mistrz-uczeń stała się bardzo bliska, a Puyana stosunkowo szybko 

zdecydował się zrezygnować z Konserwatorium Bostońskiego, by osiedlić się 

w Lakeville i rozpocząć regularne studia u Landowskiej. Ten kurs dla niej okaże się 

ostatnim w życiu, a dla obiecującego ucznia stanie się odkryciem i objawieniem. Puyana 

pamięta jak wymagająca była Landowska i jak ciężko musiał pracować, co w zasad-

niczy sposób pomogło mu w rozwoju artystycznym:  

„Wanda Landowska nauczyła mnie skromności i pokazała mi, że droga, którą 
dotychczas szedłem jest ślepym zaułkiem. Było to dla mnie strasznym 
szokiem i zmusiło mnie do uczenia się od nowa, omawiania różnych koncepcji 
ułożenia dłoni i radzenia sobie z fizycznymi słabościami niektórych palców. 
Pomogła mi zbudować solidną dłoń, o niezależnych palcach na tyle silnych, 
żeby nigdy nie kompensować ich słabości ciężarem ręki czy ciała. Landowska 
mawiała: „Palce to żołnierze dowodzeni przez generała, którym jest głowa” 
i dla ich wzmocnienia stosowała bardzo zróżnicowane ćwiczenia. Studenci, 
którzy pracowali z nią przed wojną, spędzali cały miesiąc tylko na 

 
33 Spośród nich dla samej Landowskiej wyjątkowy był El Clave Bien Temperado, nagranie z 1954 

zremasteryzowane w 1988 w RCA Victor, którego kopię posiadamy dzięki uprzejmości prof. Aliny 

Ratkowskiej z Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie.  
34 Puyana R., Wanda Landowska, s. 56-58. Wycinek prasowy bez podanego miejsca i daty druku, Archivo 

Manuel de Falla (dalej (AMF), Archivo Personal de Rafael Puyana, pudło 95. Cyt. za: Arjona, M.V. El 

aprendizaje de Puyana con Wanda Landowska en Lakeville (Connecticut), Cuadernos de Música 

Iberoamericana, vol. 32, styczeń-grudzień 2019, s. 293-316.  
35 List Denise Restout do Rafaela Puyana, Lakeville, 9-3-1950. „Dear Mr. Puyana: Madame Landowska 

wishes me to thank you for your letter of February 21. She will be glad to see you and work with you here in 

Lakeville on Thursday March 16th. Are you coming by train or by car? Would you please phone me next 

Monday or Tuesday (preferably in the evening) to let me know if March the 16th is convenient for you and at 
what time you could arrive in Lakeville. […] Looking forward to meeting you soon, I am, Sincerely yours, 

Denise Restout, Secretary”. Cyt. za: Arjona M.V. dz. cyt. El aprendizaje de Puyana…, s. 296.  
36 Cash A., Wanda Landowska and the Revival of the Harpsichord: a Reassessment, University of Kentucky 

1990, s. 177.  
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wykonywaniu ćwiczeń. W moim przypadku ta zabawa trwała długo, ale 
połączona była z pracą muzyczną, która pozwoliła mi obserwować zalety 
techniki, którą nabywałem. (...) Nigdy nie czułem się uwięziony przez jej 
naukę, wręcz przeciwnie, popychała mnie do tworzenia i odnajdywania 
samego siebie”37. 

Dalej czytamy fragment o procesie uczenia się z Wandą Landowską, o skrupu-
latności jakiej wymagała i o tym, jaki ślad w nim pozostawiła: 

„W partyturze Wanda Landowska widziała wszystko i często szła dalej niż 
ogólnikowo wskazywał sam tekst. Nauczyła mnie oceniać, analizować 
i wybierać. Ogólnie rzecz biorąc, wielu uczniów ma do czynienia z nauczy-
cielami, którzy grają nie będąc w stanie wyjaśnić ani przeanalizować tego, co 
robią. Uczniowie naśladują ich instynktownie i zadowalają się przybliżonymi 
wyjaśnieniami. Wanda Landowska, gdy napotkała problem techniczny, do-
kładnie wiedziała, gdzie leży błąd, a przede wszystkim rozumiała przyczynę 
trudności i wiedziała jak ją usunąć. Mogła wdawać się w dyskusje na temat 
historycznej aplikatury, ale jeżeli nie dawała ona dobrych rezultatów, to 
szukała praktycznych rozwiązań. Do dziś zachowałem wiele jej nauk: zamiło-
wanie do rytmu, pewien sposób atakowania klawiatury, klarowność frazowania, 
poszukiwanie pięknego dźwięku dla każdej nuty i akordu. Jest wiele rzeczy, 
które Wanda Landowska wiedziała, a których istnienia dzisiejsza młodzież 
nawet nie podejrzewa (...)”38. 

Nauka u Landowskiej przedłużyła się o kilka lat, klawesynista pracował sumiennie 
i z wielkim zaangażowaniem, aż do uzyskania pożądanych rezultatów. Wanda napisała 
do rodziny Puyany, chcąc poinformować ją o postępach młodego człowieka, z których 
była wyraźnie dumna: 

„Miło mi powiadomić, że Pana syn pracuje wykazując się inteligencją 
i entuzjazmem dla swojej sztuki, co sprawia mi wielką radość. Nic więc 
dziwnego, że robi tak niezwykłe postępy. Przygotowujemy bardzo piękny 
program na jego recital, który odbędzie się w maju w Hartford. Gdy tylko 
program ten zostanie ostatecznie ustalony, Rafael go Panu prześle”39. 

Przy innej okazji klawesynistka otwarcie wyraża swoją radość z niesamowitych 
postępów ucznia, dzieląc się z ojcem Puyany takim komentarzem:  

 
37 Puyana R., Wanda Landowska, s. 56-58. Wycinek prasowy bez podanego miejsca i daty druku, Archivo 

Manuel de Falla (dalej (AMF), Archivo Personal de Rafael Puyana, pudło 95. Cyt. za: Arjona M.V. dz. cyt., 

El aprendizaje de Puyana….., s. 299.  
38 Tamże. 

 39 List Wandy Landowskiej do rodziny Rafaela Puyana. 31-12-1953, s. l. „Je suis heureuse de pouvoir vous 

dire que votre fils travaille avec une intelligence et un enthousiasme pour son art qui me rendent beaucoup de 

joie. Aussi, il ne faut pas s’étonner que ses progrès soient extraordinaires. Nous préparons un très beau 
programme pour son récital qui aura lieu en Mai à Hartford. Dès que ce programme sera complètement fixé, 

Rafael vous l’enverra. Une grande partie sera consacrée à la musique espagnole et en particulier à Scarlatti. 

Rafael sent la musique de Scarlatti d’une façon très intense et je suis sûre qu’il jouera très bien. Il paraît qu’à 

la suite d’une fausse nouvelle vous aviez cru que Rafael passerait ses vacances ailleurs. Je ne saurais vous 
décrire combien il a été profondément affecté que vous ayez pu croire une chose pareille. Comment – alors 

que ce garçon travaille avec un zèle exemplaire – avez-vous pu ajouter foi à un racontar aussi 

invraisemblable? J’avoue que moi-même j’en suis restée fort surprise”. Arjona M.V. dz. cyt. El aprendizaje 

de Puyana…, s. 302.  
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„Ale to, co najbardziej mnie ucieszyło, to uświadomienie sobie niezwykłych 

postępów Rafaela. Pracował z przykładną powagą, entuzjazmem i inteligencją. 
Ma doskonałą technikę i wiedzę o obu klawiaturach i pedałach. Zawsze 

uważałam muzykalność i naturalne uzdolnienia Rafaela za wyjątkowe, ale 

szybkość, z jaką rozwijają się jego umiejętności, sprawia mi radość”40. 

Rafael Puyana stał się więc nie tylko jednym z ulubionych uczniów Landowskiej, 

ale traktowała go jak własnego syna. W jednym z wywiadów, jakich udzielił, ciepło 

wspomina spacery, na które razem chodzili i w czasie których dowiedział się tylu 

rzeczy: 

„Tak, towarzyszyłem jej w codziennych spacerach po małej starej drodze, 
Beldo Road, na wzgórzu, gdzie powietrze i widok przyrody dawały jej siłę 

i ochotę do grania na klawesynie lub nagrywania do wczesnych godzin 

rannych. Prowadziła ożywioną rozmowę, bardzo emocjonalną, zawsze 
szukając odpowiedniego słowa, aby wyrazić myśl, którą chciała mi przekazać. 

Wanda lubiła analizować innych genialnych artystów, których poznała, często 

dzieliła się komentarzami i obserwacjami na temat ich sztuki, ich osobowości, 

ich najważniejszych aspektów. Być może o podnoszeniu poziomu artystycz-
nego więcej nauczyłem się na tych właśnie spacerach, niż w tych wszystkich 

szkołach i konserwatoriach, w których studiowałem. Czy wie pan, panie 

Marty, że jest tylko jeden sposób nauki aby stać się artystą? To nauka u boku 

tego, który już nim jest”41. 

Puyana karierę klawesynisty rozpoczął w 1957 roku, niewątpliwie sprzyjała jej 

wizytówka ucznia legendy, jaką była i jest Wanda Landowska. Puyana dał niezliczone 

recitale, a w jego równie obszernej dyskografii wyróżniają się nagrania tych utworów, 

które wcześniej zarejestrowała jego mistrzyni, jak choćby Wariacje Goldbergowskie. 

Jest to spuścizna, którą musimy teraz zgłębiać w miarę jak pudła i dokumenty złożone 

po śmierci artysty w Archiwum Manuela de Falla są otwierane i katalogowane. Dzięki 

tej cennej dokumentacji będziemy mogli uzupełnić posiadaną wiedzę, natomiast już 

dziś wiemy na pewno, że Puyana był jednym z najwybitniejszych uczniów Lan-

dowskiej i że dzięki niemu, dzięki jego późniejszym klasom mistrzowskim, koncertom 

i nagraniom, spuścizna polskiej klawesynistki dotrwała do dzisiaj. 

  

 
40 List Wandy Landowskiej do Ernesto Puyana, Londyn, 1-6-1953. „Mais ce qui m’a donné la plus grande 

joie, c’est de constater les progrès immenses de Rafael. Il travaille avec un sérieux, un enthousiasme et une 
intelligence exemplaires. Sa technique et sa connaissance de ses deux claviers et des pédales sont 

remarquables. J’ai toujours trouvé que la musicalité et les dons naturels de Rafael étaient exceptionnels, mais 

la rapidité avec laquelle ses dons se développent est pour moi une joie”. Cyt. za Arjona M.V. dz. cyt., El 

aprendizaje de Puyana, s. 302. 
41 Marty D., de Rubercy E., Le témoignage de Rafael Puyana…, p. 6. W oryginale : „Qui, je l’accompagnais 

dans des promenades jour lanières sur une petite route éloignée Beldo Road au soum met d’une colline où 

l’air et la vue de la nature lui donnaient force et envie de jouer du clavecin, ou d’enregistrer jusqu’aux petites 

heures du matin. Elle avait une conversation animée, très émotive, toujours cherchant le mot précis pour 
exprimer l’idée qu’elle voulait me communiquer. Wanda aimait analyser d’autres artistes de génie qu’elle 

avait connus, me faisant souvent des commentaires et des observations sur leur art, leur personnalité et leur 

côté essentiel. J’ai peut-être appris plus de choses sur la hauteur d’un niveau artistique dans ces promenades 

que dans tant d’écoles”. Cyt. za: Arjona M.V. dz. cyt. El aprendizaje de Puyana….s. 307.  
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6. Ostatnia myśl 

Są to „tylko” trzy przypadki spośród rzeszy uczniów, których Wanda Landowska 

kształciła przez całe życie, a jej rygorystyczne, a jednocześnie serdeczne podejście 

wielu z nich zagwarantowało sukces i pozwoliło zachować spuściznę klawesynistki.  

Chociaż, jak podkreśla Enma Virginia García Gutiérrez42, repertuar, który Landowska 

i jej uczniowie dogłębnie opracowali, w tamtych czasach kojarzył się bardziej z reper-

tuarem kobiecym niż męskim (oczywiście według ówczesnych określeń), to jednak 

uczniowie, którzy się wybili i do dziś są znani, to mężczyźni. Zachodzi tu pewna 

sprzeczność, a może jednak nie, ponieważ historia w dalszym ciągu określa pewne 

normy, według których sukces kobiety i mężczyzny nie jest akceptowany w taki sam 

sposób. Ci trzej przedstawieni tu wychowankowie Landowskiej mogą posłużyć za 

przykład: podczas gdy Iturbi i Puyana zrobili wielką karierę i znajdujemy liczne źródła 

na ich temat, to Amparo Garrigues pozostała całkowicie w cieniu, mimo że te nieliczne, 

przytoczone przez nas wiadomościach i artykuły wskazują, że artystka od wczesnych 

lat cieszyła się uznaniem, i że właśnie dlatego udało jej się zostać uczennicą słynnej 

polskiej klawesynistki. 

Artykuł ten jest próbą równego potraktowania trzech błyskotliwych wykonawców, 

których łączy jedna nauczycielka – Wanda Landowska, a także próbą przywrócenia 

wartości historycznym postaciom, które popadły w zapomnienie, wśród których 

większość stanowią kobiety. Na szczęście nie stało się tak w przypadku Landowskiej, 

jednak jak widać Garrigues to się nie udało.  

Ukazaliśmy również związki Landowskiej z Hiszpanią, krajem, który od pierwszych 

występów witał ją z wielkim aplauzem i pochwałami ze strony wyspecjalizowanych 

krytyków. Według Denise Restout, Hiszpania była w sposób szczególny przyjazna 

Landowskiej, ponieważ klawesyn miał brzmienie podobne do naszego najsłyn-

niejszego narodowego instrumentu – gitary43, choć jest też prawdą, że polemizowała 

z autorami takimi jak Joaquín Nin, torując drogę szkole zwolenników klawesynu 

i szkole zwolenników fortepianu. W każdym razie Landowska została ciepło przyjęta 

w Hiszpanii, umiała też odwzajemnić się koncertami, wizytami, publikacjami i kształ-

ceniem studentów pochodzących z tego kraju lub ściśle z nim związanych. Opuszczając 

sferę anegdot i porzucając opowieści o gitarach i polemikach, warto zwrócić uwagę, że 

istnieje wiele źródeł odnoszących się zarówno do działalności Landowskiej w Hiszpanii, 

jak i do jej bliskich związków z Francją. Co ciekawe, do dziś nie zostały one dogłębnie 

przeanalizowane, a o zbadanie aż się proszą. Pogłębienia i rozwinięcia wymagałaby 

już sama treść tego artykułu. Jak już wspomnieliśmy, na przykład archiwum Puyana 

przechodzi obecnie etap katalogowania – z pewnością można odnaleźć tam jeszcze 

wiele ciekawych wskazówek. Wiele też mogłyby nauczyć nas studia nad Amparo 

Garrigues – niesłusznie zapomnianą „hiszpańską Landowską”. Ważne wnioski 

płynęłyby także z gruntownego przeanalizowania bogatych archiwów prasowych 

dotyczących Landowskiej w Hiszpanii. Byłby to materiał do napisania jeszcze wielu 

rozdziałów. Niniejsza publikacja ma na celu podkreślenie ważnej roli Landowskiej 

jako przewodniczki, mentorki i inspiracji dla wielu bliskich nam czasowo artystów –  

 
42 García Gutiérrez E.V., Presencias femeninas en la vida y obra de Domenico Scarlatti, Quadrivium, 

Asociación Valenciana de Musicología, nr 5, 2014. 
43 Restout D., Hawkins R. (ed.), Landowska on Music, Stein and Day, New York 1964, s. 16.  
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to oni przekazali nam jej spuściznę. Zbadanie ich dorobku przybliżyłoby nas do 

zrozumienia wagi Landowskiej w historii muzyki w skali międzynarodowej – jej 

wielkiego wkładu w „odzyskanie” muzyki dawnej i w przywrócenie klawesynowi 

należnego mu miejsca. 
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Streszczenie 

W spuściźnie klawesynistki Wandy Landowskiej możemy wskazać wiele aspektów i kluczowych elementów: 

legendarne recitale na całym świecie, poświęcone jej niezliczone artykuły prasowe pełne pochwał, słynne 
nagrania nierejestrowanej dotychczas muzyki, teksty o muzyce dawnej i klawesynie, ale również plejada 

uczestników kursów mistrzowskich, późniejszych kontynuatorów jej szkoły interpretacji, a więc praca 

pedagogiczna, która utrwaliła spuściznę artystki. Z tego grona chcemy przedstawić trzech hiszpańsko-

języcznych studentów, ze względu na bliskie związki Landowskiej z Hiszpanią, a także dlatego, że uczyła 
ich w trzech najważniejszych okresach swego życia i kariery. José Iturbi – bardzo młody uczeń równie 

młodej wówczas Landowskiej, w Paryżu, na początku ubiegłego wieku. Amparo Garrigues – jedna 

z wybitnych studentek w Saint Leu-de-la Foret, w latach 30. I Rafael Puyana – uważany za ostatniego 

i najdłużej kształcącego się u Landowskiej, w Lakeville, w latach 50. Zapoznanie się z ich wspomnieniami 
i dalszą karierą pozwala lepiej zrozumieć dydaktykę Landowskiej i jej znaczenie, a także przypomnieć 

wielką karierę artystki będącej ważnym punktem odniesienia w historii muzyki. 

Słowa kluczowe: Landowska, klawesyn, fortepian, uczniowie, Iturbi, Garrigues, Puyana, Polska, Paryż, 

Saint-Leu-la-Fôret, Lakeville 
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Aleksandra Bak-Zawalski 1  

 „Betrayal begins at home” –  

matki i córki w kontekście doświadczenia Holocaustu 

1. Problematyczna relacja matka-córka w dyskursie filozoficzno-

feministycznym 

 Weiter leben/Żyć dalej (1992) autorstwa urodzonej w 1931 roku w Wiedniu pisarki 

żydowskiego pochodzenia Ruth Klüger, pokazuje, jak istotna w życiu kobiety jest 

relacja matki z córką i jak destrukcyjna może być despotyczna więź, uzurpacyjna 

miłość matczyna. Ruth Klüger pokazuje, jak ważną rolę odegrała relacja matka-córka 

i jak rozwijała się ona w kontekście wydarzeń związanych z Holocaustem i przede 

wszystkim, jakie konsekwencje wynikają z takiej relacji w obliczu dożywotniej traumy 

spowodowanej ludobójstwem.  

Dzieło Klüger można umiejscowić między ‚nienawiścią do matki‘ a ‚tęsknotą za 

nią‘. U Klüger widać, że córka chce zdystansować się od biologicznej matki, że własna 

matka jawi się jako osoba ‚zła‘ oraz, że autorka konfrontuje własną matkę z wyobra-

żeniem o matce idealnej, którą to ostatecznie córka odnajduje w innych kobietach. 

W ten sposób pokazuje, jak można inaczej myśleć o relacji między matką a córką. 

Równocześnie unaocznione zostają wszelkie konsekwencje wiążące się z bez-

pośrednią i pośrednią traumatyzacją tej więzi przez Holocaust, przy czym tematem 

szerokich rozważań stają się różnorodne „mechanizmy wyzyskiwania”2 córki przez 

matkę.  

Elisabeth Bedinter wysunęła hipotezę, że miłość matczyna nie jest naturalnym 

instynktem kobiecym, a zatem nie stanowi nic oczywistego czy naturalnego. Ta fran-

cuska filozof twierdzi, że instynkt matczyny nie istnieje, bo matka „uczy” się miłości 

do swojego dziecka, przy czym ważną rolę odgrywa tu wiele aspektów zewnętrznych. 

Badinter jest zdania, że miłość matki do dziecka jest konstruktem, historycznie 

zmiennym zachowaniem społecznym, zmiennym uczuciem, a zatem:  

„nie jest częścią składową natury kobiecej, tylko uczuciem człowieka, które 

może być obecne w różnym stopniu albo nieobecne. Macierzyństwo można 

rozumieć bardzo różnie, a różny sposób postępowania ludzi z dziećmi 
w różnych epokach i społecznościach pokazuje, że istnieje wiele możliwych 

rozwiązań w kwestii wychowywania dzieci”3. 

Hipoteza Badinter jest co prawda kontrowersyjna, ale spójna z przemyśleniami 

Carmel Finnan, które znajdują potwierdzenie w kobiecej literaturze holocaustowej: 

„Przedstawiony [w literaturze holocaustowej] obraz kobiet, szczególnie matek, ilustruje 

dylemat moralny specyficzny dla płci – obowiązek matki wobec swoich dzieci, który 

 
1 Aleksandra.Bak@germanistik.uni-giessen.de, Arbeitsstelle Holocaustliteratur, Institut für Germanistik, 
Justus-Liebig-Universität Gießen. 
2 Zgodzay M., Ein Stück über Mutter und Vaterland, in einem Interview mit Hofmann T.: 

http://novinkiblog.wordpress.com/2011/01/21/, 18.05.2013. 
3 Hyman P., Elisabeth Badinter, Jewish Women’s Archives.  

mailto:Aleksandra.Bak@germanistik.uni-giessen.de
http://novinkiblog.wordpress.com/2011/01/21/


 

„Betrayal begins at home” – matki i córki w kontekście doświadczenia Holocaustu 
 

197 

jest sprzeczny z własnym instynktem samozachowawczym – a nie jest, jak macie-

rzyństwo często bywa interpretowane, dowodem kobiecej troski albo kobiecej 

bezbronności”4. Klüger w swoich tekstach, na podstawie osobistych doświadczeń 

poddaje krytycznej dyskusji postrzeganie idealnej matki przez kulturę, relatywizuje 

i dekonstruuje je. Lektura jej tekstów unaocznia, że sformułowania, jak m.in. te, 

autorstwa Eduarda Sprangla, nie definiują już w adekwatny sposób tak bardzo różno-

rodnej, problematycznej relacji: „Kobieta z natury wnosi macierzyństwo, instynkt 

opiekuńczy, chęć do przyczynienia się do wzbogacenia życia”5. 

W odniesieniu do wydarzeń wojennych nauki psychologiczne podają, że sposób 

zachowania rodziców ma wpływ na dzieci. Córka z Weiter leben nigdy nie czuła się 

u boku matki bezpieczna. W przypadku Klüger mamy do czynienia z traumą dotykającą 

umiejętności przywiązania w relacji. Według K. Grossmann i K.E. Grossmann taka 

trauma występuje, „gdy potrzeba ochrony i opieki dziecka jest niespełniana lub 

naruszana przez samego opiekuna, przykładowo wskutek zaniedbania lub nadużycia ze 

strony opiekuna, emocjonalnego […] wyzyskiwania dziecka”6. 

2. Matka i córka w cieniu Holocaustu w literaturze wspomnieniowej 

Ruth Klüger 

 W tekstach Klüger postać matki zostaje, mimo powszechnie zakorzenionego 

w społeczeństwie konsensusu, że matkę należy szanować, mniej czy bardziej‚ zdjęta 

z piedestału‘. Wobec powyższego przedmiotem rozważań staje się „tyrania” byłych 

ofiar, przełamana zostaje tendencja do sakralizacji ofiar Holocaustu. 

Literatura holocaustowa tej autorki stanowi zatem nie tylko sposób na poradzenie 

sobie z przeszłością, czy rozliczenie z doświadczeniem Holocaustu, stanowi również – 

albo przede wszystkim – rozliczenie z własną matką. Klüger zaprzecza powszechnemu 

stereotypowi, że cierpienie zawsze łączy ludzi, nawet w zagrażających życiu sytuacjach 

ludzie doświadczają konfliktów, podobnie jak w „normalnych” czasach. Klüger 

w weiter leben raczej nie wstrzymuje się z krytyką wyrażaną wobec własnej matki, 

nieustannie manifestuje niezrozumienie dla jej zachowań. Za to bardzo sentymentalnie 

i ciepło szkicuje obraz przyjaźni kobiecej. Klüger nie wiąże rodziny ze szczęściem. 

Klüger w teorii dopuszcza możliwość, że doświadczenie Auschwitz ma potencjał do 

wzmocnienia i scalenia więzi rodzinnych. Jednak w Weiter leben bez ogródek 

kategoryzuje taką możliwość jako „sentymentalny nonsens”, bazujący „na fatalnym 

wyobrażeniu o oczyszczeniu przez cierpienie”7, podczas gdy więzi rodzinne zostają 

przecież rozerwane przez wojnę:  

 
4 Finnan C., „Ein Leben in Scherben”: Geschlechterdifferenz als Erinnerungsform bei Cordelia Edvardson 

und Ruth Klüger, [w:] Günter M. (red.), Überleben schreiben. Zur Autobiographik der Shoah, Königshausen 

& Neumann Würzburg 2002, s. 167. 
5 Badinter E., Der Konflikt. Die Frau und die Mutter, C.H. Beck, München 2010. 
6 Spranger E., Kultur und Erziehung. Gesammelte pädagogische Aufsätze, Leipzig 1928, s. 228. (cyt. za:) 

Bramberger A., Das Lächeln der Mutter auf den Lippen der Tochter, Mutter-Tochter-Beziehungen, Centaurus 

Verlag, Herbolzheim 2007, s. 29. 
7 Grossmann K., Grossmann E., Elternbindung und Entwicklung des Kindes in Beziehungen, [w:] Herpertz-

Dahlmann B., Resch F., Schulte-Markwort M., Warnke A. (red.), Entwicklungspsychiatrie. 

Biospychologische Grundlagen und die Entwicklung psychischer Störungen, Schattauer, Stuttgart/New York 

2003, s. 128.  
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„W zaciszu czterech ścian i w odniesieniu do siebie samego prawie każdy wie, 

jak to naprawdę jest: tam, gdzie trzeba wziąć więcej na swoje barki, również 
tolerancja wobec bliźnich – tak czy inaczej zawsze wątpliwa – przemienia się 

w wyświechtany frazes, a więzy rodzinne stają się coraz bardziej kruche. 

Doświadczenie uczy, że podczas trzęsienia ziemi tłucze się więcej porcelany 

niż zazwyczaj”8. 

Klüger opowiada swoją historię z perspektywy sześćdziesięcioletniej kobiety, która 

doświadczyła Auschwitz, będąc małą dziewczynką i to „dzieciństwo kobiece”9 Klüger 

odbiera jako klątwę, nie tylko w kontekście jej życia w Holocauście10. Klątwę tę 

rozpatruje w odniesieniu do różnych aspektów życia kobiety i taką klątwę rozumie ją 

jako bycie kobietą, przedmiotowa klątwa towarzyszy jej przed, w trakcie i po Auschwitz. 

Dorośli nie są wobec dziewczynki wyrozumiali, nie są jej ostoją, nie dają psychicz-

nego wsparcia, pozytywnej emocjonalnej uwagi, nie zapewniają prawdziwej, pełnej 

zaufania komunikacji. Za to przejawiają brak akceptacji dla zachowań dziewczynki, 

oferują dekonstruktywną krytykę. Rodzina jest wobec niej nastawiona ambiwalentnie, 

jest zdystansowana, obojętna, bazuje na strukturach hierarchicznych, autorytaryzmie 

rodzicielskim, wychowaniu przez dyscyplinę, wprowadzaniu licznych zakazów, nieuf-

ności, psychicznym zaburzeniu matki, utracie zaufania itp. Jej rodzina już przed wojną 

nie wywiązała się ze swojej ochronnej roli wobec dziewczynki. Rodzina jest postrze-

gana przez Ruth Klüger raczej jako źródło wielu konfliktów, nerwic, jako synonim 

postaw ambiwalentnych, które w znaczący sposób wpłynęły na jej dalsze życie. 

Dziewczynka w relacji z rodzicami czuła się wyobcowana. Obecność rodziców ma 

jedynie wymiar zewnętrzny. Tak też doświadczenie cierpienia nie wiąże się bezpo-

średnio z wojną, bo u ofiar-dzieci raniące okazały się być same napięcia wewnątrz 

rodziny. Poniżanie w gronie rodzinnym jest dalece traumatyzujące. W krytycznej 

sytuacji Holocaustu dziewczynka czuła się osamotniona, opuszczona. Już w wieku 

dziecięcym doświadczyła nierówności płciowej w ramach struktur rodzinnych. Jej brat 

był w rodzinie uprzywilejowany, ona natomiast – jako dziewczynka – często była 

tylko‚ tolerowana‘ i w dużej mierze dyskryminowana. Wynika z tego, że dziewczynka 

przed tym, jak stała się ofiarą dalekosiężnego reżimu hitlerowskiego, w pewnym sensie 

„już była ofiarą ‚starszych osób”, które „opuściły ją”11 już na samym początku. Jeszcze 

zanim staje się – jako jedenastolatka – ofiarą samowoli reżimu hitlerowskiego, czuje się 

podporządkowana absolutystycznym roszczeniom matki: „Jej dolą jest bycie córką tej 

matki […]”12. Matka nie wysłała jej do Palestyny, mimo że nadarzyła się ku temu 

okazja. Ruth Klüger przez dziesiątki lat nie mogła znaleźć usprawiedliwienia dla tej 

decyzji, o czym wspomina też w „weiter leben”: „Nigdy jej tego nie wybaczyłam. 

 
8 Ruth Klüger: weiter leben. Wallstein, Göttingen 1992. 
9 Ruth Klüger: weiter leben. Wallstein, Göttingen 1992. 
10 Ruth Klüger: weiter leben. Wallstein, Göttingen 1992. 
11 Grossmann K., Grossmann E., Elternbindung und Entwicklung des Kindes in Beziehungen, [w:] Herpertz-

Dahlmann B., Resch F., Schulte-Markwort M., Warnke A. (red.), Entwicklungspsychiatrie. 

Biospychologische Grundlagen und die Entwicklung psychischer Störungen, Schattauer, Stuttgart/New York 
2003, s. 128.  
12 Heidelberger-Leonard I., Ruth Klüger weiter leben – ein Grundstein zu einem neuen Auschwitz-»Kanon«?, 

[w:] Brease S., Gehle H., Kiesel D., Loewy H. (red.), Deutsche Nachkriegsliteratur und der Holocaust, 

Campus Frankfurt/Main & New York 1998, s. 161. 
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Mogłabym zostać zupełnie inną osobą, gdyby tylko wzięła pod uwagę moje zdanie, 

gdyby nie potraktowała mnie jak swoją własność”13. 

Po zamordowaniu ojca przez hitlerowców, matka i córka były pozostawione same 

sobie. U boku matki Ruth doświadcza „znaczących sytuacji życiowych”14, wspólnie 

z nią przeżywa piekło Holocaustu. Relację tę Ruth Klüger określa jako „wzajemną 

neurozę matki i córki”15 Walter Hinck mówi w tym kontekście nawet o „zatruciu” tejże 

relacji16. W Auschwitz okazało się, jak fatalne w skutkach mogło być utracone jeszcze 

we Wiedniu zaufanie do matki. Podczas jednej z selekcji w Auschwitz, matka próbowała 

namówić córkę do podania się za piętnastolatkę. Ale słowa matki nic dla niej nie 

znaczyły, z uwagi na brak zaufania do matki, dziewczynka nie posłuchała jej rady. Ruth 

paradoksalnie reaguje dopiero na tą samą, ratującą życie sugestię, gdy ta wychodzi od 

nieznajomej szrajberki – więźniarki funkcyjnej. Ten istotny dla więzi pomiędzy 

kobietami kryzys zaufania, który mógł zakończyć się w Auschwitz tragicznie, ma 

związek z pewnym wyjściem do kina jeszcze w Wiedniu. Irene Heidelberger-Leonard 

interpretuje wspomniany w „Weiter leben” film o Królewnie Śnieżce na dwóch 

płaszczyznach (film został wyświetlony w 1940 roku w Wiedniu i Żydom oczywiście 

odmówiono możliwości wejścia); z jednej strony Ruth po raz pierwszy odczuła 

zagrożenie egzystencjalne w związku z niebezpiecznym zachowaniem dziewczynki 

aryjskiej skierowanej wobec niej, z drugiej strony bajka ta stanowi dla niej „podwójną 

alegorię”, bo „nie tylko rywalizacja między córką a (przyszywaną) matką stanowi 

projekcję konfliktów z własną matką, bajka ta, jak pisze Klüger, staje się dla niej też 

alegorią rasowego wyobcowania”17. Ta straszliwa scena kinowa jest dla Klüger 

traumatyzująca. Odzwierciedla ona brak psychicznej dostępności matki. Sytuacja ta 

antycypuje kontynuowany przez całe życie kryzys zaufania do autorytetu matki. 

Klüger wspomina: 

„Była niedziela, znano nas w sąsiedztwie, więc pójście do kina stanowiło 

pewne wyzwanie. Matka uważała, że nikt nie będzie się zastanawiał nad tym, 

czy w sali jest o jedno dziecko więcej czy mniej, i dała mi do zrozumienia, że 
z jednej strony traktuję siebie zbyt poważnie, z drugiej jestem zaskakująco 

bojaźliwa. Z tym nie mogłam się pogodzić. Podjęłam męską decyzję 

i postanowiłam zobaczyć Królewnę Śnieżkę”18. 

 
13 Grossmann K., Grossmann E., Elternbindung und Entwicklung des Kindes in Beziehungen, [w:] Herpertz-
Dahlmann B., Resch F., Schulte-Markwort M., Warnke A. (red.), Entwicklungspsychiatrie. 

Biospychologische Grundlagen und die Entwicklung psychischer Störungen, Schattauer, Stuttgart/New York 

2003, s. 128.  
14 Noll M., Ruth Klüger weiter leben – Eine Jugend. Eine Buchbesprechung, [w:] Initiative Sozialistisches 
Forum, Institut für Sozialkritik Freiburg, http://www.ca-ira.net/isf/beitraege/noll-klueger.html, 15.09.2020. 
15 Grossmann K., Grossmann E., Elternbindung und Entwicklung des Kindes in Beziehungen, [w:] Herpertz-

Dahlmann B., Resch F., Schulte-Markwort M., Warnke A. (red.), Entwicklungspsychiatrie. 

Biospychologische Grundlagen und die Entwicklung psychischer Störungen, Schattauer, Stuttgart/New York 
2003, s. 128.  
16 Noll M., Ruth Klüger weiter leben – Eine Jugend. Eine Buchbesprechung, [w:] Initiative Sozialistisches 

Forum, Institut für Sozialkritik Freiburg, http://www.ca-ira.net/isf/beitraege/noll-klueger.html, 15.09.2020. 
17 Ruth Klüger: weiter leben. Wallstein, Göttingen 1992. 
18 Grossmann K., Grossmann E., Elternbindung und Entwicklung des Kindes in Beziehungen, [w:] Herpertz-

Dahlmann B., Resch F., Schulte-Markwort M., Warnke A. (red.), Entwicklungspsychiatrie. 

Biospychologische Grundlagen und die Entwicklung psychischer Störungen, Schattauer, Stuttgart/New York 

2003, s. 128.  

http://www.ca-ira.net/isf/beitraege/noll-klueger.html
http://www.ca-ira.net/isf/beitraege/noll-klueger.html
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Jak się okazało, matka zupełnie myliła się w ocenie sytuacji. Ruth była oburzona 

zachowaniem matki. Własna matka tak dalece ją rozczarowała, że po tym 

doświadczeniu już nigdy nie była w stanie jej zaufać: 

„Jednakże, aby nie zwracać na siebie uwagi, wybrałam najdroższe miejsce, lożę 
i właśnie przez to znalazłam się między dziewiętnastoletnią córką piekarza 

z sąsiedztwa, zadeklarowanego nazistę. Przez cały seans oblewały mnie siódme 

poty i nigdy wcześniej ani później nie zapamiętałam tak niewiele z jakiego-

kolwiek filmu. Siedziałam jak na szpilkach, skupiając się na pytaniu czy córka 
piekarza rzeczywiście patrzy na mnie wilkiem. Poniżające zachowania 

macochy Śnieżki zlały mi się w jedną przeżutą bryję nieprawdziwych zło-

śliwości, podczas gdy to ja, a nie żadna królewna, siedziałam uwięziona 
w prawdziwym potrzasku.  

 

Dlaczego nie wstałam i nie wyszłam? Być może ze względu na matkę? A 

może ze strachu, nie mogąc zebrać myśli. Kiedy w Sali zrobiło się jasno […] 
[córka piekarza] popatrzyła na mnie surowo. Tak jak się obawiałam, zastawiła 

na mnie pułapkę. To był czysty terror. Zwróciła się do mnie pewnie, 

w poczuciu aryjskiego pochodzenia, i zapewne najsubtelniejszą literacką 
niemczyzną, jak przystało dziewczynie z BDM: – Wiesz, że tacy jak ty nie 

mają tu czego szukać? Żydom wejście jest prawnie zabronione. […] Stałam 

z szeroko otwartymi oczyma, połykając łzy. …Odniosłam wrażenie, że po 

matce mogę się spodziewać tylko złych rad”19. 

Jennifer Taylor również porusza tematykę takiej neurozy matki i córki wyko-

rzystując symbolikę bajkową, w której Ruth Klüger przypomina Królewnę Śnieżkę, 

a jej matka złą macochę, która świadomie wpędza dziecko w sytuację zagrożenia życia:  

„Kluczową bajką opowiadaną w Weiter leben, […] jest bajka o […] 

Królewnie Śnieżce, historia królewny, która została wygnana do ciemnego 
lasu wskutek działań podjętych przez złą macochę, podobną do czarownicy. 

[…] Klüger […] często przedstawia matkę jako dogłębnie złą i ponoszącą 

winę za całość jej doświadczeń z obozu koncentracyjnego, podobnie jak 

macocha Królewny Śnieżki, która zmusiła ją do udania się do lasu. […] Zatem 
zrozumiałe jest, dlaczego dziecko-protagonistka porównuje matkę do 

czarownicy z bajki, a siebie do Królewny Śnieżki, niewinnej ofiary”20. 

Klüger dosadnie podsumowuje, że bajkę o Królewnie Śnieżce „można sprowadzić 
do pytania o to, kto jest mile widziany w zamku królewskim, a kto nie”21. W sytuacji 
związanej z wyjściem do kina rasowe wyobcowanie doprowadziło do niebezpie-
czeństwa. Córka piekarza i dwunastoletnia Ruth były niczym postaci „z klasycznej 

 
19 Temże  
20 Hinck W., Über Autobiographisches Schreiben in der Gegenwart, [w:] Doering S., Maierhofer W., Riedl 

P., Resonanzen. Festschrift für Hans Joachim Kreutzer zum 65, Geburtstag, Königshausen & Neumann, 

Würzburg 2002, s. 462. 
21 Grossmann K., Grossmann E., Elternbindung und Entwicklung des Kindes in Beziehungen, [w:] Herpertz-
Dahlmann B., Resch F., Schulte-Markwort M., Warnke A. (red.), Entwicklungspsychiatrie. 

Biospychologische Grundlagen und die Entwicklung psychischer Störungen, Schattauer, Stuttgart/New York 

2003, s. 128.  
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bajki”22, przy czym pierwsza, rasowo czysta, znajdowała się u siebie, a obecność Ruth 
była w danym miejscu niedozwolona23. W „zamku królewskim”, jakim była Austria, 
było miejsce tylko dla tej aryjskiej dziewczynki, zatem żydowska dziewczynka 
musiała zostać wygnana, żydowska dziewczynka jest traktowana jak intruz i zostaje 
„odrzucona, upokorzona i opuszczona”. Pod tym względem w „Weiter leben” 
zagadnienia polityczne zostają zrównane z prywatnymi, bo czuje się ona „odrzucona, 
upokorzona i opuszczona”24 nie tylko w życiu publicznym w austriackich strukturach 
społecznych, lecz również w relacji z matką: „W ten sposób łączy się obiektywne 
postrzeganie wyobcowania politycznego z subiektywnym postrzeganiem wyobco-
wania rodzinnego”25. 

W kontekście politycznym Ruth została wykluczona ze społeczeństwa, dlatego że 
była Żydówką, a w sferze życia prywatnego, rodzinnego była dyskryminowana, bo 
była dziewczynką.  

Pod tym względem Klüger była prześladowana jako dziewięciolatka w binarny 
sposób; jako Żydówka należała do „mniejszości”, a jako dziecko stale do „marginesu” 
rodzinnego. Będąc dzieckiem jest ofiarą w podwójnym sensie: „ofiarą systemu i domu 
rodzinnego” (Braun). 

 W jednym z wywiadów Klüger wspomina, że reakcje odbiorców na przedstawioną 
przez nią relację między matką a córką były zarówno pozytywne, jak i negatywne. 
Treść większości listów brzmiała: „W końcu mam dostęp do całej historii, bo również 
miałam trudną relację z matką”26. Krytyczne głosy wobec Ruth Klüger brzmiały 
następująco: „Nie wolno tak traktować własnej matki. Ona uratowała Ci życie”27. 

Przedmiotowa problematyka i napięte stosunki z matką są wciąż aktualne. 
W wywiadzie „Jest się niewyobrażalnie niedyskretnym” udzielonym magazynowi 
DER SPIEGEL, Ruth wypowiedziała się na temat tego, czy z czasem relacja z matką 
się polepszyła:  

„Moja matka była bardzo stara, nie stanowiła już zagrożenia. Mogłam coś dla 

niej zrobić. Wciąż wysuwała kolce i bywała bardzo trudna, ale już nie robiła 

mi nic złego. […] Pod koniec nie byłam złą córką. Znalazłam tu dla niej 
domek i mogłam ją codziennie odwiedzać. Zrobiłam dla niej, co mogłam. 

Osiem lat temu zmarła. Nie mam złego sumienia”28.  

Z dalszej wypowiedzi dotyczącej relacji z matką można wywnioskować, na czym 
polegało wychodzące od matki zagrożenie. Główny aspekt „Weiter leben” stanowią 
niszczące tożsamość roszczenia matki wobec córki, fakt, że ta nie traktuje córki jako 
samodzielnej istoty. Gdy Ruth nie spełniała narcystycznych potrzeb matki, była obcią-

 
22 Grossmann K., Grossmann E., Elternbindung und Entwicklung des Kindes in Beziehungen, [w:] Herpertz-

Dahlmann B., Resch F., Schulte-Markwort M., Warnke A. (red.), Entwicklungspsychiatrie. 

Biospychologische Grundlagen und die Entwicklung psychischer Störungen, Schattauer, Stuttgart/New York 

2003, s. 128.  
23 Temże. 
24 Temże. 
25 Ruth Klüger: weiter leben. Wallstein, Göttingen 1992. 
26 Taylor J., Ruth Klüger’s weiter leben: eine Jugend. A Jewish Woman’s Letter to Her Mother“, [w:] Lamb-
Faffelberger M. (red.), Out from the Shadows: Essays on Contemporary Austrian Women Writers and 

Filmmakers, Ariadne Press, Riverside 1997, s. 77-87. 
27 Temże. 
28 Temże. 
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żana wyrzutami sumienia. Taki sposób postępowania matki z dzieckiem w psychologii 
jest określany mianem „narcystycznego nadużywania” dziecka. Egoistyczne zacho-
wania matki Klüger opisuje tak:  

„Chciała mieć mnie dla siebie, nie dawała mi racji bytu, obciążała wyrzutami 
sumienia. Bardzo wcześnie dowiedziałam się, że nie mogę na niej polegać. 

Mój przypadek był ze względu na nasze prześladowanie wyjątkowy. I oto coś, 

co uświadomiłam sobie dopiero lata po ukończeniu pierwszej książki: 

W każdej chwili mogła mnie wysłać transportem dzieci do Anglii. Post factum 

myślę sobie: „Boże, dlaczego tego nie zrobiła?”29. 

Ponad 60 lat później Klüger wciąż czuje się oszukana przez rodziców: „pozosta-
wienie jej w Wiedniu świadczyło o tym, że brakowało im pierwotnego instynktu 
ochrony młodych”30. Nigdy nie czuła się przynależna do rodziny. Po raz pierwszy 
w życiu odczuła przynależność w obozie koncentracyjnym Theresienstadt, gdzie 
ostatecznie „odnalazła lepsze środowisko dla dziecka, niż w Wiedniu w ostatnim 
czasie”. O dziwo, Ruth w pewnym sensie „poniekąd kochała”31 Theresienstadt, gdyż tam 
została oddzielona od matki (co ją bardzo ucieszyło) i ulokowana w baraku dla dzieci. 
Dowodząca barakiem młodzież socjalistyczna i cyjonistyczna zmieniła ją z wyrzutka 
w „istotę społeczną”32. 

Autorka, opisując matkę używa takich sformułowań, jak nerwica (obsesyjna), 
paranoja, szaleństwo, obłęd. Bez wątpienia cechy takie należą do patologicznych, przy 
czym warto w tym miejscu wspomnieć, że paradoksalnie w tak ekstremalnych okolicz-
nościach, jak Holocaust, okazały się one przydatne, wręcz ratujące życie – zauważa 
Klüger w swojej książce. Te bez wątpienia negatywne cechy, Klüger prezentuje 
w kontekście pewnej sytuacji prześladowania, w której matka wyjątkowo jest przed-
stawiona w pozytywnym świetle: mianowicie podczas transportu do Auschwitz, 
w kontakcie ze starszą kobietą, która podczas (odbywającej się w nieludzkich warun-
kach) jazdy niemal traci kontakt z rzeczywistością33. Następująca sytuacja należy 
z pewnością do nielicznych momentów, w których Klüger podziwiała matkę i była 
z niej dumna: 

„Starsza kobieta siedząca obok mojej matki z wolna zwariowała. Przewracała 
się, rozpaczała, a ja byłam na niż zła, zniecierpliwiona faktem, że je psychika 

nie wytrzymuje, że do naszego ogromnego nieszczęścia zbiorowej bezradności 

dołączyła jeszcze to małe prywatne nieszczęście. Moja reakcja stanowiła 
z pewnością formę obrony przed nieznanym – ktoś dorosły stracił rozum przy 

mnie. Ostatecznie doszło do tego, że staruszka usiadła mojej matce na 

kolanach i zsikała się. Jeszcze dzisiaj mam przed oczami twarz matki, …, gdy 

strąciła starą ze swoich kolan, ale nie brutalnie, bez złości. Matka nie jest dla 
mnie wzorem do naśladowania, od czasu do czasu jednak tak ją postrzegam, 

 
29 Temże. 
30 Klüger R., Doerry M., Meyer C., Man ist irrsinnig indiskret, Der Spiegel 33/2008, 

https://www.spiegel.de/spiegel/print/d-58853033.html, 22.10.2020. 
31 Grossmann K., Grossmann E., Elternbindung und Entwicklung des Kindes in Beziehungen, [w:] Herpertz-

Dahlmann B., Resch F., Schulte-Markwort M., Warnke A. (red.), Entwicklungspsychiatrie. 
Biospychologische Grundlagen und die Entwicklung psychischer Störungen, Schattauer, Stuttgart/New York 

2003, s. 128.  
32 Temże. 
33 Dickstein L., Betrayal begins at home, New York Times, (9.12.2001), 26. 

https://www.spiegel.de/spiegel/print/d-58853033.html


 

„Betrayal begins at home” – matki i córki w kontekście doświadczenia Holocaustu 
 

203 

a owo zdarzenie wryło mi się w pamięć. To był pragmatycznie ludzki gest; 

przypomniała mi wtedy pielęgniarkę uwalniającą się od wczepionej w nią 
pacjentki. Uważałam, że matka stała się całkowicie bezbronna, podczas gry 

ona w tej sytuacji była daleka od gniewu i wzburzenia”34. 

Zdarzały się też sytuacje, w których Klüger początkowo odbierała reakcje matki 
jako przerażające, niepojęte, niezrozumiałe, egoistyczne, bezsensowne i dopiero perspek-
tywa Klüger jako dorosłej kobiety przyczyniła się do tego, że minione wydarzenia 
uległy relatywizacji, a sama Klüger zmieniła do nich swój stosunek. Dopiero, gdy 
sama stała się matką, była w stanie nadać niektórym zachowaniom swojej matki 
znaczenie, w pewnym sensie je zrozumieć i usprawiedliwić. 

Jako przykład może w tym kontekście posłużyć propozycja matki dotycząca popeł-
nienia samobójstwa, która wówczas spotkała się z silnym sprzeciwem dwunastolatki, 
i która wywoływała u niej przez długie lata oburzenie, do końca życia nienawidziła za 
nią Almę Klüger. Propozycja ta była dla Klüger niepojęta, a „tego strasznego wieczoru”35 
swojego życia nie mogła nigdy zapomnieć, nie potrafiła też matce wybaczyć, dopóki 
sama – jak już wspomniałam – nie stała się mamą, dopiero wtedy była w stanie 
zrozumieć decyzję matki: 

„Dopiero, gdy sama miałam dzieci zrozumiałam, że można usprawiedliwić 

decyzję zabicia swoich dzieci w Auschwitz własnoręcznie, zamiast czekania 
na śmierć. Z całą pewnością przyszłaby mi tam do głowy taka sama myśl jak 

jej i być może przeszłabym bardziej konsekwentnie do czynu niż ona. Bo 

samobójstwo jest relatywnie przyjemną myślą, zwłaszcza dla ludzi z takiego 
kraju jak Austria, w którym odsetek popełnianych samobójstw jest wysoki i co 

druga osoba mówi o „zabiciu się”. Przyjemną w porównaniu do innej śmierci, 

która czyhałaby w Birkenau”36. 

Ruth Klüger zdecydowała się opisać swoje wspomnienia w języku niemieckim, na 
co – jak zauważa Carmel Finnan – „wpływ miała trudna dynamika relacji z matką”, 
jako że przez wybór tego właśnie języka, Ruth chciała uniknąć konfrontacji swoich 
literackich rozważań na temat ich neurotycznej relacji, chciała, aby jej myśli pozostały 
dla matki niedostępne. Kiedy na konferencji o tematyce literackiej w Szwajcarii 
(w Solothurn) w 1995 roku spytano Klüger, dlaczego napisała swoją biografię po 
niemiecku, odpowiedziała, że jej matka nigdy nie czyta niemieckich książek. Przepaść 
pomiędzy nią a jej matką uniemożliwiła Klüger zadanie matce pytań o minione 
aspekty życia. Wobec czego nie zadała jej bolesnego pytania o zaproponowane przez 
nią w niemieckim obozie koncentracyjnym Auschwitz samobójstwo, autorka nie ma 
odwagi zadać tego pytania, bo – jak pisze w „Weiter leben” – „intymne rozmowy 
z matką są dla mnie odrażające, a co mogłoby być bardziej intymne od takiego 
pytania?”37. 

  

 
34 Grossmann K., Grossmann E., Elternbindung und Entwicklung des Kindes in Beziehungen, [w:] Herpertz-

Dahlmann B., Resch F., Schulte-Markwort M., Warnke A. (red.), Entwicklungspsychiatrie. 

Biospychologische Grundlagen und die Entwicklung psychischer Störungen, Schattauer, Stuttgart/New York 
2003, s. 128.  
35 Temże. 
36 Temże. 
37 Temże. 
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3. Podsumowanie 

Ruth i Alma Klüger prawdopodobnie, dlatego nie były w stanie podtrzymać ‚nor-

malnej‘ relacji między matką a córką, że podczas fazy przededypalnej nie wykształciła 

się między nimi więź. Pierwsze wspomnienia „matczynej opieki” dotyczą w „Weiter 

leben” nie matki Almy, tylko nie-żydowskiej niani Anji, którą Klüger określa jako 

„prawdziwą i nieskomplikowaną matkę początku mojego życia”38. Jej wychowaniem 

zajęła się więc niania, jej rodzice natomiast stosunkowo mało troszczyli się o jej 

wychowanie, nie wykształciła się żadna intensywna, intymna więź z rodzicami, bo byli 

oni ewidentnie niedostępni. Klüger w tym kontekście zaznacza: „Właściwie miałam 

bardzo małą styczność z tymi rodzicami”39. 

Później, w końcowej fazie drugiej wojny światowej, w której Klüger i jej matka 

uciekają podczas marszu śmierci, ponownie widać, jak nie-żydowska kobieta przejmuje 

matczyną rolę – pewna Niemka przykrywa dziewczynkę kocem. W przeciwieństwie 

do takich troskliwych, nie-żydowskich postaci matczynych, Klüger w kontekście 

relacji ze swoją biologiczną matką bardzo często mówi o różnych, obecnych przez całe 

życie „symptomach kwitnącej, wzajemnej neurozy w relacji matka-córka”40. Carmel 

Finnan zauważa: „W opisach postaci matczynych u Klüger historyczne role ofiar 

i sprawców są obsadzane w zaskakująco nowy sposób”41. U Klüger jej żydowska matka 

jest antagonistką, w paradoksalnym przeciwieństwie do nie-żydowskich Niemek, które 

zostały przedstawione jako opiekuńcze, troskliwe kobiety. Na podstawie tej zmiany ról 

Klüger wyjaśnia, że problematyczna relacja między matką a córka co prawda prze-

platała się z katastroficzną sytuacją Żydów podczas drugiej wojny światowej, ale „nie 

może zostać zredukowana tylko do niej”. W tym znaczeniu autobiografię Klüger można 

rozumieć jako wywrotną/subwersywną. Finnan stara się wyjaśnić charakterystykę 

niemieckich kobiet przedstawionych u Klüger w bardzo pozytywnym świetle, nawią-

zując do płaszczyzny osobistej autorki i argumentując, że kobiety te były tak jakby, 

matkami zastępczymi, które umożliwiały córce wyrazić złość żywioną wobec biolo-

gicznej matki. Ich rolą było wsparcie w nazwaniu skumulowanej złości wobec własnej 

matki. Przez taki negatywny obraz rodziny podważa ona ponadto powszechne przeko-

nanie o idyllicznych żydowskich rodzinach będących ofiarami Holocaustu42. 

Relacja matka-córka przez całe życie pozostała problematyczna, matka wciąż 

odsuwała Ruth od siebie i poniżała ją, nawet na łożu śmierci. W przeciwieństwie do tej 

problematycznej konstelacji pomiędzy matką a córką, Ruth Klüger mówi o idealnej, 

 
38 Temże. 
39 Runde M., Funktionen der Mutter-Tochter-Beziehung bei Ruth Klüger und Cordelia Edvardson, [w:] 

Hansen-Schaberg I., Kublitz-Kramer M., »Das Politische wird persönlich« – Familiengeschichte(n). 

Erfahrungen und Verarbeitung von Exil und Verfolgung im Leben der Töchter (II), Arco, Wuppertal 2007,  

s. 200. 
40 Grossmann K., Grossmann E., Elternbindung und Entwicklung des Kindes in Beziehungen, [w:] Herpertz-

Dahlmann B., Resch F., Schulte-Markwort M., Warnke A. (red.), Entwicklungspsychiatrie. 

Biospychologische Grundlagen und die Entwicklung psychischer Störungen, Schattauer, Stuttgart/New York 

2003, s. 128.  
41 Finnan C., „Ein Leben in Scherben”: Geschlechterdifferenz als Erinnerungsform bei Cordelia Edvardson 

und Ruth Klüger, [w:] Günter M. (red.), Überleben schreiben. Zur Autobiographik der Shoah, Königshausen 

& Neumann Würzburg 2002, s. 167. 
42 Temże. 
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pełnej zrozumienia i zaufania relacji z przyjaciółkami, które odegrały istotną rolę w jej 

życiu, z którymi – w przeciwieństwie do Almy – zawsze dobrze się rozumiała:  

„Z przyjaciółkami mogłam rozmawiać. Z matką nigdy nie miałam wspólnego 

języka. Rozmowa według niej nie służyła wymianie myśli, tylko manipulacji. 

Nie utożsamiała się z wypowiedzianymi słowami. Jej język był jak garderoba 

aktorki, wyszukana do odtwarzania roli. Używała słów jak szminki. Im się to 
nie podoba, a ich złośliwości zacierają jej myśli. Była zazdrosna o moje 

przyjaciółki, zarzucając mi, że zadaję się z ułomnymi kalekami i geschmaten 

(ochrzczonymi). Chciała mi obrzydzić przyjaciół, zabrać, tak po prostu coś mi 
odebrać. Ona chce mnie dręczyć. Jest taka uprzedzona. Chce mi zabrać radość 

z życia, ot tak, wszystko chce mi zabrać. Krzyczałam, wrzeszczałam na nią 

i wrzeszczałam dla własnego ukojenia. Nienawidziłam jej do szpiku kości”43. 

Ale po jej śmierci matki Ruth Klüger stwierdziła, że brakuje jej Almy w tym sensie, 

„że często mam odczucie, że nie ma już nikogo, kto jest ode mnie zależny, a to 

prowadzi poniekąd do samotności”44. 
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„Betrayal begins at home” – matki i córki w kontekście doświadczenia Holocaustu 

Streszczenie 
Matka szczególnie w życiu kobiety odgrywa niezmiernie istotną rolę, gdyż to właśnie ona wpływa w dużej 

mierze na sposób, w jaki postrzegać będzie swą tożsamość jej córka. Zagłada wyznaczyła ich biografię, 

determinując relacje matka-córka i stanowiąc podstawowe wydarzenie ich życia. Analiza tych stosunków 

w kobiecej literaturze holocaustowej obejmuje również tę ich odmianę, która wspólne bytowanie może 
nawet uczynić nieznośnym. Ruth Klüger, austriacka pisarka żydowskiego pochodzenia, pisze: „betrayal 

begins at home”, a poddając krytyce swą matkę dokonuje się w jej tekstach zerwanie z tendencją uświęcenia 

ofiar Holokaustu.  

Słowa kluczowe: Relacja matka-córka, Holocaust, Ruth Klüger, filozofia feministyczna 

"Betrayal begins at home" – mother-daughter relationship in the context  

of the Holocaust 

Abstract 

The mother, especially in a woman's life, plays an extremely important role, because it is she who largely 
influences the way her daughter perceives her own identity. The Holocaust marked their biography, 

determining the relationship between mother and daughter and constituting the fundamental event of their 

lives. An analysis of these relations in the female Holocaust literature also includes a variant of them, 

which may even turn living together unbearable. Ruth Klüger, an Austrian writer with Jewish origin, 
writes: "betrayal begins at home" and by criticizing her mother, her texts break with the tendency to 

sanctify the victims of the Holocaust. 

Keywords: Mother-daughter relationships, Holocaust, Ruth Klüger, feminist philosophy 
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Agnieszka Kowalkiewicz-Kulesza1 

Jerzy Szaniawski – dramaturg liryczny 

1. Wstęp – Zegrzynek. Świątynia Szaniawskiego 

W Zegrzynku nad Narwią, około 40 kilometrów na północ od Warszawy, znajdują 

się ruiny uroczego niegdyś dworku. Obecnie pozostała tu jedynie część drogi 

dojazdowej, filary bramy, schody prowadzące do budynku i fragmenty fundamentów. 

Ukochane miejsce, w którym Szaniawski mieszkał i tworzył prawie przez całe życie, 

niszczeje i pozostaje w zapomnieniu. Jedynie obelisk i tablica informacyjna (i być 

może pamięć okolicznych mieszkańców) przypominają, że był to szczególny dla 

dramatopisarza skrawek świata2. W czasach świetności majątku Szaniawskiego, miejsce 

to nazywane było przez ówczesnych warszawiaków francuskim Faunteblou lub 

niemieckim Charlottenburgiem, bo rzeczywiście Zegrzynek, kusząc pięknem natury, 

gościł w swoich murach wielu przedstawicieli świata artystycznego. Odwiedzali tam 

pisarza m.in.: Bolesław Leśmian z córką, Maria Konopnicka, Juliusz Osterwa czy 

Stefan Jaracz. 

Prowincjonalny świat Szaniawskiego był dla niego miejscem bezpiecznym, fascy-

nującym, ale i tajemniczym. To tutaj pisarz mógł odizolować się od świata zewnętrz-

nego, zatopić we własnych poszukiwaniach intelektualnych i aktywności twórczej. 

Świat dzikiej przyrody, która nieustannie wnikała w jego codzienność, dawała mu 

radość i spokój.  

Spacerowanie po szlakach i traktach dawnej Puszczy Serockiej, przebywanie 

w odciętym od świata dworku, wzniesionym na urwistym brzegu, przynosiło 

Szaniawskiemu inspirację, budowało i rozbudzało wyobraźnię. Krystyna Kolińska, 

w książce biograficznej o autorze Dwóch teatrów, pisze: 

„(...) godzinami wpatrywał się w kłębiący nurt, w dalekie przestrzenie 

wilgotnych łąk, w moczary, nad którymi siwe mgły tworzyły nierzeczywisty 
świat. Na wysokiej skarpie lubił być sam, podobnie jak i w wąwozie, 

zacienionym drzewami ocalałymi z dawnej Puszczy Serockiej”3.  

Jednak urokliwy dworek, jak każda posiadłość, wymagał też intensywnej opieki. 

Szaniawski nie unikał więc pracy fizycznej. Wychowany w poczuciu obowiązku 

i odpowiedzialności, nauczony pracowitości4, sam dbał o gospodarstwo, zajmował się 

uprawami i zwierzętami. Przed wybuchem II wojny światowej posiadanie takiego 

 
1 agnieszka.kulesza@uni.lodz.pl, Zakład Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej, Wydział Filologiczny 

Uniwersytetu Łódzkiego. 
2 Od kilku lat Urząd Miasta i Gminy w Serocku wielokrotnie zwracał się do Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego z propozycją podjęcia wspólnych działań mających na celu odbudowę dworku Jerzego Sza-

niawskiego. Podobną propozycję, ze wsparciem Związku Literatów Polskich, skierowano do Marszałka 

Województwa Mazowieckiego. Dotychczasowe starania nie przyniosły jednak spodziewanych efektów 

w postaci deklaracji odrestaurowania zegrzyńskiego dworku (por.: http://www.kurier-w.pl/dworek-
szaniawskich-zegrzynku-prosba-ministra/). 
3 Kolińska K., Szaniawski. Zawsze tajemniczy, Warszawa 2009, s. 15. 
4 Ojciec Szaniawskiego – Zygmunt – był świetnym fachowcem w dziedzinie rolnictwa, pisał też artykuły 

m.in.: O ciężkości gatunkowej zboża czy O niektórych właściwościach żyta i pszenicy. 
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majątku zapewniało artyście bezpieczeństwo finansowe i dawało źródło utrzymania, 

dzielił więc nieustannie swoje życie pomiędzy miłość do literatury i miłość do ziemi. 

W 1930 roku, po otrzymaniu państwowej nagrody5 literackiej (w wysokości 20 tysięcy 

złotych) za twórczość całego życia (ze szczególnym uwzględnieniem dramatu Adwokat 

i róża), Szaniawski kupił „końskie siodła, uprzęże, jeszcze jedną klacz do stada, 

nawozy, karmniki dla ptaków”, a kupcy z Warszawy z niedowierzaniem patrzyli, „jak 

sam pan dziedzic napełnia łubianki ogrodowymi poziomkami, jak zręcznie dekoruje 

kosze liśćmi, choć ma do tej roboty pracowników”6. I pomimo ogromnych trudności 

finansowych, związanych z powojennym utrzymaniem zniszczonego dworku7, 

Szaniawski pozostał wierny swojemu azylowi do końca życia.  

2. Liryzm płynący z natury 

Zegrzynecki spokój doskonale korespondował z wrażliwością dramaturga i jego 

legendarną już małomównością. Szaniawski stronił od ludzi, nie lubił publicznych 

wystąpień, unikał przemówień, a jego milczące usposobienie było w środowisku 

literatów i aktorów tematem wielu anegdot. „Jerzy Milczący”, „Sfinks” to określenia 

człowieka niezwykle podatnego na piękno otaczającego świata. Ujście jego prze-

myśleń znajdowało się w twórczości, która posiadała swoją szczególną cechę: liryzm. 

Uczuciowość i charakterystyczna poetyczność jego utworów wzbudzała w odbiorcach 

dramatów różnorodne opinie, zyskując miano „szaniawszczyzny”8, rozumianej naj-

prościej jako rozbudowaną, przesadzoną nastrojowość. I rzeczywiście, Szaniawski 

często posługuje się metaforą, liryzm łączy z ironią, a w dialogach bohaterów stosuje 

liczne niedopowiedzenia, które mają swoje uzasadnienie – służą pogłębionej analizie 

psychologicznej bohaterów. Autor Adwokata i róży snuje w swoich dramatach 

refleksje na temat codziennej ludzkiej egzystencji, podejmuje problemy związane 

z możliwością lub niemożnością samorealizacji, spełnianiem marzeń, tęsknotą za 

miłością. Zagadnienia te łączy z delikatnym humorem, groteską czy ironią. Skupienie 

artysty na pozytywnych cechach człowieka podkreśla antropologiczny wymiar jego 

dzieł. Wnikając w psychologiczne meandry bohaterów, robi to z delikatnością 

i subtelnością, co podkreślał również Karol Irzykowski w szkicu na temat twórczości 

Szaniawskiego: 

„Krytyk musi być natrętnym, niedyskretnym, i właśnie w Szaniawskim 

napotyka na człowieka o naturze wprost odmiennej. Bo i Szaniawski śledzi 
rzeczy tajemne, lecz zbliża się ku nim tak, aby ich nie spłoszyć, nie uszkodzić; 

 
5 W skład jury wchodzili m.in.: Jan Parandowski, profesor Józef Ujejski i Kazimierz Wroczyński, a o nagrodę 

ubiegali się m.in.: Karol Rostworowski, Kazimierz Wierzyński czy Kazimierz Przerwa-Tetmajer. 
6 Kolińska K., dz. cyt, s. 25. 
7 W Zegrzynku przebiegała granica między Rzeszą a Generalną Gubernią. Szaniawski został więc w czasie 

wojny pozbawiony dworku i całego majątku, schronił się u znajomych w Warszawie, następnie trafił do 

obozu przejściowego na terenie Pruszkowa, skąd został wysiedlony do Krakowa. Lata 1945-1949 stały się 
czasem pobytu pisarza w krakowskim Domu Literatów. Dopiero w 1949 roku pisarz mógł powrócić do 

Zegrzynka i pomyśleć o jego odbudowie. 
8 Określenie „szaniawszczyzna” było dość wieloznaczne i ambiwalentne. W 1955 r. Henryk Vogler zaznaczał 

w Przeglądzie Kulturalnym, iż w literaturze polskiej znalazło się tylko trzech artystów, od których nazwisk 
utworzono charakterystyczne pojęcia – byli to Przybyszewski, Żeromski i właśnie Szaniawski. Kazimierz 

Wyka natomiast zaznaczał, że określenie to nie jest nazwą, „lecz przezwą”. Jednak z pejoratywnym 

wydźwiękiem „szaniawszczyzny” walczył Wojciech Natanson już w latach 1945-1950 (cyt. za: Natanson W., 

Świat Jerzego Szaniawskiego, Łódź 1971, s. 12. 
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ostrożnie, delikatnie, zgadując gdzie trzeba, nie dopowiadając gdzie trzeba. 

Lubi wesołość, ale bez krzyku, lubi smutek, ale bez wstrząsów tragicznych, 

lub filozofować, ale bez gubienia myśli”9.  

Bo – jak konstatuje w innym miejscu Irzykowski – Szaniawski w dotykaniu świata 

staje się lirykiem10. 

Ów liryzm realizowany jest przez artystę w różnorodny sposób. Bardzo często 

fundamentem budującym nastrojowość jest natura – istota egzystencji Szaniawskiego. 

Dlatego krajobrazy przywoływane w utworach zegrzyneckiego dramatopisarza stają 

się tożsame z miejscem jego zamieszkania, przyroda stanowi stały element przestrzeni 

w jego dramatach, w wielu przypadkach determinuje świat przedstawiony, a także 

decyduje o oryginalności twórczej. Doskonale można to zaobserwować w dramatach 

Ewa (1921) i Dziewczyna z lasu (1939), które Krystyna Starczewska zalicza do 

„modernistycznego dramatu psychologicznego”11. Tytułowe bohaterki to młode kobiety 

uwikłane w związki, które – pozornie bezproblemowe – nie przynoszą im szczęścia 

i satysfakcji. Pomimo szczerej miłości męża Ewy i narzeczonego Anny, kobiety tęsknią 

za pierwszym, młodzieńczym, namiętnym uczuciem. Wspomnienia obu bohaterek 

implikują ich dalsze postępowanie, zarówno Ewa, jak i Anna pragną porzucić obecny 

skonwencjonalizowany tryb życia. Szaniawski małymi krokami odkrywa więc przed 

czytelnikami niepokoje i tajemnice bohaterek, z którymi współbrzmi nastrojowa wizja 

przyrody. Zarówno w Ewie, jak i w Dziewczynie z lasu wydarzenia mają miejsce 

w zimowe, wietrzne wieczory, nieopodal świerkowego parku (Ewa) lub lasu, który 

można interpretować jako miejsce niezbadanych, tajemnych sił natury. Taką wizję 

lasu, rozumianą jako konkretną rzeczywistość, dostępną w bezpośrednim doświad-

czeniu, przedstawia narzeczony Anny – Wielorzecki, który przywołując w rozmowie 

z przyjacielem uroki puszczy, mówi: 

„Pójdziesz w tym lesie przed siebie, na prawo czy na lewo – miłość i miłość. 

Ptaki, zwierzęta, rośliny... miłość i miłość. I nic tylko śpiew miłosny, czasami 

dramat, czasem śmierć. Można tam nad niejednym się zastanowić: na przykład 

nad prawem silniejszego. Można tam odnaleźć dużo różnic... podobieństw... 
stwierdzić, jak już daleko odeszliśmy od pierwotnego życia. I dużo tam można 

zrozumieć. I dużo nie zrozumieć”12. 

Filozoficzna i emocjonalna zarazem refleksja Wielorzeckiego sugeruje, jak niezwykle 

istotną funkcję powyższy las pełni w dramacie. Staje się jednym z bohaterów utworu, 

tłem wszystkich dramatycznych wątków, a także swoistym alter ego Anny – kusi córkę 

gajowego do powrotu do korzeni, do szczęśliwej przeszłości. To miejsce, którego 

symbolika jest niezwykle szeroka. Może oznaczać kryjówkę, schronienie, w którym 

ludzie wyjęci spod prawa, silni i nieposkromieni, tak jak Olek-kłusownik – pierwsza 

miłość dziewczyny, czują się bezpiecznie i pewnie. Ale las to również miejsce tajem-

nicze, pociągające, niezwykłe, budzące skupienie duchowe. Las, w którym wycho-

wywała się Anna, staje się symbolem tego, co autentyczne, niezmienne, dzikie, 

 
9 Irzykowski K., Jerzy Milczący, [w:] Jakubowska J., Jerzy Szaniawski, Warszawa 1980, s. 301. 
10 Tamże, s. 302. 
11 Starczewska K., Technika dramatów Szaniawskiego, [w:] Z problemów literatury polskiej XX wieku, 

Literatura międzywojenna, t. II, red. Brodzka A., Żabicki Z., Warszawa 1965, s. 298. 
12 Szaniawski J., Dziewczyna z lasu, [w:] Dramaty zebrane, t. III, Kraków 1958, s. 26. 
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pierwotne. Znamienne staje się zdanie wypowiedziane przez Annę w rozmowie z poja-

wiającym się w akcie pierwszym Witomskim – kolegą jej narzeczonego. Bohaterka, 

przedstawiając się, mówi: „Jestem taka dziewczyna z lasu. Córka gajowego”13. Dramat 

Szaniawskiego poprzez konfrontację przestrzeni lasu (związaną z przeszłością Anny) 

i przestrzeni nowoczesnego życia wiejskiego (w której funkcjonuje teraz wraz 

z narzeczonym) demaskuje pozory w życiu bohaterki, doprowadza do zwycięstwa 

prawdy nad duchowym konformizmem, na co zwrócił również uwagę Jan Gawlik 

w aprobującej recenzji teatralnej z 1969 roku: 

„Przeszłość przekreśla teraźniejszość, jeden porządek niszczy drugi, następuje 

ulubiony w twórczości Szaniawskiego powrót do źródeł, powrót do natury 
moralnie doskonalszej i człowiekowi przyjaźniejszej od zgiełkliwego 

niepokoju zwycięskiej cywilizacji”14. 

W podobnym tonie wypowiadał się o dramacie Antoni Słonimski, podkreślając 

szczególne relacje, jakie panują w utworze pomiędzy ludźmi i naturą: 

„W Dziewczynie z lasu jest nastrój i są prawdziwi ludzie, jest skandynawska 

melancholia północnego pejzażu i hamsunowska prawda o ludziach prostych, 

o lesie, o puszczy, siła tajemnych instynktów przyciągających tych, którzy 

odeszli w inny świat”15. 

Symbolika lasu, dominująca w dramacie Dziewczyna z lasu, dopełniona została 

szczególnym znaczeniem śniegu, który pełni w obydwu utworach wyjątkową funkcję. 

Wykreowana w ten sposób nastrojowość przywołuje konotacje młodopolskie16. 

Poetyckość i liryczność dramatów Szaniawskiego budowana jest m.in. dzięki opisom 

natury koegzystującej z emocjonalnym światem bohaterów. Przestrzeń ośnieżonego 

lasu staje się paralelna do niepokojów zarówno Ewy, jak i Anny, choć służy innym 

celom. Śnieg w dramacie Ewa to szczególny element budowania nastroju. Kiedy 

tytułowa bohaterka wraz z siostrą oczekują przyjazdu dawnej miłości Ewy – 

Jaszczołta, skrzypienie śniegu i delikatny dźwięk dzwonków u sań, pogłębiają efekt 

napięcia i niepokoju. Jednak w sposób szczególny rola motywu śniegu zaznaczona 

zostaje w zakończeniu aktu drugiego, którego immanentną cechą kompozycyjną było 

ukazanie wewnętrznych konfliktów bohaterów. Śnieg pełni tu funkcję wyciszającą, 

kojącą. Ma uśpić czujność męża – Sołtanowicza, złagodzić jego nerwowość, 

odczarować wybuch gniewu małżonki: 

„Sołtanowicz zwolna siada na fotelu, na poręczy siada Ewa i zaczyna 
delikatnie muskać włosy męża, który przymyka oczy i pod czarem jej słów 

uspokaja się zwolna.  

 
Lubisz, jak tak siedzę przy tobie, prawda?... Widzisz, już zapomniałam, co to 

jest gniew. Serce kobiece jest delikatne, miękkie, nie lubi robić krzywdy. (...) 

Jesteś poetą, poeta kocha dzieci, więc dlatego miło ci tak słuchać... I będę 

mówiła o śniegu, dobrze? To cię ukoi... bo śnieg jest cichy i miękki... cichy 

 
13 Tamże, s. 15. 
14 Gawlik J.P., Dziewczyna z lasu, [w:] Jakubowska J., dz. cyt., s. 251. 
15 Cyt. za: Stanik S., Samotnik z Zegrzynka. Studium o Jerzym Szaniawskim, Bydgoszcz 1998, s. 91/92. 
16 Podobnie jak w dramacie Stanisława Przybyszewskiego Śnieg. 
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jest śnieg, prawda? I o lalkach ci opowiem – to cię rozweseli... Więc słuchaj... 

Zawsze, kiedy byłam mała, lubiłam patrzeć, jak pada śnieg... 
 

Sołtanowicz z oczyma przymkniętymi ma twarz coraz więcej spokojną, 

a słysząc o lalkach z lekka się nawet uśmiechnął. 

 
Pamiętam, wtedy czekałam... Zdawało mi się, że przyjdzie wtedy ktoś z bardzo 

daleka... (zapatrzona w dal, przestaje gładzić włosy męża, ale ręki z głowy 

jego nie zdejmuje) Czekałam... śnieg padał... ten ktoś nie przyjeżdżał...”17. 

Przywołanie cichego i miękkiego śniegu, mimo że wpływa kojąco na Sołtanowicza, 

odkrywa przede wszystkim hipokryzję Ewy. Niczym baśniowa królowa śniegu lub 

modernistyczna famme fatale, piękna, młoda małżonka w subtelny, ale bezwzględny 

sposób, okazuje lodowate serce Sołtanowiczowi. Wszechobecna zimowa biel symbo-

lizuje więc brak miłości i chłód emocjonalny Ewy, mówiąc słowami Szaniawskiego, to 

„historia pewnego szachrajstwa duchowego”18. 

Dramat Dziewczyna z lasu odkrywa kolejne znaczenie śnieżnego motywu, który 

ujawnia w utworze swą ambiwalentną naturę. Śnieg bowiem jest z jednej strony zjawi-

skiem atmosferycznym, które pomaga przykryć, zasłonić fragmenty świata zew-

nętrznego, np. las, który – jak mówi Wielorzecki – na czas zimy wycisza swe namiętne 

relacje, „a kiedy zacznie topnieć śnieg, las będzie pełen miłości19, analogicznie do 

przeżyć Anny, której metaforyczny śnieg zagłuszył chwilowo pamięć o dawnym 

kochanku i nagłym, niespodziewanym rozstaniu. Z drugiej strony – śnieg uwidacznia 

nawet najmniejszy ślad pozostawiony przez człowieka, staje się niebezpiecznym 

donosicielem dla uciekiniera takiego jak Olek. Kłusownik wie, że jest tropiony przez 

Gajowego, czuje się jak zwierzyna wystawiona na cel myśliwego, mówi do Anny: 

„Twój stary włóczy się po moich śladach. Gdzie pójdę, tam i on”20. Ojciec bohaterki 

natomiast czeka na świeży śnieg, tłumacząc:  

„Ja po śladach na śniegu poznam, co to za człowiek. Czy trzeźwy, czy pijany. 
Czy prędki, czy powolny, czy do niewiasty sposobny, czy już mu czas do 

ziemi. Ja po śladach na śniegu wszystko poznam. Rozumiesz? Czy to człowiek 

odpowiedzialny, czy poruszny. Czy odważny, czy bojący – ja wszystko 

wyczytam. Jakby gazetę czytał”21. 

 Ośnieżona przestrzeń, budująca podobnie jak w modernistycznych dramatach 

szczególną nastrojowość, potęguje więc w Annie niepokój. Dziewczyna zdaje sobie 

sprawę, że pomagając Olkowi – dawnemu kochankowi, okłamując ojca i narzeczonego, 

burzy swoje dotychczasowe, spokojne, przewidywalne życie. Przestrzeń zewnętrzna 

w dramatach nieustannie oddziałuje na osobowość wspomnianych bohaterek, co jest 

stałą cechą pisarstwa Szaniawskiego. Jednak – co istotne – ów lirycznie budowany 

świat przedstawiony nie służy uspokojeniu czy wyciszeniu emocji, ale staje się 

przyczyną wewnętrznego konfliktu, o czym wspominał również Karol Irzykowski: 

 
17 Szaniawski J., Ewa, [w:] Dramaty zebrane, t. I, Kraków 1958, s. 160/161. 
18 Flukowski S., Dwa teatry jednej rzeczywistości, [w:] J. Jakubowska, dz. cyt., s. 276. 
19 Szaniawski J., Dziewczyna z lasu, dz. cyt., s. 26. 
20 Tamże, s. 31. 
21 Tamże, s. 39. 
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„Pomimo swego mimozowatego liryzmu Szaniawski zna brutalność życia, 

lecz po swojemu się z nią rozprawia. Uchodzi za rzecznika marzycielstwa, 
złudzeń, pięknoduchostwa i lekkoduchostwa, za kogoś, co tzw. poezję świata 

przeciwstawia tzw. prozie świata”22. 

3. Liryzm językowy  

Liryczną rzeczywistość Szaniawskiego czytelnik może odnaleźć w każdym 

dramacie. Bohaterowie prezentujący postawę marzycielską, artystyczną, outsiderską, 

stanowią znak rozpoznawczy jego twórczości. Dołączając do nich środki artystycznego 

wyrazu, takie jak: przemilczenia, pauzy, niedopowiedzenia, otrzymujemy kolejne 

elementy twórczości wpływające na liryczność dramatów i poetycką nastrojowość. 

W typowy dla Szaniawskiego – symboliczny – sposób prezentacji problemów poznajemy 

potrzeby i marzenia jego postaci. Sprzyja temu niejednoznaczność i nieprecyzyjność 

określeń, które wprowadzają do utworów problem tęsknoty za utraconym rajem 

i pragnienie duchowej wolności. Oryginalność bohaterów autora Dwóch teatrów 

polega na potrzebie ulepszania, zmieniania otaczającego świata i siebie. To najczęściej 

młodzi ludzie, którzy pragną żyć nieszablonowo, lepiej, ciekawej – czasami kosztem 

dobrych relacji międzyludzkich. Charakteryzuje ich wieczny niepokój, potrzeba odręb-

ności, otwarcia się na to, co nieznane, niedostępne, wykraczające poza codzienność. 

Tęsknią za transcendencją, nieokreślonym i niezrozumiałym do końca celem, pragną 

spełniać marzenia, czasami ukryte bardzo głęboko. Patrzą na świat inaczej niż pozostali 

bohaterowie, odczuwają mocniej niż inni, rozumują niestandardowo – a ich odrębność 

czyni z nich osoby nieprzystosowane do otoczenia, przez co stają się kimś niezrozu-

miałym, obcym, a czasem również nieszczęśliwym. W wielu przypadkach chęć wyra-

żania własnych sposobów na życie wiąże się z realizowaniem określonego talentu. 

Rozmaitość artystycznych postaw w dramatach Szaniawskiego zadziwia swoją barw-

nością – zapewne dlatego, że on sam był człowiekiem niezwykle wrażliwym na sztukę, 

zwłaszcza teatr i muzykę. W utworach dramaturga znajdziemy więc cały przekrój 

artystycznych profesji: poetę (Papierowy kochanek), tancerkę (Kowal, pieniądze 

i gwiazdy), początkującego malarza – studenta (Chłopiec latający) czy architekta – 

próbującego forsować nowoczesny styl budownictwa (Ewa). 

Warto przyjrzeć się dokładniej sposobom kreowania przez Szaniawskiego swoich 

wyjątkowych bohaterów i ich marzycielskich wizji. Na uwagę zasługuje Jim – główny 

bohater komedii Murzyn (1917), o której sam Szaniawski wypowiadał się następująco: 

„Sztukę traktowałem jako żartobliwą grę młodej wyobraźni wobec niecodziennego 

zjawiska czarnego człowieka w niewielkim, prowincjonalnym środowisku”23. 

Wspomniany przez Stanisława Stanika prowincjonalizm bohaterów przejawia się 

w zetknięciu czarnoskórego Jima z kobietami z miasteczka. Bezpośredni, niepokorny, 

czarnoskóry chłopak, kontrastuje z zachowawczym, tradycyjnym życiem innych boha-

terów dramatu. Rozbudza namiętność wśród dziewcząt i ich przełożonych, ujawnia 

tęsknotę za życiem pięknym i swobodnym. Jima – marzyciela, fantazjującego o życiu 

w Afryce, cechuje instynktowność, bezceremonialność i chęć ucieczki od codziennej, 

pospolitej egzystencji. Młody chłopak silnie oddziałuje na wyobraźnię dziewcząt, które 

 
22 Irzykowski K., dz. cyt., s. 302. 
23 Stanik S., Samotnik z Zegrzynka. Studium o Jerzym Szaniawskim, Bydgoszcz 1998, s. 32. 
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dotąd nie miały odwagi marzyć o innym życiu. W niezwykle poetycki i ujmujący 

sposób Jim opowiada im o swoich onirycznych doznaniach: 

„JIM 

mówi z wolna, marząc 

Tak. – Mój ogród palmowy jest ogromny. (...) W tym ogrodzie (...) są 

niebieskie jeziora, nad jeziorami latają kolorowe ptaki. Rosną także paprocie – 
większe niż największy człowiek... Wieczorem wschodzi na niebie księżyc,  

a w stu moich jeziorach wschodzi sto księżyców. I cały ogród jest pełen 

jasności. Wszystkie kolory, co zgasły wieczorem, rozżarzają się znowu i znów 
widać kwiaty, złote pióra ptaków i skrzydła motyle... 

milknie – pewien czas cisza 

LUSIA 

z cicha 
Mów jeszcze, Jim... 

JIM 

milczy – po dość długiej chwili 
Czasem zdaje mi się, że ktoś mnie w nocy po cichutku woła: Jim, Jim... 

wsiądź na okręt, przypłyń do nas, póki jesteś młody... bo potem... Mój ojciec 

opowiadał, że i jego po nocach wołało, żeby jechał aż za ocean... ale za młodu 

nie pojechał, więc został tu, przy hotelu... Powiada: >>Już przyzwyczaiłem się 
otwierać gościom drzwi<<... Ale ja popłynę, popłynę! 

Pauza”24. 

Liryzm opowiadania podkreśla młodzieńczą i marzycielską postawę Jima. Baśniowe 

wizje, hiperboliczny opis natury, kolorystyczne epitety, powtórzenia wyrazowe tworzą 

atmosferę niezwykłości i rozbudzają emocje. Charakterystyczne dla budowania 

nastroju stają się również sugestie zawarte w didaskaliach – bohaterowie mają mówić 

cicho, powoli, z licznymi przerwami. Fascynujący świat wyobraźni kreowany jest więc 

wyłącznie poprzez odpowiednio wyartykułowane słowo, a więc tworzywo, któremu 

Szaniawski poświęcał ogromną uwagę. Marian Szczerski, aktor Teatru im. Juliusza 

Słowackiego w Krakowie, pisząc o precyzji słowa Szaniawskiego i misternej konstrukcji 

jego dramatów, zaznaczał: 

„Przy innej okazji Szaniawski mówił mniej więcej tak: „Ja nie wiem, czy 

ludzie dostrzegają trud, jaki wkładam w dobór właściwego słowa. Na jedno 
pojęcie mam zawsze około dwudziestu określeń i spośród nich wybieram 

jedno, moim zdaniem najwłaściwsze”25. 

W kontekście tej wypowiedzi warto odwołać się do kolejnej cechy charaktery-

zującej pisarstwo Milczka z Zegrzynka. Zmagania jego postaci dramatycznych 

z rzeczywistością obrazowane są zazwyczaj poprzez częste wykorzystanie zaimków 

nieokreślonych tj.: „ktoś”, „coś woła”, „coś ciągnie”, które podkreślają ogromną siłę 

nieokreślonych pragnień człowieka. Zwraca na to również uwagę Radosław Sioma: 

„Wpływ symbolizmu, jako nurtu przewartościowującego realistyczne rozumienie 

obiektywności i subiektywności, wprowadza do sztuki Szaniawskiego kategorię 

„rzeczywistości wyższej”, jakiegoś, jak mówi Jim, „tam”, przeciwstawianego „tu”, 
 

24 Szaniawski J., Murzyn, [w:] Dramaty zebrane, t. I, Kraków 1958, s. 60. 
25 Szczerski M., Pan jakoś dziwnie nie kończy zdań, [w:] Jakubowska J., dz. cyt., s. 195. 
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jakiegoś „gdzie indziej”, za którym tęsknią niektórzy, nieliczni bohaterowie Murzyna26 – 

oraz – można dodać – bohaterowie kolejnego dramatu Szaniawskiego (napisanego 

trzydzieści lat później) pt. Kowal, pieniądze i gwiazdy (1948).  

Ten szczególny utwór o ludowym nacechowaniu podejmuje różnorodne tematy: 

obserwujemy w nim trudne relacje rodzinne, zmagania bohatera z przeciwnościami 

losu, ludzką niesprawiedliwość, a także problem artystycznej wolności człowieka. 

Wszystkie powyższe wątki łączy postać Kowala Luśni, który – jak podsumowuje 

Wojciech Natanson – jest człowiekiem nieuczonym, ale inteligentnym i wrażliwym. 

Kreując tę postać, Szaniawski chciał zasygnalizować, że doznania tzw. prostych ludzi 

są istotne i godne zaprezentowania27. Z losem Kowala związane są postaci, które 

wnoszą do tekstu problem konieczności rozwoju aktywności twórczej i tak jak 

w przypadku Jima z komedii Murzyn – tworzą liryczną tęsknotę za marzeniami przy 

pomocy niesprecyzowanego przekazu werbalnego. Reprezentatywne stają się trzy 

wypowiedzi: Jasia – kochanka żony Kowala, Zosi – jego córki i Pani – córki Kupca – 

znajomego Kowala. Wszyscy wspomniani bohaterowie należą do grupy postaci 

artystycznie utalentowanych: Jaś pragnie rozwijać grę na skrzypcach, Zosia marzy 

o grze na harfie i rozpoczęciu nauki w konserwatorium, Pani – wbrew woli ojca – 

zrobiła karierę taneczną. Każdy z nich odczuwa wewnętrzną, nieokreśloną potrzebę 

wyrwania się z lokalnej społeczności i nieodpartą chęć zmiany swego życia, co staje 

się cechą łączącą wszystkich dramatycznych outsiderów. Jaś w rozmowie z żoną 

Kowala mówi m.in.: 

„JAŚ 

Nie. (...) Nie; ty tego nie zrozumiesz, ale nie ty jedna ... Coś woła, coś ciągnie, 

aby dalej. Ktoś taki, jak ja, z takich, jak ja, powiedział: „Nas dal woła” 
ŻONA 

Dal? 

JAŚ 

No tak... to miejsce, gdzie niebo styka się z ziemią (...)”28. 

Oszczędny dobór słów, a jednocześnie świadomość niewystarczalności ekspresji 

słownej stają się – jak sugeruje Jadwiga Jakubowska29 – elementem kompozycyjnym 

dramatów Szaniawskiego. Niedopowiedzenia Jasia stanowią próbę zdefiniowania jego 

własnych pragnień. Sam bohater ma kłopot ze sprecyzowaniem swoich odczuć, 

niedefiniowalne „coś” determinuje jego życie. Zosia – żona Kowala, prosta dziewczyna, 

nie rozumie emocji swojego kochanka, dziwi się jego chęci podróżowania i poszuki-

wania dróg wolności wewnętrznej. Poetyckie, urywane wypowiedzi Jasia są dla niej 

egzystencjalną tajemnicą. Sprowadza pragnienia skrzypka do niskich pobudek i twierdzi, 

że jego potrzeba wolności, niechęć do stabilizacji wynika z chęci romansowania. Jaś 

natomiast swoją wolność eksplikuje poprzez odwołanie do przestrzeni. Jego wolność 

to dal, która – choć nie gwarantuje osiągnięcia celu – jest czarująca i niemal hipnotyczna. 

Dal budzi w skrzypku-obieżyświacie nadzieję na spełnianie marzeń i – co najwa-

 
26 Sioma R., Niewinność i doświadczenie. O komediopisarstwie Jerzego Szaniawskiego, Toruń 2009,  

s. 100/101. 
27 Natanson W., Świat Jerzego Szaniawskiego, Łódź 1971, s. 277. 
28 Szaniawski J., Kowal, pieniądze i gwiazdy, [w:] Dramaty zebrane, t. III, Wydawnictwo Literackie, Kraków 

1958, s. 147 
29 Jakubowska J., dz. cyt., s. 7. 
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żniejsze – nie buduje murów ograniczeń. Dal jest tajemnicza, nieodgadniona i nie może 

równać się z zaściankową wsią, która oferuje rozwijającemu się muzykowi jedynie 

uczestnictwo w wiejskich weselach. Stąd pełne wątpliwości pytanie żony Kowala: 

„A czy to wszyscy tacy, co tańczą, tacy co ... grają, tacy – artyści ... czy ich 
wszystkich tak coś musi gnać w świat ... tak daleko od domu ... tak coś ich 

ciągnie, aby wciąż iść i znowu iść?”30  

oraz sugestia Kupca – ojca tancerki: 

„KUPIEC (żachnął się) 

E, panie! >>coś podrywa<<... >>coś podrywa<<... (po chwili) Co to znaczy – 

>>coś<<? >>Coś<<! To nic nie znaczy takie słowo >>coś<<. Takie słowa jak 
>>dom<<, >>las<<, >>koń<<, >>młot<< - to rozumiem, to ma swoje 

znaczenie, ale... >>coś<<?”31. 

Wspomniane pytanie dziewczyny nie znalazło zadowalającej odpowiedzi, choć 

ufny i uczciwy kowal, zabierając głos w rozmowie, mówi: 

„KOWAL 

Panie Kruk, tu mi się wydaje, że bez tego >>coś<< też się w naszej mowie 

obejść nie można (...) Bywają takie rzeczy, o tu, w nas, w środku ... nie 
wiadomo co. Coś leży kamieniem, jakieś umiłowanie, jakieś stracenie tego, co 

się umiłowało, strach przed czymś, co nadejdzie... wszystkiego jasno nazwać 

nie można: tak i tak. To właśnie takie – >>coś<<. Niewiele to mówi, to 

prawda, ale jakby przybliża do jakiegoś zrozumienia”32. 

Słowa Kowala zaskakują kupca i Zosię. Zaimek nieokreślony „coś” po raz kolejny 

nabiera w twórczości Szaniawskiego głębokiego wymiaru, traktowany jest niemal jak 

oksymoroniczna kategoria filozoficzna – niedefiniowalna, ale mimo wszystko prowa-

dząca do zrozumienia. Kowal zaczyna dostrzegać, że potrzeba twórczej wolności może 

być dążeniem życia, co potwierdzi w końcowej części dramatu wypowiedź tancerki 

skierowana do córki Kowala: 

„PANI 
Cóż mam powiedzieć? Należę do rodziny włóczęgów (...). Do włóczęgów. I to 

takich prawdziwych – bez żadnej przenośni ... do takich, co muszą, muszą 

wędrować po świecie. Ktoś z takich, jak ja, powiedział kiedyś: „Nas dal woła”. 

(...)  
Tak, osiem godzin to nie jest podróż długa ... Ale ... od kowadła do harfy ... tak 

... to jednak daleko. (...) Spokojna jest pani, cicha, takie ładne, skromne 

dziewczę, grające przy tym na harfie. Podróże pani od tej kuźni jeszcze nie 

skończone... Gnać coś będzie panią coraz dalej i dalej ...”33. 

  

 
30 Szaniawski J., Kowal..., s. 157. 
31 Tamże, s. 159. 
32 Tamże, s. 160. 
33 Tamże, s. 173-175. 
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4. Podsumowanie 

Szaniawski nieustannie akcentuje w swych nastrojowych dramatach potrzebę 

świata poetyckiego, irracjonalnego, niecodziennego. Ten postulat oddany jest przez 

autora „pastelową fakturą, bardzo eteryczną, zatuloną w półsłowa, sugestie nastrojów, 

niedomówień, wielokropki, znaki zapytania”34, a także nieokreśloną „dalą”, kuszącą 

swą tajemniczością i mistycyzmem niemal wszystkich bohaterów, których określa 

niezbadany „wieczny niepokój”. Personifikowana więc, oddalona przestrzeń, która 

woła, nęci i nie daje spokoju postaciom, staje się realnym bytem w polifonicznym 

świecie dramatów. Co ciekawe, wrażliwość duszy, która pozwala usłyszeć owo 

wołanie, nie deformuje się z czasem, ale jest immanentną cechą tych, których tancerka 

z dramatu nazywa „rodziną włóczęgów”. 

Dzieła Milczka z Zegrzynka, – „nie freudysty – a jednak psychologa; nie Żerom-

skiego – a jednak współczuwacza dla dusz”35 – urzekają ową tęsknotą za marzeniami 

i koncentrują uwagę czytelnika na „lakoniczności kryształowej”36. Ujawnia się ona – 

jak twierdzi Irzykowski – w językowej, poetyckiej formie dramatu: 

„Jako poeta (Szaniawski – przyp. AKK) musi wprawdzie powiedzieć, wyjawić, 

wyrazić, ale czyni to w taki sposób, że równocześnie jakby coś zamykał i chował: 

wprowadza słuchacza w krąg swoich tajemnic i kładzie mu palec na ustach: milczeć, tu 

są rzeczy święte; niech mówią – róże”37. 
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Streszczenie 

Celem artykułu jest próba skondensowanego przedstawienia życia i twórczości Jerzego Szaniawskiego. 

Artystyczna sylwetka milczącego dramatopisarza jest niezwykle interesująca i warta przypomnienia, choć 
często wymykała się jednoznacznym opiniom i ocenom. Na jego duchowy i intelektualny wzrost wpływały 

piękno natury, dzikość przyrody i ukochany dworek na prowincji. Bohaterowie Szaniawskiego pochodzą 

z różnych światów, reprezentują różne światopoglądy, mimo to znacząca część jego dramatów kreuje ludzi 

posiadających znamiona artyzmu, talentu, wyróżniających się. W tych niejednorodnych, dramatycznych 
przestrzeniach Szaniawski zawsze akcentuje potrzebę istnienia świata poetyckiego, irracjonalnego, 

metaforycznego ubogaconego liryzmem i tajemniczością. 

Słowa kluczowe: liryzm, dramat, nastrojowość, natura, liryzm językowy, marzenia 
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