VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa
„Motyw kobiety – matki, bohaterki,
opiekunki...”
Abstrakty

VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa
„Motyw kobiety – matki, bohaterki,
opiekunki...”
Abstrakty

Redakcja:
Paulina Szymczyk
Joanna Kozłowska

Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL
Lublin 2021

VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa
„Motyw kobiety – matki, bohaterki, opiekunki...”
19 listopada 2021 r.

Abstrakty

Redakcja:
Paulina Szymczyk
Joanna Kozłowska

Skład i łamanie:
Monika Maciąg

Projekt okładki:
Marcin Szklarczyk

© Copyright by Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL

ISBN 978-83-66861-86-2

Wydawca:
Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL
ul. Głowackiego 35/348
20-060 Lublin
www.fundacja-tygiel.pl

Komitet Naukowy:


prof. dr hab. Iwona Kowalkowska, Instytut Wokalistyki, I Wydział
Kompozycji, Dyrygentury, Wokalistyki, Teorii Muzyki i Edukacji
Artystycznej, Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego
w Poznaniu



prof. dr hab. n. med. Marzena Wyganowska-Świątkowska,
Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, Akademia
Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu



dr hab. Małgorzata Posturzyńska-Bosko, Katedra Romanistyki,
Instytut Neofilologii, Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Marii
Curie-Skłodowskiej



dr hab. Zygmunt Pucko, Zakład Filozofii i Bioetyki, Instytut
Pielęgniarstwa i Położnictwa, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet
Jagielloński



dr hab. Anna Tryksza, Katedra Współczesnej Literatury i Kultury
Polskiej, Instytut Filologii Polskiej, Wydział Humanistyczny,
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej



dr Monika Sulik, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Śląski
w Katowicach

Komitet Organizacyjny:


Ewelina Chodźko



Alicja Danielewska



Monika Iwaniuk



Joanna Jędrzejewska



Kinga Kalbarczyk



Joanna Kozłowska



Kamil Maciąg



Monika Maciąg



Izabela Mołdoch-Mendoń



Konrad Skrzątek



Marcin Szklarczyk



Paulina Szymczyk

Organizator:

Spis treści
Wystąpienia Gości Honorowych
Christine de Pizan – kobiecy głos w męskim świecie literatury średniowiecznej
Francji ...................................................................................................................... 11
Ukryta moc dojrzałej kobiecości – miłość kontra agresja ........................................ 12

Wystąpienia Uczestników
Arystokratki, małżonki, wdowy, dziewice. Wzmianki na temat kobiet
w dekretach papieskich zawartych w Collectio Hispana .......................................... 17
„Ja, Liwia”: portret kobiety na łamach polskiej prasy współczesnej ........................ 18
Kobiece ciało w tradycyjnej kosmetologii indyjskiej ................................................ 19
Maria Janion szłaby z nami; Nawet Shrek nie chciałby żyć w takim bagnie –
analiza językowa wybranych haseł umieszczanych na transparentach
w czasie strajku kobiet jesienią 2020 roku ............................................................... 20
Marta i Maria – niezamężne biblijne kobiety. Dlaczego? ........................................ 21
Motywy pielęgniarki w zachodnioeuropejskiej kulturze masowej dawniej i dziś .... 22
Obrazy matek w twórczości Elizy Orzeszkowej........................................................ 23
Pomiędzy rzeczywistością a światem twórczości literackiej – Ricarda Huch
jako intelektualistka, pisarka, żona i matka ............................................................. 24
Relacje kobiet rejestrowane dla „Notacji” TVP ........................................................ 25
Vituperatio vetulae. Kobieca starość jako przedmiot refleksji w średniowiecznej
poezji włoskiej oraz galicyjsko-portugalskiej .......................................................... 26
Indeks Autorów ........................................................................................................ 27

Wystąpienia
Gości Honorowych

VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Motyw kobiety – matki, bohaterki, opiekunki...”
19 listopada 2021 r., Wystąpienia Gości Honorowych

Christine de Pizan – kobiecy głos w męskim świecie
literatury średniowiecznej Francji
dr hab. Małgorzata Posturzyńska-Bosko, Katedra Romanistyki, Instytut
Neofilologii, Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Christine de Pizan (1364-1430), poetka, pisarka i pierwsza kobieta
historyk we Francji, była postacią niezwykłą, bowiem odważyła się zająć
miejsce zarezerwowane dla mężczyzn. Debiutowała jako poetka, była autorką
kilkuset wierszy, najpierw cyklu „wierszy wdowich”, potem o tematyce
dworskiej. Redagowała dzieła filozoficzne i polityczne, traktujące o obronności kraju i rycerstwie, odważnie krytykowała politykę możnowładców
w obliczu wyniszczającej kraj wojny stuletniej, apelując o zaniechanie walk
bratobójczych. To kobiecy głos w obronie ojczyzny z perspektywy najbardziej
pokrzywdzonych, sierot i wdów. Ważną część jej olbrzymiego literackiego
dorobku stanowią dzieła polemiczne i moralizatorskie w walce z nierównością i niesprawiedliwością, zwłaszcza dotyczącą kobiet. Christine de Pizan
stała się orędowniczką spraw trudnych, angażując się w walkę o przywrócenie
godności kobietom, o ich dobre imię w czasach silnego mizoginizmu.
Zaangażowała się w dyskusję na temat wizerunku kobiety w Powieści o Róży
(Roman de la Rose), wykazując, jak krzywdzące jest powielanie niesprawiedliwych stereotypów utrwalanych w literaturze na temat kobiet; gorliwa
zwolenniczka ich edukacji, twierdziła, że nierówność intelektualna między
kobietami i mężczyznami nie wynika z natury płci, ale z braku wykształcenia.
Otrzymawszy podstawy edukacji w domu, dzięki ojcu wspierającemu jej
ambicje i zdolności, jak i samokształceniu, stała się kobietą silną, ceniącą
niezależność i świadomą swej wartości, która z pasji zdobywania wiedzy
uczyniła źródło utrzymania. Została określona „pierwszą rzemieślniczką
emancypacji kobiet” we Francji.
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Ukryta moc dojrzałej kobiecości – miłość kontra agresja
prof. dr hab. Iwona Kowalkowska, Instytut Wokalistyki, I Wydział Kompozycji,
Dyrygentury, Wokalistyki, Teorii Muzyki i Edukacji Artystycznej, Akademia Muzyczna
im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu
prof. dr hab. n. med. Marzena Wyganowska-Świątkowska, Uniwersytet Medyczny
im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana
Paderewskiego w Poznaniu
Wykład stanowi próbę zdefiniowania terminu „dojrzała kobiecość”
i zastanowienia się nad różnymi jej aspektami w kontekście wpływu na
otacząjącą rzeczywistość. Wszystkie myślowe zabiegi mają tutaj na celu
wyabstrahowanie gruntu, z którego wypływać może źródło pozytywnej
energii i altruistycznych postaw. Swoistym kulturowym uniwersum – rozpoznawalnym niezależnie od czasów i warunków społecznych a kojarzonym
niezmiennie jednoznacznie, jest słowo „miłość”. We wszystkich kulturowych
kręgach ma ono niemal wyłącznie dodatnie konotacje i obejmuje szerokie
spektrum pozytywnych ludzkich cech, emocji i zachowań. Nie chcemy
sugerować, że jedynym pożądanym z punktu widzenia dobra społecznego
wzorcem

altruistycznego

stosunku

do

świata

mogą

być

działania

podejmowane przez żeńską część populacji. Niemniej jednak nie da się
zaprzeczyć, że zdeterminowana biologicznie i kulturowo kobieta, dając
początek życiu i przyjmując na siebie opiekuńczą rolę matki, staje się
równocześnie przewodniczką (przynajmniej na początku) na drodze życia
nowego członka społeczeństwa. Można zatem przyjąć, że od kobiecej
mądrości i dojrzałości zależy sposób wychowania i kształtowania jednostek
obojga płci, a tym samym nadawanie społeczeństwu kierunku rozwoju albo
uwstecznienia. W dzisiejszym świecie pełnym pułapek, brutalności i agresji,
empatia oraz współczucie, wrażliwość na cierpienie i potrzeby drugiego
człowieka uginają się pod presją walki o lepszy byt i łatwiejsze jutro.
Próbujemy sugerować, że pacyfistyczna postawa, skłonność do negocjacji
i kompromisu, nieodparta wola osiągnięcia zamierzonych celów etc, leżące
z racji pełnionych funkcji u podłoża kobiecej natury, mogą stanowić przeciw 12
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wagę do siłowych, agresywnych, destrukcyjnych działań obserwowanych
w realiach naszej współczesności. Patrząc przez pryzmat sztuki, literatury,
kultury,

biologii,

medycyny

i

innych

dziedzin

nauki,

dokonujemy

konfrontacji i weryfikacji swoich poglądów ugruntowanych doświadczeniem,
obserwacją oraz wiedzą z obszaru wykonywanych przez siebie zawodów.
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Arystokratki, małżonki, wdowy, dziewice.
Wzmianki na temat kobiet w dekretach papieskich
zawartych w Collectio Hispana
Michał Ludewicz, mludewicz@wp.pl, Sekcja Historii Kościoła i Patrologii, Instytut
Nauk Teologicznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II,
https://www.kul.pl/sekcja-historii-kosciola-i-patrologii,127.html
Celem wystąpienia była charakterystyka wzmianek dotyczących kobiet
zawartych w zbiorze dekretów papieskich – tzw. Collectio Hispana. Zbiór ten
obejmuje wypowiedzi biskupów Rzymu, w sprawach związanych z doktryną
i dyscypliną kościelną, pochodzące z okresu od II poł. IV wieku do końca
VI wieku. Zadaniem pracy było najpierw wskazanie ról społecznych, pełnionych
przez kobiety, o których wspominali papieże w swoich wypowiedziach.
Następnie zarysowano konteksty społeczno-religijne, w jakich pojawiały się
wzmianki na temat kobiet. Wreszcie scharakteryzowano sposób, w jaki
kobiety były opisywane w wypowiedziach rzymskich biskupów. W celu
opracowania przedstawionych zagadnień posłużono się metodą deskryptywną. Analiza źródła przeprowadzona pod kątem występowania wzmianek
dotyczących kobiet pozwoliła dojść do następujących wniosków: W dekretach
papieskich zawartych w Collectio Hispana kobiety najczęściej wspominane
były w kontekście regulacji związanych z wymaganiami stawianymi
kapłanom, bądź kandydatom do stanu duchownego. Papieże wielokrotnie
przypominali, że kapłan, mógł być mężem jednej żony, poślubionej jako
dziewica. Kobiety wspominane były również w wypowiedziach dotyczących
małżeństwa. Papieże rozstrzygali kwestie dotykające ważności sakramentu,
np. w sytuacji, gdy kobieta została uprowadzona w niewolę, a jej dotych czasowy mąż poślubił inną. Oprócz spraw związanych bezpośrednio
z małżeństwem, w analizowanym zbiorze odnaleźć można również regulacje
dotyczące wdów oraz dziewic. Należy zauważyć, że w Collectio Hispana
stosunkowo rzadko przywoływane były konkretne kobiety, znane z imienia.
Oprócz postaci biblijnych wymienione zostały rzymska cesarzowa Pulcheria,
arystokratka Anicja Juliana, a także kobiety o imionach Ursa i Restytuta.
Wystąpienie może być przyczynkiem do badań na temat postrzegania roli
kobiet w Kościele w czasach późnej starożytności.
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„Ja, Liwia”: portret kobiety
na łamach polskiej prasy współczesnej
Magdalena Przybysz-Stawska, magdalena.przybysz-stawska@uni.lodz.pl, Katedra
Informatologii i Bibliologii, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Łódzki
Zgodnie z definicją, prasa kobieca, od początku swego istnienia jest
trybuną, propagującą określone wzorce osobowe kobiet, podkreślając ich
charakterystyczną dla epoki, w której żyją, rolę w rodzinie i społeczeństwie.
Wizerunek, który przebija przez teksty, zamieszczane na łamach gazet
i czasopism, stanowi wypadkową wielu zmiennych, do których należy zaliczyć
zarówno warunki polityczne, tradycję, obyczaje, jak i społeczne postrzeganie
praw oraz obowiązków kobiety. Wydaje się jednak, że jednym z najistotniejszych czynników, determinujących portret kobiety, który odnaleźć
można na łamach prasy, jest moment dziejowy: wszak inaczej postrzegano
kobietę w okresie Baroku, jeszcze inne zadania stawiano przed nią w wieku
XIX, a zupełnie nową rolę do odegrania proponowano jej w XX stuleciu czy
na początku wieku XXI. Prasa, zwłaszcza wydawana od drugiej połowie XIX w.
do czasów nam współczesnych stanowi niezwykle cenne, ważne i bogate,
a także zróżnicowane źródło informacji na temat kobiety i jej roli
w społeczeństwie, a także powinności wobec rodziny i kraju. Portrety, które
możemy oglądać na „sztalugach” prasy pokazują nam, jak zmieniał się
propagowany przez redakcję poszczególnych pism styl życia i styl bycia
kobiety: córki, partnerki, żony, matki, gospodyni domowej, a nawet, „głowy
rodziny”. To także niekiedy obraz singielki, nastawionej na własny rozwój
osobowy i zawodowy, kobiety ambitnej, dążącej do wyznaczonego celu,
stającej do walki z mężczyzną. Celem wystąpienia będzie zasygnalizowanie
najważniejszych tendencji, obecnych w czasopiśmiennictwie kobiecym,
zawierających się w temacie konferencji.
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Kobiece ciało w tradycyjnej kosmetologii indyjskiej
Dorota Kamińska-Jones, dorkam@umk.pl, Katedra Historii Sztuki Nowoczesnej
i Pozaeuropejskiej, Wydział Sztuk Pięknych, Uniwersytet Mikołaja Kopernika
w Toruniu
Tematem wystąpienia jest problematyka ciała kobiecego z perspektywy
tradycyjnej kosmetologii indyjskiej. Zagadnienie to jest niezwykle interesujące z wielu względów. Przede wszystkim w tradycji indyjskiej ciało
postrzega się jako odzwierciedlenie dobrostanu całego organizmu, zarówno
fizycznego jak i duchowego. Omówiono podłoże filozoficzne, kulturowe oraz
zdrowotne postrzegania ciała w tradycyjnej kosmetologii indyjskiej, w tym
w Ajurwedzie. Analizie poddano klasyfikację rodzajów skóry według Ajurwedy
oraz predyspozycje każdej z nich. Przede wszystkim jest to podział bazujący
na trzech podstawowych bioenergiach – doszach, czyli wata, pitta i kapha.
Omówiono również typy kobiecych sylwetek bazujący na tym zasadniczym
podziale i wskazano na cechy charakterystyczne każdej z nich. W dalszej
kolejności przeanalizowano różne rodzaje zabiegów, które kobiety powinny
wykonywać.np. masaże, napary, maseczki itp. Wskazano odpowiednie
procedury, używane zioła i inne składniki naturalne, takie jak. np. amla,
multani mitti, kurkuma itp. Omówiony zostanie również kontekst kulturowy,
w tym znaczenie symboliczne i magiczne poszczególnych zabiegów oraz
składników. Wskazano również przykłady dzieł sztuki, które podejmują taką
tematykę, począwszy od najstarszych zachowanych przykładów po dzieła
powstające współcześnie. Wystąpienie ma przez to charakter interdyscy plinarny, bowiem tylko takie ujęcie pozwala na pogłębione zrozumienie
podejścia do kobiecego ciała w tradycyjnej kosmetologii i kulturze indyjskiej.
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Maria Janion szłaby z nami; Nawet Shrek nie chciałby żyć
w takim bagnie – analiza językowa wybranych haseł
umieszczanych na transparentach
w czasie strajku kobiet jesienią 2020 roku
Anna Sokół-Klein, anna.klein@uni.lodz.pl, Zakład Współczesnego Języka Polskiego,
Wydział Filologiczny, Uniwersytet Łódzki, http://filolog.uni.lodz.pl/kwjp/
Celem referatu jest analiza lingwistyczna haseł, które pojawiły się na
transparentach w czasie strajku kobiet jesienią 2020 roku. Charakterystyka
językowa wybranej grupy napisów (nawiązujących do literatury, filmu,
muzyki i wydarzeń politycznych) została poprzedzona typologią i krótką
analizą wszystkich haseł demonstrantów (szczególnie zwrócono uwagę na
wulgaryzację języka). Materiał pozyskano z gazet („Nasz Dziennik”,
„Dziennik Trybuna”, „Dziennik Łódzki”, „Gazeta Wyborcza”, „Gazeta Polska ”,
„Newsweek Polska”, „Angora”, „Express ilustrowany”, „Dziennik Gazeta
Prawna”) oraz z mediów społecznościowych (profil Michała Rusinka, strony
„Wydarzenia w Łodzi”, „Łódź” na Facebooku) w dniach 23.10.2020 r.8.11.2020 r. W referacie zostanie opisany kontekst społeczno-kulturowy
z uwzględnieniem czynników psychologicznych, które miały znaczący wpływ
na ogólnopolskie manifestacje. Z uwagi na duży materiał badawczy w grupie
haseł odwołujących się do wiedzy literackiej, kulturowej i społecznej
(głównie są to cytaty, aluzje i trawestacje tekstów poetyckich, filmowych,
muzycznych, reklamowych czy wypowiedzi polityków i osób publicznych)
skupiono się na charakterystyce tych napisów, które nie są cytatami
i trawestacjami, a nawiązują do określonych osób i sytuacji. Odszyfrowanie
znaczenia wymaga tu znajomości nazwisk badaczy, postaci ze świata polityki,
kultury i literatury, a także całego kontekstu społeczno-kulturowego.
Wyekscerpowane przykłady scharakteryzowano pod kątem intertekstualności
i kreatywności językowej nadawcy, który wykorzystując przeróżne zabiegi
lingwistyczne, dał wyraz własnym emocjom oraz zamanifestował swoje
potrzeby i swój światopogląd.
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Marta i Maria – niezamężne biblijne kobiety. Dlaczego?
Jan Klinkowski, jon.klinkowski@wp.pl, Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu
Na kartach Ewangelii opisana została historia spotkań Jezusa z Martą
i Marią oraz ich bratem Łazarzem. Zaskakujący jest fakt, że nigdzie nie
wspomina się, żeby Marta czy Maria były kobietami zamężnymi. Łazarz, ich
brat, również nie jest prezentowany jako żonaty. Nie wspomina się również
o ich rodzicach, a więc raczej mamy przed sobą starsze rodzeństwo, które
powinno założyć rodzinę, tym bardziej, że w ówczesnym Izraelu dążono do
założenia rodziny i posiadania dzieci! Niemalże obserwujemy presję, by
założyć rodzinę, był to po części obowiązek wobec społeczności Izraela, by
naród mógł się rozwijać, ale też był to obowiązek religijny, bo poprzez
posiadanie dzieci był uobecniany obraz Boga w świecie, bo na obraz
i podobieństwo Boże został stworzony człowiek (Rdz 1,27). Być może rodzina
Marty i Marii sympatyzowała ze wspólnotą esseńską, a wydaje się, że to
środowisko tworzyło nurt myśli w ramach judaizmu preferujący ascetyczny
tryb życia wypełniony studiowaniem tekstów świętych. Mamy zatem przed
sobą

dwie

studentki,

z

których

Maria

prezentuje bardziej

postawę

kontemplacyjną, a Marta bardziej jest skoncentrowana na praktycznej stronie
realizacji zdobytej wiedzy. Otwartość relacji Marii i Marty z Jezusem,
gotowość studiowania może wskazywać, że w ich epoce wzrastało znaczenie
kobiet na terenie Izrael. A może był to szerszy nurt kulturowy wynikający
z wpływów egipskich, gdzie pozycja kobiety w życiu społecznym odgrywała
znaczącą rolę? A może był to wpływ kultury i religijności Greków, gdzie
szczególnym prestiżem cieszyła się bogini Atena, dziewica? Mamy zatem
ideał silnej kobiety, gotowej do walki za społeczność, która ją czci. Czy te
ideały miały wpływ na życie kobiet poza Grecją? Odpowiadając na te pytania,
możemy lepiej zrozumieć zachodzące przemiany kulturowe i religijne
w I wieku po Chrystusie.
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Motywy pielęgniarki w zachodnioeuropejskiej kulturze
masowej dawniej i dziś
Zygmunt Pucko, zygmunt.pucko@uj.edu.pl, Zakład Filozofii i Bioetyki, Wydział
Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum
Wizerunek pielęgniarki jest zagadnieniem, które od dawna budziło duże
zainteresowanie. Dowodzi tego ogrom piśmiennictwa ukazującego się
zwłaszcza na gruncie anglosaskim. Część publikacji jest pokłosiem refleksji,
która była skupiona na tropieniu kulturowych uwarunkowań postrzegania
pielęgniarki i oceny jego zmiany dla istoty pielęgniarstwa. Inne opracowania
są z kolei pochodną namysłu nad portretami pielęgniarki wykreowanymi
przez środki masowego przekazu. Ten gatunek wizerunków oraz propagowane w nich treści oddziałują na świadomość zbiorową z wyjątkowo dużą siłą
i przesądzają o postawach społecznych wobec pielęgniarek. Wszak inne są
oczekiwania w stosunku do pielęgniarki skonceptualizowanej w kategoriach
„przedłużenia ręki lekarza” niż „anioła miłosierdzia” czy „nieznośnej jędzy”.
Po pierwszym wyobrażeniu można się spodziewać pielęgniarki wprawdzie
troskliwej, ale niekoniecznie solidnie wyedukowanej oraz samodzielnie
spełniającej zadania. Po drugim pielęgniarki pobożnej spełniającej bezinteresownie i z bezgranicznym poświęceniem służbę. Po trzecim obrazie
pielęgniarki wolno oczekiwać indywiduum pozbawionego kompetencji
społecznych, lub osobnika zawikłanego emocjonalnie, który nie budzi
zaufania i zapowiada spiętrzenie trudności. W oparciu o analizę materiału
zgromadzonego przez Beatrice J. Kalisch i Philipa A. Kalischa wyłania się
kilka motywów pielęgniarki wytworzonych w obszarze kultury masowej,
które zdają się być ściśle skorelowane z sześcioma ostatnimi okresami
dziejów pielęgniarstwa na Zachodzie.
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Obrazy matek w twórczości Elizy Orzeszkowej
Hanna Miera, hanna.pekala@uwr.edu.pl, Wydział Filologiczny, Uniwersytet
Wrocławski, www.wfil.uni.wroc.pl
Przedmiotem wystąpienia jest obraz matki w wybranych utworach Elizy
Orzeszkowej, z uwzględnieniem publicystyki społecznej pisarki. Sama
Orzeszkowa wychowywała się, jak podkreślała, „w gnieździe osamotnionym
i pustym”, stąd w jej twórczości tak liczne portrety zimnych, oschłych matek
czy też matek utraconych. Kobiety u Orzeszkowej są przede wszystkim
matkami synów, nie córek, co dostrzec można na przykład w „Jędzy” czy
„Hekubie”. Pozytywne postaci matek to zwykle matki nieżyjące, istniejące
tylko we wspomnieniach bohaterów.
Wizerunki kobiet-matek XIX wieku to także obrazy Polek XIX wieku –
chłopek, mieszczanek, zubożałych szlachcianek czy wreszcie przedstawicielek wyższej szlachty – stających w obliczu zmieniającej się sytuacji
społecznej, mierzących się z konsekwencjami powstań i polityki zaborców,
pozbawionych majątku, opieki męża, źródeł utrzymania. Winę za to, że
kobiety nie odnajdywały się w roli matek, Orzeszkowa widziała w braku
dostępu do edukacji. W swoich tekstach publicystycznych wielokrotnie
wypowiadała się na temat miejsca kobiety w społeczeństwie, podkreślając
wagę wykształcenia i samodzielności. Przekonywała, że tylko wyedukowana
i świadoma swoich praw kobieta może być dobrą żoną, gospodynią i matką.
Najpełniejszy obraz poglądów emancypacyjnych pisarki znaleźć można
w rozprawie z 1873 roku, zatytułowanej Kilka słów o kobietach. Orzeszkowa
jako najważniejszą wartość życia kobiety sytuowała rodzinę, podkreślając, że
to na niej opiera się porządek społeczny. Uważała, że to nie obowiązki
rodzinne są dla kobiety ciężarem, bowiem właśnie w rodzinie kobieta
odnajduje spełnienie. Problemem jest natomiast bezmyślne wywyższanie
kobiet, które nie potrafią się przez to dostosować do wyzwań zmieniającej się
rzeczywistości.
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Pomiędzy rzeczywistością a światem twórczości
literackiej – Ricarda Huch jako intelektualistka,
pisarka, żona i matka
Gabriela Jelitto-Piechulik, jelitto-piechulik@uni.opole.pl, Uniwersytet Opolski,
https://www.uni.opole.pl/
Przedstawiona problematyka oscyluje wokół tematyki swoistego rozdarcia
i prób scalenia rzeczywistości oraz świata twórczości literackiej przez mało
znaną polskiemu czytelnikowi pisarkę, intelektualistkę, matkę i żonę Ricardę
Huch (1864-1947). Na przykładzie biografii z uwzględnieniem źródeł
archiwalnych

oraz

wybranych

prac

o

charakterze

światopoglądowym

i literackich pisarki przedstawiona zostanie jej droga życiowa wiodąca ją ku
wolności myśli i niezależnemu pisarstwu. Ricarda Huch jako młoda kobieta
wywodząca się z konserwatywnego domu mieszczaństwa niemieckiego końca
XIX wieku wybiera dla siebie drogę kobiety zrywającej z konwenansami,
która nie bacząc na przeciwności losu, opuszcza w atmosferze skandalu dom
rodzinny i wybiera studia uniwersyteckie w Szwajcarii. Tym samym zostaje
jedną z pierwszych kobiet, które uzyskały wówczas w Europie tytuł doktora.
Otaczająca ją rzeczywistość zmusza Huch do zdobycia przygotowania
zawodowego nauczyciela, aby móc w przyszłości zadbać o swoje utrzymanie.
Ustabilizowana codzienność zawodowa jako nauczycielka i bibliotekarka
w Zurychu wkrótce staje się dla Huch rodzajem więzienia uniemożliwiającego
jej wypłynięcie na głębię rozważań estetyczno-literackich. Rozdarcie
wewnętrzne rekompensuje swoistą „ucieczką” w świat literatury i fantazji
twórczej, czemu daje wyraz w jednej z pierwszych rozpraw o romantyzmie
niemieckim oraz w opowiadaniach, które odzwierciedlają nurt neoromantyzmu. Huch kreuje kobiece postacie literackie podejmujące walkę o prawo
do bycia sobą i do decydowania o własnej przyszłości. Swoistym łącznikiem
pomiędzy

przeżyciami

życia

codziennego,

niespełnionymi

nadziejami

i zamierzeniami staje się dla Huch poezja, będąca dla poetki jednocześnie
jestestwem jej istnienia. Ricarda Huch jest niezwykle barwną postacią, która
swoim kunsztem pisarskim nadała literaturze niemieckojęzycznej no wy
kształt i tym samym w pierwszej połowie XX. wieku pozyskała między narodową sławę.
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Relacje kobiet rejestrowane dla „Notacji” TVP
Maciej Wojtyński, Zakład Archiwistyki, Dydaktyki i Historii Historiografii,
Uniwersytet Warszawski
„Notacje” to tytuł programu, realizowanego w Telewizji Polskiej od 2004
roku. Ideą jest zarejestrowanie dla przyszłych pokoleń „spowiedzi życia”
osób w jakiś sposób ważnych lub zasłużonych dla Polski i świata. Ponieważ
TVP jest spółką prawa handlowego, nagrane materiały powinny być
wyemitowane w celu zbilansowania kosztów i zysków. Dlatego w Archiwum
TVP z założenia nie przechowuje się materiałów roboczych, a wyłącznie
takie, które są gotowe do emisji. Tymczasem materiały do „Notacji” są
nagraniami surowymi, niemontowanymi, przez to mającymi walor znacząco
wyższej wiarygodności niźli nagrania emisyjne. Spośród bez mała ośmiuset
osób, których wypowiedzi zarejestrowano dla TVP, znaczącą część stanowią
niewiasty. Są wśród nich osoby powszechnie znane, ale także takie, o których
słyszało bardzo niewielu. Obok jedynej Cichociemnej, drugiej w historii Pani
generał Wojska Polskiego – Elżbiety Zawackiej „Zo”, znalazło się miejsce dla
Haliny Czerny-Stefańskiej – wybitnej pianistki. Te Damy zna, a przynajmniej
znać powinien każdy, aspirujący do miana człowieka kulturalnego. Ale kto
słyszał o siostrach Zappe, które we Lwowie pod sowieckim panowaniem
kultywowały polskość? Kto zna lekarkę z Włodawy Franceskę Michalską,
urodzoną w Kamieńcu Podolskim w latach dwudziestych, która przeżyła
tamże mordowanie Polaków, „Hołodomor”, wreszcie zsyłkę do Kazachstanu.
Kto jeszcze pamięta słynną w czasach PRL Panią kapitan żeglugi wielkiej
Danutę Kobylińską-Walas. Kto pamięta filmy i programy historyczne robione
dla TVP przez Lucynę Smolińską? „Notacje” są obecne na antenie TVP 1
w środku nocy w niektóre dni powszednie jako dziesięciominutowe wyimki
z wielogodzinnych nagrań. Dobre i to, ale wiedza na temat tego co do tej
pory udało się w TVP nagrać nie jest poza tą firmą łatwo dostępna. Dlatego
warto pokusić się o przedstawienie tego dorobku.
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Vituperatio vetulae. Kobieca starość jako przedmiot
refleksji w średniowiecznej poezji włoskiej
oraz galicyjsko-portugalskiej
Aleksandra Urbaniak, alessandra.urbaniak@gmail.com, Szkoła Doktorska Nauk
o Języku i Literaturze, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
http://snjl.amu.edu.pl/Szkola_Doktorska_SNJL
Topos vituperatio vetulae przejawiający się poprzez krytykę starych
kobiet stanowił stosunkowo częsty przedmiot zainteresowania średniowiecznych poetów włoskich oraz galicyjsko-portugalskich. Ów nieprzychylny
stosunek do przedstawicielek płci żeńskiej w podeszłym wieku należałoby
motywować powszechną w epoce mizoginią, dziedzictwem literatury
starożytnej oraz poezji trubadurów, która idealizowała młode damy, gardząc
kobietami sędziwymi.
W przypadku toskańskiej poezji komiczno-realistycznej – do której został
zawężony korpus tekstów włoskich poddanych analizie – negatywny obraz
wiekowych kobiet można postrzegać ponadto jako parodystyczną reakcję na
lirykę dolce stil novo, która opiewała młodość i urodę uosobione w „kobiecie
anielskiej” (donna angelicata). To dodatkowo zachęca do pochylenia się nad
utworami Rustica di Filippo, Cecca Angiolieriego czy Burchiella, którzy
kreślili ze swadą portrety starych kobiet, ukazując je jako szpetne, złe
i wydzielające przykry zapach. Jednocześnie warto zauważyć, że zbliżone
wizerunki starszych kobiet pojawiają się także w poezji galicyjskoportugalskiej, czego doskonale dowodzą autorzy tacy jak João Garcia de
Guilhade, Pedro Amigo de Sevilha, João Baveca czy król Alfons X Mądry.
Z tego powodu cel pracy stanowiła analiza porównawcza przedstawień
kobiecej starości we włoskiej poezji komiczno-realistycznej oraz galicyjskoportugalskich cantigas de escárnio e maldizer. Takie ujęcie jest tym bardziej
interesujące, że nie można wykluczyć możliwości bezpośredniego kontaktu
tych dwóch tradycji literackich. Mogło do niego dojść za sprawą misji
dyplomatycznej XIII-wiecznego pisarza Brunetta Latiniego – przyjaciela
Rustica di Filippo – u Alfonsa X. Na razie jednak, z braku konkretnych
dowodów, podobne spojrzenie na postać sędziwej kobiety należałoby
tłumaczyć wspólnym dziedzictwem kulturowym.
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