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Katarzyna Korneluk-Markiewicz
1
 

Rośliny stosowane do praktyk magicznych 

przez staropolską czarownicę 

1. Wstęp 

Celem niniejszej pracy było ukazanie zabiegów magicznych, podczas których cza-

rownice wykorzystywały rośliny do wyrządzania szkód człowiekowi. Niniejsza analiza 

dotyczyła potwierdzenia, że źródło mocy wiedźm pochodzi z przyrody. Życie codzienne 

ówczesnego człowieka było związane z cyklem natury. Czas oraz rytm pracy wyzna-

czało Słońce, natomiast pora nocna była okresem groźnym, kiedy należało zaniechać 

wszelkich działań. Zatem noc była porą zarezerwowaną dla działalności czarownic. 

Wierzono również, że niektóre zioła, kwiaty, a nawet drzewa rosnące poza ludzkimi 

sie-dzibami były wykorzystywane przez wiedźmy do praktyk magicznych. Jednakże 

zdarzało się, że niektóre rośliny miały ambiwalentny charakter i służyły zarówno do 

ochrony przed czarownicami, jak i pozostawały w użyciu wiedźm. Zatem czarownice 

mogły również przynosić szkody i krzywdzić ludzi na terenie gospodarstwa, np. nisz-

czyć plony oraz wykorzystywać zboża i kwiaty do czarowania. Składniki roślinne 

służyły, m.in. do przyrządzania tajemnych mikstur, które następnie podane człowiekowi 

w jadle i napoju mogły spowodować jego śmierć. Wśród staropolskiego ludu zamiesz-

kującego tereny wiejskie panowało przekonanie, że przyroda jest przestrzenią nieprze-

widywalną, natomiast wiejskie domostwa, jako obszary zagospodarowane były uzna-

wane za strefę bezpieczną. Zgodnie z powyższym obawa przed tym, co zewnętrzne 

i związane z siłami natury, spowodowała, że czarownice sytuowano w „świecie zew-

nętrznym”, gdzie natura dominowała nad kulturą (światem oswojonym).  

2. Czas i przestrzeń przyrodnicza a działalność czarownic 

Zanim zostanie omówiony temat dotyczący czasu i miejsca uaktywniania się wiedźm 

w przyrodzie, należy odpowiedzieć na pytanie, kim były wiedźmy. Kazimierz Mo-

szyński określił, że czarownicami mogły być kobiety o złośliwym charakterze, mieszka-

jące na wsi i posiadające nieestetyczne znamiona na ciele: 

Wiejskie kobiety usposobienia złośliwego, mściwego, zazdrosnego albo też 

małomówne, posępne, stroniące od otwartego obcowania z ludźmi (zwłaszcza 

o ile przytem sama natura napiętnowała je jakowemiś odrażającemi znamio-

nami!) (...) były podejrzewane o czary2
.  

Należy jednak dodać, że istnieje jeszcze inne określenie kobiet, które mogły zajmo-

wać się magią. Mianowicie „wiedźmą” lub „widźmą” nazywano wszystko wiedzącą 

                                                                   
1 k.m.korneluk@gmail.com, Instytut Kulturoznawstwa, Wydział Filozoficzny, absolwentka Akademii 

„Ignatianum”, https://www.ignatianum.edu.pl/. 
2 Moszyński K., Kultura ludowa Słowian, Polska Akademia Umiejętności, cz. II, Kraków 1934, s. 652. 

https://www.ignatianum.edu.pl/
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lub widzącą niewiastę
3
. Zatem była to osoba mająca wiedzę na temat praktyk magicz-

nych oraz umiejętność wieszczenia o przyszłych losach.  

Czarownice samodzielnie wybierały miejsca i składniki, które wykorzystywały do 

praktyk magicznych. Zatem poszukiwały różnych komponentów do sporządzania 

tajemnych mikstur w przestrzeni przyrodniczej, np. na łąkach, w lesie, na zboczach 

górskich. Dodatkowo ich odrażający wygląd, który był odzwierciedleniem mściwego 

charakteru, spowodował, że przebywały w odludnych miejscach.  

Wierzenia, że czarownice mogą manipulować siłami przyrody, powodowały po-

wszechny strach wśród ludzi. Obawiano się, że wiedźmy mogą spowodować znisz-

czenie plonów albo wywołać choroby zwierząt hodowlanych. Zatem, podczas dnia 

ludzie zajmowali się pracami gospodarskimi, natomiast noc była utożsamiana z okresem 

niebezpiecznym, zarezerwowanym dla istot nadprzyrodzonych (w tym dla czarownic). 

Według wierzeń ludowych doba, dzieliła się na okresy przejścia, podczas których prze-

nikał się świat doczesny z transcendentalnym. Ludwik Stomma wyjaśnił występo-

wanie wyżej opisanego przenikania się dwóch światów w czasie i przestrzeni w nastę-

pujący sposób:  

Występowanie „czasów przejścia” – tych dziwnych okresów wyłączonych 

z jakości poprzedzających je i następujących po nich chwil – wiąże się 

w wierzeniach ludowych (...) z cyklem życia ludzkiego i towarzyszącymi mu 

obrzędami (...) Ma swoje momenty przejścia każdy rok, ma także i każda doba. 

W tym ostatnim przypadku są nimi: północ, południe, zmierzch i świt4
.  

Zatem północ była tą częścią doby, w której uaktywniały się czarownice. Podczas 

pełni Księżyca zbierały zioła na łąkach. Północ to również idealny czas, w którym 

odbywały się sabaty (uroczyste spotkania czarownic na szczytach gór)
5
. Podczas nocy 

wiedźmy oddawały się praktykom magicznym, w celu szkodzenia ludziom. Według 

wierzeń ludowych miały być szczególnie groźne podczas nowiu, ponieważ wtedy 

osiągały największą moc: 

Na nowiu czarownica suszy liście dębu, zatyka je w ścianę, życzy gospoda-

rzowi i jego dzieciom, aby uschły tak, jak te liście (...) mogą wtedy sprowadzić 

na ludzi ciężkie choroby, robić (...) psoty, odbierać mleko krowom6
. 

Z kolei ówcześnie uważano, że przed wschodem Słońca uaktywniają się zarówno 

czarownice, zmory, jak i rusałki. Te pierwsze można było zobaczyć o tej porze na 

łąkach, w miejscach wypasu zwierząt lub ścieżkach oddzielających pola: 

Wtedy czarownice (...) zbierają ślady krów, łajna, rosę i zioła, w ten sposób 

odbierają krowom mleko i powodują ich choroby7
. 

                                                                   
3 Szot-Radziszewska E., Ludowy obraz czarownicy świętokrzyskiej w świadomości mieszkańców Kielecczyzny 

w świetle historycznych i współczesnych źródeł etnograficznych, [w:] J. Pietrzak-Thèbault i Ł. Cybulski (red.), 
Czary, alchemia, opętanie w kulturze na przestrzeni stuleci. Studia przypadków, Wydawnictwo Uniwersytetu 

Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2015, s. 299. 
4 Stomma L., Antropologia kultury wsi polskiej XIX w., Wydawnictwo Tower Press, Gdańsk 2000, s. 103-104. 
5 Bartmiński J. (red.), Słownik stereotypów i symboli ludowych. Kosmos: Niebo, światła niebieskie, ogień, 
kamienie, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 1996, s. 196. 
6 Tamże, s. 189. 
7 Tamże, s. 145. 
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Zgodnie z powyższym nasuwa się spostrzeżenie, że czarownice wybierały zarówno 
miejsca odludne, jak i przebywały w przestrzeni użytkowanej przez ludzi, a więc na 
polach i pastwiskach. W jednym przypadku mógł być to obszar związany z dziką 
przyrodą lub zagospodarowaną (oswojoną) przez człowieka naturą. 

Wiedźmy przebywały również w innych miejscach w krajobrazie przyrodniczym, 
np. na szczytach górskich, stertach kamieni, w opuszczonych budynkach, a nawet na 
drzewach: 

Balują zatem [czarownice] nie tylko na znanych powszechnie łysych górach; 
ale też często, nie przebierając wiele, tańcują to na kruszce (grusza), to po 
kupach kamieni, nazwożonych z roli w polu, to po górach (strychach) pustych 
chałup8

.  

Sabaty odbywały na szczytach gór, ponieważ wiedźmy mogły stamtąd czerpać 
swoją moc. Zatem pozyskiwały zioła do odprawiania czarów na zboczach górskich, 
np. na Łysicy w Górach Świętokrzyskich

9
. Stąd w wielu podaniach ludowych można 

znaleźć informację, że tzw. łyse góry były miejscami przebywania czarownic.  
Łąka była terenem należącym do świata przyrody i leżącym poza gospodarstwem. 

Zatem łąki należały do strefy granicznej, gdzie przenikał się świat ziemski z nadprzy-
rodzonym. Rosły tam zioła i kwiaty, których czarownice używały do przyrządzania 
tajemnych napojów. Rośliny zbierane na łące miały cechy przestrzeni granicznej, stąd 
z racji swej wyjątkowości mogły służyć do praktyk magicznych.  

3. Rośliny służące do praktyk magicznych 

Według informacji ze „Słownika stereotypów i symboli ludowych” zarówno w ję-
zyku potocznym, jak i w ludowym, „zioło” utożsamiano z właściwościami leczniczymi, 
natomiast „ziele” uważano za zieloną, dziko rosnącą roślinę

10
. Zgodnie z tradycją ludo-

wą ziołom przypisywano dobre i złe właściwości. Niektóre z nich były trujące, a ich 
spożycie groziło śmiercią. Dlatego ówcześnie uważano, że część ziół miała pocho-
dzenie demoniczne. Zanim zostaną omówione cechy charakterystyczne wybranych 
ziół, należy wspomnieć, że niektóre gatunki miały ambiwalentne znaczenie. Zatem 
z jednej strony mogły działać ochronnie albo z drugiej strony szkodziły i przynosiły 
nieszczęście. Do tego typu roślin należy pokrzywa: 

Wedle wierzeń cioty (czarownice) piją napój z pokrzywy, cedzą mleko przez 
pokrzywę (...) Wedle wierzeń kieleckich w pokrzywie spotykano różne zjawy11

. 

Powyższy cytat ukazuje, że czarownice wykorzystywały pokrzywę do szkodzenia 
ludziom – kradzież mleka. Dawniej istniał zwyczaj zostawiania tego zioła w pomiesz-
czeniach gospodarskich w celu ochrony zwierząt przed czarownicami. Uważano, że 
wiedźma, zakradając się do zagrody, pokłuje sobie ręce. Zgodnie z powyższym wynika, 
że pokrzywa była rośliną o ambiwalentnym charakterze, ponieważ jednocześnie uży-

                                                                   
8 Tamże, s. 371-372. 
9 Szot-Radziszewska E., Sekrety ziół. Wiedza ludowa, magia, obrzędy, leczenie, Wydawnictwo TRIO, 

Warszawa 2005, s. 100. 
10 Bartmiński J. (red.), Słownik stereotypów i symboli ludowych. Rośliny: zioła, Wydawnictwo Uniwersytetu 
Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2019, s. 13. 
11 Cyt. za: Bartmiński J. (red.), Słownik stereotypów i symboli ludowych. Rośliny: zioła, Wydawnictwo 

Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2019, s. 292-293. 
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wano jej do szkodzenia ludziom, jak i do ich ochrony. W niniejszym podrozdziale 
zostaną omówione wybrane gatunki ziół z perspektywy użytkowania ich przez czarow-
nice. Kolejna roślina, która budziła lęk wśród wiejskiej ludności to przestęp. Wierzono, 
że nieumiejętnie wykopanie korzenia tego zioła, może spowodować, że roślina zacznie 
krzyczeć. Dźwięk ten mógł doprowadzić człowieka do obłędu lub nawet do śmierci. 
Dlatego według wierzeń uprawą przestępu mogły zajmować się tylko czarownice. 

Opowiadano mi zdarzenie, że pewna wieśniaczka okopując ziemniaki, natrafiła 
na perestupeń (przestęp), a wykopawszy go z korzeniem dostała pomięszania 
zmysłów12

. 

Gospodyni, która miała w domu przestęp, mogła być posądzona o czary. Z tego 
powodu należało uprawiać roślinę w ukryciu, np. w zacienionych miejscach, w stajni 
lub w garnkach. Posiadanie przestępu zapewniało, że w gospodarstwie nigdy nie 
zabraknie mleka: 

Jeżeli która gospodyni uprosi sobie to ziele od złego ducha do swego ogródka 
i niem od czasu do czasu karmi krowy, otrzyma bardzo wiele mleka, gdyż ziele 
to ma własność ściągania mleka od wszelkich zwierząt ssących. Gospodynię tę 
atoli uważają za czarownicę13

.  

Karmienie krów przestępem miało zapewnić obfitość mleka, ponieważ magiczne 
właściwości tej rośliny, powodowały „zabieranie mleka” od innych zwierząt. Zioło to 
kojarzyło się również z pomnażaniem pieniędzy:  

 Sądzono, że aby mieć wiele pieniędzy i mleka, czarownica trzyma przez 9 lat 
korzeń przestępu w szafliku, dodając do niego codziennie po 9 ziaren zboża 
i po 2 łyżki mleka. Po 9 latach z tego zbioru wyrasta diablik w postaci czarnego 
kota, który służy czarownicy do sprowadzania pieniędzy i mleka od cudzych 
krów14

.  

Zatem magiczne praktyki staropolskich czarownic były najczęściej związane z kra-
dzieżami w wiejskich gospodarstwach. Czarny kot został wyhodowany za sprawą 
magicznej receptury, w której składzie występowało również ziele przestępu. Warto 
przywołać kolejny przepis, według którego czarownice miały okradać inne gospo-
dynie. W składzie drugiej mikstury znajdowały się różne zioła oraz kwiaty:  

Wierzono, że czarownica, aby odebrać krowom mleko, przed św. Wojciechem 
zbiera w ukradzioną powązkę: dzwonek, lebiódkę, jaskier żółty, podróżnik, 
macierzankę i kopytnik z liśćmi, powtarzając: „Zbieram pozytek, ale nie 
wsytek”. Zioła te gotuje się w wodzie i w ten sposób odbiera się krowom 
mleko15

. 

                                                                   
12 Gustawicz B., Podania, przesądy, gadki i nazwy ludowe w dziedzinie przyrody, [w:] Zbiór Wiadomości do 

Antropologii Krajowej, nakł. Akademii Umiejętności, Drukarnia Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 
1882, T. 6, https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/13491/edition/12137/content, [dostęp: 04.07.2021], s. 236. 
13 Tamże. 
14 Świętek J., Liczby Trzy i Dziewięć w mitach, wyobrażeniach, mistycznych praktykach i w zwyczajach 

ludowych, [w:] Lud. Organ Towarzystwa Ludoznawczego we Lwowie, Towarzystwo Ludoznawcze, Kraków 
1905, T. XL, Z. 1, https://www.wbc.poznan.pl/dlibra/publication/108696/edition/120668/content [dostep: 

04.07.2021], s. 378. 
15 Bartmiński J., dz. cyt., s. 154.  

https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/13491/edition/12137/content
https://www.wbc.poznan.pl/dlibra/publication/108696/edition/120668/content
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Czarownice zajmowały się również czarami miłosnymi, o czym informują staro-

polskie podania ludowe. Według wiejskiego ludu ziołami, które miały moc wzbudzenia 

miłości u drugiej osoby były: lubczyk, ruta i nasięźrzał. Istniały jednak inne trujące 

rośliny, tj. lulek i szalej, których użycie mogło spowodować śmierć. Wiedźmy stoso-

wały do magii miłosnej „widełek” z nietoperza, które nazywano „carowidełkiem” oraz 

proszku z rogów jelenia i mieszanki trujących ziół. Następnie miksturę podawano 

w jedzeniu lub napoju
16
. Przykładem użycia powyższej receptury jest fragment piosenki 

ze wsi Brzezinki: 

Siedmiu ci jo, siedmiu, kawalerów miała, 

Wszystkim ci jo, wszystkim podarunek dała 

(...) Piątemu zem dała bochenecek chleba, 

Żeby on se posed prościuśko do nieba17
. 

Kobieta śpiewająca powyższą piosenkę skorzystała z rady czarownicy i uśmierciła 

wielu swoich adoratorów. Kolejnym trującym ziołem był lulek, który służył, jako 

narzędzie zemsty na rywalce: by z zemsty jakąś dziewczynę przyprawić o szaleństwo, 

tłuczono lulka na cmentarzu18
. Zarówno zioła, jak i kwiaty wykorzystywano do zabie-

gów magicznych. Jednak przeważająca większość tajemnych składników używanych 

przez czarownice, stanowiły zioła.  

Maruna biała i sasanka to przykłady kwiatów używanych przez czarownice. Ta 

pierwsza była stosowana w celu pozbycia się płodu. Świadczy o tym dokumentacja 

pochodząca z procesów o czary, w której widnieje receptura, mająca wywoływać 

poronienie:  

Płód mógł zostać „zepsuty” po użyciu limoizy, maruny białej, siemienia 

marchwianego i czerwonej róży19
. 

Sasanka to kwiat pokryty mechatą strukturą o srebrzystej barwie, przypominającej 

kocie futerko, przez co nazywany był również kocanką. Roślina ta miała trujące właści-

wości, dlatego ówcześnie mówiono, że to: czarne ziele, bo czarownice to zbierajo 

w lesie20
. Z jednej strony kwiaty stanowiły ozdobę, ale z drugiej strony służyły do 

kradzieży i pozyskiwania mleka: 

W noc kupalną zbierają się one na łąkach całemi kupami, nagie chodzą po 

trawie, machają koszulami lub szmatą, i mówią: „Mleko z kwiatów, czerwo-

nych, żółtych, białych płyń do nas!” Potym szmatami zgarniają rosę z traw 

i mówią: „Niech z wody mleko będzie!”21
. 

                                                                   
16 Szot-Radziszewska E., dz. cyt., s. 102. 
17 Cyt. za: Szot-Radziszewska E., Sekrety ziół. Wiedza ludowa, magia, obrzędy, leczenie, Wydawnictwo 

TRIO, Warszawa 2005, s. 102. 
18 Bartmiński J., dz. cyt., s. 178. 
19 Bartmiński J. (red.), Słownik stereotypów i symboli ludowych. Rośliny: kwiaty, Wydawnictwo Uniwersytetu 

Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2019, s. 213. 
20 Cyt. za: Bartmiński J. (red.), Słownik stereotypów i symboli ludowych. Rośliny: kwiaty, Wydawnictwo 
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2019, s. 242. 
21 Kibort J., Wierzenia ludowe w okolicach Krzywicz, w powiecie Wilejskich, [w:] „Wisła”, T. 13, 1899, 

http://dlibra.umcs.lublin.pl/dlibra/doccontent?id=5365, [dostęp: 04.07.2021], s. 393. 

http://dlibra.umcs.lublin.pl/dlibra/doccontent?id=5365
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Na łąkach jednocześnie rosną zioła i rośliny ozdobne, ale jest to również miejsce 
niezabudowane i oddalone od ludzkich siedzib. Zatem łąki nie można zaklasyfikować 
do pustkowia ze względu na jej dualistyczny charakter

22
. Wiedźmy stosowały tajniki 

magii nie tylko do pozyskiwania mleka z kwiatów i ziół, ale również czyniły szkody na 
polach: Czarownice stosowały kwitnące kłosy do czarów, zakopując w ziemi, „żeby 
zboże nie kwitło”23

. 
W tym przypadku wybierały przestrzeń pól uprawnych, a zatem usytuowaną blisko 

ludzkich siedzib, aby przynieść człowiekowi szkodę i nieszczęście. W celu zmniej-
szenia ilości ziarna, wywołania śmierci lub uszczerbku na zdrowiu, należało w zbożu 
na pniu rosnącym zrobić zakrętki24

. Samodzielnie ucinanie węzłów, mogło sprowadzić 
na gospodarza nieszczęście. Produktem ubocznym po procesie młócenia ziarna była 
słoma. Suche witki miały właściwości magiczne, ponieważ pochodziły z przestrzeni 
granicznej, a więc istniały między żywymi a martwymi roślinami. Dzięki temu cza-
rownice i zmory mogły przebywać pod postacią słomy

25
. 

 Druga (kobieta podczas procesu o czary) plotła, że bywając na Łysej Górze, 
miała piękne suknie i pas złoty, ale kiedy do domu wróciła, to ze złotego pasa 
zrobiła się słomka. Po kilkodniowych męczarniach w kłodach i na torturach 
spalono je żywcem 7 października 1690 roku26

. 

Należy zwrócić uwagę, że składniki służące do praktyk magicznych, pochodziły 
zarówno z dzikiej przestrzeni, jak i z obszarów zagospodarowanych. Dlatego czarow-
nice można było również spotkać na polu pośród łanów zbóż. Jednakże wciąż jest to 
przestrzeń przyrodnicza, którą porastają rośliny. Podczas sobótek wiedźmy przygoto-
wywały z kwitnącego zboża magiczne potrawy. Gotowały kaszę na wodzie z kwieciem 
zbożowym, aby mogły polecieć na sabat na Łysą Górę. Jeśli ktoś chciał udać się na bal 
czarownic, powinien skonsumować powyższe danie

27
. Kolejną uprawą, z którą wiązały 

się praktyki magiczne, było proso. Powyższe zboże wymagało żyznej ziemi, dlatego 
często nie wyrastało. Po wymłóceniu ludzie uzyskiwali z niego kaszę jaglaną. Według 
tradycji ludowej odpowiednio przyrządzona kasza mogła zapewnić szczęście i powo-
dzenie. 

Ludzie, którym się dobrze powodzi, mają w domu „wychowańców”, tj. diabłów 
wyklutych z jaja wygrzanego pod pachą w ciągu dziewięciu dni. Taki diabeł 
przysparzał majątku pod warunkiem, że dostawał dobrze jeść. A najlepszą 
potrawą była kasza jaglana na mleku od czarnej krowy, podawana w glinianej 
miseczce28

. 

                                                                   
22 [hasło:] Pustkowie, [w:] Kowalski P., Leksykon znaki świata. Omen, przesąd, znaczenie, Wydawnictwo 
Naukowe PWN, Warszawa 1998. 
23 Cyt. za: Szot-Radziszewska E., Sekrety ziół. Wiedza ludowa, magia, obrzędy, leczenie, Wydawnictwo 
TRIO, Warszawa 2005, s. 161. 
24 Cyt. za: Bartmiński J. (red.), Słownik stereotypów i symboli ludowych. Rośliny: zboża, Wydawnictwo 
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2017, s. 90. 
25 Tamże, s. 159. 
26 Czary i czarownice w Polsce cz. II, [w:] „Wisła”, T. 1, http://dlibra.umcs.lublin.pl/dlibra/docmetadata? 
id=5155&from=publication, [dostęp: 07.07.2021], s. 140. 
27 Bartmiński J. (red.), Słownik stereotypów i symboli ludowych. Rośliny: zboża, Wydawnictwo Uniwersytetu 
Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2017, s. 211. 
28 Kotula F., Folklor słowny osobliwy Lasowiaków, Rzeszowiaków i Podgórzan, Wydawnictwo Lubelskie, 

Lublin 1969, s. 132. 

http://dlibra.umcs.lublin.pl/dlibra/docmetadata?id=5155&from=publication
http://dlibra.umcs.lublin.pl/dlibra/docmetadata?id=5155&from=publication
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Wiejskie gospodynie stosujące powyższe przepisy mogły zostać posądzone o prak-
tykowanie czarów. Inna specjalna receptura uzyskiwana z prosa mogła powodować 
niepłodność u kobiet.  

Wierzenia dotyczące drzew również okazały się interesujące podczas zgłębiania 
niniejszego problemu. W kieleckich wsiach niegdyś uważano, że jarzębiny, lipy 
i wierzby są siedliskiem złych mocy

29
. Wierzba to drzewo związane z magią i czarow-

nicami. Witki wierzbowe służyły wiedźmom do plecenia sit, na których przemierzały 
akweny wodne. Z kolei z ich gałązek wyrabiały miotły, dzięki którym latały na szczyty 
górskie

30
. Podobnie drzewa owocowe rosnące poza gospodarstwami budziły negatywne 

skojarzenia wśród ówczesnej społeczności. Najczęściej gruszę kojarzono z czarow-
nicami, np. w Chodzieży jeszcze w XIX w. pokazywano starą gruszę, w której konarach 
rzekomo miały zbierać się czarownice w drodze na sabat31

. Wierzono również, że 
grusza rosła wspośród cierni i głogu w miejscu, gdzie spalono kobietę, którą błędnie 
uznano za wiedźmę

32
. Do odprawiania czynności magicznych mogły służyć także owoce: 

Przy pomocy gruszek czarownice mogły zadać komuś zmorę lub diabła bądź 
też zmora mogła przybrać postać gruszki. W pieśni dziewczyna daje niechcia-
nemu kawalerowi suszone gruszki, żeby nie mógł unieść głowy od poduszki33

. 

Zgodnie z powyższym nasuwa się wniosek, że działalność czarownic skupiała się 
zarówno w przestrzeni poza wsiami, jak i w bliskiej okolicy domostw i gospodarstw, 
a więc na obszarach przyrodniczych, które porastały dzikie lub uprawiane przez czło-
wieka rośliny.  

4. Podsumowanie 

Tematem niniejszych badań było ukazanie działalności staropolskiej czarownicy 
w przestrzeni przyrodniczej, jak również przedstawienie wykorzystywania roślin do 
praktyk magicznych wymierzonych przeciwko człowiekowi. Analiza wybranych podań 
ludowych pomogła udowodnić, że wiedźmy korzystały z dobrodziejstw przyrody, aby 
zaszkodzić człowiekowi i jego inwentarzowi gospodarskiemu. Na rozwinięcie niniej-
szego tematu miały wpływ podania ludowe zebrane przez O. Kolberga i K. Moszyń-
skiego, jak również okazały się pomocne wyniki badań na temat czasu i przestrzeni 
Ludwika Stommy. Obszary, takie jak lasy, łąki, zbocza górskie stanowiły miejsce 
pozyskiwania składników do sporządzania magicznych mikstur. Z kolei przestrzeniami 
aktywności czarownic były zarówno tereny dzikiej przyrody, jak i obszary zagospo-
darowane (oswojone) przez człowieka (pola, pastwiska). W wiejskiej tradycji ludowej 
panowała dualistyczna wizja świata podzielonego na strefy bezpieczne (tereny do-
mostwa) oraz groźne (zlokalizowane w przyrodzie, poza siedzibami ludzkimi). Świad-
czyła o tym również wiara w pojawianie się czarownic w konkretnych momentach 
w ciągu doby, m.in. podczas pełni Księżyca, nowiu, czy o wschodzie Słońca. Dlatego 
uważano, że wiedźmy miały związek ze światem przyrody i z niego czerpały swoją 
moc, ponieważ były tak samo nieprzewidywalne i niebezpieczne jak siły natury.  

                                                                   
29 Szot-Radziszewska E., dz. cyt., s. 114, 115. 
30 [hasło:] Wierzba, [w:] Słownik symboli, Kopaliński W., Wiedza Powszechna, Warszawa 1990. 
31 Bartmiński J. (red.), Słownik stereotypów i symboli ludowych. Rośliny: drzewa owocowe i iglaste, 
Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2020, s. 131. 
32 Tamże, s. 132. 
33 Tamże, s. 158. 
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Rośliny stosowane do praktyk magicznych przez staropolską czarownicę 

Streszczenie 

Celem niniejszej pracy było ukazanie zabiegów magicznych, podczas których staropolskie czarownice 

wykorzystywały rośliny do wyrządzania szkód człowiekowi. Niniejsza analiza dotyczyła potwierdzenia, że 

źródło mocy wiedźm pochodzi z przyrody. Przedstawienie wybranych podań ludowych pomogło udo-
wodnić, że wiedźmy korzystały z dobrodziejstw przyrody do złych praktyk magicznych, które były wy-

mierzone w człowieka i w jego inwentarz gospodarski. Na rozwinięcie niniejszego tematu miały wpływ 

podania ludowe zebrane przez O. Kolberga i K. Moszyńskiego, jak również okazały się pomocne wyniki 

badań na temat czasu i przestrzeni Ludwika Stommy. Obszary, takie jak lasy, łąki, zbocza górskie stanowiły 
miejsce pozyskiwania składników do sporządzania magicznych mikstur. Z kolei przestrzeniami aktywności 

czarownic były zarówno tereny dzikiej przyrody, jak i obszary zagospodarowane (oswojone) przez czło-

wieka (pola, pastwiska). Według staropolskiej tradycji ludowej, człowiek mieszkający na wsi utożsamiał 

siły przyrody z czymś groźnym i nieprzewidywalnym. Zatem czarownica to postać czerpiąca moc z natury 
(zioła, kwiaty, drzewa) w celu wyrządzania szkód człowiekowi. Według wiedzy ludowej wiedźmy zostały 

ulokowane w świecie przyrody i z niego czerpały swoją moc, ponieważ były tak samo nieobliczalne jak 

siły natury. 

Słowa kluczowe: staropolska czarownica, wiedźma, praktyki magiczne, podania ludowe, magia, zioła 
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Wpływ braku miłości na samoakceptację kobiety – 

analiza problemu na podstawie utworów 

pt. „Maszkaron” Patrycji Pustkowiak  

i „Masara” Szczepana Twardocha 

1. Wprowadzenie 

Figura kobiety to wieloaspektowe zagadnienie, którym zainteresowanie nie przemija 

wraz z upływem lat. Przeciwnie – przybiera na sile, nie przestając być przedmiotem 

absorbującym badaczy. Kobiecość i jej przymioty są włączane w obręb technologizacji 

współczesnej egzystencji. Ta zaś została ukierunkowana na powierzchowne idee, co 

w konsekwencji wciąż prowadzi do zacierania się systemu aksjologicznego. Jedną 

z kluczowych wartości, która stanowi nieodłączny element ludzkiego życia, jest miłość. 

Jej rozmaite przejawy dotyczą niewątpliwie również figury kobiety. Między innymi 

myślenie o aspektach cielesnych odnoszących się do płci żeńskiej kieruje niejedno-

krotnie w stronę podejmowania analiz dotyczących wspomnianego uczucia. Często 

skutki, jakie wpływ miłości pozostawia w psychice kobiet, mają znaczenie w przy-

padku kształtowania się ich indywidualnych doświadczeń somatycznych. Należą do 

nich zarówno te pozytywne (np. spełnione macierzyństwo, udany związek), jak i trudne 

(np. poronienie, brak samoakceptacji). Ich wszelkie następstwa nie są także obojętne 

w przypadku budowania przez kobietę późniejszych relacji interpersonalnych. 

Miłość może być bezgraniczna i stanowić kwintesencję szczęścia. Może również 

okazać się platoniczna, trudna, niedojrzała, czy niespełniona. Jest ściśle powiązana 

z innymi uczuciami i emocjami, w tym radością, ekscytacją, podnieceniem, pożądaniem, 

nienawiścią, bólem, czy lękiem. O miłości mówi się bardzo często przez pryzmat relacji 

partnerskich lub rodzinnych. Znacznie rzadziej poruszane są kwestie związane z miło-

ścią kobiety skierowaną do niej samej, kształtującą jej poczucie własnej wartości. 

Wydawać by się mogło, iż wyrażanie pozytywnych uczuć względem siebie między 

innymi poprzez samoakceptację nie powinno być problemem. Jednak we współczesnym 

społeczeństwie somatycznym okazuje się stanowić wyzwanie dla wielu kobiet. Znaczna 

część z nich oczekuje odwzajemnionej miłości od osób bliskich, pragnąc zarazem 

kochać. Różne sposoby wyrażania uczuć mają poniekąd związek z przynależnością do 

określonych kręgów społecznych. Miłość ujmowaną z perspektyw nie tylko partner-

skiej, ale i przyjacielskiej oraz odnoszącej się do ego kobiety też można potraktować 

jako pewien rodzaj akceptacji. Kiedy zyskuje ona aprobatę otoczenia, czuje się kochana, 

doceniana, podziwiana, chwalona, częściej uznaje siebie za osobą wartościową. Gdy 

natomiast samoocena kobiety bywa notorycznie zaniżana, może popadać ona w komp-

leksy i inne problemy natury psychologicznej. Tworzy się w niej poczucie permanentnej 

niewystarczalności względem świata, który ją otacza, które w konsekwencji prowadzi 

                                                                   
1 madlene22@onet.pl, Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Gdańskiego, Wydział Filologiczny, 

Uniwersytet Gdański, https://ug.edu.pl. 
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do utrwalenia w jej psychice wiary w jego słuszność. Początkowe niezadowolenie 

kobiety zaczyna stopniowo przeradzać się w chroniczny lęk przed rzeczywistością, 

następnie przed nią samą. 

Celem artykułu jest skupienie się na pojęciu samoakceptacji kobiety egzystującej 

w społeczeństwie somatycznym w kontekście częściowego lub całkowitego braku 

miłości na różnych etapach jej życia. Niniejszy wywód to podjęcie refleksji nad tym, 

czy uczuciowy niedosyt determinuje negatywne postrzeganie siebie, czy raczej to niska 

samoocena wpływa na jego pogłębianie. W artykule oprócz tekstów źródłowych 

dotyczących kobiecych ciała, piękna i kategorii płci w społeczeństwie somatycznym, 

jak i włączonego do rozważań pojęcia miłości, została zamieszczona analiza dwóch 

utworów z zakresu polskiej literatury współczesnej, pomiędzy którymi występują 

podobieństwa na granicy wątków. Natomiast fabułę, nawiązującą do zasygnali-

zowanych w tytule kwestii, można potraktować jako jedną z ich literackich przedsta-

wień. Do dokonania analizy wykorzystane zostały powieść pt. „Maszkaron” Patrycji 

Pustkowiak
2
 oraz opowiadanie pt. „Masara” Szczepana Twardocha

3
 z tomu pt. 

„Ballada o pewnej panience”. 

2. Kobieta, ciało i płeć w społeczeństwie somatycznym 

Przed dokonaniem analizy współczesnych utworów literackich ujętych w tytule 

niniejszego artykułu należy wspomnieć o znaczeniu kategorii płci w odniesieniu do 

kobiet. Rozróżnienie pomiędzy tą biologiczną a jej społeczno-kulturowym konstruk-

tem – gender ukazuje, w jaki sposób pojęcie kobiecości może być postrzegane, rozu-

miane, jak i modyfikowane przez społeczne kręgi w zależności od panujących realiów. 

Pisarka Olga Tokarczuk w jednym z esejów zawartych w książce pt. „Moment niedź-

wiedzia”, powołując się na spostrzeżenia Judith Butler, wypowiada się na temat płci 

w następujący sposób:  

Dla Butler płeć to rodzaj performance'u. Płeć jest czymś, co bezustannie 

stwarzamy, co wykonujemy w codziennym życiu, a tożsamość podmiotu jest 

zawsze performatywna, powstaje dzięki powtórzeniom normatywnych gestów, 

a przez to podlega wariacjom i jest niestabilna4
.  

Według autorki, kobiecość staje się: [...] kategorią otwartą, różnorodną, wielopo-

staciową. Jest czymś w rodzaju amorficznej wspólnoty, kościoła tych, którzy wypadli 

poza obręb uprzywilejowanej męskości5
. Zatem pojmowanie płci w ujęciu gendero-

wym prowadzi do konkluzji, iż wszelkie przymioty, jak i role społeczne uznawane za 

ściśle kobiece lub męskie przypisywane jednostkom stanowią zbiór aspektów 
                                                                   
2 Patrycja Pustkowiak (ur. 1981) – dziennikarka i pisarka współczesna. Jej prozatorskim debiutem jest 

powieść pt. „Nocne zwierzęta” (2013). Utwór został nominowany do Nagrody literackiej Gdynia, a także 

znalazł się w finale Nagrody Literackiej Nike. W literackim dorobku Patrycji Pustkowiak znalazły się także: 

powieść „Maszkaron” (2018) i książka powstała wspólnie z autorką Manuelą Gretkowską pt. „Trudno 

z miłości się podnieść. Manuela Gretkowska w rozmowie z Patrycją Pustkowiak” (2019). 
3 Szczepan Twardoch (ur. 1979) – polski publicysta i pisarz współczesny, socjolog i filozof. W literackim 

dorobku autora znajdują się: powieści: „Morfina” (2012), „Drach” (2014), „Król” (2016), „Królestwo” 

(2018), „Wieczny Grunwald” (2010) i „Pokora” (2020) oraz tom dzienników „Wieloryby i ćmy” (2015) 

i zbiór opowiadań „Ballada o pewnej panience” (2017). 
4 Tokarczuk O., Jak powstaje płeć?, [w:] Moment niedźwiedzia, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, 

Warszawa 2012, s. 65. 
5 Tamże, s. 66. 
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tworzących niestabilną, płynną kategorię, w obrębie której prym wiedzie umowność. 

Rodzaj staje się konwencją zależną od kulturowych: przekonań, wyobrażeń i kanonów. 

Aspekt społecznej roli przypisuje się już dzieciom, próbując ukształtować z nich jed-

nostki ludzkie odpowiadające normom panującym w określonym społeczeństwie 

i dziejowym okresie. Na tę kwestię zwróciła uwagę między innymi badaczka Margaret 

Mead: [...] role obu płci kształtuje kultura [...] dorastający chłopiec poddawany jest 

presji otoczenia równie silnie, co dorastająca dziewczynka6
. Metodologia gender, 

oprócz włączenia zagadnienia płci w sferę społeczno-kulturową, porusza także inne 

aspekty cielesne, z których wybrane z nich wymienia i opisuje Joanna Jagodzińska-

Kwiatkowska w artykule pt. „Mistyka, czy anty-mistyka kobiecości? Modele kobie-

cego spełnienia w kobiecej prozie najnowszej („Suka” Katarzyny Grygi, „Żona Adama” 

Katarzyny Rakusy, „Fausta” Katarzyny Kofty, „Dobre dziecko” Romy Ligockiej)”. 

Poza wyżej wspomnianym badaczka wymienia jeszcze: polemikę z mistyką kobiecości, 

fakt, iż kobiecość, tak jak płeć, w wymiarze cielesnym i seksualnym, jest społecznie 

konstruowana, uznanie kobiety za byt niesamodzielny i relacyjny oraz dostrzeżenie de-

strukcyjnej roli rodziny narzucającej kobiecie konkretne role lub zachowania
7
. Wy-

znaczniki, którymi posłużyła się cytowana autorka można potraktować jako kluczowe 

w odniesieniu do badania istoty pojęcia kobiecości, jak i kobiecej somatyki. 

Analizując ewolucję figury kobiety pod kątem postrzegania jej cielesności, można 

zauważyć tendencję do wywoływania presji kierującej ją często w stronę biernego 

podporządkowywania się męskiemu pierwiastkowi. Wpływ androcentrycznej kultury
8
 

wciąż odciska piętno na psychice kobiet. Choć epoka współczesna nie zamyka przed 

nimi możliwości walki o własne: godność, wartość i wszechstronny rozwój, to jednak 

wciąż dostrzegalne są przejawy męskiej przewagi nad kobietami niejednokrotnie uzna-

wanymi za jednostki słabe, naiwne, których głównym życiowym celem powinno być 

macierzyństwo i trwanie w relacjach, które nierzadko odbiegają od poprawnych. 

Kobiece ciała są poddawane krytyce i kontroli, a osobowości wpisywane w stereo-

typowe modele. O tych ostatnich pisze między innymi Kamila Budrowska:  

Świat mężczyzn jest zbudowany wokół statusu wynikającego z osiągnięć, 
sprawowanej władzy, pracy zawodowej; świat kobiet to zajmowanie się 
domem, macierzyństwo, pozycja wynikająca ze statusu męża. [...] męskie cechy 
charakteru to racjonalność, niezależność, aktywność, kompetencja, łatwość 
podejmowania decyzji, radzenie sobie w trudnych sytuacjach, pewność siebie, 
skłonności przywódcze, agresywność, kobiece – emocjonalność, zdolność do 
poświęcania się dla innych, delikatność, czułość, łagodność, wrażliwość na 
uczucia i potrzeby innych, ciepło w relacjach z innymi, opiekuńczość, submi-
syjność, trudność w podejmowaniu decyzji. [...] rolami są zaś, dla mężczyzn – 
bycie głową domu, zarabianie pieniędzy, wykazywanie inicjatywy, przyjmo-

                                                                   
6 Mead M., Płeć i charakter, [w:] Nikt nie rodzi się kobietą, przeł. Hołówka T., Czytelnik, Warszawa 1982, 

s. 24. 
7 Jagodzińska-Kwiatkowska J., Mistyka, czy anty-mistyka kobiecości? Modele kobiecego spełnienia 

w kobiecej prozie najnowszej („Suka” Katarzyny Grygi, „Żona Adama” Katarzyny Rakusy, „Fausta” 

Katarzyny Kofty, „Dobre dziecko” Romy Ligockiej”), [w:] Seksualność w najnowszej literaturze polskiej, 

Dalasiński T., Szwagrzyk A., Tański P. (red.), Inter-. Literatura-Krytyka-Kultura, Toruń 2015, s. 27-28. 
 8 Zielińska M., Współczesne modele kobiecości. Perspektywa feministyczna, [w:] Sztuka relacji między-

ludzkich: miłość, małżeństwo, rodzina, red. Augustyn SJ J., Wydawnictwo WAM – Księża Jezuici, Kraków 

2014, s. 125. 
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wanie na siebie finansowych zobowiązań, dla kobiety – opiekowanie się dziećmi, 
prowadzenie domu i czynności z tym związane. [...] Mężczyzna powinien być 
silny, wysoki, szeroki w ramionach, a kobieta – delikatna, poruszająca się 
z wdziękiem, posiadająca miły głos9

.  

Zacytowane słowa ukazują zakorzenione w kulturze rozgraniczenie dotyczące cech 
kobiecych i męskich, jak i wydźwięku, który po sobie pozostawiają. Zarówno płeć, jak 
i związana z nią szeroko pojęta cielesność wpływają na ludzkie myślenie o sobie oraz 
formowanie tożsamości. 

Agata Dziuban definiuje społeczeństwo somatyczne jako rodzaj:  

[...] społeczeństwa ześrodkowanego wokół cielesności, w którym ciało staje się 
głównym polem naukowej, politycznej i kulturowej aktywności. [...] do swoistej 
somatyzacji współczesnego społeczeństwa przyczynia się szeroka gama 
zjawisk, wynikających zarówno z postępującej medykalizacji czy technicyzacji 
ludzkiego ciała, jak i z rozwoju kultury konsumpcyjnej10.  

Jednym z jego kluczowych wyznaczników jest wizerunek ciała będący:  

[...] systematycznym, poznawczym, afektywnym, świadomym i zarazem nie-
świadomym wyobrażeniem (spostrzeżeniem), jakie osoba ma o swoim ciele, 
wyobrażeniem, które nabywa w ciągu własnego rozwoju oraz poprzez relacje 
społeczne11

.  

Choć ma on związek z funkcjonowaniem w kulturze obu płci, to w przypadku 
żeńskiej okazuje się być znacznie bardziej nakreślany. Figura kobiety jest tą, od której 
wymaga się nieskazitelności, nienagannej aparycji, ciała pozbawionego skaz i niedo-
skonałości. Idea oparta na ciągłej ingerencji w naturalny wygląd stwarza u kobiet mo-
żliwości do rozwoju kompleksów i zaniżania poczucia własnej wartości. W niesta-
bilnej i „płynnej”

12
 dobie współczesnej zostają one wpisane w społeczno-kulturowy, 

w tym także medialny, dyktat norm i wyobrażeń. 
Atrakcyjność stała się obecnie jednym z determinantów samoakceptacji. Rolą kobiety 

jest sprostanie kanonicznym wymogom dotyczącym piękna nawet kosztem utraty 
indywidualizmu. Największą aprobatę zyskują aktualnie sposoby eksponowania ciała, 
skupianie się przede wszystkim na urodzie i ukazywanie zewnętrznej cielesności, co, 
w określonym stopniu, przedstawiają zacytowane poniżej słowa:  

Uroda to naczelna kultury konsumpcyjnej, a jej znakiem firmowym jest gładka 
i ładna powierzchowność, wartość naczelna bezdusznego materializmu, którego 
warunki wyśmienicie spełnia, przemawiając do tęsknot przeciętnego człowieka 
i do obydwu płci13

.  

                                                                   
9 Budrowska K., Kobieta i stereotypy: obraz kobiety w prozie polskiej po roku 1989, Trans Humana, 

Białystok 2000, s. 9. 
10 Dziuban A., Starzejące się ciało w społeczeństwie somatycznym, [w:] „Zeszyty Pracy Socjalnej” 2013, nr 1, 
t. 18, s. 15. 
11 Brytek-Matera A., Obraz ciała – obraz siebie: wizerunek własnego ciała w ujęciu psychospołecznym, 

Centrum Doradztwa i Informacji Difin, Warszawa 2008, s. 11. 
12 Zob. Bauman Z., 44 listy ze świata płynnej nowoczesności, przeł. Kunz T., Wydawnictwo Literackie, 
Kraków 2011. 

 13Szczepański M.S., Gawron G., Ślęzak-Tazbir W., Renta urody i tunika Nessosa. Ciało w społecznej 

percepcji, [w:] Ciało spieniężone?: szkice antropologiczne i socjologiczne, red. Szczepański M.S., Pawlica B., 
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Jak słusznie zauważyła dr Renee Engeln, w obecnej dobie mamy do czynienia 

z szerzącą się obsesją piękna wśród kobiet:  

Obsesja piękna pojawia się wtedy, kiedy energia emocjonalna kobiety jest tak 

silnie związana z wyglądem, że trudno jej dostrzec pozostałe aspekty życia. 

Najwięcej mówi się o obsesji piękna u młodych kobiet, ale dotyka ona pań 

w każdym wieku. Nie da się z niej po prostu wyrosnąć, a wyzwolenie się wymaga 

świadomego, wytrwałego wysiłku14
. 

Zagadnienie, które zostało poruszone przez autorkę książki pt. „Obsesja piękna. Jak 

kultura popularna krzywdzi dziewczynki i kobiety” ukazuje, iż kobiece ciała zaczynają 

przestawać należeć tylko do ich posiadaczek. Zdecydowanie częściej są poddawane 

kontroli społecznej, nieprzemijającemu procesowi stereotypizacji, stając się obiektami 

uprzedmiotowienia. Natomiast coraz młodsze dziewczynki stają się dziewczynko-

kobietami
15
, zaś te będące w wieku nastoletnim pragną utożsamiać się z nienagannymi, 

aczkolwiek wyretuszowanymi, medialnymi wizerunkami postaci, a poniekąd wpisana 

w kulturę ponowoczesną „pora na rzęsy”
16

 nie przemija, lecz przybiera na sile. Warto 

zauważyć, iż wielość nieudanych prób podejmowanych przez kobiety w celu sprowa-

dzenia aparycji do stanu idealnego powoduje brak dostatecznej samoakceptacji. Szereg 

zmian, jakich są one w stanie dokonać w celu upiększenia swoich wizerunków przestaje 

dotyczyć wyłącznie cielesności zewnętrznej. Coraz częściej zaczyna zahaczać o ich 

psychikę. 

3. Analiza istoty miłości i jej braku na podstawie wybranych utworów 

z zakresu współczesnej literatury polskiej 

Współczesna literatura polska obfituje w utwory, których tematyka odnosi się do 

zagadnienia miłości. Jednakże dotyczą one powszechnie funkcjonujących obliczy 

owego uczucia. Natomiast rzadziej porusza się obraz miłości do samego siebie i pojęcia 

samoakceptacji w kontekście uczuciowych doświadczeń kobiety z okresów jej dzie-

ciństwa, adolescencji oraz późniejszej młodości. Warto zauważyć związek przyczy-

nowo-skutkowy występujący pomiędzy wymienionymi kwestiami. Brak ofiarowania 

dostatecznej miłości ze strony matki, ojca, partnera, czy nawet przyjaciółki (miłość 

przyjacielska) może rzutować na psychikę kobiety, wpływając na jej postrzeganie 

własnej cielesności. Zaczyna ona patrzeć na siebie przez pryzmat niedoskonałości 

i głównie ujemnych cech tworzących jej nieperfekcyjny wizerunek. Zaczyna czuć się 

                                                                   

Śliz A., Zarębska-Mazan A., Śląskie Wydawnictwa Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Nauk 

Społecznych im. ks. Emila Szramka, Tychy-Opole 2008, s. 55. 
14 Engeln R., Obsesja piękna. Jak kultura popularna krzywdzi dziewczynki i kobiety, przeł. Bazylewska M., 

Grupa Wydawnicza Foksal, Warszawa 2018, s. 21. 
15 Określenie użyte przez socjologa Zygmunta Baumana w jednym z esejów zawartych w książce 

zatytułowanej „44 listy ze świata płynnej nowoczesności”. Ma ono na celu zwrócenie uwagi na tendencję 

szerzącą się wśród dziewczynek dotyczącą ich zbyt szybkiego wkraczania w wiek dojrzały, co objawia się 
między innymi zbędną ingerencją w wygląd zewnętrzny. Zob. Bauman Z., 44 listy ze świata płynnej 

nowoczesności, przeł. Kunz T., Kraków 2011. 
16 Kolejne z określeń zaproponowanych przez socjologa Zygmunta Baumana. Stanowi ujęcie metaforyczne 

charakterystycznego dla czasów współczesnych dążenia kobiet do osiągnięcia stanu idealnego aparycji. 
Dotyczy tych aspektów w wyglądzie, które nie wymagają drastycznych zmian, jednakże bywają uważane 

przez nie za niedoskonałe, w tym wygląd rzęs, co jest wynikiem zbyt silnej presji mediów, koncernów 

farmaceutycznych czy firm kosmetycznych. 
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społecznie wykluczona i nieatrakcyjna. Jest pewna, że ma w sobie mnóstwo braków, 

poprzez które nie zasłużyła na docenienie i miłość ze strony otoczenia, usilnie ich 

poszukując. Dwoma współczesnymi utworami prozatorskimi, których fabuła traktuje 

o aspekcie braku akceptacji, wynikającej w znacznej mierze z zaburzeń na tle uczu-

ciowym, są powieść „Maszkaron” Patrycji Pustkowiak oraz opowiadanie „Masara” 

z tomu pt. „Ballada o pewnej panience” Szczepana Twardocha. 

3.1. Miłość i samoakceptacja w życiu Marianny – bohaterki powieści 

pt. „Maszkaron” 

Główną bohaterką powieści pt. „Maszkaron” Patrycji Pustkowiak jest copywiterka 

imieniem Marianna. Czytelnik poznaje postać, kiedy ta jest już dorosłą kobietą, ma 

trzydzieści pięć lat. Jednakże dzięki zawartym w utworze retrospekcjom możliwe jest 

dokładniejsze poznanie jej życiowej historii. Od czasów dzieciństwa Marianna czuła 

się osobą gorszą od rówieśników z powodu swojej nieatrakcyjnej aparycji. Kompleksy 

związane z wyglądem zewnętrznym nie zanikały wraz z upływem lat. Jedynie utwier-

dzały ją w przekonaniu, że jest kimś na tyle szpetnym, iż jej wizerunek nie byłby 

w stanie zmieścić się w szeroko pojętej kategorii brzydoty:  

Byłam brzydka. Byłam brzydka jednak nie tym rodzajem brzydoty, który 

wywołuje współczucie, byłam brzydka tym rodzajem brzydoty, który wywołuje 

zdumienie i odrazę – gdyby nadziać mnie na kij i chodzić ze mną po ulicach, 

na pewno by się wyludniły. Byłam tak brzydka, że gdy wchodziłam do sklepu, 

ludzie rozglądali się wkoło, szukając planu tego niskobudżetowego horroru, 

z którego urwał się jeden ze statystów. Byłam tak brzydka, że gdyby 

z Sukiennic odpadł jakiś maszkaron, do rekonstrukcji wystarczyłoby użyć mojej 

głowy. Swoją piekielną twarzą, twarzą, którą został pobrany wymaz z piekła, 

obrażałam ludzkość. Nie tylko twarzą zresztą, nie było tak, że piekielna głowa 

została nadziana na niebiańskie ciało, przeciwnie – doskonale pasowała do 

marnej reszty. Moja twarz z ciemnym znamieniem na policzku [...], z oczami 

jak dwie zabarwione na niebiesko piłki pingpongowe [...] ustami jak dwie 

dżdżownice, uszami gacka – wielkimi i odstającymi [...] z włosami nędznymi 

jak stara wyliniała słomianka, wreszcie z tym idealnym małym noskiem, osa-

dzonym w mojej twarzy chyba w ramach dowcipu [...]. Wszystko to zatknięte 

było na braku szyi [...]. Głowa z brakiem szyi wieńczyła ciało nieforemne, 

chyboczące się jak stary namiot rozpięty na chudych, niezgrabnych nogach. 

Ramiona moje były proste, męskie, usztywnione [...] byłam męczennicą 

wiszącą na krzyżu własnego ciała17
. 

Opis wyglądu Marianny, choć utrzymany poniekąd w stylistyce żartu, wprowadza 

namiastkę stylu pisarskiego Patrycji Pustkowiak. Współczesna prozaiczka pisze w spo-

sób niezwykle obrazowy, przejrzysty i zrozumiały. Jednak porusza przy tym jeden 

z ważnych aspektów charakteryzujących społeczeństwo somatyczne – skupienie na 

zewnętrznej stronie cielesności kobiecej. Mariannę można potraktować jako jedną 

z jego reprezentantek. Życiowa historia bohaterki opiera się na negatywnym postrze-

ganiu obrazu ciała, prowadzącym do braku samoakceptacji. Trzydziestopięciolatka od 

okresu dzieciństwa, poprzez adolescencję, aż do momentu osiągnięcia dojrzałości 
                                                                   
17 Pustkowiak P., Maszkaron, Wydawnictwo Znak, Kraków 2018, s. 12-13. 
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fizyczno-emocjonalnej nie potrafiła myśleć o sobie jako kobiecie wartościowej i inteli-

gentnej, gdyż to aparycja determinowała jej spojrzenie na rzeczywistość. Nieidealny, 

możliwe, że jedynie w jej oczach, wygląd zewnętrzny „trzymał na uwięzi” marzenia, 

aspiracje i pozytywne cechy kobiety. W ujęciu metaforycznym była ona zamknięta 

przed światem w szczelnej skorupie, z której nie umiała się wydostać. Jednakże na 

uwagę zasługuje również fakt, iż bohaterka wykreowana przez Patrycję Pustkowiak 

miała wręcz ironiczny dystans do swego wyglądu. Niejednokrotnie powodował on, iż 

sama siebie sytuowała na antypodach egzystencji, zamieniając się w zdystansowaną 

i błyskotliwą obserwatorkę różnych, czasem przepełnionych blichtrem, pozornością, 

śmiesznością, przejawów życia społecznego. 

Jako mała dziewczynka główna bohaterka powieści czuła się niedostatecznie kochana 

przez rodziców:  

Patrzyłam w twarze stojących tam rodziców – miałam wrażenie, że przyglą-

dają mi się z wymuszoną, fałszywą radością [...]. Wyłowili mnie z jeziora 

trochę niechętnie, a trochę z nadzieją – jak oblepione mułem znalezisko, które, 

pozornie brzydkie, może kryć w sobie coś niezwykłego18; Kiedy już jako 

dorosła osoba wspominam tę chwilę [...] ja w środku, uczepiona ich rąk, 

wydawało mi się [...] tę całą niechęć, musiałam sobie wymyślić – że jesteśmy 

taką dobrą rodziną. I nasze życie jest takie dobre, zwyczajne, takie samo, jak 

to, którego nigdy nie będę miała19; Patrzyłam na to wszystko z rodzajem 

odrazy zmieszanej z fascynacją. Patrzyłam na matkę jak na intrygującego, 

egzotycznego gada umieszczonego za szybą terrarium [...]20; [...] moja matka 

patrzyła na mnie tak jak zawsze, to jest z politowaniem, a mój ojciec z dozą 

współczucia; byłam pewna, że przypomnieli sobie ten moment sprzed trzy-

dziestu pięciu lat [...] i skrycie żałowali, że PRL nie oferował im lepszej 

antykoncepcji21
. 

Funkcjonowała w poczuciu braku wystarczających uczuć z ich strony, choć można 

przypuszczać, iż oni nie mieli sobie wiele do zarzucenia. Marianna miała despotyczną 

matkę, dewotkę nieznoszącą między innymi księży i polityków, czerpiącą radość 

z poddawania niepodważalnej krytyce większości aspektów życia:  

Zawsze kiedy jechałam do domu [...] mój strach narastał. Życie rodzinne nie 

kojarzyło mi się z niczym dobrym, życie rodzinne oznaczało duchowe katusze 

[...]. Już od progu witało mnie pasmo inwektyw, nieskierowanych zresztą bez-

pośrednio do mnie, inwektyw, których odbiorcami były bardzo zróżnicowane 

grupy społeczne, w zakresie inwektyw moja matka okazywała się niezwykle 

demokratyczna22
. 

Matka rzadko komplementowała córkę, częściej ją krytykowała i pouczała, co do-

datkowo wpływało na jej zaniżanie poczucia własnej wartości: 

                                                                   
18 Tamże, s. 17-18. 
19 Tamże, s. 18. 
20 Tamże, s. 33. 
21 Tamże, s. 63. 
22 Tamże, s. 31. 
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– Blada jakaś, zrób coś ze sobą, krzywa jakaś, nogi jak kije, przy takich 

nogach to się wybiera dłuższą sukienkę. – Po odsłuchaniu rytualnego braku 

komplementów z ust mej matki byliśmy wszyscy troje gotowi do wyjścia23
. 

Natomiast ojca kobiety można uznać za postać słabą, pozbawioną witalności, 

niejako stłamszoną przez pewną siebie żonę:  

A ty, ty Stefan – zwracała się do mojego ojca, tradycyjnie chowającego się po 

kątach – jak oni chodzą, że niby odkurzacz, mówią, to ty nie umiesz im po-

wiedzieć: ja nie chcę żadnego odkurzacza i proszę się od nas odpierdolić?!24
.  

Biorąc pod uwagę charaktery rodziców kobiety, można zauważyć, że Marianna 

zdecydowanie upodabniała się do ojca, gdyż tak jak mężczyzna chowała się za własnym 

cieniem, wiodąc niemalże bierną egzystencję opartą na powtarzalnych schematach po-

wielanych codziennie. Można przypuszczać, iż po matce Marianna odziedziczyła zdol-

ność nienawidzenia innych, zwłaszcza ludzi pięknych i dobrze sytuowanych. Rodzice 

nie stanowili dla niej autorytetu, przeciwnie – nie dawali córce wsparcia. Ojciec pozo-

stawał wobec niej bierny, a matka pragnęła wymuszać konkretne zachowania u dziew-

czyny, które byłyby spełnieniem jej oczekiwań. 

Okres adolescencji to dla bohaterki powieści pozbawiony młodzieńczej radości czas 

alienacji i nieakceptowania jej przez rówieśników. Była odtrącana nie tylko z powodu 

aparycji, ale i nieśmiałości. Wszelkie nieudolne próby zaimponowania znajomym 

kończyły się niepowodzeniem:  

To samo przez całą szkołę podstawową: tańce w parach, do których nie miałam 

pary, karuzele koloru lizaków obracające się żwawo wyłącznie dla innych, dla 

mnie zawsze zajęte, poranna degustacja mleka i radość, jaką wzbudzałam, 

niezdarnie je chłepcząc, dławiąc się wstrętnym kożuchem, WF – synonim 

niechybnej kompromitacji, piłki uderzające mnie w twarz, jakby sterował nimi 

demon, śmiech dzieci wybuchający regularnie, jak podkład w sitcomach, 

problemy z pamięcią kiedykolwiek zostawałam wywołana do odpowiedzi25
. 

Adolescencja dziewczyny wiązała się także z pogłębianiem się jej wstrętu wobec 

własnego ciała. To wtedy zaczynało w niej narastać poczucie odrębności od rówie-

śników. Sposób, w jaki dojrzewało jej ciało okazywał się być jedynie źródłem emocjo-

nalnego cierpienia:  

Moje ciało zaczęło się rozrastać i wydzielać soki [...].Wstydziłam się go. Umy-

kałam przed ludzkim wzrokiem jak dzikie zwierzę. [...] Starałam się ukrywać 

nawet przed rodzicami. [...] To obce ciało chciało mną rządzić. Coraz częściej 

wołało o to, co do tej pory widziałam jedynie na starych pornosach [...]. 

Niezależnie od tego, jak je [ciało – przyp. M.W.] eksponowałam, jak bardzo 

starałam się uczynić je atrakcyjnym, wciąż było tym samym – dynią na 

Halloween, jednocześnie strasznym i zabawnym eksponatem, którego nikt nie 

chciałby mieć na stałe w domu26
. 

                                                                   
23 Tamże, s. 48. 
24 Tamże, s. 31. 
25 Tamże, s. 18-19. 
26 Tamże, s. 22-23. 
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Nie sposób pominąć relacji Marianny z mężczyznami i innymi kobietami. Nie 

zaznała ona zarówno miłości ze strony płci przeciwnej, jak i nie zbudowała zbyt trwa-

łych więzi przyjacielskich. Bohaterka czuła się obco wśród ludzi, którzy wydawali się 

piękniejsi, pewniejsi siebie i spełnieni. Ona widziała obraz siebie jedynie przez pryzmat 

upokorzeń i społecznego wykluczenia. Miała przyjaciółkę – Anię, której imię było 

odzwierciedleniem jej przynależności do realiów życia – niezbyt interesującego, 

zwyczajnego i opartego o tradycyjny model rodziny: [...] była wcieleniem typowości27
. 

Marianna poniekąd właśnie tego jej zazdrościła – możliwości funkcjonowania w świecie 

z mężem i dzieckiem u boku. Bohaterka „Maszkarona”, mając ponad trzydzieści lat, 

wciąż była samotną dziewicą. Nie miała własnej rodziny, przebywała w wynajętym, 

niewielkim mieszkaniu, zajęta pracą i niemalże każdego dnia odczuwała potęgujące się 

w niej uczucie pustki: Gniłam, choć nigdy nie zdążyłam zakwitnąć, jak wadliwa 

roślina
28

. Jej jedynym przyjacielem okazał się Olaf. Ona nie czuła się osobą atrakcyjną, 

on nie należał do grona przystojnych mężczyzn, dlatego mogli stworzyć zgrany duet, 

wspierając się nawzajem. Jednakże relacja z chłopakiem oraz krótkotrwała znajomość 

z Anią okazały się niewystarczające w odniesieniu do kwestii uczuć w jej życiu. Zajęły 

tylko niewielką część opustoszałego serca, ale podobnie, jak zaburzone więzi rodzinne 

nie stały się odpowiednią rekompensatą za brak miłości partnerskiej. Tego typu relacji 

brakowało kobiecie najbardziej: Gdybym musiała wymienić to, czego mi brakuje, 

wymieniłabym wszystko, ale przyparta do muru obstawiłabym brak dotyku29
. Brak 

miłości od partnera utwierdzał bohaterkę w przekonaniu o jej niewystarczalności jako 

kobiety. Gdy nieznajomi mężczyźni czuli odrazę, patrząc na nią, Marianna brzydziła 

się swoim ciałem jeszcze bardziej. 

W życiu głównej bohaterki powieści pojawiła się jeszcze jedna osoba – doktor 

filozofii o imieniu Alicja. Wspomniana postać stała się dla Marianny niejako wzorem, 

którego nie była w stanie naśladować, gdyż poza zbliżonym wiekiem bardzo się od 

siebie różniły. Alicja była nie tylko inteligentna, ale przede wszystkim atrakcyjna. Jej 

uroda i ciało stanowiły, w oczach niepozbawionej kompleksów Marianny, ideał piękna:  

Na wszystko to, na co ja miałam wilczy bilet, ona miała klubową kartę wstępu. 

Jej nogi nie były nogami, ale kolumnami [...] tak idealnie wyrzeźbione, 

starannie docięte. Istne dzieła sztuki [...]. Jej włosy wyglądały jakby to nie były 

włosy, ale jakieś nici anielskie [...]. Jej usta miały status ostrygi [...] pełne 

i kształtne [...]. Jej oczy to były rzeczywiście oczy na świat, były jak wizjer na 

lepszy świat, ten sam, którego ja miałam nigdy nie oglądać [...]30
. 

Uczucie nienawiści, jakie Marianna kierowała w stronę otaczającej ją rzeczy-

wistości przeniosła na Alicję. Zazdrościła kobiecie aparycji, ambicji, dostatniego życia. 

Nie wiedziała jednak, że ideał, którym się zachwyca również boryka się z problemami. 

Alicja kojarzyła się Mariannie z wszystkimi aspektami egzystencji, o których ona 

marzyła, lecz nie miała do nich dostępu. Alicja była piękna, doceniana, zyskiwała 

aprobatę społeczną. Ona – niezauważalna w tłumie zwyczajna dziewczyna była nikim, 

jedynie kobietą pozbawioną tożsamości:  

                                                                   
27 Tamże, s. 102. 
28 Tamże, s. 94. 
29 Tamże, s. 82. 
30 Tamże, s. 154-155. 
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Alicja zrodziła się jako strzelista katedra, a ja jako zatknięty gdzieś u jej 

kopuły marny maszkaron. Ona – zgodnie ze swoim przeznaczeniem – rosła ku 

niebu, ja natomiast tkwiłam w miejscu, wbijając oczy w ziemię. Wzrastałam do 

bycia maszkaronem, wzrastałam do bycia nikim31
.  

Główna bohaterka powieści zapragnęła zemsty na pięknej Alicji – jej śmierci. Choć 

ostatecznie cofnęła się przed popełnieniem haniebnego czynu, to próba jego dokonania 

wpłynęła na jej psychikę:  

I kiedy czując jego ciężar w ręce, stanęłam tuż za nią, w odległości kilku 

metrów, nagle zastygłam. Zacisnęłam go w dłoni, niemal kalecząc palce 

i zrozumiałam, że tylko on był ciężarem na moją miarę. [...] Patrzyłam na nią, 

wolno odchodzącą, jej sylwetka nikła w przestrzeni. [...] Nie ruszyłam się 

jednak, pozwoliłam jej się oddalać. [...]. Stałam i patrzyłam, jak wszystko to, 

czego chciałam, nieubłaganie odchodziło, aż całkiem przepadło. Miało w tym 

wprawę32
.  

Dariusz Nowacki podkreśla, iż Marianna nie miała zbyt silnej osobowości, by stawić 

czoła „pięknym ludziom”:  

[...] Marianna nie potrafi wykrzesać z siebie morderczych instynktów. Jest za 

słaba, by wziąć krwawy odwet na ludziach nieszpetnych, a więc zdolnych do 

nawiązywania relacji seksualnych. Jedyne, na co ją stać, to ciche 

złorzeczenie33
. 

Alicja to figura kobiety zewnętrznie pięknej, lecz zarazem niedostatecznie spełnionej 

mężatki, córki niemającej wzorowych relacji z ojcem, inteligentnej, choć nie zawsze 

rozumianej. Natomiast nie akceptująca siebie Marianna pragnęła, choćby przez 

moment, móc zamienić się z Alicją. Chciała odebrać jej aparycję i zalety, by poczuć 

się wyjątkowo. Dopiero w obliczu możliwości zniszczenia rywalki, przekonała się, że 

jest to niemożliwe. Każdy człowiek jest inny, ale nikt nie jest pozbawiony wad, czy 

defektów, nikt nie ma idealnego życia, nawet jeśli się nim szczyci. Bierne podążanie za 

ideałami powoduje zatracenie teraźniejszości i zniszczenie przyszłości, która zależy 

przede wszystkim od ludzkiego nastawienia i podejmowanych działań. 

Alicja reprezentuje w powieści ideał kobiecego piękna oparty na kategorii atrakcyj-

ności. Poprzez jej pryzmat wiele kobiet postrzega siebie, porównując się także do 

innych osób. Podążając zasugerowanym sposobem myślenia, upodabniają się one do 

zamkniętej w sobie Marianny, której głównym życiowym celem jest ukrycie przed 

światem swoich niedoskonałości. Choć nie są pozbawione wewnętrznej siły, potrafią 

przede wszystkim tłumić ją w psychice. W książce Natalii de Barbaro pt. „Czuła 

przewodniczka. Kobieca droga do siebie”, autorka wymienia kilka typów kobiecych 

przewodniczek towarzyszącym im w życiu. Istnieje możliwość, iż w danej osobowości 

przeważa jedna z nich, ale mogą się one wzajemnie uzupełniać. Marianna skrywa 

w sobie przede wszystkim Potulną, choć zdarza jej się pragnienie wyzwolenia z jej 

objęć: Potulna trzyma nóżki razem, rączki na kołdrze, sprawdza, czy nie poszło jej 

                                                                   
31 Tamże, s. 202. 
32 Tamże, s. 344-345. 
33 Nowacki D., Najbrzydsza kobieta na świecie, [w:] „Gazeta Wyborcza” 29.05.2018, s. 15. 
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oczko w rajstopach [...]. Wykonuje polecenia bez szemrania. [...] Potulna nie robi 

nikomu niepotrzebnego kłopotu swoim jestestwem34
. Marianna akurat nie obawiała się 

dotyku i uczucia pożądania, ale nie było jej dane ich odczuć na własnym ciele. Potulna 

skrywa się w niej, nierzadko hamując ją przed zmianami. Poniekąd można uznać ją za 

Męczennicę
35

 nie tyle poświęcającą się dla innych, co bezustannie poszukującą miłości 

i zarazem nieco rozczulającą się nad swoim losem. Jarosław Czechowicz opisuje 

osobowość Marianny następującymi słowami:  

Zdana na pastwę własnych lęków i neuroz „męczennica wisząca na krzyżu 

własnego ciała” poszukuje takich form koegzystencji z innymi ludźmi, które 

choć na chwilę uczyniłyby ją kimś podmiotowym, ważnym członkiem zgroma-

dzenia, częścią jakiejś całości, fragmentem żywej tkanki społecznej. Tymczasem 

trochę na własne życzenie, ale głównie z powodu odium wobec wszelkich form 

ludzkiej szpetoty Marianna musi wycofywać się w głąb siebie36
. 

Według Katarzyny Kurowskiej, to charakter Marianny wpływa na to, iż staje się 

ona maszkaronem:  

Marianny nie da się polubić. Nie dlatego, że jest fizycznie nieatrakcyjna 

(mówiąc eufemistycznie), lecz bo ma po prostu potworny charakter. Tak 

potworny, że prawdopodobnie to on „objawił się” na jej twarzy, tworząc z niej 

maszkarona37
.  

Natomiast w osobowości Alicji można doszukiwać się cech Królowej Śniegu. 

Emanuje zewnętrznym pięknem, zachwyca innych ludzi, lecz sama nie osiąga pełni 

szczęścia:  

Schowana pod rolą, ukryta pod fluidem, gdzieś poza torem wyścigu, w którym 

bierze udział, mieszka ktoś nieskończenie delikatny: drżąca dziewczynka, 

pisklę. Ale Królowa Śniegu [...] nie chce tego dziecka znać. Królowa Śniegu 

znalazła taki sposób na przetrwanie: zamrozić swoje serce i ruszyć do boju na 

śmierć i życie. Gnać, wygrywać, ścigać się, stawać na pudle, nie przedłużać 

zbędnych ceremonii gratulacyjnych, zeskakiwać z pudła i gnać dalej, nie 

pozwalać sobie na tak zwane „chwile słabości, fortyfikować się, opancerzać, 

wkładać gorsety, push-upy i zbroje38
. 

Choć Natalia de Barbaro przedstawiła tylko metaforyczne ujęcia kobiecości wpi-
sujące się niejako w konkretne osobowości, to w przypadku obu bohaterek analizowanej 
powieści – Marianny i Alicji można mówić o związkach między ich charakterami 
a nimi samymi. Każda z kobiet odczuwała poczucie pewnego niedosytu w swoim życiu. 
Każda miała problem z pełną akceptacją siebie. Sposób, w jaki Patrycja Pustkowiak 
przedstawiła podejście Marianny do kwestii somatycznych oscylujących wokół jej 
ciała wydaje się być nieco wyolbrzymione. Większość fragmentów dotyczących aparycji 

                                                                   
34 de Barbaro N., Czuła przewodniczka. Kobieca droga do siebie, Wydawnictwo Agora, Warszawa 2021, 

s. 16-17. 
35 Tamże, s. 46-57. 
36 Czechowicz J., Z nienawiści, http://krytycznymokiem.blogspot.com/2018/06/maszkaron-patrycja-pustko-
wiak.html, dostęp: 07.06.2021. 
37 Kurowska K., https://www.granice.pl/recenzja/maszkaron/24832, dostęp: 07.06.2021. 
38 de Barbaro, dz. cyt., s. 34. 
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kobiety obfituje w wyraziste przedstawienia negatywnego obrazu jej ciała oraz stosunku 
do niego. Wydawać by się mogło, że jej życie jest jedynie pasmem nieszczęść, na które 
nie ma ona żadnego wpływu. Z jednej strony można by uznać, iż bohaterka nie miała 
ochoty na wprowadzanie zmian mających na celu podniesienie samooceny. Z drugiej 
zaś, gdyby zdecydowała się na pewne modyfikacje niezgodne z jej indywidualnymi 
przekonaniami stałaby się jedną z kobiet biernie podporządkowujących się dyktatowi 
medialno-społecznemu. Być może wcale nie poczułaby się wtedy osobą szczęśliwszą 
i bardziej atrakcyjną, będąc tworem stworzonym z narzuconych wyobrażeń. Warto 
zauważyć, że sposób tworzenia narracji przez Patrycję Pustkowiak zmusza do refleksji. 

Zagadnienie samoakceptacji, które Andrzej Zbonikowski definiuje jako: zgenerali-
zowaną, pozytywną postawę wobec siebie obejmującą zarówno aspekty poznawcze, jak 
i emocjonalne39

, podkreślając również, iż stanowi ona odzwierciedlenie lubienia siebie 
samego, co wiąże się ze skłonnością do pozytywnej postawy wobec innych ludzi (akcep-
towanie ich)

40
 jest istotnym aspektem w kontekście fabuły utworów poddanych analizie. 

W przypadku „Maszkarona” autorka, stosując ironię, żart i hiperbolę, ukazuje wydźwięk 
problemu, widoczny u kobiet we współczesnym społeczeństwie somatycznym. Traktując 
Mariannę jako jedną z żeńskich figur ją uosabiających, podkreśla znaczenie aparycji 
w kontekście rozumienia sensu egzystencji. Autorka powieści nie cofa się przed krytyką 
kanonicznych schematów dotyczących spojrzenia na piękno, a także ideologii i grup 
społecznych. Powieść można potraktować jako swego rodzaju manifest przeciwko temu, 
co zastane, utrwalone w kulturze między innymi przez patriarchat i społeczne ten-
dencje. Konstrukcja fabuły ma przemawiać także do osób, które boją się poznać swoje 
wnętrze, próbując za wszelką cenę szukać pozytywnych aspektów jedynie w zewnętrznej 
cielesności. Treść powieści powinna również wpłynąć na myślenie ludzi udających 
przed sobą i otoczeniem postacie, jakimi nie są, posługując się fałszywymi wizerunkami 
w celu nietrwałej akceptacji siebie, czy też polepszenia samopoczucia innych. 

3.2. Miłość i samoakceptacja w życiu Pauliny – bohaterki opowiadania 

pt. „Masara” Szczepana Twardocha 

Główną bohaterką drugiego z analizowanych w artykule utworów jest licealistka 
Paulina będąca również jedną z kobiecych przedstawicielek społeczeństwa somatycz-
nego. Świat młodej dziewczyny oparty jest przede wszystkim na braku akceptacji. 
Nastolatka nie potrafi polubić własnego ciała ze względu na nadwagę, a jej znajomi nie 
dostrzegają jej z tego samego powodu. Dziewczyna marzy, by: [...] mieć ciało przezro-
czyste, w ubraniu przezroczystym41

. Paulina czuje się wykluczona z grupy rówie-
śniczej, alienuje się od innych. Choć z pozoru ma obok siebie rodzinę, koleżanki 
i kolegów, to są oni tylko częścią złudnego marzenia o idealnej rzeczywistości, w której 
jest ona skazana na samotność. Była porównywana przez rówieśników do odrażającej 
muchy, nazywanej w gwarze śląskiej masarą. Paulina brzydziła się własnego ciała, 
nienawidziła go tak bardzo, jak samej siebie i otaczających ją ludzi. Poprzez nieidealny 
wygląd zewnętrzny, do którego nie potrafiła przywyknąć, traciła osobowość, nie 

                                                                   
39 Zbonikowski A., Społeczne oddziaływania defaworyzujące a poczucie własnej wartości dzieci i młodzieży, 

https://www.researchgate.net/publication/316091391_Spoleczne_oddzialywania_defaworyzujace_a_poczucie

_wlasnej_wartosci_dzieci_i_mlodziezy, dostęp: 24.05.2021, s. 15. 
40 Tamże. 
41 Twardoch Sz., Masara, [w:] Twardoch Sz., Ballada o pewnej panience, Wydawnictwo Literackie, Kraków 

2017, s. 136. 
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dostrzegając swych pozostałych atutów. W oczach rówieśników była tylko masarą, 
dziewczyną brzydką, pozbawioną cech nadających jej miano kobiety idealnej:  

Wielka biała koszulka przykrywa moje fałdy cienką warstwą, spodnie z dresu 
napinają się na pośladkach, biegnę dookoła sali gimnastycznej, dookoła mojej 
areny wstydu, każdy krok potrząsa fałdami mojego ciała, drżą, podskakują 
przy każdym kroku, jakby miały się ode mnie oderwać, jakby krwawe, tłuste 
połcie miały wypaść spod koszulki na podłogę42

. 

Paulina stanowi przykład figury współczesnej nastolatki, dla której wygląd zew-
nętrzny to największy atrybut kobiecości. Staje się on podstawą jej myślenia o egzy-
stencji, w której zaczynało brakować miejsca na pozytywne emocje, rozwój pasji, czy 
spełnianie marzeń. 

Opowiadanie Szczepana Twardocha składa się z dwóch części. Pierwsza przed-
stawia sylwetkę nastoletniej Pauliny borykającej się z kompleksem nadwagi, który 
przesłania jej możliwość myślenia o sobie w kategoriach pozytywnych. Dziewczynie 
brakowało akceptacji zarówno od siebie samej, jak i od innych ludzi. Nie odczuwała 
także wystarczająco silnych uczuć ze strony najbliższych:  

Mama mówiła; chłopcy już tacy są, Paulinko, spróbuj o tym nie myśleć, to 
minie. [...] Więc myślałam, może zrozumieją, że mnie ranią43; A potem 
awantura. Mama płacze, ojciec przeprasza. A ja słuchałam, ja wszystko słyszę. 
Zza ściany, nawet zza ściany. Za co jej tak nienawidzisz, przecież to twoje 
dziecko! Zośka, daj spokój no, ja ją naprawdę kocham. Nie jestem jakoś 
szczególnie bystra, tak sądzi mój tata. Ma rację44; Przecież nie jesteś aż tak 
gruba, żebyś nie mogła ćwiczyć, mówi boleśnie ciocia, siostra mamy45

.  

Matka próbowała rozmawiać zarówno z córką, jak i z ojcem Pauliny, który nie 
potrafił okazywać uczuć nastolatce. Natomiast słowa ciotki kierowane w stronę dziew-
czyny opierały się przede wszystkim na krytyce jej wyglądu i zachowania w stosunku 
do rówieśników. W środowisku rodzinnym Paulina nie odnalazła wystarczająco 
silnego wsparcia, by uporać się z problemami nadwagi i braku akceptacji. Każda 
z bliskich osób kochała nastolatkę. Jednak próby okazywania jej uczuć przynosiły 
skutek odwrotny do zamierzonego. Pod względem kształtowania się relacji rodzinnych 
Paulina zbliżyła się do Marianny. U obu kobiet rodzina niejako wpływała destruk-
cyjnie na ich egzystencję. Postawa ta odzwierciedla ideę jednego z wyznaczników 
metodologii gender, o którym wspomniano już w niniejszych rozważaniach. Paulina 
nie zaznała również odwzajemnionej miłości od mężczyzny:  

Mnie by ujrzał w nagości najgłębszej, nagości bez ciała, chciałabym się dla 
niego rozebrać z ciała, z tego ciała, którego nie dotykał ani nie widział żaden 
mężczyzna. Nigdy. A ja chciałabym pokazać mu wszystko: moją miłość, mój 
strach, moje nienawiści, moją rzadką i wątłą radość, wszystko, co we mnie46

. 

                                                                   
42 Tamże, s. 138. 
43 Tamże, s. 140. 
44 Tamże, s. 143-144. 
45 Tamże, s. 138. 
46 Tamże, s. 135. 
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Część druga utworu ukazuje losy Pauliny będącej dorosłą, trzydziestoletnią kobietą. 

Jego narracja prowadzona jest z perspektywy męskiej – szkolnej, nieodwzajemnionej 

miłości i obiektu niespełnionych pragnień nastolatki – Marka, który z przyjemnością 

szydził z jej wyglądu. Życie bohaterów diametralnie się zmieniło – podziwiany niegdyś 

chłopak prowadził obecnie monotonny i nieprzynoszący zysków tryb życia. Natomiast 

nieatrakcyjna, nieakceptowana Masara stała się piękną kobietą. W latach szkolnych 

Paulina była osobą wręcz niedostrzegalną, a po wprowadzeniu zmian dotyczących 

aparycji zaczęła zasługiwać na aprobatę otoczenia. Jednakże nie był to podziw, którym 

bohaterka opowiadania mogła się w pełni szczycić. Pozwoliła bowiem, by jej życie 

było determinowane przez społeczne wyobrażenia o pięknie. Podporządkowała się funk-

cjonującemu kanonowi kobiecego piękna, zatracając przy tym pierwiastek indywi-

dualizmu. Wiadome jest, iż zdroworozsądkowe zmiany dotyczące aparycji, czy też 

dbałość o urodę nie powinny być negowane, a stanowić wolny wybór każdej kobiety. 

Jednak w postępowaniu Pauliny zauważa się bierne podporządkowywanie wszech-

obecnemu dyktatowi piękna:  

– Dlaczego nie zdjęłaś spódnicy...? – pytam, nie wiem dlaczego [...]. Uśmiecha 

się, pokazując zęby. Boję się tego uśmiechu, jakbym patrzył w pysk wilka, 

obnażającego kły. Nagle rozumiem: ona mnie kiedyś kochała. Ale już nie 

kocha. Zapina biustonosz, wkłada bluzkę: – Nie zrobiłam sobie jeszcze tyłka – 

mówi Paulina. Wychodzi47
. 

Paulina – kobieta odrzucona w okresie adolescencji, pragnąca akceptacji, otrzymała 

ją w przyszłości, ale kosztem własnego zdrowia psychicznego. Stała się jedną z ofiar 

przemysłu beauty, o których pisze Elżbieta Turlej w utworze pt. „Naciągnięte. Jak 

Polki uwierzyły, że tylko piękne będą szczęśliwe”
48
. Poddała się zabiegom medycyny 

estetycznej, sądząc, że okażą się one remedium na problemy trapiące ją w okresie 

dojrzewania. Chcąc za wszelką cenę stać się osobą atrakcyjną, utraciła najważniejszy 

walor kobiecości – wnętrze, które odtąd zostało przepełnione cynizmem, wyrachowa-

niem i brakiem zahamowań w odniesieniu do mężczyzn, uczuć i otaczających ją realiów. 

Szczepan Twardoch, za pomocą silnie akcentowanych środków wyrazu, podkreśla 

specyfikę myślenia współczesnego społeczeństwa somatycznego pojmującego istotę 

piękna zbyt powierzchownie, ograniczając się zwłaszcza do jego zewnętrznych przeja-

wów. Zwraca uwagę także na brak zahamowań wśród młodych ludzi, krzywdzących 

wielokrotnie siebie nawzajem, co nierzadko staje się przyczyną alienacji wśród nasto-

latków. Paulina nie może być określana jako atrakcyjna, gdyż jej ciało tego nie ukazuje. 

Nie jest w stanie czuć się osobą piękną dla samej siebie, ponieważ otoczenie bardzo 

szybko uzmysławia jej, iż jest w błędzie. W środowisku nastolatków przejawy szeroko 

pojętej odmienności, do których zalicza się między innymi różnice dotyczące aparycji 

bądź statusów społecznego, czy materialnego bywają często powodem dyskryminacji 

młodych ludzi, co prowadzi do zaniżania ich samooceny i poczucia własnej wartości. 

Nieprzemijające uczucia zazdrości lub ciągłego porównywania się nastoletnich dziew-

cząt i odtrącenie rówieśników nieznajdujące ujścia w poprawnych relacjach rodzin-

nych opartych na miłości oraz zrozumieniu mogą rzutować na psychikę kobiet po 

                                                                   
47 Tamże, s. 168-169. 
48 Zob. Turlej E., Naciągnięte. Jak Polki uwierzyły, że tylko piękne będą szczęśliwe, Ringier Axel Springer 

Polska, Warszawa 2019. 
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osiągnięciu dorosłości. Bohaterka opowiadania „Masara” w młodości przeżyła traumę 

wynikającą z kompleksów, z Potulnej stała się Królową Śniegu. Z jej skutkami zmagała 

się w dorosłym życiu wciąż pozbawionym miłości, której tak bardzo potrzebowała. 

4. Marianna i Paulina – podobieństwa oraz różnice pomiędzy sylwetkami 

bohaterek wynikające z łączących je doświadczeń somatycznych 

Współczesne utwory prozatorskie: „Maszkarona” i „Masarę” łączy figura kobiety 

egzystującej w społeczeństwie somatycznym. Powieść Patrycji Pustkowiak zawiera 

retrospekcje, stąd też losy wykreowanej przez autorkę bohaterki – Marianny są pasmem 

przeplatających się wątków zarówno z okresów dzieciństwa i młodości kobiety, jak 

i lat późniejszych. Natomiast w opowiadaniu Szczepana Twardocha zastosowana została 

chronologia, stąd też perypetie jego postaci – Pauliny stanowią przyczynowo-skut-

kowy ciąg wydarzeń. Dlatego też można uznać, iż obie kobiety łączy podobny wiek. 

Kolejnym podobieństwem pomiędzy bohaterkami są nadmierne skupienie się na 

kwestiach cielesnych dotyczących wyglądu zewnętrznego oraz nienawiść do świata. 

Obie mają kompleksy. Obie czują się osobami nieatrakcyjnymi, wręcz brzydkimi. 

Obie cierpią ze wspomnianego powodu, każda w nieco inny sposób. Marianna, choć 

wstydzi się swojego wyglądu, wypowiada się o nim wprost, natomiast Paulina 

znacznie częściej tłumi ból w sobie. 

Bohaterki łączy doświadczenie braku samoakceptacji ujmowane w kontekście nie-

trwałych relacji interpersonalnych. Kobiety nie znajdują oparcia w rodzinach, w których 

zwłaszcza matki nie traktują ich zbyt poważnie. Jedynie rodzicielka Pauliny próbuje 

rozmawiać z córką, ale ojciec i ciotka swoim zachowaniem wystarczająco zacierają 

wszelkie ślady starań. Marianna i Paulina są spragnione uczuć. Obie zazdroszczą 

innym kobietom aprobaty ze strony otoczenia, której one nigdy nie zaznały, Marianna – 

Alicji, a Paulina – Kasi. Bohaterka utworu Patrycji Pustkowiak miała przyjaciela oraz 

przyjaciółkę, choć ta odeszła z jej życia szybciej, aniżeli się w nim pojawiła. Nasto-

letnia Paulina nie miała bratniej duszy. Fałszywi przyjaciele zaczęli zauważać ją wraz 

z upływem lat, gdy jej aparycja, wykształcenie i status materialny uległy diametralnej 

zmianie. Kobiety chciały kochać i być bezgranicznie kochane przede wszystkim przez 

mężczyzn. Jednak spełnienie owego pragnienia nie było im dane. Zamiast miłości spo-

tykały się z odrzuceniem, litością, upokorzeniem i wstrętem ze strony płci przeciwnej. 

Bohaterki upodabniają się do siebie pod kątem postrzegania własnych ciał, jednak 

w ostatecznym rozrachunku Marianna zaczęła zastanawiać nad tym, czy warto podążać 

za wykreowanymi przez media i normy społeczne wzorcami, które nie wpływają pozy-

tywnie na psychikę i zarazem niewiele zmieniają. Natomiast Paulina ze słabej, odrzu-

conej dziewczyny zmieniła się w pewną siebie kobietę. Jednakże pewność siebie po-

niekąd ją zgubiła, a wpływ medycyny estetycznej na jej wygląd nie sprawił, że poczuła 

się osobą szczęśliwszą. Obie bohaterki czuły się wykluczone ze społeczeństwa. Jednak 

w przypadku Pauliny wydawało się ono silniejsze, gdyż nawet w obliczu zmian 

w wyglądzie, starała się ona podporządkować kanonom piękna, by niejako zasłużyć na 

uznanie. Marianna miała dystans do siebie i świata, w którym egzystowała i bez 

względu na swój nieatrakcyjny wygląd nie podporządkowywała się biernie wszelkim 

normom życiowym. 

Marianna i Paulina – bohaterki poddanych analizie, w rozważaniach, utworów, 

reprezentantki społeczeństwa somatycznego borykają się z brakiem akceptacji w życiu. 
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Jest ono spowodowane zarówno kompleksami odnoszącymi się do pozbawionej atrak-

cyjności aparycji obu z nich oraz zaburzonych relacji interpersonalnych. Podsumowując 

niniejszy wywód, można uznać, iż obie kobiety łączą doświadczenia nie tylko braku 

samoakceptacji, ale także niespełnienia uczuciowego. Choć pozornie są one, w okre-

ślony sposób tolerowane, czy nawet kochane (Paulina ma rodzinę, Marianna również, 

choć marzy o założeniu własnej), to żadna z najbliższych osób nie okazuje się być 

wzorem do naśladowania. Matka Pauliny stara się pomagać córce, Marianny – funk-

cjonuje według własnych reguł. Ojcowie także nie wykazują zbyt widocznego zainte-

resowania sprawami córek. W życiu Pauliny jest jeszcze ciotka. Stanowi postać dyna-

miczną, pragnącą dobra dziewczyny, choć jej czyny nie przynoszą oczekiwanych 

rezultatów. Dwóm kobietom – bohaterkom utworów, zwłaszcza w okresie adolescencji, 

brakuje życiowych autorytetów. Poszukują ich poza swoimi rodzinnymi domami, 

jednak na próżno. Znajomi Pauliny okazują się być przede wszystkim próżnymi, 

zapatrzonymi we własne ego figurami współczesnych nastolatków, dla których puste, 

zewnętrzne idee okazują się być więcej warte, niż wartościowe ludzkie wnętrze. Widzą 

tylko siebie i własne potrzeby i szykanując słabszych, nie dostrzegają własnych wad. 

Koleżanki i kolegów Marianny charakteryzuje podobne infantylne podejście do świata, 

któremu niejako przeciwstawiają się Ania i Olaf – jedyne osoby, z którymi dziew-

czynie udało się zbudować relację. Ponad nimi znajduje się tylko piękna Alicja, ale dla 

niej Marianna jest kimś niewidocznym, niknącym w tłumie zapatrzonych w nią osób. 

Główne bohaterki powieści Patrycji Pustkowiak i opowiadania Szczepana Twardocha 

pragną okazania im zainteresowania i przyjacielskiej miłości, lecz ich pragnienia się 

nie spełniają. 

Mariannie i Paulinie brakuje także odwzajemnionych uczuć ze strony mężczyzn. 

Jednak pierwsza z kobiet traktuje wspomniane uczucie przede wszystkim z perspektywy 

zaspokojenia potrzeb seksualnych, z których, być może, narodziłaby się silniejsza więź 

pozwalająca jej na założenie rodziny. W jej podejściu do owej kwestii niezauważalne 

są znaczące zmiany w przeciwieństwie do tego reprezentowanego przez drugą z boha-

terek. Paulina pragnie miłości, lecz dopiero w okresie adolescencji powoli zaczyna 

rozumieć istotę cielesności. Można by rzec, że jest też osobą bardziej nieśmiałą 

w początkowych kontaktach seksualnych. Stając się dorosłą kobietą, zaczyna traktować 

je niejako w sposób mechaniczny, ciało zaś wyłączając poza obręb sfery intymnej. 

Wszelkie kontakty bohaterek z mężczyznami trwają bardzo krótko i wiążą się 

najczęściej z upokorzeniem lub szydzeniem z nich. Zamiast radości i podniecenia, 

wywołują jedynie ból oraz smutek. Kobiety tracą wiarę w istnienie w nich pierwiastka 

kobiecości. Zaniżają poczucie własnej wartości spowodowane wpływem systemu 

patriarchalnego skierowanego w stronę ich aparycji nieodpowiadającej kanonicznym 

wymogom. Marianna w porę uzmysławia sobie istotę problemu, rozumiejąc, iż usilna 

chęć osiągnięcia stanu idealnego własnego ciała nie jest w pełni możliwa. Natomiast 

Paulina poddaje się narzuconym regułom, bezwiednie podążając za wyimaginowanymi 

wyobrażeniami społeczno-medialnymi. Obie bohaterki pragną miłości na różnych 

etapach swojego życia, z upływem lat ich oczekiwania zmieniają się, jednak nigdy 

w pełni z niej nie rezygnują. 
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5. Kreacje głównych bohaterek utworów a „Zakazane ciało” Diane Ducret 

Kobiece ciała to nie tylko powłoki określające ich cechy biologiczne, czy też stano-

wiące o atrakcyjności. Są przede wszystkim ważną sferą intymną. To ich posiadaczki 

powinny decydować o tym, kiedy i w jakim stopniu pozwolą ją poznać światu zew-

nętrznemu. Niestety, ewolucja zarówno figury kobiety, jak i jej cielesności ukazuje 

zgoła odwrotną perspektywę odnoszącą się do poruszonego aspektu. Kobiece ciała 

stały się narzędziami w rękach patriarchalnej kultury. Autorką, której w znakomity 

sposób udało się opisać kobiecą drogę do poznania samej siebie jest francuska pisarka 

– Diane Ducret
49
. Utwór noszący tytuł „Zakazane ciało” jest, ujmując fabułę w sposób 

metaforyczny, retrospekcyjną podróżą, w którą Ducret zaprasza każdą z kobiet. Nie 

twierdzi jednak, że książka nie jest adresowana do mężczyzn. Przeciwnie – zachęca, by 

oni także po nią sięgnęli, chcąc lepiej poznać i zrozumieć płeć przeciwną. Utwór Diane 

Ducret wyróżnia się, gdyż opisana w niej ewolucja kobiety, piękna i płci oparta jest na 

doświadczeniach związanych z waginą. Owa intymna część ciała kobiety jest tym, co 

pozwala jej odróżnić swoją płeć od męskiej, ale także miejscem, dzięki któremu 

poznaje własną fizyczność, pragnienia i kształtuje obraz kobiecości. Jednak Ducret 

zwraca uwagę, iż wagina to coś więcej niż narząd płciowy. Według autorki „Zaka-

zanego ciała”, stanowi on także kobiecą tajemnicę, którą tylko ona jest w stanie poznać 

najlepiej i ilekroć myśli, że wie o sobie już wszystko, okazuje się, że nie ma racji. 

Ducret ukazuje liczne spojrzenia na figurę kobiety i jej płciowość, zmienne w zależ-

ności od epoki, kraju, sytuacji społeczno-politycznej, czy rozwojowej. Tak, jak licznym 

modyfikacjom podlegają kanony piękna, również myślenie na temat waginy nie pozo-

staje wierne jednemu wzorcowi. 

Diane Ducret podkreśla, jak trudne okazywało się dla kobiet dążenie do wolności, 

do wyzwolenia się spod zakorzenionych schematów, praw, kwestii religijnych. Do-

strzega, jak ciężko było im egzystować i móc po prostu być kobietami – istotami, któ-

rymi zostały stworzone. Zanim ich głos został usłyszany musiały znosić ból (fizyczny 

i psychiczny), upokorzenie i cierpienie. W prologu utworu znajdziemy następujące 

słowa autorki: 

Od początku cywilizacji zakazane ciało – płciowość kobiet – stanowi pożywkę 

dla męskich lęków, choć równocześnie zapewnia rozkosz i potomstwo; budzi 

pożądanie, ale i nienawiść. Potępiane, odrzucane i znieważane, składane 

w ofierze i okaleczane, często również poniżane, do dziś bywa traktowane jak 

coś, czego kobieta powinna się wstydzić50
. 

To właśnie kategoria wstydu
51

 jest jedną z tych, które towarzyszą kobietom przez 

lata. Przez jej pryzmat postrzega ona samą siebie w odniesieniu do własnego ego, w tym 

ciała, oraz otoczenia, w którym funkcjonuje. Kobiecy wstyd może przybierać formy 

utajenia bądź ujawnienia w zależności od osobowości i podejścia do kwestii soma-

tycznych. Stanowi jeden ze skutków braku akceptacji. Wstyd dotyczy również sylwetek 

                                                                   
49 Diane Ducret (ur. 1983) – francuska pisarka i dziennikarka. Autorka m.in. książek pt.: „Zakazane ciało: 

historia męskiej obsesji” (2016), „Kobiety dyktatorów” (2017) i „Kobiety dyktatorów 2” (2013). 
50 Ducret D., Zakazane ciało: historia męskiej obsesji, przeł. Nowak A.M., Znak Horyzont, Kraków 2016, 
s. 15. 
51 Zob.: Wstyd i nagość, red. Grabowski M., Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2003; 

Mollon Ph., Wstyd i zazdrość: wewnętrzny zamęt, przeł. Lipińska M., Oficyna Ingenium, Warszawa 2015. 
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głównych bohaterek utworów: „Maszkaron” i „Masara”. Marianna wielokrotnie odczu-

wała upokorzenie lub kompromitację w kontaktach z ludźmi. Dlatego też rzadko były 

one zażyłe i długotrwałe. Choć czuła się społecznie nieakceptowana oraz miała świa-

domość swoich wad i defektów urody, wstydziła się siebie przed innymi ludźmi, to sama 

przed sobą nie czuła skrępowania. Znajdując się we własnej, intymnej przestrzeni, do 

której inni ludzie nie mieli dostępu, Marianna była osobą znacznie bardziej swobodną. 

Świat zewnętrzny niejako ją paraliżował, sprawiając, że stawała się nieśmiała. Wstyd 

i strach ogarniały ją najczęściej w momentach, kiedy wiedziała, iż otoczenie zobaczy 

jej nieatrakcyjną aparycję. Będąc poza zasięgiem wzroku społeczeństwa, nadal nie 

akceptowała nieidealnego, nieproporcjonalnego ciała i nieciekawej urody, ale nie bała 

się siebie, własnego dotyku oraz pragnień. Przebywając tylko w swoim towarzystwie, 

mogła wyzbyć się negatywnych emocji, podzielić myślami z własną duszą, poddać 

krytyce wszystko to, co ją trapiło, co było, według niej niesprawiedliwe, obłudne 

i przepełnione fałszywymi przesłankami na temat rzeczywistości. Tylko wtedy życie 

Marianny, choć monotonne i niemal bezbarwne, zyskiwało status bardziej autentycz-

nego, podczas gdy poza oknami jej mieszkania tętniła jego druga strona – barwna, 

radosna, lecz nieprawdziwa. 

Natomiast w przypadku Pauliny poczucie wstydu było oparte na podejściu do jej 

tuszy. Wygląd ciała determinował jej relacje z rówieśnikami i uniemożliwiał nawią-

zywanie bliskich więzi. Podobnie jak Marianna, przebywając wśród ludzi, czuła się 

niejako przez nich obserwowana oraz oceniana przede wszystkim przez pryzmat nie-

idealnych elementów aparycji. Jednak, w okresie adolescencji, nawet kiedy zostawała 

sama ze sobą, kompleksami i negatywnymi emocjami, nie potrafiła się od nich 

uwolnić, zapomnieć o nich. Ból nie ustępował, a przeradzał się w płacz i lęk. Zmiana 

podejścia do kategorii wstydu w życiu Pauliny nastąpiła po osiągnięciu przez nią 

wieku dojrzałego. Ale nie okazała się ona być w pełni pozytywna. Owszem, kobieta 

przestała krępować się siebie i otaczającego ją świata. Jednak poczucie wstydu prze-

rodziło się w brak zahamowań. Paulina pozwoliła, by społecznie wykreowane wzorce 

zaczęły sterować jej myśleniem. Stała się osobą piękną, pewną siebie, ale nienaturalną 

i zamkniętą w silnie zawężonych kategoriach dotyczących kobiecej aparycji. Już nie 

ukrywała się przed spojrzeniami innych ludzi. Jednak pozwoliła im poznać swój nowy 

wizerunek tylko w części. Można przypuszczać, że nadal obawiała się krytyki, gdyż 

działania z zakresu medycyny estetycznej jeszcze niezupełnie zawładnęły zarówno jej 

ciałem, jak i psychiką. 

Tytułowe zakazane ciało, o którym pisze Diane Ducret to ciało kobiece, ciało, któ-

rego częścią jest wagina. To ona wraz z kobiecą psychiką przez lata zostawały podda-

wane licznym próbom, nakazom i zakazom będącym wytworami męskiej wyobraźni. 

Patriarchat zawładnął intymną sferą płci przeciwnej zbyt silnie, roszcząc sobie prawo 

do decydowania o ich losie. Krótkie opowieści zamieszczone w utworze odwołują się 

do czasów najdawniejszych i mitów, następnie kierując się w stronę kolejnych epok, 

na współczesnej kończąc. Ducret opisuje zarówno historie postaci legendarnych, ale 

także tych bliższych obecnym realiom. W każdej z nich pojawiają się wizerunki kobiet, 

których cielesność i seksualność zostały dotknięte męską opresją, nadszarpnięte, nie-

zrozumiane. One, ich ciała oraz waginy musiały zmierzyć się z tym, co w danym okresie 

dziejowym okazywało się być dopuszczalne, wręcz pożądane, natomiast w później-

szym stawało się naganne i niedozwolone. 
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W minionych epokach ciało z jednej strony bywało symbolem rozwiązłości, czy też 

źródłem męskiej rozkoszy, z drugiej zaś stanowiło sferę sacrum i tabu. Mężczyźni 

mieli znaczący wpływ na funkcjonowanie kobiet w społeczeństwie: żon, matek, córek, 

pacjentek, czy nawet bohaterek utworów. Przypisywane im role ograniczały się najczę-

ściej do macierzyństwa i prokreacji. Świat mężczyzn pragnął mieć wpływ na kobiece 

potrzeby: możliwości rozwojowe, wykształcenie:  

Kobieta przechodzi spod kurateli ojca pod opiekę męża. Nie wolno jej 

zawierać umów ani zarządzać własnymi dobrami; jest całkowicie pozbawiona 

praw wyborczych, nie może uczęszczać do szkół średnich ani wyższych. 

Zabrania jej się też pracy bez zgody męża. On zaś posiada pełną kontrolę nad 

jej korespondencją oraz znajomościami52
.  

Wpływał także na aspekty dotyczące bezpośrednio płci żeńskiej w ujęciu biolo-

giczno-fizjologicznym, do których zaliczyć można: poród (Porody to męska sprawa, 

a niżej stojącym od nich kobietom nic do tego53
), aborcję i antykoncepcję (Kiedy Pincus 

odpowiada twierdząco na pytanie Margaret, podaje jej szacunkowe koszty badań nad 

pigułką. Sto dwadzieścia pięć tysięcy dolarów. Tyle wynosi cena za wolność kobiety54
), 

menstruację (Doktor Bela Schick zaś podarowawszy niedysponowanej panience 

kosztowny bukiet róż, który następnego dnia zwiądł wysnuł z tego logiczny wniosek, że 

skóra miesiączkującej kobiety wydziela trujące substancje i to one zaszkodziły roślinom. 

Nie ma zatem w ogóle mowy, by współczuć kobietom z powodu tej dolegliwości, a już 

na pewno nikt nie będzie marnował czasu ani pieniędzy, by ten okres stał się dla nich 

milszy!55
), czy higienę intymną, w tym wygląd owłosienia łonowego (Owłosienie 

łonowe, którego usuwanie w starożytnym Egipcie symbolizowało niewolę, od renesansu 

stanowi znak niezależności i emancypacji. Kobieta ma w tej kwestii pełną swobodę, co 

dręczy mężczyzn i nie daje im spokoju56
). Jednocześnie rozpowszechniał i utrwalał 

liczne przesądy ich dotyczące. Choć czasy współczesne charakteryzują się rozwojem 

techniki, masowych mediów, nauk, w tym medycyny, który pomaga i pozwala kobietom 

na decydowanie o sobie i własnej cielesności, to jednak wciąż zauważa się przejawy 

patriarchalnej opresji. 
Zakazane ciało, czyli synonim zarówno piękna, jak i brzydoty, rozkoszy oraz sfery 

tabu, niemożliwej do poznania w pełni nawet przez jego posiadaczki, zawsze było nie 
dość doskonałe, niewystarczające, niepozbawione wad. Ciało krwawiące, ciało niezdolne 
do wydawania na świat potomstwa oraz ciało, które nie raz odczuło ból związany 
z porodem, ciało zniszczone, zbyt szczupłe lub zbyt otyłe, za młode, za stare, niepasu-
jące do aktualnych realiów egzystencjalnych, ciało pragnące dotyku lub takie, które 
miało go w nadmiarze, ciało kochające i pozbawione miłości, ciało odrzucone, ciało 
przepełnione traumą, ciało należące do kobiety i tworzące obraz jej szeroko pojętej 
kategorii kobiecości, ciało, które od zawsze powinno należeć do niej, a było, od czasów 
najdawniejszych, aż do współczesności, niejednokrotnie zbrukane, poniżone wraz z jej 
wnętrzem przez świat zewnętrzny. Niemalże zawsze miotało się między tym, co inni 

                                                                   
52 Tamże, s. 91. 
53 Tamże, s. 19. 
54 Tamże, s. 271-272. 
55 Tamże, s. 166. 
56 Tamże, s. 134. 
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uznają za wzorcowe lub nieidealne, prawdziwe lub fałszywe. Można by rzec, iż zbyt 
często znajdowało się pomiędzy opozycjami wykreowanymi zwłaszcza przez męskie 
wyobrażenia, wciąż poszukując swojego stałego miejsca w rzeczywistości. Ciało 
okazało się być zakazane dla kobiet, do których pierwotnie należało, czyniąc z nich 
niewolnice konwencji. 

Diane Ducret napisała utwór, którego przesłaniem są słowa Simone de Beauvoir: 
Nikt nie rodzi się kobietą, a jedynie się nią staje57

. Autorka „Zakazanego ciała” włącza 
je w obręb swoich rozważań, chcąc ukazać ich ponadczasowy charakter. Kobieta i jej 
ciało są nieprzerwanie kształtowane przez wyobrażenia kulturowe. Choć rodzi się ona, 
przybierając określoną płeć biologiczną, to ostatecznie dopiero nabyte doświadczenia 
w pełni kształtują jej kobiecość i osobowość. Ducret pisze w sposób lekki o kwestiach 
ważnych i trudnych, jednak treść utworu, ukazująca gorzką prawdę o kobiecej płcio-
wości, walce o prawa i wolność, nie zostaje pozbawiona nieco ironicznego spojrzenia 
i bezpośrednich historii. Cytując za Diane Ducret:  

Dziś, kiedy na całym świecie waży się kwestia praw kobiet, które stanowią 
wszak połowę ludzkości, należy wreszcie zapytać o stosunek mężczyzn do naj-
bardziej intymnego organu kobiecego; baczniej przyjrzeć się płciowości kobiet, 
której mechanizmów ani anatomii nas nie uczono; w końcu, przynajmniej 
w ogólnym zarysie, naszkicować jej historię. Nie zamierzam tworzyć traktatu 
moralnego, streszczać zasad feminizmu ani ogłaszać manifestu. Pragnę 
jedynie przedstawić prawdziwą historię moich poprzedniczek, które podobnie 
jak ja żyły w owym ciele – pożądanym, a zarazem przeklętym – i często 
musiały słono płacić za to, że tak zostały stworzone58

.  

Autorka „Zakazanego ciała”, przybliżając rozmaite historie kobiet – ofiar męskiego 
ucisku, ukazuje również, poprzez opisanie XXI-wiecznego kolumbijskiego strajku 
zaciśniętych ud

59
, iż w ostatecznym rozrachunku, to wagina – żeński narząd płciowy, 

jak i symbol kobiecości – stała się bronią kobiet w walce nie tylko z przemocą, ale 
przede wszystkim wyzwoleniem się spod patriarchalnego dyktatu, którego celem była 
ingerencja w ich intymność, seksualność oraz wartość. Kobiety zamieniły lęk w siłę, 
przestając bać się ukrywania swojej kobiecości:  

                                                                   
57 Tamże, s. 13. Słowa pochodzą z utworu autorstwa Simone de Beauvoir pt. „Druga płeć” – jednego 

z najbardziej znaczących dzieł nurtu feministycznego. Zob. de Beauvoir S., Druga płeć, przeł. Mycielska G., 

Leśniewska M., Wydawnictwo Jacek Santorski & Co, Warszawa 2003. 
58 Tamże, s. 15-16. 
59 Tamże, s. 374-376. Strajk zaciśniętych ud wybuchł dnia 11 września 2006 roku w mieście Pereira, 

w Kolumbii. Został zainicjowany przez partnerki gangsterów i dilerów narkotykowych, które postanowiły 

stawić czoła miejscowej przemocy, ale także podjąć walkę o poszanowanie własnej godności. Zostawiając 

mężczyznom wybór pomiędzy rezygnacją z ich stosunków seksualnych a złożeniem przez nich broni, 

osiągnęły one zamierzony cel. Strajk można uznać za feministyczny, kobiecy manifest przeciwko wpisywaniu 

ich cielesności, praw, potrzeb i wartości w dyktat męskich wyobrażeń, kontroli oraz zakazów. Warto zwrócić 

uwagę, iż podobny manifest stworzyła autorka Frau Wolf, również działając w imię kobiecej walki z męską 
opresją: Macica nie jest perłowa. Kociaki, Suki, Myszki, Świnie, co pod chuja się nawinie. Kobiety! Wy 

błogosławione, których atrakcyjność wymaga materialnego potwierdzenia od mężczyzny! Wy, dla których 

niezależność jest klątwą, a zależność sukcesem! Zwierzęta hodowane przez mężczyznę, dokarmiane, 

pieszczone, karane, posiadane przez swoich panów. Pluję na ołtarz macierzyństwa, pluję na niego krwią 
menstruacyjną, moczem niedającym oznak ciąży. Wasze memento mori brzmi: pamiętaj o dziecku. Zob. Wolf 

F., Kobiecość to syf i kropka: powieść psychologiczna, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2017,  

s. 217 
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My, kobiety, znamy swoją wartość. Nie podobają nam się brutalni faceci, bo 

u ich boku wszystko tracimy. Chcę wybierać, jak, gdzie i kiedy oddać się 

mężczyźnie. Wspólnie zwyciężymy, wygramy z brutalami. Wystarczy, że 

zaciśniemy uda. Strajk łóżkowy! Strajk seksualny!60
. 

Warto również podjąć refleksję na temat głównych bohaterek „Maszkarona” i „Ma-

sary w kontekście ról przypisywanych im przez społeczeństwo, a ich rzeczywistym 

stosunkiem do owej kwestii. Społeczno-kulturowe wyobrażenia sytuują obie kobiety 

po stronie wzorca atrakcyjności opartej na nieskazitelnej aparycji. Muszą, nie zaś 

mogą, „ładnie wyglądać”, by zasłużyć na szacunek ze strony otoczenia. To wygląd 

zewnętrzny determinuje ich pozycję w środowisku, nie przyciąga uwagi mężczyzn, nie 

zachęca też do bliższych kontaktów ze znajomymi. Ich płeć biologiczna okazuje się nie 

mieć znaczenia wobec narzuconych kanonów, w które one zupełnie się nie wpisują. Są 

tylko kobietami, ale to zbyt mało, gdyż powinny być kobietami, jakimi chciałby je 

widzieć świat zewnętrzny: pięknymi, smukłymi, błyskotliwymi i uśmiechniętymi. Ma-

rianna jest osobą nieładną, Paulina – otyłą. Ich płeć biologiczna zostaje niejako pod-

ważona przez gender. Ich defekty powinny określać ich słabość. Jednakże obie boha-

terki wyłamują się ze schematów. Obie są pozbawione wyjątkowej urody, lecz potrafią 

zachować dystans wobec siebie, szczególnie gdy wkraczają w wiek dojrzały. Kobiety 

ironizują i nie pozostają bierne wobec dyktatu społeczeństwa somatycznego, w tym 

zwłaszcza mężczyzn, którzy nie traktują ich jako osoby, którymi warto się intere-

sować. Powieść „Maszkaron” i opowiadanie „Masara” prezentują krytyczny i zarazem 

prześmiewczy stosunek do ról społecznych przypisywanych, a wręcz narzucanych 

kobiecie. Choć główne bohaterki są ofiarami opresji, nie czynią ich z siebie. Jedynie 

Paulina w momencie poddania się zabiegom medycyny estetycznej nieco ulega presji. 

Choć naturalne ciała obu kobiet, powołując się na Diane Ducret, powinny być 

w XXI wieku uznane za „zakazane” z uwagi na brzydotę i wywoływanie wstrętu, dodały 

siły głównym bohaterkom, pomagając im w walce z opresją. Marianna i Paulina nie 

potrafiłyby sprostać wszystkim wymogom zewnętrznym, jakie zostały im narzucone. 

Bohaterka „Maszkarona” nigdy nie byłaby wystarczająco piękna, a z kolei stając się 

bardziej atrakcyjną, mogłaby zostać posądzona na przykład o brak życiowej zaradności, 

czy innych cech charakteryzujących idealną kobietę. Z kolei Paulina, początkowo 

wyśmiewana z powodu tuszy, nawet gdy się jej pozbyła, mogłaby zostać uznana za 

ofiarę przemysłu beauty i obsesji piękna, a także krytykowana za to, iż nie umiała 

docenić swojego naturalnego wyglądu. Natomiast, jeśli nadal byłaby kobietą otyłą, 

społeczeństwo, w tym mężczyźni, nakłaniałoby ją do podjęcia radykalnych kroków 

w celu wyeliminowania owego defektu. Gdyby obie kobiety nie potrafiły podejść 

z dystansem do swojego życia oraz wyglądu, ich samoakceptacja, samoocena i poczucie 

własnej wartości mogłyby zostać całkowicie stłamszone przez świat zewnętrzny, 

w którym egzystowały. 

6. Znaczenie tytułów analizowanych utworów 

Analizując powieść Patrycji Pustkowiak i opowiadanie Szczepana Twardocha, należy 

zwrócić uwagę na tytuły utworów. Oba wydają się nieco fantazyjne i dziwne. Z jednej 

strony znajduje się masara – okropna mucha, a zarazem owad wzbudzający odrazę, 

                                                                   
60 Tamże, s. 374. 
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z drugiej zaś maszkaron – rzeźbiarski motyw dekoracyjny ukazujący ludzką głowę, 

nierzadko też tę należącą do postaci fikcyjnej. Wymienione pojęcia doskonale wpisują 

się w fabułę utworów Pustkowiak i Twardocha. Paulina to Masara, która poprzez tuszę 

odrzuca od siebie innych ludzi, gdyż jej nadwaga wywołuje obrzydzenie. Marianna, 

niczym maszkaron powiewający z dala od społeczeństwa, samotny, ciekawiący i odpy-

chający zarazem, dla większości nie stanowi figury kobiety godnej podziwu. Należy 

dostrzec różnice pomiędzy dwoma pojęciami opisującymi bohaterki utworów. Masara 

ewidentnie kojarzy się z brzydotą i wstrętem, przywołując jedynie pejoratywne kono-

tacje. Z kolei maszkaron, choć bywa szkaradny, to stanowi też dekoracyjny element 

architektury, stąd niekoniecznie musi kojarzyć się w sposób negatywny. W przypadku 

fabuły powieści i opowiadania oba pojęcia mają odnosić się do ujemnych aspektów 

w nich ujętych. Jednakże trudno jednoznacznie stwierdzić, jak silnie każde ze słów miało 

wpłynąć na całościowy odbiór tekstów prozatorskich. Można przypuszczać, iż masara 

jako pojęcie należące do kategorii negatywnej stanowi odzwierciedlenie osobowości 

zakompleksionej Pauliny. Natomiast maszkaron, ujmowany znaczeniowo w sposób 

dwojaki, pozostawia odbiorcy większą dowolność w postrzeganiu sylwetki Marianny, 

która z jednej strony nie lubi siebie, z drugiej zaś ma świadomość swoich manka-

mentów i potrafi postrzegać swoją osobę także przez pryzmat humoru. Oba pojęcia 

zaczęły zastępować nieukształtowaną tożsamość bohaterek, były one jak dwie Panny 

Nikt
61

, z osobowościami ukrytymi pod fonicznymi ciągami znaków. W społeczeństwie 

znaczyły niewiele, ich zewnętrzne powłoki utkane z defektów stały się ich językami.  

7. Podsumowanie 

Artykuł porusza zagadnienie samoakceptacji kobiet w społeczeństwie somatycznym 

nastawionym na szerzenie się konsumpcjonizmu, lansowanie kultu ciała idealnego 

i wizerunku opartego na kategorii atrakcyjności. Aspekty dotyczące aparycji i ciele-

sności zewnętrznej dotyczą obecnie zwłaszcza kobiet, które często bezwiednie podpo-

rządkowują się narzuconym kanonom piękna i wymogom wykreowanym przez media 

masowe, w tym internet. Zbyt silna presja na stawanie się jednostkami perfekcyjnymi 

pod wszelkimi możliwymi względami, wywołuje w nich poczucie niedosytu oraz braku 

dotyczących ich kobiecej tożsamości. Zarówno nastolatki, jak dojrzałe kobiety zaczy-

nają mieć kompleksy dotyczące aparycji, które niejednokrotnie rzutują na ich psychikę. 

Nierzadko są one spowodowane także źle ukształtowanymi relacjami rodzinno-part-

nerskimi. Uczuciowy niedosyt jest w stanie wywołać negatywne postrzeganie samych 

siebie. 

Jak wynika z cytowanych w artykule pozycji bibliograficznych oraz analizowanych 

utworów, zarówno uczucie miłości, jak i jego brak wpływają na samoakceptację kobiet. 

Negatywne doświadczenia z nim związane wpływają też na zaniżenie samooceny 

i kształtowanie poczucia własnej wartości. Kobiety doceniane, rozumiane, kochane już 

w okresach dzieciństwa i adolescencji są w stanie ukształtować swoją tożsamość, a także 

budować w przyszłości trwałe relacje międzyludzkie. Ich najlepszym fundamentem są 

powielane od najmłodszych lat wzorce. Egzystencja częściowo lub całkowicie pozba-

wiona miłości, zamiast dodawać kobiet sił powoduje, iż patrzą one na siebie z perspek-

tywy niedoskonałości i słabości. 

                                                                   
61 Zob. Tryzna T., Panna Nikt: tajemnicza powieść o dojrzewaniu, Jacek Santorski & Co, Warszawa 2004. 
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Wpływ braku miłości na samoakceptację kobiety – analiza problemu 

na podstawie utworów pt. „Maszkaron” Patrycji Pustkowiak i „Masara” 

Szczepana Twardocha 

Streszczenie 

Artykuł dotyczy znaczenia pojęcia samoakceptacji kobiety w społeczeństwie somatycznym w kontekście 

niedosytu uczuciowego w jej życiu. Kluczowym wyznacznikiem społeczeństwa somatycznego jest wize-

runek oparty na kategorii atrakcyjności. W znacznej mierze odnosi się on do figury kobiety, której ciele-
sność zostaje wpisana w medialno-społeczny dyktat norm i wyobrażeń o pięknie idealnym. Współcześnie 

zauważa się tendencje nastolatek, jak i dojrzałych kobiet zmierzające w stronę osiągnięcia aparycji idealnej. 

Często nie akceptują one swojego wyglądu, mają kompleksy, które powodują zaniżanie ich poczucia własnej 

wartości. Niejednokrotnie problemy te bywają skutkami źle ukształtowanych relacji rodzinno-partnerskich 
opartych na braku zrozumienia i miłości. W artykule została zamieszczona analiza dwóch utworów 

z zakresu polskiej literatury współczesnej: powieści pt. „Maszkaron” Patrycji Pustkowiak oraz opowia-

dania pt. „Masara” Szczepana Twardocha. Fabuła obu tekstów prozatorskich odwołuje się do pojęcia 

samoakceptacji oraz uczuciowości w odniesieniu do losów głównych bohaterek posiadających punkty 
styczne. W rozważaniach zostały wykorzystane metody badawcze: feministyczno-genderowa i analiza dzieła 

literackiego. 

Słowa kluczowe: kobieta, samoakceptacja, uczucia, miłość, literatura współczesna 
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Poczucie dobrostanu i realizacja potrzeb  

w tekstach piosenek Beaty Kozidrak  

na płycie „Szklanka wody” Bajmu 

1. Wprowadzenie 

Beata Kozidrak swoją działalność wokalną rozpoczęła w latach 70. XX wieku, kiedy 

to wspólnie z bratem Jarosławem Kozidrakiem występowali podczas imprez studenckich 

w województwie lubelskim
2
. Rodzeństwo podzieliło się obowiązkami w następujący 

sposób: Beata śpiewała, natomiast Jarosław grał na gitarze, komponował
3
. Początkowo 

młoda wokalistka w różnych miastach Polski prezentowała publiczności wiersze Marii 

Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, zgodnie z ówczesną modą śpiewania poezji wśród 

młodych, studiujących ludzi
4
. Z czasem piosenkarka sama zaczęła pisać teksty piosenek, 

które wykonywała przed audytorium. Pierwszym z nich był przebój „Piechotą do lata”
5
, 

wykonany w 1978 roku przez zespół Bajm podczas Krajowego Festiwalu Piosenki 

Polskiej w Opolu
6
. Już wtedy doceniono formację muzyczną z Lublina, przyznając jej 

drugie miejsce w kategorii „zespół”
7
. 

Na przestrzeni ponad 40 lat działalności zespołu Bajm, Polacy poznali zarówno 

piosenki tego zespołu, jak i solowe utwory Beaty Kozidrak. To ona samodzielnie pisała 

teksty na własne płyty, jak i te wydawane z lubelską formacją muzyczną
8
. 

Przedmiotem niniejszego artykułu są teksty Beaty Kozidrak umieszczone na ósmej 

płycie Bajmu pod tytułem „Szklanka wody”, a konkretnie ich treść. Autorka słów, 

wykonywanych przez siebie piosenek, często odwołuje się do spraw życiowych, uczu-

ciowych. Koncentruję się na interpretacji warstwy tekstowej utworów ze wskazanego 

przeze mnie albumu. Moje zainteresowania dotyczą aspektu psychologicznego 

kreowanych przez Kozidrak postaci i sytuacji, nie zaś analizy stylistycznej utworu. 

2. Dobrostan, potrzeby i miłość w życiu człowieka 

Każdy człowiek pragnie odczuwać stan szczęścia, nadając mu kluczową wartość 

i stanowiąc go celem życiowym. Szczęście, czyli dobrostan psychiczny, jest subiek-

                                                                   
1 a.jablonska1993@gmail.com, Instytut Historii, Wydział Nauk Humanistycznych, Katolicki Uniwersytet 

Lubelski Jana Pawła II, www.kul.pl. 
2 Tutka E., Bajm. Płynie w nas gorąca krew, EMI Music Poland, Warszawa 2012, s. 15. Beata Kozidrak 

urodziła się 04.05.1960 r., a w wieku 16 lat występowała wspólnie z bratem na imprezach studenckich, 

w związku z tym działo się to w latach 70. XX wieku. Patrz: Tutka E., Bajm. Płynie w nas…, dz. cyt., s. 14 [i] 

Kozidrak B., Beata. Gorąca krew, Wydawnictwo Agora, Warszawa 2021, s. 36. 
3 Kozidrak B., Beata. Gorąca…, dz. cyt., s. 35. 
4 Tamże, s. 36. 
5 Tamże, s. 41-42. 
6 Tutka E., Bajm. Płynie…, dz. cyt., s. 22. 
7 Jeliński M., 6 x 5, czyli 30 lat Festiwalu Opolskiego, Grupa Wydawnicza KAW Sp. z o.o. [i] Telewizja 
Polska S.A., Warszawa 1997, s. 247. 
8 Grabau A., Bajm to już instytucja, https://www.tygodnikprzeglad.pl/bajm-juz-instytucja/, [dostęp: 

11.08.2021]. 
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tywne, towarzyszy mu radość, satysfakcja, przekonanie o sensowności i wartościowości 

własnego życia, a także o tym, że jest ono dobre. 

Jeden z najpopularniejszych badaczy szczęścia, Ed Diener, przedstawił trzy elementy 

składające się na szczęście: ogólną satysfakcję z życia, częste doświadczanie afektu 

pozytywnego i rzadkie przeżywanie afektu negatywnego, które z czasem uzupełnił 

o zadowolenie z różnych obszarów życia. Wiele osób naukowo zajmujących się kwestią 

szczęścia, mierzy je poprzez odpowiedzi na pytania dotyczące ogólnego poczucia 

szczęścia
9
. 

Wartościowe więzi z innymi ludźmi są konieczne do poczucia szczęścia, tym samym 

są one jedynym warunkiem zewnętrznym do tego potrzebnym. Człowiek dysponuje 

możliwością podnoszenia swojego stanu szczęścia, angażując się w różnego rodzaju 

działania, sprzyjające poprawie jego relacji z ludźmi, formując w sobie zaradność, uni-

kając podawania w wątpliwość swoich czynów, wystrzegając się zamartwiania się 

i narzekania, a także dbając o swoje ciało i pielęgnując duchowość. Do konsekwencji 

szczęścia należą: polepszenie relacji społecznych, poprawa zdrowia fizycznego i psy-

chicznego, wzrost osiągnięć życiowych
10

.  

Według Maslowa potrzeby fizjologiczne, bezpieczeństwa, przynależności i miłości, 

szacunku, samoaktualizacji są konieczne dla rozwoju człowieka. Kiedy są one zaspo-

kajane w odpowiedni sposób, na różnych poziomach rozwoju, stanowią źródło satys-

fakcji z życia. Realizacja potrzeb indywidualnych przebiega w połączeniu z wypełnia-

niem zadań życiowych, a może nawet poprzez nie. Od dnia swych narodzin człowiek 

spełnia pewne zadania, które są dopasowane do etapu jego rozwoju. Małe dziecko 

mierzy się z zasadniczymi z nich, jakimi są dla niego rozwój fizyczny i emocjonalny. 

Pierwsze realizuje poprzez wzrastanie czynności sensorycznych i motorycznych, 

a drugie za pomocą relacji przywiązania. W dalszych etapach życia zadania rozwojowe 

odnoszą się do rozwoju intelektualnego i społecznego, budowania własnej tożsamości, 

budowania i utrzymywania związku intymnego, umiejętności zawodowych i realizacji 

zadań zawodowych, realizacji celów wspólnotowych. W końcowym okresie ludzkiego 

istnienia pozostają zadania dotyczące podsumowania i kończenia własnego życia. 

Wykonywanie zadań na każdym etapie rozwoju powoduje zaspokojenie potrzeb danej 

osoby, a jednocześnie zdobywanie kompetencji i sprawności koniecznych do realizacji 

kolejnych działań w obszarze rozwoju
11

. 

Prawdziwa radość z życia i doświadczanie jej w pełni jest możliwe przy obraniu za 

swój priorytet miłości, która decydować będzie o motywach podejmowanych działań
12

. 

Potrzebę miłości warto realizować w czterech kategoriach: miłości do siebie, do drugiej 

osoby, do Boga i do życia. Podjęcie aktywności w zakresie osobistego doświadczania 

tych rodzajów miłości zwiększa satysfakcję i dodaje energii, zaspokajając potrzeby 

osobowości człowieka
13
. Miłość odznacza się dwoma zasadniczymi aspektami: pra-

                                                                   
9 Wojciszke B., Psychologia społeczna, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2011, s. 250 
10 Tamże, s. 274. 
11 Czabała J.Cz., Psychologiczne metody w leczeniu uzależnień, [w] Uzależnienie od narkotyków. Podręcznik 

dla terapeutów, red. Jabłoński P., Bukowska B., Czabała J.Cz., Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania 
Narkomanii, s. 172. 
12 Mina C., Psychologia miłości, Wydawnictwo OO. Franciszkanów „Bratni Zew”, Kraków 2004, s. 35. 
13 Tamże, s. 37. 
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gnieniem dawania siebie i przyjmowania, bycia kochanym i kochania
14

. To ona w naj-

lepszy sposób prowadzi do uzyskiwania radości od innych ludzi, ponieważ osoba ko-

chana kieruje się w stronę dawania miłości. Działa to w ten sposób, ponieważ człowiek 

zbliżający się uczuciowo do drugiej osoby ubogaca swą wrażliwość duchową, co 

powoduje, że potrafi zauważyć pozytywne cechy swych bliźnich i znajdować w nich 

upodobanie
15

. 

3. „Szklanka wody” Bajmu 

11 września 2000 roku wielbiciele zespołu Bajm otrzymali możliwość zakupu jego 

nowej płyty, pod tytułem „Szklanka wody”, cechującej się melodyjnym brzmieniem 

utworów i stylistyką popowo-rockową
16

. 

Na albumie znalazło się 14 piosenek, są to kolejno: „Lola, Lola”, „O Tobie”, 

tytułowa „Szklanka wody”, „Każdy nowy dzień”, „Wyspa bezludna”, „Jak kobieta”, 

„7 gór, 7 rzek”, „Modlitwa o złoty deszcz”, „12 stopni”, „Mandarynki, pomarańcze”, 

„Lublin – Grodzka 36a”, „Chodź do mnie chodź”, „Kamienny las” i wieńcząca krążek 

„Plama na ścianie”
17

. 

Autorką każdego z tekstów jest Beata Kozidrak, zaś za kompozycje muzyczne 

odpowiadali Adam Drath („Lola, Lola”, „Jak kobieta”, „7 gór, 7 rzek”, „Mandarynki, 

pomarańcze”, „Chodź do mnie chodź”, „Plama na ścianie”), Beata Kozidrak 

(„O Tobie”), Piotr Bielecki („Szklanka wody”), Adam Abramek i Paweł Sot („Modlitwa 

o złoty deszcz”, „12 stopni”, „Lublin – Grodzka 36a”). Do stworzenia płyty wyko-

rzystano także nagrania zmarłego Jarosława Pruszkowskiego („Każdy nowy dzień”, 

„Wyspa bezludna”, „Kamienny las”), które udostępniła do użytku jego żona
18

. Do 

trzech piosenek z omawianego albumu stworzono teledyski – „O Tobie”, „Szklanka 

wody”, „Modlitwa o złoty deszcz”
19

.  

Ósma płyta lubelskiej formacji była wielokrotnie nagradzana, przyniosła także 

znaczące osiągnięcie komercyjne. Bajm zdobywał kolejne sukcesy
20

. 

4. „Lola, Lola” 

Podmiotem lirycznym utworu „Lola, Lola” jest kobieta, tytułowa Lola z piosenki 

stworzonej przez Beatę Kozidrak. Lola opowiada rozmówcy o swoich doświadcze-

niach życiowych, których główny wątek dotyczy miłości. Kobieta rozpoczyna swoją 

opowieść od konsekwencji pewnych zdarzeń, później stosuje retrospekcję, by wyjaśnić 

słuchaczowi przyczynę tych zajść. 

W pierwszej zwrotce tytułowa Lola mówi o przemianie, której doświadczyła 

pod wpływem wydarzeń z pewnej nocy („Ta noc zmieniła mnie
21
”). W tym momencie, 

                                                                   
14 Tamże, s. 38. 
15 Tamże, s. 40. 
16 Paszkiewicz J., 20-lecie płyty „Szklanka wody” zespołu Bajm, https://polskaplyta-polskamuzyka.pl/ 

2020/06/16/20-lecie-plyty-szklanka-wody-zespolu-bajm/, [dostęp: 07.09.2021]. 
17 Bajm, Szklanka wody, CD, Warner Music Poland, Warszawa 2000. 
18 Tutka E., Bajm. Płynie w nas…, dz. cyt., s. 200. 
19 Paszkiewicz J., 20-lecie płyty „Szklanka wody” zespołu Bajm, https://polskaplyta-polskamuzyka.pl/ 

2020/06/16/20-lecie-plyty-szklanka-wody-zespolu-bajm/, [dostęp: 07.08.2021]. 
20 Kozidrak B., Beata. Gorąca…, dz. cyt., s. 263 [i] Red., 40 lat minęło… wielki jubileusz zespołu Bajm!, 
https://www.tuwroclaw.com/wiadomosci,40-lat-minelo-s-wielki-jubileusz-zespolu-bajm,wia5-3267-

44673.html, [dostęp: 07.08.2021]. 
21 Bajm, Szklanka…., dz. cyt. 
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kiedy opowiada swoją historię, jest świadoma, że wtedy była niedojrzała, pozbawiona 

pewnej wiedzy, którą już nabyła („Byłam głupia – teraz to wiem
22
”). Jednak zanim 

zrozumiała, że w którymś momencie rozpacz musi mieć swój kres, że wszelkie emocje 

pod wpływem czasu transformują się, nie chciała uwierzyć w to, że to, co wtedy czuła 

ulegnie przemianie i uzdrowieniu emocjonalnemu. Wobec tego podążała zgodnie 

z kierunkiem swoich ówczesnych odczuć (Biegłam wciąż, nie wierząc, że/ Gdzieś być 

musi rozpaczy kres23
). 

W drugiej zwrotce Lola opowiada o człowieku, którego obdarzyła silnymi uczuciami, 

wskazując swojemu rozmówcy, że jej ukochany był podobny do niego (On był taki jak 

Ty24
). Dostrzega zbieżność w sposobie uśmiechu i oczach, które cechuje błysk (Słodki 

uśmiech, a w oczach błysk25
). Kobieta wspomina także słowa mężczyzny, którego obda-

rzyła miłością. Ów człowiek podkreślał, że sposób jej życia, wiążący się z prostytucją, 

jest niewłaściwy, zaznaczając, że to grzeszna postawa (Mówił, że to wielki grzech/ Gdy 

zarabiam ciałem na chleb26
). 

Kolejne dwa wersy, będące jednocześnie początkiem refrenu, to wyznanie kobiety, 

które mówi o tym, że dla tego mężczyzny mogła odmienić swoje życie, ponieważ to on 

stał się jej sensem istnienia i dzięki temu miała w sobie siłę i determinację, by porzucić 

dotychczasowe zajęcie (To dla niego chciałam żyć/ Wszystkie grzechy z siebie zmyć27
). 

Być może powodem tego było pragnienie, aby ów mężczyzna w pełni ją zaakceptował, 

a przeszkodą ku temu był jej grzeszny styl życia, wobec tego chciała porzucić to 

zachowanie, które zdaniem mężczyzny było wysoce niemoralne. 

Lola w kolejnych słowach, dalszej części refrenu, opowiada, że ten mężczyzna, który 

stał się dla niej najważniejszy i dla którego chciała się zmienić, porzucił ją wtedy, gdy 

doświadczała życiowych trudności. W wyniku tego wydarzenia, najprawdopodobniej 

w afekcie, kobieta wszystkie swoje emocje przemieniła w czyn, którym był akt mor-

derstwa ukochanego (Zabiłam go/ Całą mocą swą/ Gdy zostawił mnie na dnie28
). Być 

może uczucia i emocje, których Lola doświadczała w związku z pojawieniem się w jej 

życiu mężczyzny, którego obdarzyła miłością, nadzieja na rozpoczęcie szczęśliwego 

życia w relacji miłosnej właśnie z tym człowiekiem, a następnie niespodziewane 

odrzucenie jej przez niego, było zbyt silnym przeżyciem, aby mogła podejść do tego 

dojrzale. W związku z tym jej gwałtowną reakcją był atak. 

Lola w trzeciej zwrotce ponownie zwraca uwagę na podobieństwo słuchacza do 

mężczyzny, którego kochała i którego zabiła (On był całkiem jak Ty29
). Ówczesny 

ukochany poprosił ją o to, by mu zaufała, potrafił sprawić, że czuła się przy nim wyjąt-

kowo. Jego pocałunki i dotyk były zupełnie inne niż te, których doświadczyła uprzednio 

w swoim życiu (Szeptał: „Lola, zaufaj mi”/ Nigdy tak nie czułam się/ Gdy całował, 

dotykał mnie30
). Przy nim doznawała zupełnie innych wrażeń, co potwierdzają ponownie 

słowa refrenu, przywołujące chęć jej przemiany właśnie dla tego człowieka, który stał 
                                                                   
22 Tamże. 
23 Tamże. 
24 Tamże. 
25 Tamże. 
26 Tamże. 
27 Tamże. 
28 Tamże. 
29 Tamże. 
30 Tamże. 
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się sensem jej życia (To dla niego chciałam żyć/ Wszystkie grzechy z siebie zmyć31
). 

W dalszej części tekstu przypomniana zostaje konsekwencja odejścia mężczyzny od 

kobiety, którą była jego śmierć z jej rąk (Zabiłam go/ Całą mocą swą/ Gdy zostawił 

mnie na dnie32
). Utwór kończą słowa O tak!33

, odnoszące się do zakończenia miłosnej 

opowieści, w której bohaterka tekstu przedstawiła swojemu słuchaczowi najważniejsze 

wątki tej historii. 

W utworze „Lola, Lola” ukazana została postać kobiety, która doznała rozczaro-

wania i w efekcie niemożności zaspokojenia własnej potrzeby uczuciowej i nadziei 

pokładanych w bliskim jej mężczyźnie, na skutek frustracji dokonała aktu agresji 

względem niego. Ów czyn popełniła w afekcie, na co wskazuje opowieść kobiety i jej 

przemyślenia po upływie określonego czasu, od tego zdarzenia na temat jej ówczes-

nego stanu nieświadomości. 

Frustracja jest objawem zewnętrznym, który wywiera wpływ na reakcje emocjonalne 

danego człowieka i zmiany w jego zachowaniu, a nie stanem psychicznym. To reakcja 

w obliczu przeszkody, która powoduje nieprzyjemne stany napięcia emocjonalnego 

i działanie, które ma umożliwić zmniejszenie lub likwidację tego stanu
34
. Głównym 

następstwem frustracji jest agresywność, rozumiana jako atak
35

. 

Afekt jest silnym przeżyciem, przy którym często występują gwałtowne reakcje 

o tendencji wybuchowej. Człowiek w stanie afektu przestaje panować nad sobą i w wielu 

przypadkach dopuszcza się czynów, których nie dokonałby, będąc w stanie spokoju. 

Afekt cechuje nagły początek, wzrost nasilenia, zmniejszenie logicznego myślenia 

i kontroli, a także trudność zatrzymania własnych reakcji. Stan ten trwa krótko, a po nim 

następuje znużenie
36

. 

5. „O Tobie” 

Podmiotem lirycznym utworu „O Tobie” jest osoba, która kieruje swe słowa do 

mężczyzny podążającego za pędem życia. Otrzymuje on spostrzeżenia podmiotu 

lirycznego na temat własnego życia, jego przebiegu z perspektywy osoby obserwującej 

jego wybory z zewnątrz, a także wskazówki, co warto byłoby usprawnić, aby czuł, że 

ma ono większą wartość, jest dobrej jakości, a nie tylko pogonią za czymś. 

Pierwsza zwrotka informuje o tym, że mężczyzna posiada pewne doświadczenia 

życiowe, prawdopodobnie ma pewne osiągnięcia w obszarze naukowym i zawodowym, 

a być może specjalizuje się w jakiejś konkretnej dziedzinie (Może wszystko już wiesz/ 

Może wszystko już masz37
). W każdym razie jest to dla niego wyznacznik szczęścia 

i z determinacją podąża za nim, rezygnując z podstawowych potrzeb organizmu, po to, 

by móc dalej realizować się w danym obszarze (Jesteś pewny, że to szczęście/ Nie masz 

czasu na sen/ Nie masz czasu na seks/ Wciąż od życia chcąc więcej38
). 

                                                                   
31 Tamże. 
32 Tamże. 
33 Tamże. 
34 Putkiewicz Z., Dobrowolska B., Kukołowicz T., Podstawy psychologii, pedagogiki i socjologii. Podręcznik 

dla średnich szkół medycznych, Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, Warszawa 1981, s. 217. 
35 Tamże, s. 220. 
36 Tamże, s. 112. 
37 Bajm, Szklanka…, dz. cyt. 
38 Tamże. 
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Ten cel, któremu poświęca swój czas owy mężczyzna wymaga dużych nakładów 

czasu i wyrzeczeń, być może coraz większych w miarę wzrostu zaangażowania 

w sprawę (Zachłanna jest ta gwiazda39
). To jednak skutkuje utratą dostrzegania 

przyjemności w zwyczajnych rzeczach, które się dzieją w ludzkim życiu (Dla której 

gubisz radość chwil40
). Podmiot liryczny w kolejnych wersach refrenu podkreśla zna-

czenie niepewności kolejnych dni, tego, co się w nich wydarzy (Liczy się wciąż nie-

pewność,/ Którą przynoszą dni41
). Prawdopodobnie mężczyzna słuchający tych słów 

stara się mieć wszystko pod kontrolą, zaplanowane, tak aby nic nie mogło go zaskoczyć 

i stąd wskazanie na istotność niepewności i akceptację tego, co się wydarzy.  

Podmiot liryczny zwraca uwagę na to, aby mężczyzna nie zapominał o tym, co 

naprawdę ważne. Używa słów nie uciekaj, być może pogoń za celem, sukcesem jest 

sposobem radzenia sobie tego człowieka z emocjami, być może mają zrekompensować 

mu inne obszary jego życia. Podmiot liryczny prosi, aby jego rozmówca nie rezygnował 

z najprostszych słów, prawdopodobnie ma na myśli te związane z miłością, uczuciami, 

które są obecne w ludzkim życiu, ale brakuje ich u osoby go słuchającej (Nie uciekaj 

od słów/ Najprostszych tych – wiesz,/ Które płyną, lecz nie z Tobą42
). Następnie męż-

czyzna dostaje wskazówkę, aby nie wystrzegał się najpiękniejszych miejsc, dostępnych 

dla każdego, lecz niedostrzeganych przez niego (Nie uciekaj od miejsc/ Najpięk-

niejszych tych – wiesz,/ Które zawsze są gdzieś obok
43

). Następujący po tych radach 

refren, wskazuje na przyczynę tego stanu, którą jest jego wymagający dużych nakładów 

zaangażowania i poświęceń cel (Zachłanna jest ta gwiazda,/ Dla której gubisz radość 

chwil44). Jednocześnie kolejne zwrotki przypominają znaczenie niepewności nadcho-

dzących dni (Liczy się wciąż niepewność,/ Którą przynoszą dni45
). 

W kolejnym refrenie podmiot liryczny pyta mężczyznę o korzyści, jakie uzyskuje 

za swoje zaangażowanie w podążaniu za obranym celem, którym może być chociażby 

sukces, popularność. W swoich pytaniach zwraca uwagę na wartość mężczyzny, prosząc 

by ją wskazał oraz kto o tym decyduje, czy są to ludzie, którymi się otacza lub z którymi 

konkuruje (Ile jesteś wart?/ Kto Twoją cenę zna?/ Ile jesteś wart?/ Z kim o swe życie 

grasz?46
). 

Podmiot liryczny w kolejnej zwrotce prosi mężczyznę, aby zwrócił uwagę na sen, 

który pojawi się w jego marzeniach sennych dzisiaj, zanim o nim zapomni (Zapamiętaj 

ten sen,/ Który przyśni się dziś/ Nim odpłynie gdzieś swą drogą47
). Być może jest to 

prośba o zwrócenie uwagi na potrzeby swojej podświadomości. Osoba mówiąca 

w tekście przypomina swemu słuchaczowi, że wszystko, co się dzieje w życiu ma 

charakter jednorazowy, nie da się żadnego jego elementu powtórzyć, dlatego tak ważne 

jest, aby dostrzec jego piękno, odbierać każdy dzień jako coś niesamowitego, cud 

(Musisz wiedzieć, że nic/ Nie powtórzy się już/ Otwórz oczy i patrz/ Każdy dzień jest jak 

                                                                   
39 Tamże. 
40 Tamże. 
41 Tamże. 
42 Tamże. 
43 Tamże 
44 Tamże. 
45 Tamże. 
46 Tamże. 
47 Tamże. 
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cud48
). Po tych słowach następuje przejście do refrenu, w którym ponownie posta-

wione zostały pytania o wartość, cenę i ludzi obecnych w życiu tego mężczyzny (Ile 

jesteś wart?/ Kto Twoją cenę zna?/ Ile jesteś wart?/ Z kim o swe życie grasz?49
). Ten 

zabieg zestawienia życia ludzkiego jako daru, który warto docenić i kwestia znaczenia 

istnienia jednostki, do której adresowane są te słowa, ma prawdopodobnie wstrząsnąć 

odbiorcą, by zrozumiał co traci w swoim życiu za cenę sukcesu i czy to jest tego warte. 

Na koniec podmiot liryczny mówi, że być może mężczyzna posiada dużą wiedzę, 

ma bardzo dobrą sytuację materialną – są to słowa z początku utworu (Może wszystko 

już wiesz/ Może wszystko już masz50
). Jednak kolejny wers występuje w zmienionej 

postaci. Osoba mówiąca akceptuje, że być może dla mężczyzny jest to szczęście, że te 

sukcesy, które osiąga jej rozmówca, są na tyle ważne dla niego, że faktycznie dają mu 

spełnienie (Może to właśnie jest szczęście51
). Przypuszczać można, że nadawca swoich 

słów zrozumiał, że dla każdego indywidualnie coś innego może być priorytetem i spo-

sobem na życie, wobec czego jego ingerencja w ustalanie ważności danych elementów 

w życiu drugiego człowieka jest niepotrzebna. Być może zdaje sobie on sprawę, że 

jego słowa nic nie zmienią, bo zmiany musi chcieć sam rozmówca, a skoro oddaje się 

swojemu celowi, to musi być ku temu powód. 

W tekście „O Tobie” ukazane jest dążenie za określonym statusem, wiedzą, osią-

gnięciami, dobrami materialnymi, przy jednoczesnym zatraceniu umiejętności wyrażania 

swoich uczuć, odkrywania piękna otaczającego świata i siebie. Podmiot liryczny poka-

zuje swojemu rozmówcy to, co dostrzega w sposobie jego życia i zachowania, udziela 

wskazówek, jednak pod koniec utworu wycofuje się z tego, dopuszczając możliwość 

indywidualnych potrzeb jednostki i doświadczania przez nią szczęścia na swój sposób.  

Wiele wskazuje, że tekst Kozidrak odnosi się do pracoholizmu, dążenia za konkret-

nymi osiągnięciami zawodowymi. Pracoholizm charakteryzuje specyficzny stosunek 

do pracy, a osobę wykazującą się nim cechuje przeznaczanie wiele czasu i wysiłku na 

pracę, zaabsorbowanie nią, sprawianie wrażenia, że praca jest dla niej lepsza niż inne 

zajęcia, a także wywołuje odczucie, że bez niej nie czuje się dobrze. Jeśli człowiek 

pracę stawia wyżej od każdej innej aktywności i nie czuje się komfortowo bez niej, to 

pokazuje najwyższą pozycję pracy w życiu danej jednostki i budzi niepokój. W lite-

raturze wskazuje się dwa jednakowo prawdopodobne powody, przyczyniające się do 

utraty kontroli nad czasem przeznaczonym na działalność zawodową. Jednym z nich 

jest pożądanie celu, który można uzyskać dzięki niej lub doświadczanie przyjemności 

w trakcie jej wykonywania, wtedy staje się ona czynnością bardzo nagradzającą. Drugi 

stanowi przymus pracy, który wywołuje napięcie, lęk, niepokój w przypadku jej zasto-

powania. W każdej z tych sytuacji motywem kierującym są emocje, jednak różnią się 

tym, że w przypadku pierwszej z nich występuje potrzeba kontynuacji odczuwanej przy-

jemności i zadowolenia, a w drugiej pragnienie uchronienia się przed nieprzyjemnym 

napięciem i lękiem. Kiedy człowiek czuje negatywne napięcie w sytuacji, kiedy nie 

pracuje, gdy praca jest mu potrzebna, aby ponownie odczuwać emocjonalną równo-

wagę, świadczy to o przymusie pracy, wskazuje na uzależnienie od niej
52

. 

                                                                   
48 Tamże. 
49 Tamże. 
50 Tamże. 
51 Tamże. 
52 Golińska L., Pracoholizm inaczej, Difin, Warszawa 2014, s. 11. 
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6. „Szklanka wody” 

Podmiot liryczny utworu „Szklanka wody” to artystka, piosenkarka, która kieruje 

swoje słowa do mężczyzny uzależnionego od narkotyków, który podjął wysiłek zmiany 

dotychczasowego stylu życia. W związku z tym, że woda kojarzona jest jako źródło 

życia, to prawdopodobnie szklankę należy rozumieć jako przeszkody na drodze do 

uzyskania tego życia, którego się pragnie. To pozwala interpretować tytuł piosenki, 

jako możliwość uzyskania pożądanego stylu życia dzięki przekroczeniu pewnych barier, 

w tym przypadku uzależnienia.  

Podmiot liryczny w pierwszej zwrotce kieruje swoje słowa do mężczyzny, zapew-

niając, że upłynie trochę czasu, zanim uniezależni się od narkotyków mimo składanych 

sobie obietnic – będzie to proces (Szklanka wody nim przestaniesz brać/ Obiecałeś 

sobie – to był ostatni raz53
). Woda może tu symbolizować źródło życia, a więc odnowy, 

a szklanka pewną barierę na drodze do otrzymania tej przemiany, jednak jest ona 

możliwa do zdobycia. Nagrodą za zmierzenie się z przeciwnościami będzie wolność oraz 

szczere spojrzenie skierowane do matki, mówiące o tym, że udało mu się przezwy-

ciężyć problem nałogu (Spojrzysz matce w oczy całkiem wolny tak/ Ołowianą chmurę 

pokonałeś sam54
). Kolejne wersy nawiązują do relacji między piosenkarką a walczą-

cym z nałogiem człowiekiem, który jest prawdopodobnie jej fanem. Zaznacza ona, że 

dla niej nie ma znaczenia kim jest jej słuchacz, wskazując, że nie interesuje jej jego 

imię (Nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie,/ Nie obchodzi mnie jak na imię masz55
). 

W refrenie piosenkarka mówi, co tak naprawdę jest dla niej istotne w tym spotkaniu, 

a jest to blask w oczach słuchającego jej człowieka i sama jego obecność (Nie obiecam 

Ci, że lepszy będzie świat/ Ważny jest oczu Twoich blask/ Nie obiecam Ci, że czas ukoi 

ból/ Ważne, że jesteś tu...56
). Artystka zaznacza, że nie może mu niczego obiecać ani 

tego, że będzie łatwo, ani tego, że z czasem przestanie boleć. Mimo to jej słowa 

stanowią rodzaj otuchy, gdyż zwraca uwagę na istotność życia danej osoby. 

W kolejnej zwrotce piosenkarka zwraca uwagę na to, że mężczyzna słucha jej 

twórczości, jest obok niej (Słuchasz kiedy śpiewam, jesteś blisko mnie57
). Zaznacza, że 

jeśli udzieli pomocy swojemu odbiorcy, to on wówczas musi mieć na uwadze, że nic 

innego nie ma znaczenia i że cała sytuacja jest bardzo poważna (Gdy Ci podam rękę 

musisz wiedzieć, że/ Nic już nie jest ważne, nic już nie jest snem58
). Osoba mówiąca w 

tekście prosi, by mężczyzna jej zaufał i uwierzył, że życie może być piękne mimo tych 

wszystkich trudności, z którymi się zmaga (Spróbuj mi uwierzyć – życie piękne jest59
). 

Nie obiecuje, że będzie łatwo, ale wyraźnie wskazuje, że warto podjąć wysiłek. Na-

stępnie ponownie zaznacza, że dla niej nie liczą się informacje na jego temat, a wartość 

ma jego istnienie i obecność podczas jej występu (Nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, 

nie,/ Nie obchodzi mnie jak na imię masz/ Nie obiecam Ci, że lepszy będzie świat/ 

Ważny jest oczu Twoich blask/ Nie obiecam Ci, że czas ukoi ból/ Ważne, że – ważne, że – 
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ważne, że jesteś tu...60
). W refrenie artystka ponownie podkreśla, że niczego nie może 

obiecać swojemu słuchaczowi, jednak dodaje mu również otuchy, przypominając, że 

dla niej znaczenie ma jego życie, jego blask w oczach i sam fakt, tego, że słucha tego, 

co ona ma do przekazania w swojej twórczości (Nie obiecam Ci, że lepszy będzie 

świat/ Ważny jest oczu Twoich blask/ Nie obiecam Ci, że czas ukoi ból/ Ważne, że – 

ważne, że – ważne, że jesteś tu...61
). 

Inspiracją dla Beaty Kozidrak do napisania tej piosenki było spotkanie z nastolat-

kiem, który po jednym z koncertów przyszedł do niej po autograf. Artystka zauważyła 

wówczas na jego ramieniu ślady po wkłuciach igieł i okazała mu zaangażowanie, dając 

młodemu fanowi swoją uwagę. Córka piosenkarki była niewiele starsza od niego, więc 

artystka była tą sytuacją dodatkowo poruszona. To złożyło się na stworzenie utworu 

„Szklanka wody”, opowiadającego o tym zdarzeniu i koncentrującego się na ważnym 

problemie społecznym
62

. 

Utwór „Szklanka wody” porusza tematykę uzależnienia od narkotyków i podjęcie 

aktywności zmierzającej do wyjścia z nałogu, jednocześnie ukazuje jak ważna jest 

silna wola osoby odrzucającej środki psychoaktywne i wsparcie innych osób, bliskich, 

autorytetu, jakim może być artysta dla swojego wielbiciela. 

Uzależnienie stanowi pewną formę zachowania, kiedy siła woli jednostki jest osła-

biona, ograniczona. Wielokrotnie w początkowej fazie jest ono nieuświadamiane, a na-

stępnie zapominane i wypierane, traktowane jako nawyk, a w końcowym etapie może 

doprowadzić do ciężkiej choroby, nierzadko śmiertelnej. Uzależnienie cechuje także 

szczególny sposób myślenia, interpretowania, odczuwania, percepcji siebie i świata 

zewnętrznego. Często traktowane jest przez uzależnionych jako recepta na istnienie. 

Dana osoba ma świadomość, że robi coś, co jest szkodliwe dla jej dobrostanu. Uza-

leżnienie jest rozumiane jako chroniczna choroba, w przypadku której można po-

wstrzymać jej rozwój, zatrzymać objawy, nabyć umiejętności trzeźwego i świadomego 

życia. Zasadniczym warunkiem do uzyskania tego efektu jest zachowanie całkowitej 

abstynencji
63

. 

Maslow wskazał na istotne potrzeby w rozwoju człowieka: fizjologiczne, bezpie-

czeństwa, przynależności i miłości, szacunku, samoaktualizacji, które pobudzają rozwój 

i przyczyniają się do zadowolenia z życia. Realizacja potrzeb indywidualnych i zadań 

życiowych na każdym etapie rozwoju człowieka umożliwia mu nabywanie umiejętności 

i kompetencji koniecznych do podjęcia kolejnych zadań na innych etapach jego życia
64

. 

Uzależnienie wyraża trudność w dawaniu sobie rady z realizacją zadań życiowych, 

związaną z pewnymi właściwościami osoby, które uformowały się w procesie jej 

rozwoju. W związku z tym zasadniczym celem leczenia osób zmagających się z uza-

leżnieniem jest transformacja tych właściwości jednostki, które są związane z rozwojem 

i utrzymywaniem stanu uzależnienia
65
. Wsparcie społeczne, umożliwiające uzyskanie 

pomocy interpersonalnej czy socjalnej w przypadku zmniejszonej możności odnajdy-

                                                                   
60 Tamże. 
61 Tamże. 
62 Kumanowska J., Beata Kozidrak – Zawsze wiedziałam, że będę ciekawie żyć, https://www.kobieta.pl/ 

artykul/beata-kozidrak-zawsze-wiedzialam-ze-bede-ciekawie-zyc, [dostęp: 09.04.2020]. 
63 Kurzeja A., Uzależnienie od narkotyków. Od teorii do praktyki terapeutycznej, Difin, Warszawa 2012, s. 13. 
64 Czabała J.C., Psychologiczne metody…, dz. cyt., s. 172. 
65 Tamże, s. 173. 
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wania się w realizacji zadań życiowych czy w trudnych sytuacjach, jest jednym ze 

sposobów nabycia lub przywrócenia zdolności realizacji własnych celów życiowych. 

Cele te są związane ze spełnieniem potrzeb indywidualnych i zadań wspólnych (życio-

wych). To pozwala na przeżywanie stanu zadowolenia z własnego życia
66

.  

7. „Każdy nowy dzień” 

Podmiotem lirycznym utworu „Każdy nowy dzień” jest osoba, która ma w sobie 

dużo uczuć w stosunku do kochanego przez nią człowieka, jednak nie ma go przy niej 

i nie może z nim być, wobec tego uczy się funkcjonować w tej rzeczywistości.  

W pierwszej zwrotce podmiot liryczny kieruje swoje słowa do ukochanego, zazna-

czając, że nie opisze mu tego miejsca czy stanu, w którym obecnie przebywa (Jak tu 

jest/ Nie napiszę Ci67
). Nie jest w stanie ubrać tego w słowa, tak jak zrobiłby to być 

może jej obiekt uczuć (Nie mam tej fantazji co Ty
68

). Osoba opowiadająca odnosi wra-

żenie, że to, co się teraz wydarza w jej życiu jest jakby poza nią, możliwe, że nie ma 

wpływu na bieg zdarzeń, więc godzi się z sytuacją (Myślę że/ To się dzieje obok mnie69
). 

Podmiot liryczny zauważa też zmiany w sobie pod wpływem tych doświadczeń, to, 

że odkrył to, co naprawdę ważne dla niego w życiu, a jest to przyroda w scenerii górskiej 

i wspomnienie ukochanego, jego koloru oczu, spojrzenia (Teraz wiem/ Co naprawdę 

ma sens/ Szczyty gór/ Twoich oczu czerń70
). Wszystko poza tymi dwoma elementami 

znajduje się w oddali jego percepcji (Reszta jest/ Gdzieś po drugiej stronie drzew71
). 

W refrenie osoba mówiąca w utworze przedstawia swoje rutynowe nawyki rozpo-

czynające jej dzień (Piąta dwie/ Budzę się/ Jednym tchem/ Witam dzień72
). Traktuje 

następujące po sobie okresy jako coś stałego, coś na co też nie ma zbytniego wpływu, 

zajmując się nieistotnymi kwestiami, mając przeczucie, że nie może nic zmienić 

(Jeszcze jeden dzień/ Swoją drogę zna/ Słońce gasi noc/ Kiedy sen za długo trwa/ 

Każdy nowy dzień/ Z kalendarza bzdur/ Wali głową o mur73
). W następnych słowach, 

zaznacza, że nie może też napisać do ukochanego, by opisać jak teraz funkcjonuje (Jak 

tu jest/ Nie napiszę Ci74
). Być może to właśnie niemoc utrzymania wspólnej relacji 

wywołała to poczucie braku wpływu na swoje życie. 

W kolejnej zwrotce podmiot liryczny stara się nauczyć funkcjonowania w nowej 

dla niego rzeczywistości, zajmować się czymś, nie wracać do wspomnień, tak, by 

dostrzegać tylko to, co jest możliwe. Być może nie chce dostarczać sobie nadziei na 

kontynuację znajomości, by jak najszybciej uporać się z emocjami w obliczu nieuni-

knionego stanu rozłąki (Uczę się/ Oszukiwać czas/ Widzieć tylko to/ Co się zobaczyć 

da75
). Ponownie zaznacza, że wszystko poza tym, na czym uczy się koncentrować, jest 

w oddali jego sposobu postrzegania (Reszta jest/ Gdzieś po drugiej stronie drzew). 

Następnie refren przypomina o rutynowych zadaniach i konieczności podporządko-
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wania się temu, czego nie można zmienić (Piąta dwie/ Budzę się/ Jednym tchem/ Witam 

dzień/ Jeszcze jeden dzień/ Swoją drogę zna/ Słońce gasi noc/ Kiedy sen za długo trwa/ 

Każdy nowy dzień/ Z kalendarza bzdur/ Wali głową o mur76
). 

W utworze „Każdy nowy dzień” widoczny jest obraz osoby, która próbuje poradzić 

sobie z tęsknotą za bliskim jej człowiekiem, ich rozstaniem, oddaleniem się od siebie. 

Kiedy dana osoba doświadcza odchodzenia lub już z jej życia odszedł ktoś bliski 

przejmuje ją żałoba. Żal po stracie występuje po utracie czegokolwiek, co traktowano 

jako sens życia lub pełniło w nim ważną funkcję. Może to odnosić się między innymi 

do przymusu zmiany stylu życia, zakończenia przyjaźni, śmierci bliskiej osoby
77
. Żal 

po stracie objawia się następującymi stanami emocjonalnymi i zachowaniami: zaprze-

czenie, gniew, smutek, targowanie się i akceptacja
78
. Ta ostatnia postawa to umiejętność 

godzenia się ze wszystkim, co trudne, niechciane i do czego człowiek zostaje zmuszony 

wbrew temu czego chce
79
. Akceptacja stanowi jedno z ludzkich doświadczeń

80
. Akcep-

tacja jest doświadczeniem uspokojenia i zgody81
, które charakteryzuje się ustaniem 

walki, w przeciwieństwie do emocjonalnego obciążenia we wcześniejszych etapach 

żalu
82
. Ten stan umożliwia wykorzystanie odzyskanej energii i zasobów psychicznych, 

fizycznych oraz społecznych z korzyścią dla siebie, przejęcie odpowiedzialności za 

swoje życie i podjęcie działania
83

. 

8. „Wyspa bezludna” 

Podmiotem lirycznym w tekście „Wyspa bezludna” jest niezależna kobieta, która 

nie potrafi obdarzyć uczuciem człowieka, który stara się o zbudowanie z nią głębszej 

relacji. Osoba mówiąca w tekście zastanawia się jakiego rodzaju miłości potrzebuje, 

żeby rozbudzić w niej prawdziwą zdolność do przeżywania uczuć. 

W pierwszej zwrotce kobieta zaznacza, że wyróżnia się na tle innych osób, cechując 

się samodzielnością, niezależnością i tym, że jest pozbawiona obecności innych (Jestem 

wyspą bezludną/ Niepodobną do innych, nie...84
). Dodaje także, że lubi ten styl życia, 

nie doświadcza z tego powodu negatywnych emocji, potrafi zarządzać swoimi uczuciami 

(Nigdy nie jest mi smutno,/ Nigdy nie jest mi źle85
). 

W drugiej zwrotce kobieta zwraca się do mężczyzny, który obdarzył ją miłością 

i próbuje wzbudzić w niej podobny stan. Ów człowiek pojawia się w jej życiu, okazuje 

jej czułość, jednak ona nie potrafi odwzajemnić jego uczuć, zdaje się, że nie umie 

zdobyć się na nie w ogóle w jakiejkolwiek postaci (Czasem do mnie przypływasz,/ 

Tulisz do moich stóp/ Nie potrafię cię kochać,/ Jestem zimna jak lód86
).  

W refrenie kobieta rozważa jakiego rodzaju miłości potrzebuje, aby naprawdę 
poczuła w sobie emocje, jakie namiętne wyznania pozwoliłyby wzbudzić jej uczucia 

                                                                   
76 Tamże. 
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(Jakiej miłości trzeba mi,/ Aby serce zaczęło bić,/ Jakich jeszcze namiętnych słów,/ 
Żeby stopił się lód...87

).    
W trzeciej strofie kobieta instruuje zakochanego w niej mężczyznę, co może zrobić, 

by spróbować w niej wyzwolić uczucia. Sugeruje przytulenie, w tym momencie, 
w którym jej to odpowiada oraz obdarzanie jej miłością, tak by te uczucia, które będzie 
dostrzegała względem siebie, mogły rozbudzić w niej podobny stan (Zamknij mnie 
w swych dłoniach, dopóki tego chcę,/ Schowaj w swoim sercu na dnie,/ Kochaj, kochaj, 
nieprzytomnie, może wtedy będę ogniem,/ Ogień twój rozpali mnie88

). Nie jest pewna, 
czy ten sposób zadziała, jednak chce go wypróbować. Po tych słowach następuje 
refren, w którym pojawia się ponownie pytanie o potrzebny jej rodzaj miłości i sposoby 
jej okazywania, aby mogła zbudować silną więź z drugim człowiekiem (Jakiej miłości 
trzeba mi,/ Aby serce zaczęło bić,/ Jakich jeszcze namiętnych słów,/ żeby stopił się 
lód...

89
). 

Ludzie intuicyjnie wyczuwają zagrożenia związane z bliskością i intymnością, 
wobec tego obudowują się różnego rodzaju barierami, których zadaniem jest ochrona 
ich przed zbytnią bliskością. Co może objawiać się między innymi skrytością i tajem-
niczością, postawą pokazującą, że nie potrzebują nikogo, kto miałby ich uszczęśliwić, 
ponieważ najkorzystniej radzą sobie samodzielnie. Zabiegi te spowodowane są natu-
ralnym lękiem przed odkryciem się i wyrażeniem zgody na dostęp drugiej osoby zbyt 
blisko siebie. Takie stawianie barier ma obronić danego człowieka przed możliwością 
zaznania upokorzenia i zdrady. Bliskość powoduje eliminację barier obronnych i osłon, 
co powoduje, że relacja z kimś, kto oczywiście myśli i czuje na swój własny sposób, 
stwarza niebezpieczeństwo doznania rozczarowania, przykrości i bólu. Wówczas nie 
ma znaczenia czy zranienie zostało spowodowane świadomie czy nie, ponieważ konse-
kwencje tego zdarzenia są odczuwane przez osobę ich doświadczającą w sposób jedna-
kowo bolesny

90
. 

Wiele osób odczuwa lęk przed miłością. Bywa tak, że zdystansowana postawa 
przyjmowana jest po to, aby nie ryzykować odrzucenia

91
. To właśnie lęk przed odrzu-

ceniem oddziela od możności budowania głębokich związków
92

. 
W utworze „Wyspa bezludna” ukazano niezależną kobietę, która nie potrafi zbudo-

wać bliskiej relacji z drugim człowiekiem, nie umie dopuścić go do siebie w obszarze 
uczuciowym, nie buduje bliskości i intymności, co prawdopodobnie spowodowane jest 
podświadomą obawą przed byciem odrzuconą. To, co akceptuje, to kontakt fizyczny 
na jej zasadach. 

9. „Jak kobieta” 

Podmiotem lirycznym utworu „Jak kobieta” jest osoba udzielająca wsparcia porzu-
conej przez mężczyznę kobiecie. Prawdopodobnie jest nią przyjaciółka pocieszanej, 
która chce zapewnić jej rozrywkę i swoje towarzystwo, aby w ten sposób pomóc prze-
trwać jej emocjonalnie trudny dla niej czas. 
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W pierwszej zwrotce podmiot liryczny radzi strapionej kobiecie, by zachowała się 

tak jak jej idolka, którą do niedawna się inspirowała (Zrób tak jak kobieta/ Jak ta 

piękna/ Co jej plakat wisiał tu93
). Prawdopodobnie pocieszającej chodzi o zachowanie 

wewnętrznej siły i zadbanie o siebie, przy zachowaniu świadomości, że jej ukochany 

nie będzie już z nią (Bo on już nie czeka94
), ale ona mimo to może dobrze wyglądać 

i tak się dzięki temu czuć. 

Przyjaciółka mówi kobiecie, którą wspiera telefonicznie, że emocje słyszalne w jej 

głosie mogłyby poruszyć każdego, nawet najbardziej zatwardziałą osobę (Twój głos 

przez telefon/ Mógłby stopić/ Najgrubszy nawet lód95
). Zapewnia kobietę o swoim 

zrozumieniu dla jej sytuacji i uczuć (Wiem ja wiem/ Jak czujesz się96
). W kolejnych 

słowach zaznacza, że nie jest to sytuacja, której nie można rozwiązać, dlatego propo-

nuje jej wspólne wyjście i zadbanie o swój atrakcyjny wygląd na tę okoliczność. Ma to 

przyczynić się do zmiany jej stanu emocjonalnego, pomóc w ukojeniu tego, co przeżywa 

i poprawić jej nastrój (Ale uwierz mi że/ Nigdy nie było tak/ Zupełnie źle/ Wrzuć małą 

czarną i/ Gdzieś wyrwiemy się97
).  

Pocieszycielka zaleca przyjęcie postawy kobiety, przedstawianej przez media, która 

poprzez swój odpowiedni, wykreowany wizerunek zyskuje na atrakcyjności u płci 

przeciwnej (Zrób tak jak kobieta/ Ta z okładki/ Co każdego może mieć98
). To działanie 

ma przyczynić się do znalezienia, przez wspieraną kobietę, godnego jej uwagi mężczy-

zny. Ten, który ją porzucił nie traktował jej w odpowiedni sposób, wobec czego nie 

zasługiwał na nią i na jej uczucia, doprowadzając ją ostatecznie do rozpaczy (Tamten 

facet/ Nie był godny Twoich ust/ Ani Twoich łez99
). W kolejnych słowach przyjaciółka 

przypomina swojej rozmówczyni, że tę sytuację można zmienić i żeby jej zaufała, 

spotykając się z nią i idąc w wybrane przez nią miejsce (Nigdy nie było tak/ Zupełnie 

źle/ Nie pytaj dokąd dziś/ Zaprowadzę Cię100
). 

Każda żałoba i każde uczucie żalu doznawane wskutek znaczących utrat cechuje 

model psychologiczny, który wymusza zatrzymanie się, rozpoznanie, obserwację i na-

zwanie skutków doświadczanej straty, a przynajmniej pomaga tego dokonać
101

. Na ten 

model składa się zaprzeczenie, gniew, smutek, targowanie się i akceptacja
102

. 

W tekście piosenki „Jak kobieta” ukazano osobę przeżywającą smutek z powodu 

utraty partnera życiowego w wyniku jego decyzji o zakończeniu tej relacji. 

10. „7 gór, 7 rzek” 

Podmiot liryczny tekstu piosenki „7 gór, 7 rzek” to kobieta, która pragnie więk-

szego zaangażowania swojego ukochanego w ich relację miłosną. Bohaterka utworu 

czuje, że potrzebuje podjąć ku temu pewne działania i jest gotowa, by z determinacją 

przezwyciężać pojawiające się przeszkody. 

                                                                   
93 Bajm, Szklanka…, dz. cyt. 
94 Tamże. 
95 Tamże. 
96 Tamże. 
97 Tamże. 
98 Tamże. 
99 Tamże. 
100 Tamże. 
101 Woydyłło E., Strata…, dz. cyt., s. 47. 
102 Tamże, s. 48. 
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W pierwszej zwrotce kobieta opowiada o tym, czego potrzebuje od swojego uko-

chanego. Komunikuje, że otrzymuje jego spojrzenie, wspierające słowa i możliwości 

poczucia szczęścia, jednak nie są one na satysfakcjonującym ją poziomie (Za mało 

mam/ Jasnych oczu Twych/ Za mało słów/ Które dają siłę/ I otwartych drzwi/ Aż do 

nieba bram/ Za mało mam103
).  

W refrenie kobieta zwraca uwagę na odległą perspektywę przestrzeni, a może czasu, 

by uzyskać to, co aktualnie jest dla niej niedostępne (Za siedem gór i rzek/ Na niedo-

stępny brzeg104
).  

W kolejnej zwrotce kobieta omawia sposoby zdobycia miłości ukochanego męż-

czyzny, zaliczając do nich podjęcie szybkich i wytrwałych działań, by móc pokonać 

przeciwności i wyjaśnić niezrozumiałe sytuacje (Biec muszę biec/ Na koniec świata/ 

Po miłość Twą/ Jak promień światła/ Pokonać mur/ Gestów niepewnych/ Niejasnych 

słów105
).  

Metoda, którą obrała będzie wymagała od niej niesamowitej konsekwencji, ale to 

zaangażowanie w zdobycie celu, jakim jest miłość konkretnego człowieka, jest tego 

warte, co ponownie przypomina w refrenie (Za siedem gór i rzek/ Na najpiękniejszy 

brzeg106
). 

W następnej zwrotce kobieta opisuje swój sposób odbierania rzeczywistości, według 

prostych zasad i spodziewanych konsekwencji następujących po sobie zdarzeń (Tak 

widzę świat/ Jak myśli prosty/ Jak dwa razy dwa/ Właśnie tak widzę świat/ Jak pragnę 

burzy/ Gdy zrywa się wiatr107
). 

Kobieta jest pewna swojej wygranej w podjętym przez nią działaniu, wzmacniając 

to przekonanie poprzez ustalanie konkretnych planów jego realizacji (Znajdę Ciebie 

tam/ Gdzie niebo ziemi daje znak/ Zamykam oczy/ I drogę na pamięć znam108
). Zako-

chana niewiasta jest świadoma, gdzie i w jaki sposób musi poszukiwać obiektu swoich 

pragnień, ale też wie, co mu zaoferuje lub czego on potrzebuje, gdy już zjedna sobie 

jego uczucia (Znajdę Ciebie tam/ Gdzie nie ma okien ani ścian/ Rozgrzane słońcem 

dni/ Obiecam Ci/ Obiecam Ci109
). 

Komunikatywność jest umiejętnością rozmawiania i szczerego wyrażania tego, co 

się czuje, co zamierza się zrobić, a także słuchania swojego rozmówcy i pewnością, że 

odpowiednio zrozumiało się to, co powiedział. Aspekt komunikatywny jest istotny 

w budowaniu zaufania w związku
110

. 

Zaangażowanie się w relację charakteryzuje się podarowaniem komuś własnego 

czasu, energii, uczuć i zdolności. Jest aktem dobrowolnym, wolnym wyborem danej 

osoby
111

. 

Podmiot liryczny w utworze „7 gór, 7 rzek” to osoba komunikująca otwarcie swoje 

potrzeby drugiej stronie, a także pewna swoich uczuć i zaangażowana w daną relację. 

                                                                   
103 Bajm, Szklanka…, dz. cyt. 
104 Tamże. 
105 Tamże. 
106 Tamże. 
107 Tamże. 
108 Tamże. 
109 Tamże. 
110 Albisetti V., Ból miłości…, dz. cyt., s. 103. 
111 Tamże, s. 120. 
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11. „Modlitwa o złoty deszcz” 

Podmiotem lirycznym utworu „Modlitwa o złoty deszcz” jest samotna kobieta, która 

odczuwa potrzebę obecności drugiego człowieka, kogoś, kto mógłby ją zrozumieć. 

Kieruje ona swoje słowa do Boga, prosząc go o pomoc, ratunek dla jej ciała i duszy, 

swoją modlitwę kieruje także w intencji innych ludzi. Następnie dołącza do tłumu, by 

razem z nim modlić się o cud dla wszystkich zebranych.  

W pierwszej zwrotce kobieta informuje, że dostrzega wiele osób, jednak ona 

poszukuje jednego człowieka, który dałby jej schronienie i poczucie bezpieczeństwa 

w swoim towarzystwie (Sto słońc, szukam jakiegoś cienia/ I płonie mój wzrok, i płonie 

już ciało me/ Las rąk, szukam przyjaciela112
). Ta potrzeba znalezienia rozumiejącego ją 

przyjaciela jest w niej bardzo silnym pragnieniem, niepewnym w możności realizacji 

(I nie wiem czy gdzieś, i nie wiem czy taki jest113
). Poczucie osamotnienia budzi 

w kobiecie żal, przeszywający jej wnętrze (Siedzę sama w domu/ Czuję w sercu 

żal...114
). Wtedy zwraca się do Boga, prosząc o obfitość dóbr, których tak bardzo 

potrzebuje (Pomóż mi, pomóż/ Niech spadnie z nieba złoty deszcz/ Oooo, pomóż/ Mój 

Boże któryś jest115
).  

Kobieta zdaje sobie sprawę z tego, że ma dobrą sytuację materialną, jednak brakuje 

jej zaspokojenia potrzeb psychicznych (Jest tak, że lepiej być nie powinno/ Przynaj-

mniej tam, przynajmniej gdzie sięga wzrok116
). Informuje o tym, że musi mierzyć się 

z pozyskaniem i zachowaniem swojej godności, obarczając odpowiedzialnością za taki 

stan rzeczy los (Znów o godność trzeba walczyć siłą/ Bo taki już jest, bo taki nasz durny 

los117
). Kobieta czuje się samotna i zdaje sobie sprawę z tego, że na ulicy przebywa 

mnóstwo osób, wobec czego w swojej modlitwie prosi Boga również o wsparcie dla 

tych ludzi (Siedzę sama w domu/ Na ulicy tłum.../ Pomóż im, pomóż/ Niech spadnie 

z nieba złoty deszcz/ Oooo, pomóż/ Mój Boże któryś jest/ Mój Boże któryś jest
118

). 

Kolejna zwrotka informuje, że samotnie przebywająca w domu kobieta, decyduje 

się dołączyć pospiesznie do tłumu ludzi, przebywającego na ulicy, by razem z innymi 

modlić się o potrzebny im cud (Siedzę sama w domu/ Nagle zrywam się/ Biegnę na 

ulicę/ Z tłumem modlę się/ „Pomóż nam...”119
). 

Kobieta podczas zbiorowej modlitwy prosi o cud dla wszystkich zebranych, posia-

dających swoje własne intencje. Jest świadoma, że ona potrzebuje pomocy zarówno 

dla ciała, jak i duszy, a więc fizycznej i psychicznej (Pomóż nam, pomóż/ (Dotknij 

mego ciała)/ Niech spadnie z nieba złoty deszcz/ (Dotknij mojej duszy)/ Oooo, pomóż/ 

(Dotknij mego ciała)/ Mój Boże któryś jest/ (Dotknij mojej duszy)/ Pomóż nam, pomóż/ 

(Dotknij mego ciała)/ Niech spadnie z nieba złoty deszcz/ (Dotknij mojej duszy)/ Oooo, 

pomóż/ (Dotknij mego ciała)/ Mój Boże któryś jest/ (Dotknij mojej duszy)/ Mój Boże 

któryś jest...120
). Prawdopodobnie odnosi się w tych słowach do potrzeby odnalezienia 

                                                                   
112 Bajm, Szklanka…, dz. cyt.  
113 Tamże. 
114 Tamże. 
115 Tamże. 
116 Tamże. 
117 Tamże. 
118 Tamże. 
119 Tamże. 
120 Tamże. 
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człowieka, który będzie dla niej oparciem fizycznym i psychicznym, a więc tym 

przyjacielem, którego poszukiwała na początku wśród dużej ilości osób. 

W piosence „Modlitwa o złoty deszcz” ukazana została kobieta, potrzebująca 

bliskości, obecności zarówno człowieka, jak i Boga, którego prosi o interwencję, udzie-

lenie pomocy jej oraz innym ludziom. 

Modlitwa jest wyłącznie jednym ze sposobów pojmowania i praktykowania religii, 

jednak odgrywa znaczącą rolę, posiada złożone psychospołeczne uwarunkowania, 

a może także i biologiczne. Modlitwa stanowi część większego zbioru, który tworzą 

doświadczenia, wierzenia i różnego rodzaju praktyki religijne
121

. Modlitwa wspiera ludzi 

w radzeniu sobie z przeciwnościami, których doświadczają oni w swoim życiu
122

, 

a także pomaga w podejmowaniu, pojawiających się przed nimi, wyzwań
123

. Modlitwa 

to komunikacja, rodzaj relacji między człowiekiem a istotą boską, czy nawet utoż-

samienie się jednostki z Bogiem. Osoba modląca się, orant, przekazuje w tej interakcji 

pewne sensy i oczekiwania, a także nadaje Bogu moc. To pozwala człowiekowi, zwra-

cającemu się w modlitwie do Boga, utwierdzić się w przekonaniu, że otrzymał specjalną 

protekcję i bezpieczeństwo, które zwielokrotniają jego poczucie wewnętrznego pokoju. 

W takiej sytuacji poczucie bezradności zostaje wyrównane za pomocą wzmożenia po-

czucia kontroli własnego życia, nawet gdy jest ono doświadczane wyłącznie zastępczo 

czy pośrednio, „jako przekonanie, że kontrolę tę sprawuje ktoś inny”. Istotną funkcją 

modlitwy jest wzbudzenie w orancie poczucia posiadania kontroli nad swoim życiem, 

co pozytywnie koreluje z dobrostanem zarówno psychicznym, jak i fizycznym
124

. 

Intencja w modlitwie może dotyczyć osoby modlącej się, a także być wstawiennic-

twem za innymi
125

. 

12. „12 stopni” 

Podmiotem lirycznym w utworze „12 stopni” jest kobieta, która chce przekonać 

swojego ukochanego, by dał się ponieść uczuciom, namiętności razem z nią. Kobieta 

jest świadoma, że mężczyzna ma za sobą trudną relację, której konsekwencją było 

cierpienie i nabranie dystansu do ponownych kontaktów miłosnych (Kto kochał raz/ 

uwierz mi, ten nic nie zrobił126
). Jednak pomiędzy dwojgiem ludzi jest wzajemne zro-

zumienie, chociażby poprzez odpowiednie rozpoznawanie swoich spojrzeń i potrzeb 

(Gdy patrzę tak/ Dobrze wiesz o co mi chodzi
127

). Kobieta proponuje mężczyźnie 

wspólne zmierzenie się z doświadczanymi przez nich emocjami, poprzez równomierne 

ich rozłożenie, tak by się do siebie zbliżyli fizycznie (Podzielmy między siebie/ Wszy-

stkie te emocje pół na pół/ Niech nas kołyszą nasze ciała/ Coraz mocniej – góra, dół128
). 

Kobieta rozmawia z mężczyzną na temat uczuć, pokazuje mu swoją perspektywę 

miłości, która wydobywa się z wnętrza i nie można jej zatrzymać, ponieważ niczym 

                                                                   
121 Ladd K.L., Spilka B., Psychologia modlitwy. Spojrzenie naukowe, Wydawnictwo WAM, Kraków 2014, 

s. 14. 
122 Tamże, s. 20. 
123 Tamże, s. 37. 
124 Tamże, s. 24. 
125 Tamże, s. 26. 
126 Bajm, Szklanka…, dz. cyt. 
127 Tamże. 
128 Tamże. 
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lawa wydostaje się na powierzchnię (Powiedzmy, że/ Miłość jest tak jak lawa129
). Ro-

zumie to, że mężczyzna doznał zawodu miłosnego, że nadal jest to dla niego trudna 

sytuacja, jednak jest zdania, że nie jest to prawdziwe nieszczęście (Sparzyłeś się/ 

Czujesz ból, lecz to nie dramat130
). Dziewczyna chce współdzielić z nim emocje, by 

przezwyciężyć w nim bariery psychiczne i wyzwolić namiętność, doprowadzając do 

bliskości fizycznej (Podzielmy między siebie/ wszystkie te emocje pół na pół/ niech nas 

kołyszą nasze ciała/ coraz mocniej – góra, dół131
). Kobieta jest przekonana, że jej sta-

rania, obudzą w ukochanym prawdziwe uczucie, mimo poprzedniego zranienia. Zakłada, 

że jej odpowiednie zaangażowanie i okazana czułość okażą się skutecznym do tego celu 

sposobem (Raz – dwa, serce topi/ Dwanaście stopni132
). 

Kobieta uważa, że mężczyzna nie zaznał niewinnej miłości, pozbawionej zazdrości 

i obietnic (Co Ty tam wiesz/ O niewinnej tej miłości/ Bez obietnic i zazdrości133
). Boha-

terka tekstu chce, aby jej wybranek zrozumiał, że czasami warto zaufać i spontanicznie 

ulec uczuciom (Gdy patrzę tak/ Chcę byś wiedział, że czasami/ Warto dać się ponieść 

fali134
). 

Z tekstu „12 stopni” wyłania się obraz kobiety, dążącej do namiętności i budowania 

relacji miłosnej oraz mężczyzny, który zaznał zawodu miłosnego i obawia się takiej 

relacji, jakiej ona pragnie. Bohaterka utworu angażuje się, by wzbudzić zaufanie, 

wyzwolić namiętność i uczucia miłości w wybranej przez siebie osobie. 

Namiętność stanowi połączenie silnych emocji: pozytywnych, takich jak radość, 

zachwyt, pożądanie, tkliwość oraz negatywnych – tęsknota, niepokój, ból i zazdrość. 

Często towarzyszy im pobudzenie fizjologiczne. Przy odczuwaniu tychże emocji 

występuje intensywna potrzeba dążenia do jak największego połączenia się z wybraną 

osobą, partnerem. Przejawami namiętności są między innymi pragnienie fizycznej 

bliskości i jej poszukiwanie, dotyk, pocałunki, przypływy energii, seks
135

. 

13. „Mandarynki, pomarańcze” 

Podmiotem lirycznym w utworze „Mandarynki, pomarańcze” jest zakochana 

dziewczyna, która nie może już być w relacji uczuciowej ze swym ukochanym, ponie-

waż jest on w związku z kimś innym. Być może był to krótki romans, a być może 

odszedł do innej. 

Kobieta pragnie odnaleźć sens w swoim życiu, po zakończonym związku, jednak 

aktualnie jest jej ciężko sytuacji powodu braku w jej życiu człowieka, którego poko-

chała (Ciężkie niebo/ Tuż nad ziemią/ Pragnę słońca tak nagle/ Jak sensu istnienia/ 

Mandarynki pomarańcze/ Bez Ciebie jest inaczej136
). To doznane uczucie zakochania 

sprawiło, że nic poza partnerem nie miało dla niej znaczenia i uwierzyła, że może być 

                                                                   
129 Tamże. 
130 Tamże. 
131 Tamże. 
132 Tamże. 
133 Tamże. 
134 Tamże. 
135 Wojciszke B., Psychologia miłości. Intymność. Namiętność. Zaangażowanie, Gdańskie Wydawnictwo 

Psychologiczne, Gdańsk 2000, s. 12. 
136 Bajm, Szklanka…, dz. cyt. 
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szczęśliwa (Zakochałam się/ Zapomniałam o całym świecie/ Uwierzyłam że/ Może 

mnie spotkać szczęście137
). 

Kobieta chce zachować wszystkie wspomnienia o ukochanym, pamiętać to, co było 

między nimi wyrazem czułości i pozytywnych emocji, ale tych sytuacji nie było na 

tyle dużo, żeby mogła opłakiwać jego stratę (To wszystko co dałeś mi/ Schowam 

w sercu na dnie/ Za dużo by więcej chcieć/ Za mało by ronić łzy138
). 

Kobieta jest ciekawa, o czym myśli mężczyzna, a konkretnie o czym śni. Być może 

chodzi jej o to, aby poznać jego skryte pragnienia, w czasie gdy jest z inną dziewczyną 

(Przyznaj się/ Co Ci się śni/ Teraz gdy jesteś już z nią139
). Podmiot liryczny wyobraża 

sobie jak może wyglądać życie tego mężczyzny u boku kogoś innego. W tej wizji 

widzi rodzinną zimową scenerię, kojarzącą się z pomarańczami i mandarynkami na 

stole (Wielki stół/ W zimowe dni/ Pomarańcze i mandarynki140
). 

W utworze „Mandarynki, pomarańcze” przedstawiono kobietę, która zakończyła 

relację miłosną z mężczyzną, który aktualnie ma już inny związek. Bohaterka tekstu 

zauważa, że jej życie bez byłego partnera wygląda inaczej, jednak korzystnie wspomina 

ich wspólny czas, a także zastanawia się jak teraz wygląda jego życie. 

14. „Lublin, Grodzka 36a” 

Podmiotem lirycznym utworu „Lublin, Grodzka 36a” jest kobieta, podążająca za 

swoimi marzeniami, która kieruje swoje słowa do drugiej bliskiej jej kobiety – prawdo-

podobnie matki, siostry lub przyjaciółki, do kogoś, kto przed laty udzielał jej rad. 

Bohaterka tekstu nie zgadzała się w tamtym czasie z perspektywą swojej rozmówczyni 

i podążała własną drogą. Teraz jednak brakuje jej otrzymywanych niegdyś wskazówek 

i prosi adresata swojego przekazu o podzielenie się z nią swoimi przemyśleniami. 

W pierwszej zwrotce podmiot liryczny przypomina sobie i swojej rozmówczyni, 

słowa, które ta kiedyś do niego kierowała, odnoszące się do jego dużych aspiracji 

i pragnień (Za dużo chcę, za bardzo pragnę/ Zawsze mówiłaś mi, a ja, tak ja141
). 

Jednak bohaterka tekstu podążała za swoimi nadziejami i celami, w pełni ufając, że 

może je zrealizować i angażowała się w to, by zdobyć swoje marzenia (Biegłam bez 

tchu po nowy dzień/ Wierząc, że spełni się mój sen142
). 

Podmiot liryczny zauważył, że niegdyś bliska jej osoba, nie obdarza jej teraz żad-

nymi radami, kiedy się widzą. Prawdopodobnie ich relacja uległa osłabieniu i spotykają 

się przypadkiem, dlatego nie czują potrzeby ingerowania w życie drugiej strony, udzie-

lając porad. Być może osoba ich uprzednio udzielająca zaniechała ich, ponieważ wi-

działa, że nie przynoszą żadnego pozytywnego rezultatu. Jednak teraz podmiot liryczny 

czuje silną potrzebę uzyskania kilku odpowiedzi właśnie od tej osoby, która kiedyś 

udzielała mu wskazówek. Potrzebuje właśnie od niej usłyszeć jak doszło do tego, że 

aktualnie w taki sposób funkcjonuje w swoim życiu, nie rozróżniając już prawdziwych 

wartości od tych niemoralnych. Dodatkowo chciałby usłyszeć, jak ta druga kobieta 

radzi sobie z trudnościami, poznać jej sposoby radzenia sobie z emocjami. 
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Podmiot liryczny wspomina ponownie dawne słowa kobiety, która dostrzegała 

w nim brak ukierunkowania na stałość, ciągłą zmianę w zależności od sytuacji (Zmienna 

jak wiatr co wróży burzę/ Zawsze mówiłaś o mnie tak143
). Osoba mówiąca w utworze 

ponawia w refrenie potrzebę wyjaśnień, od adresatki swoich słów, nurtujących ją kwestii 

życiowych (Teraz, kiedy Cię spotykam/ Nie masz dla mnie żadnych rad/ Powiedz mi/ 

Co się stało z moim życiem?/ Powiedz mi/ Co jest dobre, a co złe?/ Powiedz mi144
). 

Następnie prosi o to, by kobieta wzięła ją za rękę, być może w znaczeniu poprowa-

dziła, tak jak matka prowadzi dziecko, by powrócił tamten czas, gdy miały dobrą 

relację, a w snach pojawiała się postać dającej wsparcie kobiety (Weź za rękę, niech się 

spełni tamten czas/ Gdy we śnie wciąż widziałam Twoją twarz145
). Podmiot liryczny 

nie rozumie też, dlaczego podążając uprzednio własną drogą z takim uporem, teraz woli 

przenieść się do bezpiecznego czasu, gdy mógł liczyć na radę i bliskość tej kobiety, 

może matki (Powiedz mi dlaczego pragnę tego?/ (Powiedz mi...)/ Powiedz mi/ Co się 

stało z moim życiem?/ (Powiedz mi)/ Co jest dobre, a co złe?/ (Powiedz mi)/ Co się stało 

z moim życiem?/ (Powiedz mi)/ Co jest dobre, a co złe?/ (Powiedz mi)/ Niech się spełni 

tamten czas/ Gdy kochałam pierwszy raz146
). Kobieta potrzebuje powrotu do czasu, 

gdy po raz pierwszy poczuła miłość, wzajemne zainteresowanie sobą obydwu stron 

i bezpieczeństwo z tym związane, a prawdopodobnie miłość matczyna to zapewniała. 

W utworze „Lublin, Grodzka 36a” zauważalna jest potrzeba obecności ważnej dla 

podmiotu lirycznego kobiety, odzyskanie bliskiej relacji pomiędzy tymi osobami. 

Widoczna jest tutaj silna potrzeba intymności, rozumianej jako pozytywne uczucia 

i powiązane z nimi zachowania, które powodują bliskość, przywiązanie, współ-

zależność
147
. Intymność jest cechą charakterystyczną dla miłości, niezależnie od tego 

czy jest to miłość do partnera życiowego, przyjaciół, rodziców czy rodzeństwa. Nato-

miast jej moc oddziaływania może się od siebie różnić w zależności od rodzaju relacji. 

Pozytywne uczucia wpływające na doświadczenie intymności wynikają w znacznym 

stopniu ze zdolności komunikowania się, obustronnego zrozumienia i wzajemnego 

dostarczenia sobie wsparcia i pomocy
148

. 

15. „Chodź do mnie chodź” 

Podmiot liryczny utworu „Chodź do mnie chodź” to zakochana kobieta, która 

zwraca się do miłości. Prosi ją, by to uczucie do niej przyszło, dało o sobie znać coś 

więcej, ponieważ ona i tak wyczuwa jego obecność w pobliżu (Chodź do mnie chodź/ 

Powiedz powiedz coś/ Bo wiem że jesteś/ Chodź do mnie chodź/ Powiedz sercu coś 

więcej149
).  

Kobieta wspomina miesiąc maj, w którym doświadczyła serdecznych słów od męż-
czyzny, który podarował jej również bukiety kwiatów (Mam w głowie maj/ Od jego 
ciepłych słów/ Kwiatów naręcza150

). Kobieta prosi miłość, do której się zwraca, aby do 
niej przyszła, wypytuje też wskazane uczucie, czy jej obiekt westchnień zdaje sobie 
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147 Wojciszke B., Psychologia miłości.., dz. cyt., s. 8. 
148 Tamże, s. 9. 
149 Bajm, Szklanka…, dz. cyt. 
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sprawę z tego, że ona liczy na jego obecność w swoim życiu (Chodź do mnie chodź/ 
Czy on wie, że ja czekam151

). 
Kobieta jest przekonana, że odnalazła człowieka, którego szczerze pokochała 

(Wiem/ Jak na imię dzisiaj ma/ Miłość moja152
). Dziewczyna zdaje sobie sprawę z tego, 

że temu uczuciu miłości, które odnalazła przy wspominanym przez nią mężczyźnie, 
towarzyszy potrzeba odwagi, ale także niepokój (Wiem/ Ile odwagi trzeba jej/ 
I niepokoju153

).  
Kobieta chce zatrzymać ten stan miłości, nie chce by z czasem przeminął, tak jak 

w jej poprzedniej relacji romantycznej (Nie chcę byś odeszła/ Tak po prostu/ Bez 
powodu/ Jak kiedyś tam154

). Prosi, aby ta miłość przyszła i została z nią, ponieważ akurat 
ten człowiek, którego teraz obdarzyła swoimi względami, jest wart wszystkiego, co 
wiąże się z tą decyzją pogłębiania ich znajomości (Chodź do mnie chodź/ On jest tego 
wart

155
).  

Dzięki relacji z wybranym mężczyzną kobieta poczuła się szczęśliwa, jej jakość 
życia znacząco się podniosła. Według osoby mówiącej w utworze, zasługą odnale-
zienia autentycznej miłości i poczucia dobrostanu jest cierpliwe oczekiwanie na to, 
czego się pragnie (Dotknęłam ręką nieba/ Zniknęła pod stopami ziemia/ Kto czeka ten 
dostanie zawsze to co chce/ To co chce156

). 
W tekście piosenki „Chodź do mnie chodź” ukazano zakochaną, pełną nadziei 

kobietę, gotową podjąć ryzyko, by zbudować wartościową relację z wybranym przez 
nią mężczyzną. 

16. „Kamienny las” 

Podmiot liryczny utworu „Kamienny las” to kobieta, która pragnie odnaleźć uko-
chanego mężczyznę. Jest gotowa pokonać wiele przeszkód, pociesza się wspomnie-
niem oblicza obiektu swoich uczuć, jednak jego nieobecność w jej życiu wywołuje 
w niej poczucie bezcelowości. 

W pierwszej zwrotce kobieta swe słowa adresuje do ukochanego, opisując mu swoją 
rzeczywistość, na którą składają się niewielkie możliwości, przeszkody do pokonania 
w poczuciu niezrozumienia ze strony innych, brak energii życiowej (Wąska droga/ 
Kamienny las/ Gaśnie niebo/ I reszta barw157

). Pomimo tego tli się w niej pragnienie 
odszukania drogi do ukochanego, by ponownie się z nim złączyć. Prosi go o pomoc, 
ponieważ dzięki niemu jest w stanie przezwyciężyć obawy (Tak wyrwana/ Od 
codziennych spraw/ Chcę odnaleźć Twój ślad/ Pomóż mi/ A pokonam strach158

). 
Kobieta wierzy, że jeśli ma w sobie silne pragnienie, to uda się jej doprowadzić do 

jego realizacji, pomimo wszelkich przeciwności (Bo jeśli pragnę/ To będzie tak/ Strome 
schody/ Tabliczka na drzwiach159

). Jej chęć ujrzenia ponownie ukochanego, może się 
dzięki temu zaufaniu i podjęciu działania urzeczywistnić, a wtedy ponownie ujrzy oczy 
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i uśmiech swego wybranka (Bo jeśli pragnę/ Zobaczę znów/ Twoje oczy i uśmiech 
Twój160

). 
W trudnych chwilach kobieta wraca wspomnieniami do mężczyzny, jednak to przy-

woływanie jego osoby powoduje, że traci ona kolejny dzień ze swojego życia (Szukam 
Ciebie/ Gdy jest mi źle/ Na dnie serca/ Zatapiam dzień161

). Zastanawia się czy jej 
obiekt uczuć jest świadomy tego, ile czasu zmarnowała na życie nadzieją i poszukiwa-
niami do momentu relacji z nim (Ile takich okrętów jak ten/ Zatopiłam/ Czy wiesz162

). 
W refrenie kobieta ponownie błaga mężczyznę o pomoc, aby mogła pokonać istnie-

jący w niej strach (Pomóż mi/ A pokonam strach163
). Niewiasta nadal jest przekonana, 

że jej nadzieje i silna wiara pomogą dotrzeć jej do mężczyzny, o którym ciągle myśli 
(Bo jeśli pragnę/ To będzie tak/ Strome schody/ Tabliczka na drzwiach/ Bo jeśli 
pragnę/ Zobaczę znów/ Twoje oczy i uśmiech Twój164

). Być może ten mężczyzna nie 
jest przekonany do relacji z nią, a ona szuka drogi do zdobycia jego uczuć, na co 
wskazywałyby ostatnie dwa wersy utworu, że wystarczy jeden gest tego człowieka 
(O tak/ Wystarczy jeden Twój znak165

). 
W utworze „Kamienny las” widoczna jest silna potrzeba obecności konkretnej osoby 

w życiu podmiotu lirycznego, od której uzależnia on swój stan emocjonalny. Wyczu-
walna jest jego nadzieja na pojawienie się tego bliskiego mu człowieka i uzyskanie od 
niego pomocy, czemu towarzyszy wiara w urzeczywistnienie tego celu. 

17. „Plama na ścianie” 

Podmiotem lirycznym w utworze „Plama na ścianie” jest refleksyjna osoba, która 
rozmyśla nad przemijalnością życia i tego, co się w nim liczy. Swoimi spostrzeżeniami 
dzieli się ze swoim partnerem, kimś jej bliskim, prosząc, by zachował dobre wspom-
nienia o niej, gdy jej kiedyś zabraknie. Informuje go także o tym, że jest zadowolona 
ze swojego życia, że dla niej jest ono wartościowe. 

Osoba mówiąca w tekście jest świadoma swoich emocji, skąd się w niej biorą, co 
wywołują (Nienawiść to jest serca trwoga,/ Gdy nie czuję nic/ Odwaga, aby z tym 
jakoś żyć166

). Jest też przekonana o możliwości przemiany człowieka pozbawionego 
uczuć, zdystansowanego w kogoś czułego, pełnego miłości (Bo kiedy się zmienia serce 
z kamienia/ W najczulszy skarb167

). Podmiot liryczny uważa, że ta transformacja 
związana jest z nadzieją i wiarą w możliwość spełnienia pragnień danej osoby (To tak, 
jakby człowiek/ Wychodząc z cienia,/ Zobaczył blask168

).  
W kolejnej zwrotce podmiot liryczny opisuje sytuację, w której się znajduje, zarówno 

fizyczną, jak i mentalną, zwracając się do ukochanej osoby, że przypuszcza jak będzie 
wyglądał ich kolejny dzień, podzielony między pracę i odpoczynek (Otulam się 
różową kołdrą/ Myślę o czym chcę/ Co będzie jutro – chyba już wiem/ Twoje i moje 
czasu powoje/ Praca i sen169

). Jest też świadomy, że spotka osoby, dla których nie 
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będzie w stanie być taki, jaki chciałby być w stosunku do nich (Ludzie, dla których 
nigdy nie będę/ Taka, jak chcę170

). 
Osoba mówiąca w utworze prosi, aby adresat jej słów nie pamiętał jej negatywnych 

zachowań, kiedy jej zabraknie na tym świecie i stanie się jedynie wspomnieniem 
(Kiedy się stanę plamą na ścianie/ Nie myśl o mnie źle171

). Jest świadoma przemijalności 
życia i niemocy powstrzymania upływających chwil, dlatego wyznaje ukochanemu, 
aby miał świadomość tego, że ona jest zadowolona ze swojego życia, że dostrzega 
wartość tej chwili, która trwa obecnie i że warto było na nią czekać (Życie to tylko 
chwila, kochanie/ Nie zatrzymasz jej/ Kiedy już wszędzie mało mnie będzie/ Musisz 
wiedzieć, że/ By przeżyć taką chwilę warto czekać wiek172

). 
Szczęście, rozumiane jako dobrostan psychiczny, związane jest z doznawaniem 

radości i zadowolenia w zespoleniu z przekonaniem, że własne życie ma sens, jest 
wartościowe i dobre

173
. 

W tekście piosenki „Plama na ścianie” ukazano szczęśliwą kobietę, oddającą się 
refleksji nad życiem, świadomą siebie i tego, co się wydarza, dzielącą się swoimi 
uczuciami i spostrzeżeniami z bliską jej osobą.  

18. Podsumowanie 

Beata Kozidrak jest autorką wszystkich czternastu tekstów piosenek zamieszczonych 
na płycie „Szklanka wody” Bajmu

174
. Poruszyła w nich tematy związane z ludzkim 

życiem, odczuwanym przez człowieka dobrostanem lub jego brakiem, potrzebami 
człowieka dotyczącymi relacji międzyludzkich, a także realizacji intelektualnej, 
zawodowej i osiągnięcia określonego statusu czy stanu miłości. 

Piosenka rozpoczynająca ósmy album lubelskiej formacji – „Lola, Lola” – dotyczy 
niezrealizowanej w pewnym momencie życia potrzeby akceptacji i miłości okazanej 
przez drugiego, bliskiego człowieka. To spowodowało efekt frustracji, zwieńczony 
atakiem. 

Drugi tekst – „O Tobie” – mówi o poświęceniu się sprawom związanym z rozwojem 
intelektualnym, zawodowym i sytuacją materialną, a oddaleniu od siebie kwestii uczu-
ciowych i spontaniczności. 

Słowa utworu „Szklanka wody” związane są z podjęciem działania zmierzającego 
do uzyskania dobrostanu, wolności od nałogu. Ukazano w nich także, jak ważne jest, 
aby w trudnym momencie życia mieć oparcie w relacjach z innymi ludźmi. 

„Każdy nowy dzień” porusza kwestię doświadczania straty i uczenia się odnajdy-
wania w nowej sytuacji życiowej. 

„Wyspa bezludna” ukazuje niezależną kobietę, zadowoloną z tego jak wygląda jej 
życie i akceptującą to, jak w nim funkcjonuje, a jednocześnie poszukującą możliwości 
i sposobu otwarcia się na miłość, zaangażowania w bliski związek uczuciowy. 

„Jak kobieta” przedstawia potrzebę ukojenia po doznanej stracie, którą realizuje 
przyjaciółka poprzez swoją obecność, wysłuchanie porzuconej kobiety, składanie jej 
propozycji wspólnego spędzenia czasu. 
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„7 gór, 7 rzek” uwidacznia pragnienie obecności drugiej osoby i zaangażowania się 
obustronnego w budowanie relacji miłosnej, a także umiejętność komunikacji własnych 
potrzeb. 

„Modlitwa o złoty deszcz” traktuje o pragnieniu wartościowej relacji z drugim czło-
wiekiem, którego można obdarzyć zaufaniem, a także o potrzebie kontaktu z Bogiem. 
W utworze ukazano również zawierzenie Bogu intencji, zarówno swoich, jak i innych 
ludzi, z nadzieją na ich urzeczywistnienie. 

Tekst „12 stopni” dotyczy potrzeby stworzenia relacji opartej na fizyczności 
i zaangażowaniu uczuciowym, chęci wzbudzenia zaufania w celu przezwyciężenia 
barier wewnętrznych drugiej osoby i możliwości kreacji z nią wartościowej relacji 
miłosnej. 

Słowa piosenki „Mandarynki, pomarańcze” poruszają problematykę związaną 
z oswojeniem się z sytuacją zakończonej relacji miłosnej i mimo to zachowanie 
w pamięci pozytywnego obrazu byłego partnera. 

„Lublin – Grodzka 36a” ukazuje potrzebę kontaktu i chęć odbudowania warto-
ściowej relacji z bliską osobą, z którą niegdyś miało się silną więź i na której wsparcie, 
obecność, rady i czułość uprzednio mogło się liczyć. 

„Chodź do mnie chodź” opowiada o dobrostanie, odczuwaniu pozytywnych emocji 
i nadziei, co spowodowane jest byciem w stanie zakochania. 

„Kamienny las” przedstawia potrzebę kontaktu z konkretną osobą i uzyskania od 
niej wsparcia, w celu podniesienia jakości własnego życia. 

Utwór wieńczący album to „Plama na ścianie”, która traktuje o odczuwaniu dobro-
stanu w chwili obecnej, zadowoleniu i posiadaniu pewności, że teraz ma się to, co ma 
znaczenie w życiu, bez względu na to, czy inni będą akceptować pewne zachowania 
czy nie.  
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Poczucie dobrostanu i realizacja potrzeb w tekstach piosenek Beaty Kozidrak 
na płycie „Szklanka wody” Bajmu 

Streszczenie 
Celem artykułu była interpretacja treści tekstów piosenek Beaty Kozidrak, zamieszczonych na ósmej płycie 
zespołu Bajm i zbadanie ich w aspekcie psychologicznym. W tym celu analizie poddano 14 utworów 
z albumu „Szklanka wody”. Teksty poruszają tematykę związaną z ludzkim życiem, poczuciem dobrostanu 
lub jego brakiem, różnego rodzaju potrzebami człowieka: miłości, rozwoju intelektualnego, zawodowego, 
posiadania zasobów materialnych, a także relacji z drugim człowiekiem i Bogiem. Płytę „Szklanka wody” 
rozpoczyna piosenka „Lola, Lola”, opowiadająca o kobiecie, która pragnęła miłości i akceptacji, jednak nie 
mogła zrealizować tego w danym momencie swojego życia, co wywołało w niej frustrację, zwieńczoną 
atakiem. Drugi utwór – „O Tobie” mówi o poświęceniu się rozwojowi intelektualnemu, zawodowemu 
i osiąganiu korzyści finansowych, przy jednoczesnym braku aktywności w obszarze uczuciowym. Piosenka 
„Szklanka wody” ukazuje dążenie do uzyskania dobrostanu i wolności od nałogu, przy czym pomocna jest 
relacja z drugim człowiekiem. „Każdy nowy dzień” przedstawia próbę radzenia sobie ze stratą bliskiej osoby, 
a „Wyspa bezludna” – niezależną i zadowoloną z życia kobietę, która chciałaby doznać prawdziwej bliskości 
drugiej osoby, jednak nie potrafi się na to w pełni otworzyć. Tekst piosenki „Jak kobieta” mówi o kobiecie 
doświadczającej straty partnera, otrzymującej wsparcie w tym trudnym dla niej czasie ze strony innego 
człowieka. „7 gór, 7 rzek” prezentuje kobietę komunikującą swoje potrzeby ukochanemu, pragnącą 
większego zaangażowania z jego strony. „Modlitwa o złoty deszcz” traktuje o potrzebie relacji z Bogiem 
i godnym zaufania człowiekiem. „12 stopni” ukazuje chęć bliskości fizycznej i uczuciowej ze strony kobiety 
i obawy przed ponownym zaangażowaniem się w relację miłosną u mężczyzny. Tekst „Mandarynki, 
pomarańcze” przedstawia kobietę po zakończonym związku, która uczy się akceptować nową sytuację 
i jednocześnie korzystnie wspomina byłego partnera. Piosenka „Lublin – Grodzka 36a” opowiada o chęci 
odbudowania wartościowej relacji z niegdyś bliską osobą, a „Chodź do mnie chodź” – zakochanej 
kobiecie. W utworze „Kamienny las” ukazano kobietę, uzależniającą swój stan emocjonalny od obecności 
wybranego przez nią człowieka, potrzebującą jego pomocy, aby polepszyć jakość swojego życia. Tekst 
„Plama na ścianie” mówi o kobiecie doświadczającej dobrostanu, świadomej swoich uczuć i podchodzącej 
do życia z akceptacją. 
Słowa kluczowe: „Szklanka wody”, Bajm, Beata Kozidrak, dobrostan, potrzeby 
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Kapłanka, fanatyczka, uwodzicielka –  

oblicza królowej Himiko w pamięci kulturowej 

na podstawie wybranej literatury japońskiej 

1. Pamięć kulturowa i pomniki tekstowe 

O trwałości literatury i jej wkładzie w zachowanie jej podmiotów w ludzkiej pa-

mięci napisano wiele, zarówno poezji, jak i tekstów krytycznych. „Sonet 55” Szekspira – 

autora prawdziwie uosabiającego ideę słów będących trwalszych niż kamień – mówi: 

Marmur ni złote książąt monumenty, Mojej potężnej nie przeżyją pieśni2
. 

Te dwa wiersze w piękny sposób odzwierciedlają ideę pomników tekstowych, która 

wraz z terminem pamięci kulturowej jest centralna dla niniejszego rozdziału. Pomniki 

tekstowe i pamięć kulturowa to terminy powstałe w nurcie teorii literatury historycznej 

i są ważne zwłaszcza dla fikcji historycznej. Ann Rigney definiuje pamięć kulturową 

w następujący sposób:  

Z perspektywy konstrukcjonizmu społecznego, pamięć kulturowa nie jest rezer-

wuarem, w którym obrazy z przeszłości są stopniowo deponowane w wyniku 

spontanicznego procesu. Jest raczej historycznym produktem kulturowych 

mnemotechnik i mnemotechnologii, od komemoratywnych rytuałów po histo-

riografię, poprzez które nasza wizja przeszłości jest aktywnie produkowana 

i rozpowszechniana
3
. 

Pamięć kulturowa jest kluczowa nie tylko dla grup społecznych, jak np. narodów, 

ale też dla jednostek indywidualnych. Pozwala ona bowiem na zbudowanie obrazu 

samych siebie i rozwijanie własnej tożsamości. 

Z kolei pomniki tekstowe – czyli teksty upamiętniające wydarzenia, ludzi czy idee – 

należą do wspomnianych już mnemotechnik i mnemotechnologii, a więc stanowią 

swego rodzaju budulec pamięci kulturowej. Mówiąc krótko i przykładowo, jeśli pamięć 

kulturowa „pamięta” Nikolę Teslę, to powieść historyczna „Ostatnie dni mroku” 

Grahama Moore’a
4
, w której Tesla jest jednym z głównych bohaterów, jest pomnikiem 

tekstowym Tesli.  

Niniejszy rozdział traktuje o tym, jak w wybranych tekstach literatury japońskiej 

budowane są pomniki tekstowe historycznej postaci Himiko oraz jaki mają wpływ na 

pamięć kulturową. Analiza ma na celu zbadanie tego, jak postać, o której stosunkowo 

niewiele wiadomo, jest interpretowana i używana przez różnych autorów i jak w zwią-

zku z tym wpływa na kulturę. 

                                                                   
1 kelner.hanka@gmail.com, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Jagielloński, https://filg.uj.edu.pl. 
2 Shakespeare W., Sonety, przeł. Kasprowicz J., Instytut Wydawniczy „Bibljoteka Polska”, Warszawa 1922, 

s. 60. 
3 Rigney A., Portable Monuments: Literature, Cultural Memory, and the Case of Jeanie Deans, Poetics 

Today 25:2, 2004, s. 366. 
4 Moore G., Ostatnie dni mroku, przeł. Dzierżawska N., Wydawnictwo WAM, Kraków 2016. 

mailto:kelner.hanka@gmail.com
https://filg.uj.edu.pl/
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2. Himiko – znane informacje i teorie 

Osobą, której pomniki tekstowe i tworzone przez nie wspomnienia kulturowe będą 

analizowane w tym rozdziale, jest Himiko. Himiko jest postacią historyczną, której 

istnienia dowodzą chińskie kroniki, jak „Wei Zhi” (Historia Wei, III w.) czy „Hou Han 

Shu” (Księga późniejszej dynastii Han, V w.). Z zawartych w nich informacji wynika, 

że Himiko żyła w latach 178-248 oraz rządziła Yamatai, krajem przewodzącym swego 

rodzaju konfederacji innych małych krain, znanej jako Wa. Himiko została wybrana na 

władczynię po wielu latach wojen między państewkami należącymi do Wa i jej 

wstąpienie na tron przyniosło pokój. Utrzymywała pozytywne stosunki dyplomatyczne 

z Chinami i uzyskała od cesarza oficjalny tytuł Przyjaciółki Cesarstwa. Spędzała życie 

w izolacji, widziana jedynie przez służących w swej siedzibie i swego mediatora ze 

światem zewnętrznym. Po śmierci została pochowana w ogromnym kurhanie, a na 

ziemie Wa powróciła wojna, którą zakończyła dopiero interwencja Chin i wyniesienie 

na tron młodej krewnej Himiko (o imieniu Toyo lub Iyo)
5
. Są to w zasadzie jedyne 

pewne informacje na jej temat. Nie wiadomo, gdzie Yamatai czy całe Wa leżało (in-

strukcje dotarcia tam z chińskich ziem zawarte w kronikach okazują się nie prowadzić 

nigdzie), stąd też nigdy nie udało się znaleźć grobowca Himiko. Nie jest jasne, czy 

Himiko jest prawdziwym imieniem władczyni – chińscy kronikarze zapisywali japoń-

skie imiona fonetycznie, używając znaków brzmiących dla nich najpodobniej do słowa, 

którego usłyszeli. W tym wypadku jest to 卑弥呼, gdzie 卑 jest czytane jako „bi” lub 

„hi” i oznacza „sługę”, 弥 jest czytane jako „mi” i oznacza „daleki” oraz 呼 jest czytane 

jako „hu” i oznacza „wydech”. Himihu przypomina japońskie słowa hime („księż-

niczka” lub „bogini”) oraz miko („kapłanka” lub „szamanka”). Himemiko mogło praw-

dopodobnie z biegiem czasu wyewoluować w akceptowaną teraz wersję: Himiko
6
.  

Alternatywne teorie na temat imienia władczyni Yamatai wymieniają inne wersje, 

np. Fimeko, Pimiko, Pimeko. Niektórzy łączą imię Himiko z kultem solarnym, ponie-

waż „hi” można zapisać znakiem 日 oznaczającym „słońce”, a jak wspomniano wcześ-

niej, miko (pisane w tym wypadku jako 覡 lub 巫女) oznacza „kapłankę” lub „sza-

mankę”. Wynikające z tego znaczenie „kapłanka słońca” jest często łączone z kultem 

shintoistycznej bogini słońca, Amaterasu
7
.  

Teorie te są często popierane także innym detalem z kroniki „Wei Zhi”, który 

z czasem stał się niezwykle ważnym elementem wizerunku Himiko, a mianowicie 

wzmianką o lustrach. Po tym, jak emisariusze z Yamatai złożyli hołd cesarzowi Han, 

Himiko została obdarowana przedmiotami, wśród których znajdowała się setka luster 

z brązu
8
. Obecność takich zwierciadeł chińskiego pochodzenia jest podczas wykopalisk 

traktowana jako wskazówka, iż dany grobowiec może należeć właśnie do Himiko. 

Lustra, ze względu na ich reflektywne właściwości, często były używane w kultach 

solarnych i nie inaczej było w kulcie Amaterasu
9
. 

                                                                   
5 Tsunoda R., The History of the Kingdom of Wei, s. 8-16, [w:] Goodrich L. (red.), Japan in the Chinese 
Dynastic Histories: Later Han through Ming dynasties, P.D. and I. Perkins, South Pasadena 1951.  
6 Kidder J., Himiko and Japan's Elusive Chiefdom of Yamatai: Archeology, History, and Mythology, 

University of Hawai'i Press, Honolulu 2007, s. 8-9. 
7 Tsunoda R., dz. cyt., s. 5. 
8 Kidder J., dz. cyt., s. 17. 
9 Dumpert J., In the Presence of the Goddess: Bowing Before the Mirror in Shinto, Journal of Ritual Studies, 

12/1, 1998, s. 27-27. 
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Teorie te zasila fakt, iż we wspomnianych chińskich kronikach Himiko jest opisana 

jako osoba praktykująca magię. Użyta jest nazwa magii guei dao 鬼道, zwykle niedo-

kładnie tłumaczona jako „droga demonów”. Znak 鬼 odnosi się bowiem nie tylko do 

nadnaturalnych istot (jak m.in. demony), ale też do dusz zmarłych. Stąd też teorie, 

według których Himiko trudniła się szamaństwem. Często są wspierane argumentem, 

iż niektóre chińskie źródła odnoszą się do Archipelagu Japońskiego jako „krajów 

królowych”
10
, co wskazuje na pewne matriarchalne tradycje w tamtym rejonie. Mogą 

one mieć związek z silną pozycją polityczną szamanek na Ryūkyū
11

.  

Wymienione implikacje stały się nieodzownymi elementami wizerunku Himiko – 

obecnie często przedstawianej jako kapłanka kultu solarnego – mimo braku faktycznych 

dowodów. 

3. Fenomen „yamataimanii” 

Z powyższego wynika, iż Himiko istnieje w pamięci kulturowej jako bardzo wyra-

zista postać, mimo tego, że większość przypisywanych jej charakterystyk pochodzi 

z teorii, nie z potwierdzonych faktów. Właśnie te elementy – żeńska władczyni, sza-

manka, kult solarny, życie w izolacji – będące tak unikatowymi, stają się inspiracją dla 

wielu twórców. Istnieje wyrazisty obraz Himiko, a jednocześnie wiadomo o niej na 

tyle mało, że daje to duże pole do interpretacji. Artyści mogą skupić się na dowolnym 

elemencie wizerunku Himiko, poddać go reinterpretacji i uczynić Himiko symbolem 

dowolnego znaczenia, które pragną przekazać. 

Postać Himiko jest niezwykle popularnym tematem – można ją znaleźć w literaturze, 

filmie, animacji, grach wideo, marketingu, a nawet w grach planszowych czy na taliach 

kart
12

. Choć była już znana znacznie wcześniej, eksplozja jej popularności (nazywana 

przez J. Edwarda Kiddera „Yamataimanią”
13
) miała miejsce pod koniec lat 60., czego 

katalizatorem była publikacja powieści Miyazakiego Kōheia „Maboroshi no Yama-

taikoku”
14

 („Nieuchwytne królestwo Yamatai”) w 1967 roku. W latach 70. w księgar-

niach można było znaleźć całe regały poświęcone tematyce Himiko
15

. Himiko rekla-

muje swoim obliczem m.in. alkohol, a także użycza imienia pociągom, a nawet bańce 

Lyman-alfa położonej w gwiazdozbiorze Wieloryba
16

. Pojawia się w filmach, od kina 

niezależnego (jak „Himiko”
17

 Shinody Masahiro z 1974 roku) po popularne kino akcji 

(„Tomb Raider”
18

 Roara Uthauga z 2018 roku); w grach wideo („Ōkami”
19

 z 2006 

roku lub „Tomb Raider”
20

 z 2013 roku); w grach planszowych („Yamataï”
21

 z 2017 

roku). Jest to jedynie krótka lista przykładów tekstów kultury traktujących o Himiko, 

wybranych z ogromnego bogactwa tytułów. 

                                                                   
10 Kidder J., dz. cyt., s. 21. 
11 Blacker C., The Catalpa Bow: A Study of Shamanistic Practices in Japan, Routledge, Ebook 2005, s. 10. 
12 Miller L., Rebranding Himiko, the Shaman Queen of Ancient History, Mechademia, 9, 2014, s. 179-198. 
13 Kidder J., cyt. dz., s. 31. 
14 Miyazaki K., Maboroshi no Yamataikoku, Kōdansha, Tokio 1967. 
15 Kidder J., cyt. dz., s. 32. 
16 Miller L., cyt. dz., s. 187. 
17 Himiko, Shinoda M. (reż.), Hyōgensha, Japonia 1974. 
18 Tomb Raider, Uthaug R. (reż.), Warner Bros, USA 2018. 
19 Ōkami, Capcom, Japonia 2006. 
20 Tomb Raider, Square Enix, USA 2013. 
21 Cathala B., Paquien M., Fleury J., Yamataï, Days of Wonder, USA 2017.  
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Niniejszy rozdział skupia się na trzech tekstach literatury japońskiej, w których 

Himiko jest główną bohaterką. Są to „Nichirin”
22

 („Krąg Słoneczny”) napisany przez 

Yokomitsu Riichiego w 1924 roku, „Himiko kyōran”
23

 („Szaleństwo Himiko”) autor-

stwa Anzai Atsuko z 1991 roku oraz „Joō Himiko”
24

 („Królowa Himiko”) Saegusy 

Kazuko z 1994 roku. 

4. Autorzy – zarys sylwetek i wpływ na literaturę japońską 

Yokomitsu Riichi, mimo tego, iż był bardzo aktywnym pisarzem i krytykiem 

literackim, którego działalność wzbogaciła japońską literaturę, doczekał się tłumaczeń 

zaledwie trzech swoich tekstów (z kilkudziesięciu, które napisał) – na język angielski. 

W polskim przekładzie nie ukazał się żaden. Yokomitsu jest wart uwagi w środowisku 

literackim ze względu na jego wpływ na literaturę Japonii. Kształtował ją poprzez 

zapoczątkowanie dwóch magazynów: „Tō” („Wieża”) oraz założone później z noblistą 

Kawabatą Yasunarim „Bungei Jidai” („Czas Sztuki”), a także ugrupowanie 

Shinkankaku-ha, czyli szkołę neosensualistów. 

Saegusa Kazuko jest autorką wielu tekstów, od fikcji po krytykę literacką. Otrzymała 

nagrodę imienia Tamury Toshiko (przyznawaną japońskim pisarkom) oraz nagrodę 

Murasaki Shikibu (przyznawaną pisarkom za wybitne osiągnięcia literackie). Brała 

udział w zapoczątkowaniu dwóch magazynów literackich: „Bungeijin” („Literaci”) 

i „Mushinpa Bungaku” („Literatura Szkoły Wolnomyślicielstwa”). Redagowała także 

magazyn „Shinbi” („Estetyka”). W jej twórczości powtarzają się inspiracje okresem 

Heian (794-1185 r.), motywy buddyzmu Wielkiego Wozu, japońskiego teatru nō 

i elementy europejskiego modernizmu. Od lat 70. w jej pisarstwie następuje wyraźna 

zmiana ukierunkowana na feminizm. Porusza także taką tematykę, jak porażka Japonii 

w II wojnie światowej, problematyka patriarchatu, związek śmierci, miłości i seksual-

ności oraz rozkład instytucji społecznych. Charakterystyczne dla niej zabiegi to trakto-

wanie języka jako formę sztuki, a także podobieństwo tematyki, struktury fabularnej, 

formy i zabiegów stylistycznych w tekście. Kilka jej prac zostało przetłumaczonych na 

język angielski i niemiecki, ale w Polsce nie wydano żadnej z nich. 

Anzai Atsuko jest laureatką nagrody im. Naokiego (przyznawanej początkującym 

autorom najlepszych dzieł literatury popularnej), nagrody Joryū Bungakusha (przyzna-

wanej kobietom za wybitne dzieła literackie) oraz nagrody Kanagawa Bunka (przy-

znawana indywidualnie lub grupowo za wybitne osiągnięcia, wzbogacające kulturę 

japońskiej prefektury Kanagawa). Była uczennicą znanego pisarza Nakayamy Gishū 

(co ciekawe, przyjaźniącego się także z Yokomitsu Riichim). Zapoczątkowała grupę 

literacką Namboku (Północ-Południe). Dzieciństwo spędzone w Niemczech i Szanghaju 

dostarczyło jej inspiracji w postaci europejskich i azjatyckich baśni ludowych. Studio-

wała teatr nō, tradycyjną muzykę japońską i kulturę klasyczną. W jej twórczości 

ważnym tematem jest historia Japonii widziana z perspektywy kobiet – z epok Heian 

(794-1185), Azuchi-Momoyama (1573-1603) oraz Edo (1603-1868). Porusza proble-

matykę wymuszonych związków małżeńskich, relacji, w których kobieta czuje się 

ograniczona i przytłoczona, braku indywidualności i wolności, pragnienia niezależności, 

ale i miłości oraz trudów macierzyństwa. Jest autorką kilkudziesięciu powieści i opo-

                                                                   
22 Yokomitsu R., Nichirin, Nichirin: Haru wa basha ni notte, Iwanami Shoten, Tokio 1981. 
23 Anzai A., Himiko kyōran, Himiko kyōran, Kobunsha, Tokio 1991. 
24 Saegusa K., Joō Himiko, Kōdansha, Tokio 1994. 
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wiadań, w których najczęściej pochyla się nad problemem odtworzenia doświadczeń 

osób lub grup zapomnianych przez historię. Jej twórczość nie została do tej pory 

przetłumaczona na inne języki. 

5. Uwodzicielka – Himiko w „Nichirin” Yokomitsu Riichiego 

„Nichirin” opowiada historię Himiko jako księżniczki kraju Umi, która zostaje 

porwana przez księcia wrogiego kraju Nakoku, Nagarę, po tym, jak udziela mu 

gościny mimo niesprzyjającej sytuacji politycznej. Nagara zabija całą rodzinę Himiko 

i jej narzeczonego, po czym zabiera ją na dwór swego ojca. Tam zaś król natychmiast 

zaczyna pałać do Himiko pożądaniem i zamierza zagarnąć ją dla siebie, przez co ginie 

z ręki opętanego obsesją Nagary. W wynikłym zamieszaniu Himiko udaje się zbiec 

z pomocą młodego dworzanina, Kawaro. W trakcie ich podróży z powrotem do Umi, 

Himiko zakochuje się w nim. Wkrótce zostają jednak pochwyceni przez ludzi Yamatai, 

gdy wędrują przez ich tereny. Kawaro zostaje zabity, a Himiko pojmana i zabrana na 

dwór Yamatai. Tam zarówno król Han’ya, jak i jego brat Han’e pragną jej dla siebie. 

Himiko, zmieniona swoimi przejściami, uwodzi Han’e i nakłania go do zabicia brata. 

Wydaje się przekonana, że duch zamordowanego narzeczonego domaga się od niej 

zemsty na Nagarze. Gdy Han’e obejmuje tron, Himiko skłania go do ataku na Nakoku. 

Han’e i Nagara spotykają się w pojedynku i obaj giną od odniesionych ran. Himiko 

klęczy nad ich ciałami, złamana świadomością tego, ile śmierci wywołała, podczas gdy 

wojsko Yamatai zwycięża nad siłami Nakoku. 

Nowela Yokomitsu buduje pomnik tekstowy Himiko jako mimowolnej femme 

fatale. Yokomitsu uczynił Himiko postacią bierną niemal do samego końca. Himiko 

przeżywa kolejne tragedie, nie podejmując własnych działań – nawet ucieczka z dworu 

Nakoku wydarza się tylko dlatego, że Kawaro sam ją proponuje, przejęty losem księż-

niczki. Kiedy zaś wreszcie przerywa tę pasywność i działa (motywowana szaleństwem 

wynikającym z traumy, nieprzemyślanymi decyzjami i własnymi pragnieniami), mani-

pulując Han’e do wykonania dla niej zemsty na Nagarze, ostatecznie przypłaca to 

ogromnym poczuciem winy i bólem. Himiko wydaje się zatem zamknięta w sytuacji 

bez wyjścia, niczym prześladowana fatum postać z greckiej tragedii. 

Choć nie sposób zakładać, że Yokomitsu pisał „Nichirin” we wczesnych latach 20., 

mając na myśli przekaz feministyczny, zastosowany przez niego brak wszelkiego 

dydaktyzmu sprawia, że tekst pozwala współcześnie na feministyczne interpretacje. 

Yokomitsu nie wartościował działań żadnych postaci, wyraźnie pod wpływem popu-

larnego wówczas w Japonii naturalizmu. Jego obiektywne opisy sprawiają, że czytelnik 

może sam podjąć osąd na temat przedstawionych postaci. 

Specyficzne opisy zastosowane przez autora sprawiają także, że piękno i niewin-

ność Himiko znajdują się w znaczącym kontraście z otaczającym ją okrucieństwem 

i brzydotą. Przykład stanowi scena zabicia króla Nakoku przez Nagarę:  

Hitoko no Kami potrącił Nagarę, przechodząc obok z rękoma wyciągniętymi 

ku Himiko. Nagara obnażył miecz i ciął króla w kark. Hitoko no Kami oblał się 

oleistą krwią i upadł na posadzkę. […] W mgnieniu oka po podłodze potoczyły 

się ręce, nogi i głowy z dworskimi fryzami. Polała się gęsta krew25
.  

                                                                   
25 Yokomitsu R., cyt. dz., s. 2016-2017. 



Kapłanka, fanatyczka, uwodzicielka – oblicza królowej Himiko  

w pamięci kulturowej na podstawie wybranej literatury japońskiej 
 

69 
 

Jedynymi pięknymi podmiotami w tekście są Himiko oraz natura, pozostała ludz-

kość i jej działania są zaś opisywane jako odstręczające. Powstaje przez to pewne 

powiązanie między Himiko i naturalnym światem, stojących w kontraście do innych 

ludzi i ich działalności lub wytworów. Yokomitsu podkreśla w ten sposób odmienność 

Himiko i używa jej jako narzędzia do opiewania kobiecego piękna. 

„Nichirin” z pewnością maluje obraz patriarchalnego świata nastawionego przeciwko 

kobiecie i uniemożliwiającego jej otwarte działanie. Himiko musi uciekać się do mani-

pulacji i wykorzystywania swojej urody do uzyskania tego, czego chce. Jej inne cechy 

nie mają znaczenia. Na początku noweli jest ukazana jako ciepła osoba o dobrym sercu 

i silnych zasadach moralnych, kiedy podejmuje we własnym domu zbłąkanego księcia 

Nagarę. Nie ma dla niej znaczenia jego status i pochodzenie. Ostatecznie żałuje jego 

śmierci, nawet po tym, co zrobił Himiko i jej rodzinie. Jednak te cechy nie interesują 

żadnego mężczyzny, którego spotyka. Każdy od razu zaczyna pałać do niej pożądaniem 

i uprzedmiotawia Himiko, uznając ją za swoją własność. 

Himiko pozostaje w cieniu mężczyzn, jednak zmienia sytuację w całym regionie, 

doprowadzając do wojny między Yamatai i Nakoku. Zakończenie noweli sugeruje, że 

Himiko stanie się teraz królową Yamatai i podbitego Nakoku. Sprawia to, że Himiko 

spod pióra Yokomitsu przypomina inne słynne uwodzicielskie władczynie, jak np. 

Kleopatrę. W świetle takiego przedstawienia Himiko, wspomniane przez chińskich 

kronikarzy „uroki” rzucane przez królową Himiko mogą być interpretowane jako urok 

osobisty – czar rzucany przez piękną kobietę na spragnionych jej mężczyzn. 

6. Fanatyczka – Himiko w „Himiko kyōran” Anzai Atsuko 

W opowiadaniu Anzai, Himiko jest zarazem królową kraju Wa, jak i szamanką. 

Radzi się bóstw w ważnych sprawach państwowych, a ludzie szanują ją ze względu na 

jej niezwykłe umiejętności i bliski związek z bogami. W rytuałach pomaga jej Akahime. 

Himiko zwraca się do bóstw, a te odpowiadają jej przez usta pomocnicy dokonującej 

kamigakari, czyli boskiego opętania26
.  

Akcja „Himiko kyōran” zaczyna się, gdy bóstwa odmawiają współpracy i nie chcą 

odpowiedzieć Himiko na pytanie, co uczynić w sprawie zamieszek na granicy z sąsie-

dnim Kuna. Himiko i Akahime odprawiają rytuały od dziesięciu dni, ale bogowie 

milczą. Himiko jest sfrustrowana. Ona sama chce odpowiedzieć na zamieszki siłą 

i stłamsić konflikt w zarodku. Jednak jeden z jej dwóch braci, Kunihiko, stanowiący 

część królewskiej rady, uważa, że są zbyt osłabieni po zeszłorocznej suszy i wielu latach 

pokoju (przez co wojska nie mają dość doświadczenia, by ruszyć do walki). Himiko po 

raz pierwszy spotyka się z odmową wobec swoich żądań. Zgadza się poczekać i poprosić 

bogów o decyzję, ale ci nie odpowiadają na wezwanie. 

Tymczasem dwaj bracia Himiko, Kunihiko i Wakatakehiko, spiskują przeciwko 

niej. Kunihiko przyjmuje propozycję króla Kuna, by usunąć Himiko z tronu i złożyć 

Kuna hołd wasalski w zamian za władzę w Yamatai. Kunihiko wysyła Nunasakiego, 

swego syna, by zgwałcił Akahime – panuje bowiem przekonanie, że jedynie dziewice 

mogą być przedmiotami boskiego opętania. Wakatakehiko chce zaś pozbyć się obojga 

rodzeństwa i osadzić na tronie swoją córkę, Toyo. 

                                                                   
26 Kamigakari – jap. 神懸り, boskie opętanie lub nawiedzenie; rytuał, w którym szaman lub szamanka 

dobrowolnie pozwalają na wstąpienie przez bóstwo w ich ciało w celu komunikacji z nim. 
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Himiko, nieświadoma tych machinacji, przyłapuje Akahime na tym, co interpretuje 

jako schadzkę z Nunasakim, a co jest w istocie gwałtem na Akahime. Każe oboje wy-

chłostać, przekonana, że to seksualna nieczystość Akahime sprawiła, że bogowie się 

od niej odwrócili. Ta okrutna kara na dziewczynie, która była przy Himiko od czasów 

ich dzieciństwa, zostaje bardzo negatywnie odebrana przez ludność Wa. Odwracają się 

od Himiko, sądząc, że straciła przychylność bogów, swój dar, a nawet rozum. 

Przekonana, że jej śmierć jest rychła, Himiko przygotowuje się, by przyjąć ją 

z godnością. Oczekuje na nią w swym królewskim stroju, z regaliami władzy świeckiej 

i duchowej. Jednak żołnierze, którzy do niej przybywają, nie zabijają jej, a popełniają 

na niej grupowy gwałt, odzierając ją ze świętości. Himiko, nie mogąc już być małżonką 

bóstw, zostaje odsunięta od władzy. Wakatakehiko pokonuje Kunihiko w wojnie 

domowej i istotnie osadza na tronie swoją córkę. Himiko umiera oszalała z bólu po 

przeżytej traumie. 

Początkowo pomnik tekstowy tworzony przez Anzai wydaje się przedstawiać fana-

tyczkę, archetypową Złą Królową. Autorka zagłębia się jednak bardziej w opisywaną 

postać, objawiając przed czytelnikiem cykl przemocy, u podstawy którego leży seksizm, 

a który jest napędzany opresyjnym systemem religijnym. Himiko jest fanatyczką reli-

gijną, jednak w tej kategorii mieści się jednocześnie aspekt oprawcy i aspekt ofiary. 

Himiko, wychowana w głębokiej wierze i przekonaniu, że została wybrana przez 

bogów, nie zna niczego innego. Widać to m.in. w następującym cytacie:  

Jako żonie bogów, relacje cielesne z mężczyznami były zabronione Himiko, 

a ona sama nigdy nie czuła z tego powodu żalu. Odrzucała ją sama myśl 

o tym, że jej ciało miałby zbrukać męski dotyk. Bywały jednak momenty, gdy 

jej ciało zdawało się płonąć gorącymi pragnieniami. W takich chwilach 

zasiadała do modłów i uspokajała swe serce
27

.  

Wskazuje to seksualną represję Himiko. Bohaterka odrzuca własne potrzeby i jako 

strategię obronną wydaje się obierać czerpanie przyjemności z odmawiania sobie tego, 

czego pragnie, ze swojej silnej woli. Rytualna czystość jest dla niej źródłem poczucia 

własnej wartości. Tym straszniejsza jest dla niej przemoc seksualna, której zostaje 

poddana. 

Z drugiej strony Himiko karze za seksualność Akahime. Pokazuje to jej zinternali-

zowany seksizm. Można u niej zaobserwować przejawy zarówno tzw. wrogiego 

seksizmu, kiedy częściowo z zazdrości, częściowo z gniewu brutalnie karze Akahime, 

jak i tzw. życzliwego seksizmu – ponieważ Himiko prawdziwie wierzy w wagę 

zachowania rytualnej czystości dla własnego dobra
28

. 

Seksualność, a zwłaszcza trauma wywołana przemocą seksualną, są drugim promi-

nentnym motywem w opowiadaniu. Anzai używa postaci Himiko, by przedstawić ten 

problem. Czyni to bardzo bezpośrednio, opisując okrucieństwo, które spotyka główną 

bohaterkę. Podkreśla także w bardziej symboliczny sposób emocjonalne piętno Himiko:  

                                                                   
27 Anzai A., cyt. dz., s. 17-18. 
28 Wrogi/życzliwy seksizm – ang. benevolent/hostile sexism; terminy stworzone przez Petera Glicka i Susan 

Fiske. Podczas gdy wrogi seksizm objawia się poprzez otwartą wrogość lub nienawiść wobec kobiet, 
życzliwy seksizm obejmuje takie przejawy seksizmu, jak idealizacja lub stereotypizacja kobiet poprzez 

nadawanie im cech widzianych jako pozytywne (np. opiekuńczość) i związane z tym działania widziane jako 

chronienie kobiet (np. odmawianie kobiecie dostępu do niebezpiecznego stanowiska pracy itp.). 
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Kiedy mężczyźni odsunęli się od Himiko, jej włosy były w nieładzie, gdyż 
wypadły z nich grzebyki, sznury korali były rozerwane, a szaty z czerwonego 
jedwabiu rozdarte i owinięte wokół jej ciała niczym wodorosty miru. Jedna 
z jej piersi, o skórze uderzająco białej jak śnieg, była widoczna przez strzępy 
ubrania29

.  

Cytowany opis mówi o zniszczonych regaliach królowej-szamanki. Wspomniane 
elementy stroju, zniszczone przez gwałcicieli, są oznakami sakralnej władzy Himiko, 
będącej rdzeniem jej tożsamości, teraz zniszczonej. 

W ten sposób Himiko w tekście Anzai, staje się jednocześnie produktem seksizmu 
i elementem napędzającego go mechanizmu; ofiarą i oprawcą. Tekst Anzai zgłębia 
działanie systemu, który stworzył Himiko – systemu religijnego – i poddaje go krytyce. 
Postać Himiko pozwala autorce na spojrzenie na religię z kobiecej perspektywy oraz 
na analizę problemów społecznych związanych z religią poprzez narzędzie fikcji histo-
rycznej, a także na odtworzenie wspomnień kulturowych ofiar przemocy seksualnej. 
W tym sensie Himiko staje się narzędziem rekonstrukcyjnej fikcji historycznej, sku-
piającej się na odtwarzaniu i upamiętnianiu osób lub grup społecznych zwykle pomi-
janych przez główny dyskurs historyczny. 

7. Kapłanka – Himiko w „Joō Himiko” Saegusy Kazuko 

Powieść „Joō Himiko” opowiada historię Himiko jako królowej oraz niewidomej 
szamanki (co jest nawiązaniem do japońskiej tradycji itako, niewidomych szamanek). 
Himiko jest traktowana jako krucha i niesamodzielna osoba. Otaczający ją mężczyźni – 
jej brat, Oguna oraz namiestnik, Ikeme – próbują nią manipulować i podejmować 
decyzje za jej plecami. Himiko jest jednak doskonale świadoma ich działań i sama 
wykorzystuje to, że jest niedoceniana, by osiągnąć swoje cele – wszystkie dla dobra 
królestwa.  

Najważniejszym elementem życia Himiko jest duchowość. Posiada niezwykłe moce, 
pozwalające jej przenosić się do świata duchów, rozmawiać ze zmarłymi i z bóstwami 
oraz doświadcza proroczych wizji. Jedna z tych wizji prowadzi do tego, że Himiko 
celowo zachodzi w ciążę z Ikeme, a następnie wybiera się na daleką pielgrzymkę, aby 
urodzić swą córkę w świętym miejscu.  

Himiko umiera podczas porodu, jednak jej ostatnim życzeniem jest, aby nikt nie 
dowiedział się o jej śmierci. Taka informacja doprowadziłaby do destabilizacji w re-
gionie i rozlewu krwi. Dlatego też Ikeme decyduje się zachować śmierć królowej 
w sekrecie do czasu, aż jej córka, Iyo, będzie dostatecznie dojrzała, by objąć tron.  

Saegusa Kazuko skupia się na duchowości Himiko. W przeciwieństwie do Anzai, 
nie krytykuje religii, a raczej nadaje jej feministycznego aspektu. Pomnik tekstowy, jaki 
buduje dla Himiko, to monument Kapłanki, silnie osadzony w archetypie Wielkiej 
Matki.  

W powieści widoczne są elementy feministycznego nurtu Bogini, związanego 
z konceptem prehistorycznego matriarchatu. Nurt związany z kultem Bogini pojawił się 
w feminizmie w drugiej połowie XX wieku i jest związany z mitem prehistorycznego 
matriarchatu, który z kolei wywodzi się głównie z teorii Ericha Fromma. Mit matriar-
chatu głosi, iż w czasach prehistorycznych większość społeczeństw była rządzona 
przez kobiety, których status wywodził się przede wszystkim z tego, co było wtedy po-

                                                                   
29 Anzai A., cyt. dz., s. 30. 
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strzegane jako ich boska moc tworzenia życia
30

. Fromm uważał, że zmiana z matriar-
chatu w patriarchat odbyła się ku szkodzie ludzkości, ponieważ miłość i współczucie 
zdominowanego przez kobiety społeczeństwa zostały zastąpione przez agresję i lęk

31
. 

Zwolennicy tej teorii często uważają, że akceptacja matriarchalnej historii ludzkości 
może przynieść harmonię płci, pokój oraz ekologiczną równowagę. Duchowy aspekt 
teorii matriarchatu wyjaśnia bolesne dla jej zwolenników aspekty teraźniejszości, jak 
np. pochodzenie seksizmu, a także pozwala na odczuwanie połączenia z dawną świet-
nością i daje nadzieję na lepszą przyszłość

32
.  

Nie istnieją jednak żadne dowody na tak szeroko rozprzestrzeniony matriarchat. 
Z pewnością istniały społeczności rządzone przez kobiety, jednak nie można uznać 
globalnego matriarchatu za fakt. Wiele feministek krytykuje budowanie mitu prehisto-
rycznego matriarchatu jako apolityczny eskapizm i nieproduktywny utopianizm, który 
prowadzi do stereotypizacji obu płci i tym samym jest szkodliwy dla postępu

33
. 

Saegusa wyraźnie sięga do tych teorii. Kobiecość Himiko jest ukazana jako święta. 
Płyną z niej jej moce, jej niezwykłość. Akty seksualne są ukazane jako boskie, a naro-
dziny córki Himiko jako cud życia. W tekście kilkukrotnie pojawiają się słowa: Himiko 
nie jest kobietą. Jest kapłanką34

, wynoszące ją ponad zwykłe człowieczeństwo.  
Postać Himiko jest przedstawiona w silnym kontraście z męskimi bohaterami po-

wieści. Wszyscy mężczyźni wokół niej odznaczają się egoizmem, próbując wyko-
rzystać Himiko, uprzedmiatawiając ją i podejmując za nią decyzje. Himiko początkowo 
znosi z ich strony wiele różnego rodzaju krzywd, począwszy od bycia wykorzystywaną 
jako marionetka polityczna, przez lekceważenie jej autonomii cielesnej czy inte-
lektualnej, po faktyczną przemoc seksualną (gdy ma dziesięć lat, goszczony na dworze 
król kraju Nakoku próbuje ją zgwałcić). Ponadto męskie postaci nie mają dostępu do 
duchowości. Jedynie kobiety są kapłankami, mężczyznom zaś nie wolno nawet wcho-
dzić do pomieszczenia z ołtarzem: – To ołtarz! – zawołała ostro Chijime. – Żadnemu 
mężczyźnie nie wolno tu wchodzić!35

.  
Saegusa używa znanych faktów na temat Himiko, ale modyfikuje je w celu przed-

stawienia Himiko jako awatara Bogini prehistorycznego matriarchatu w Japonii. Tekst 
powieści przechodzi od jednej przypominającej mit sceny do kolejnej (Himiko ma 
wiele wizji, m.in. wizję samej siebie jako morza i boskiego zapłodnienia, przeprowadza 
znane z japońskiej mitologii rytuały itp.). Zawarte pomiędzy nimi dialogi i wydarzenia 
budują tekst i stanowią przejścia między tymi scenami, jednak to one stanowią najistot-
niejszą jego część. Autorka tworzy nie historię Himiko, ale mit Himiko, zaliczając ją 
do panteonu Bogiń oraz pocztu słynnych królowych, tym samym czyniąc ją częścią 
feministycznej mitologii Japonii. Podkreśla to także fakt, iż w powieści nazwiskiem 
Himiko jest Yamato – to samo nosi japoński ród cesarski. Saegusa sugeruje w ten 
sposób, że Cesarstwo Japońskie pochodzi właśnie od Himiko, od królowej-kapłanki. Jest 
to swego rodzaju wymyślona tradycja Himiko jako ikony feministycznej duchowości. 

                                                                   
30 Eller C., The Myth of Matriarchal Prehistory: Why an Invented Past Won't Give Women a Future, Beacon 
Press, Boston 2001, s. 3. 
31 Greisman H., Matriarchate as Utopia, Myth and Social Theory, Sociology, 15/3 (1981), s. 325-326. 
32 Eller C., cyt. dz., s. 3-5. 
33 Rountree K., The Politics of the Goddess: Feminist Spirituality and the Essentialism Debate, Social 
Analysis: The International Journal of Anthropology, 24/2 (1999), s. 138. 
34 Saegusa K., cyt. dz., s. 99. 
35 Tamże, cyt. dz., s. 109. 
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8. Wspomnienie Himiko – wpływ postaci na pamięć kulturową 

Trzy powyższe wizerunki Himiko składają się na niemal kubistyczny pomnik 

tekstowy – monument o wielu aspektach, ale wciąż przedstawiający wyraźnie jedną 

osobę. Wszyscy analizowani autorzy przedstawiają Himiko jako królową, nie omiesz-

kując jednak podkreślić trudów sprawowania władzy przez kobietę. Wszystkie trzy 

wersje Himiko borykają się z przeszkodami patriarchalnego świata. Każda stoi w wy-

raźnym kontraście z otaczającymi ją mężczyznami, a także jest ofiarą przemocy sek-

sualnej, przez co staje się narzędziem krytyki seksizmu i patriarchalnego społeczeń-

stwa. 

Drugim istotnym elementem okazuje się jej związek z religią. Choć w tekście 

„Nichirin” Himiko nie jest kapłanką, jej przekonanie o tym, że rozmawia z duchem 

zmarłego narzeczonego, nadal wiąże ją z aspektem szamaństwa, jakim jest pośredni-

czenie między żywymi i umarłymi. Yokomitsu nie skupia się na tym elemencie, ale 

jest on niezwykle silny w dwóch pozostałych tekstach. Zarówno Anzai, jak i Saegusa 

piszą o duchowości, chociaż obie autorki podchodzą do niej zupełnie inaczej. Anzai 

poddaje religię surowej krytyce i ją odrzuca, natomiast Saegusa tworzy jej własną 

wersję i w ten sposób „odzyskuje” duchowość dla kobiet, zmieniając ją z opresyjnego 

systemu na metodę uczczenia kobiecości. 

Słowa Ann Rigney zwracają uwagę na inne aspekty pamięci kulturowej, niż samo 

uwiecznianie:  

[…] i co być może istotniejsze, teksty literackie grają rolę we wzbudzaniu 

zainteresowania historią, która nie należy do nas samych, historią grup, 

z którymi się nie identyfikujemy. Sugeruje to wagę dostrzegania tekstów lite-

rackich nie tylko jako kanałów zasilania pewnych tradycji upamiętniających, 

ale też jako źródła nowych tradycji i sposoby na poszerzanie horyzontów tego, 

co uważamy za własne dziedzictwo36
.  

Jest to szczególnie istotne w kontekście Himiko, unikatowej postaci w poczcie 

słynnych królowych. Jak wynika z analizy „Nichirin”, „Himiko kyōran” i „Joō 

Himiko”, Himiko staje się uosobieniem ofiary seksistowskiego systemu, ale także 

kobiety uduchowionej, związanej z boskością. Dzięki temu katalog wzorców kulturo-

wych podobnych postaci się poszerza i wzbogaca literacką (i nie tylko) tradycję. Ma to 

wielkie znaczenie z perspektywy teorii symbolicznej anihilacji
37

. Wspomnienie kultu-

rowe Himiko jako kobiety u władzy, a zwłaszcza kobiety u władzy w sferze sakralnej, 

może mieć pozytywny wpływ na kobiety, pozwalając im identyfikować się z nią, 

znajdować w niej wzorzec do naśladowania lub inspirację. Kapłanka, fanatyczka czy 

uwodzicielka – Himiko w każdym swoim aspekcie pozostaje rozpoznawalną postacią 

o silnym wpływie na pamięć kulturową. 

  

                                                                   
36 Rigney A., cyt. dz., s. 389. 
37 Symboliczna anihilacja – zjawisko, gdy brak postaci przypominających odbiorcy samego siebie sugeruje 

mu, że jest nieistotny, a pejoratywne przedstawienia podobnych do niego postaci uczy go, że posiada 
negatywne. Przykładem symbolicznej anihilacji jest nieproporcjonalna rzadkość ciemnoskórych postaci 

w programach animowanych dla dzieci, sprawiająca, że ciemnoskórzy odbiorcy tych programów nie znajdują 

w nich bohaterów, z którymi mogą się identyfikować. 
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Kapłanka, fanatyczka, uwodzicielka – oblicza królowej Himiko w pamięci 

kulturowej na podstawie wybranej literatury japońskiej 

Streszczenie 
Rozdział „Kapłanka, fanatyczka, uwodzicielka – oblicza królowej Himiko w pamięci kulturowej na pod-

stawie wybranej literatury japońskiej” poddaje analizie trzy teksty literatury japońskiej: „Nichirin” („Krąg 

Słoneczny”) Yokomitsu, „Himiko kyōran” („Szaleństwo Himiko”) Anzai Atsuko oraz „Joō Himiko” 

(„Królowa Himiko”) Saegusy Kazuko. Rozdział wstępnie przedstawia koncepty pamięci kulturowej 
i pomników tekstowych, a następnie postać historycznej Himiko, wymieniając znane fakty na temat jej 

życia oraz dotyczące jej popularne teorie. Opisuje bogactwo traktującej o niej fikcji. Przedstawione zostają 

sylwetki analizowanych autorów, zwłaszcza w kontekście ich wpływu na literaturę japońską. Analiza 

tekstów ukazuje, jak w wybranych tekstach budowane są pomniki tekstowe historycznej postaci Himiko 



Kapłanka, fanatyczka, uwodzicielka – oblicza królowej Himiko  

w pamięci kulturowej na podstawie wybranej literatury japońskiej 
 

75 
 

oraz jaki mają wpływ na pamięć kulturową. Celem jest zbadanie tego, jak postać, o której stosunkowo 

niewiele wiadomo, jest interpretowana i używana przez różnych autorów do przekazywania różnych 

znaczeń i jak w związku z tym wpływa na kulturę. W analizie używane są interdyscyplinarne metody 
krytyki feministycznej oraz idee krytyki fikcji historycznej oraz nauk społecznych. Wynika z niej, że choć 

przedstawienia Himiko są różnorodne, łączą je wyraźne wspólne elementy podstawowe kształtujące pamięć 

kulturową. Himiko jest używana przez autorów do zgłębiania tematyki traumy seksualnej, patriarchalnego 

społeczeństwa oraz religii, zwłaszcza religii w kontekście kobiecości. Przedstawienia Himiko poszerzają 
katalog podobnych postaci kobiet u władzy o wyjątkowy archetyp kobiety u władzy duchowej. Zapobie-

gają symbolicznej anihilacji kobiet w religii oraz ofiar przemocy seksualnej.  

Słowa kluczowe: Himiko, przemoc seksualna, literatura japońska, religia 
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Justyna Szczygieł
1
 

Wątki maryjne w twórczości Ludwika Maadera
2
 

1. Wstęp 

Ludwik Maader, jeden z najważniejszych kompozytorów muzyki religijnej w Polsce 

w ostatniej ćwierci XVIII wieku, znaczną część swej twórczości związał z tematyką 

maryjną. W niniejszym artykule pragniemy ukazać, jaki wpływ na ten stan rzeczy miały 

fakty z jego biografii. 

O wczesnej młodości Ludwika Maadera wiemy bardzo niewiele. Pochodził z Moraw, 

urodził się około 1763 roku
3
 i początkowo związał się z kapelą przy kościele Oczysz-

czenia Najświętszej Marii Panny w Dubie nad Moravou, w której zdobył umiejętność 

gry na skrzypcach oraz prawdopodobnie wykształcił warsztat kompozytorski. W wieku 

21 lat przyjechał na Jasną Górę, gdzie objął stanowisko kapelmistrza paulińskiego 

zespołu muzycznego. Pracował w nim 14 lat aż do roku 1798, kiedy nagle umarł
4
. 

2. Dub – ośrodek kultu maryjnego na Morawach 

Nie wiemy, w jaki sposób Maader trafił do Dubu nad Moravou. Ta mała miejsco-

wość położona niedaleko Ołomuńca, może się poszczycić długą historią, bowiem po 

raz pierwszy w archiwalnych metrykach została wspomniana już w 1031 roku
5
. W XIII 

wieku została włączona do majątku ołomunieckiego biskupa Roberta. Pierwotnie 

wybudowano tam niewielki kościół, który zniszczyli husyci na początku XV wieku, 

natomiast około 1470 roku wzniesiono nową świątynię pod wezwaniem Wszystkich 

Świętych. W XVIII wieku kościół ten poświęcono Oczyszczeniu Marii Panny co wią-

zało się ze sprowadzeniem do Dubu cudownego obrazu Matki Bożej, obecnie umiesz-

czonego w ołtarzu głównym
6
. Cudowny obraz przyciągał liczne rzesze wiernych

7
, 

                                                                   
1 justyna.rusnok@gmail.com, Instytut Muzykologii, Wydział Historyczny, Uniwersytet Jagielloński 

w Krakowie. 
2 Niniejszy artykuł wykorzystuje fragment (w zmienionej wersji) pracy magisterskiej napisanej w 2014 roku 

pod kierunkiem prof. dr hab. Zofii Dobrzańskiej-Fabiańskiej w Instytucie Muzykologii Uniwersytetu 

Jagiellońskiego. 
3 Informację o przybliżonej dacie urodzenia czerpiemy z wpisu w Annalium Ordinis S. Pauli, s. 364. Zob. 
cytat poniżej i przypis 16. 
4 Tamże. Dotychczasowe rezultaty badań nad biografią i twórczością Maadera zaprezentowano w nastę-

pujących pracach: Fridrich A., Wokalno-instrumentalna twórczość Ludwika Maadera zachowana w archi-

wum na Jasnej Górze w Częstochowie, maszynopis pracy magisterskiej, Akademia Muzyczna im. S. Mo-

niuszki w Gdańsku 1983; Podejko P., Kapela wokalno-instrumentalna na Jasnej Górze, Polskie Wydaw-

nictwo Muzyczne, Kraków 1977; Maader L., Arie, wyd. Piotr Kołodziej, wstęp Patalas A., Częstochowa-

Kraków 2008, Muzyka Jasnogórska/Musica Claromontana, 9; Mądry A., Barok. Część druga 1697-1795: 

Muzyka religijna i jej barokowy modus operandi, „Historia Muzyki Polskiej”, Sutkowski Edition Warsaw, 
Warszawa 2013. 
5 Przedstawione informacje o historii Dubu oraz kościoła Oczyszczenia Marii Panny zaczerpnięto przede 

wszystkim z pracy magisterskiej Jindřicha Peřiny, Historie a katalog farní knihovny v Dubě nad Moravou, 

Univerzita Palackeho, Fakulta filozoficka, Olomouc 2007. 
6 Źródła podają, iż obraz znalazła w okolicach Dubu dziewczynka, która następnie go ukryła. W nocy 

zajaśniał on niespotykanym blaskiem i od tego momentu zyskał miano cudownego. Po krótkim pobycie 

w kościele św. Wacława w Ołomuńcu, obraz na powrót trafił do Dubu, co miało miejsce w 1727 roku. 

mailto:justyna.rusnok@gmail.com
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w związku z tym ufundowano nowy, bardzo okazały i bogato wyposażony kościół 

(budowany w latach 1734-1756). Niestety w 1782 roku ogień strawił dwie jego wieże, 

później odbudowane. Wraz z rozwojem kultu maryjnego rozwijało się również życie 

muzyczne. Największy jego rozkwit przypada na lata 60., 70. i 80. XVIII stulecia
8
. 

Przy kościele działała niewielka kapela wokalno-instrumentalna, w której Maader 

początkowo śpiewał, a później grał na skrzypcach
9
. Ze względu na charakter kultu 

sprawowanego w omawianej świątyni, kompozycje maryjne stały się istotną częścią 

repertuaru kapeli dubskiej. Dowodem na to są zachowane kompozycje autorstwa Jana 

Kopsa, kapłana działającego w Dubie za czasów bytności tam Maadera. Kops urodził 

się w 1738 roku w Šternberku na Morawach. W wieku 24 lat został wyświęcony na 

księdza i początkowo działał w okolicach Přerova. Przybył on do sanktuarium w Dubie 

w 1767 roku, gdy kapelmistrzem był Pavel Petr Benda. Po śmierci Bendy to właśnie 

Kops przejął opiekę nad zbiorem muzycznym. Nie tylko uporządkował kolekcję nale-

żącą do kapeli, tj. opieczętował, pogrupował i częściowo dopisał nowe karty tytułowe, 

ale dodatkowo wzbogacił zbiór o muzykalia z własnego majątku. Utrzymywał także 

szerokie kontakty z różnymi kościołami i klasztorami ołomunieckimi, sprowadzając 

stamtąd nowy repertuar dla kapeli dubskiej
10

. Pozostawił po sobie około dwudziestu 

kompozycji, wśród których dominują kompozycje maryjne, np. „Ave Regina” czy 

„Alma Redemptoris mater”
11

. Można przypuszczać, że powstawały one – przynajmniej 

częściowo – w związku z maryjnym charakterem dubskiego sanktuarium. Gdy czterna-

stoletni Ludwik Maader trafił do kapeli w Dubie, z pewnością poddał się atmosferze 

związanej z kultem Maryi. Będąc w późniejszych latach muzykiem kapeli jasnogórskiej, 

określany był przez tamtejszych paulinów jako „czciciel Maryi” czy też człowiek 

dbający o „należytą cześć Matki Boskiej”
12

. Niewykluczone, że Maader, będąc w Dubie, 

komponował już jakieś utwory, które jednak nie zachowały się do naszych czasów. 

Swoją aktywność kompozytorską w pełni rozwinął podczas pobytu na Jasnej Górze. 

3. Jasna Góra – centrum duchowości maryjnej w Polsce 

Nie wiadomo, dlaczego Maader zmienił miejsce działalności, można jednak przy-

puszczać, że Jasna Góra jako ważny ośrodek muzyczny, a zarazem centrum pielgrzym-

kowe związane z kultem maryjnym, podobnie jak Dub, przyciągało możliwością 

rozwoju muzycznego oraz dobrej pracy. Artysta przywiózł ze sobą kilka utworów 

                                                                   
7 Proboszcz Josef Zháněl w latach trzydziestych XVIII wieku odnotował następującą liczbę pielgrzymek: 

w roku 1730 – 17, 1731 – 22, 1732 – 23, 1733 – 25, 1734 – 28, 1735 – 20, 1736 – 18, 1737 – 21, 1738 – 25, 

1739 – 22, 1740 – 23; od 6 kwietnia do 7 września 1739 wizerunek zobaczyły 34 tysiące osób. Zob. Jindřich 

Peřina, Historie…, dz. cyt., s. 11. 
8 Z wymienionego wyżej okresu pochodzi szereg rękopisów muzycznych obecnie przechowywanych 

w Morawskim Zemskim Muzeum w Brnie. Zob. Strakova T., K hudebni minulosti Dubu u Olomouce, „Acta 
Musei Moravie” 53/54, Brno 1968/1969, s. 5-28. 
9 Strakova T., dz. cyt., s. 11. 
10 Zob. Strakova T., dz. cyt., s. 14-15. 
11 Sygnatury dzieł maryjnych Kopsa: CZ-Bm A 14580, CZ-Bm A 14583, Cz-Bm A 14701, Cz-Bm A 14697, 
Cz-Bm A 14702, Cz-Bm A 14696, Cz-Bm A 14700, Cz-Bm A 14704, Cz-Bm A 14695, Cz-Bm A 14705, 

Cz-Bm A 14698, Cz-Bm A 14699, Cz-Bm A 14703, Cz-Bm A 14579, Cz-Bm A 14975. 
12 Zob. Przypis 14. 
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innych autorów, pierwotnie przeznaczonych dla kapeli w Dubie, zawierających notę 

proweniencyjną pro Choro Mariano Dubensi13
. 

Do Częstochowy Ludwik Maader przyjechał w drugim kwartale 1784 roku i objął 

od razu stanowisko kapelmistrza zespołu jasnogórskiego, które pełnił przez kolejne 

czternaście lat. Był postacią szanowaną przez zakonników, o czym świadczą wpisy 

w księgach rachunkowych określające jego pozycję, np. musicus primarius, musicus 

figurali promario, Primigerus Capelista. Dyrygentura Maadera była jedną z najdłuż-

szych w dziejach kapeli. W rocznikach klasztornych Maader został scharakteryzowany 

jako wielki czciciel Matki Boskiej: 

Ludwik Maader, z pochodzenia Morawianin, muzyk wirtuoz, drogi wszystkim 

ze względu na wierne wypełnianie obowiązków, troskę o cześć względem Matki 

Bożej przez lat 14, spokojny, cichy i ułożony, niech będzie dołączony do [tego] 

spisu naszych braci14, ponieważ – jak pobożnie sądzimy – został z nimi złączony 

w wieczności ten, który z nimi jadał okruszyny z chleba Chrystusowego 

z Nazareńskiego Stołu, jednak nie tyle pracując dla „dziennego denara” [czyli 

zapłaty], ile dla szerzenia niebiańskiej chwały, czciciel Maryi, tutaj polecany 

jest przynajmniej pobożnym westchnieniom, gdyż ostatni dzień swego życia 

zamknął w obrębie twierdzy jasnogórskiej 25 października, mając lat około 35, 

od początku [= od dawna] chory na groźne rozluźnienie żołądka, nagle [umie-

rając], czego nie mógł uniknąć, spoczął na cmentarzu św. Rocha z należnym 

mu pochówkiem i oczekuje na szczęśliwe zmartwychwstanie umarłych, do 

czasu straszliwego i budzącego trwogę wezwania: Powstańcie umarli15
. 

  

                                                                   
13 Znajdują się obecnie w archiwum jasnogórskim pod sygnaturami: PL-CZ II-270, PL-CZ III-416, PL-CZ  

II-327, PL-CZ II-158. Utwór o sygnaturze PL-CZ II-122 nie posiada adnotacji proweniencyjnej, jednak jego 
autorem jest Jan Kops. Warto także dodać, iż w zbiorach dubskich znalazło się kilka rękopisów z adnotacją 

Chori Gradicensis. Jak podaje Strakova, są to utwory należące do chóru działającego przy klasztorze 

Hradisko u Olomouce. Na Jasnej Górze obecnie mamy pięć kompozycji pochodzących z Hradiska. Możliwe, 

że zostały one przywiezione z Dubu przez Maadera, wszystkie noszą daty poprzedzające rok 1784, a zapisano 

je przed przyjazdem Ludwika do Polski. Są to następujące sygnatury: PL-CZ III-398, PL-CZ III-444, PL-CZ 

II-185, PL-CZ III-164, PL-CZ III-290. Więcej informacji na temat muzyki w klasztorze Hradisko można 

przeczytać w artykule: Jiří Sehnal, Hudba v premonstrátském klášteře Hradisko u Olomouce v letech 1693-

1739, „Časopis Moravského musea” 76 (1991), s. 185-225. 
14 [Pod koniec opisu wydarzeń każdego roku autor pisał o zmarłych w danym roku zakonnikach – D.C.] 
15 Informacja na temat zgonu Ludwika Maadera została spisana w: Annalium Ordinis S. Pauli primi Eremitae 

Volumen Quartum Memorabilibuseventibus ab Anno 1783 amp; Sortibus variis Refertum opera P. Bona-

venturae Meress eiusdem Ordinis Monasterii Novitiatus ad S. Barbaram V. et M. Częstochoviae Priorem S.T. 
D. &amp; successive Congestum, Archiwum OO. Paulinów na Jasnej Górze, rękopis o sygnaturze AJG 542, 

s. 364: Ludovicus Maader gente Moravus musicus virtuosus, ob sua fidelissima obsequia, devotionem Matri 

Beatissimae per 14. annos impensam, paccatus, silentiosus et omnibus moribus suis compositis charus, esto 

alienus a sylabo Fratrum nostrorum; quia tamen illis (ut pie supponitur) in felici aeternitate associatus, qui 
hic eiusdem panis Christi micas de mensa Nazarea emerebat, non tam ex denario diurno, quam laudis 

caelitum promovendae, Cultor Marianus, ideo hic saltem pio suspirio requiei aeternae commendatur, qui 

diem ultimum clausit intra muros Fortalitii Claromontani 25 octobris annorum circiter 35. dum fuisset 

omnibus Sacramentis provisus resolutionem ventriculi periculosam moź ad initium, fore non evitaturus ad 
Sanctum Rochum sepultura competentissima donatus expectat beatam exhomologeos reasumptionem ad illud 

terrificum semper Hieronimo et nobis aeque pavendum: Surgite mortui. Tłumaczenie na język polski: 

o. Dariusz Cichor (OSPPE).  
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4. Twórczość zachowane dzieła kapelmistrza o tematyce maryjnej 

Przywiązanie Maadera do Matki Boskiej uwidacznia się także w jego kompo-

zycjach muzycznych, ponieważ niemal połowa z obecnie zachowanych poświęcona 

została Maryi Pannie. Warto dodać, że w gronie kompozycji jasnogórskich
16

 dzieła 

maryjne tworzą dużą grupę, którą Maader jeszcze poszerza. Zachowany dorobek 

kapelmistrza obejmuje utwory zgromadzone: 1) w Archiwum Jasnogórskim (porównaj 

tab. 1), 2) obecnie przechowywane w różnych archiwach oraz bibliotekach dysponują-

cych zbiorami po innych kapelach klasztornych i kościelnych. Do dziś wszystkie te 

utwory zachowały się w formie rękopisów. Wydaje się oczywiste, że zachowane dzieła 

Maadera pisane były w pierwszym rzędzie z myślą o kapeli jasnogórskiej, natomiast 

do innych zespołów muzycznych trafiały dzięki licznym kontaktom, jakie utrzymywały 

one z Jasną Górą. 

Tabela 1. Kompozycje maryjne Maadera zgromadzone w Archiwum OO. Paulinów na Jasnej Górze 

Tytuł  Obsada Data powstania 

rękopisu 

Sygnatura  

w bazie RISM 

Rorate ex D CATB, Vn I, Vn II, Ob I, Ob II, 

Clno I, Clno II, Timp 

17 XII 1784 PL-CZ III-453 

Mittit ad Virginem CATB, Vn I, Vn II, Fl I, Fl II, Ob 

I, Ob II, Org concertato 

1789 PL-CZ III-448 

Litaniae loretanae 

in C 

CATB, Vn I, Vn II, Clno I, Clno 

II, Org 

22 VI 1786 PL-CZ II-154 

Litaniae ex D CATB, Vn I, Vn II, Clno I, Clno 

II, Org 

25 IX 1784 PL-CZ II-152 

Offertorium de B. 

V. M. Ex A, Ave 

virgo gratiosa 

CATB, Vn I, Vn II, Clno I, Clno 

II, Org 

nieznana PL-CZ III-449 

Salve Regina in G CATB, Vn I, Vn II, Clno I, Clno 

II, Org 

22 VI 1786 PL-CZ II-154 

Salve Regina in D CATB, Vn I, Vn II, Ob I, Ob II, 

Cor I, Cor II, Vlne, Org 

25 IX 1784 PL-CZ II-152 

Aria in D, Ave 

mundis spes Maria 

B, Vn I, Vn II, Fl I, Fl II, Clno I, 

Clno II, Cor I, Cor II, Vla, Vlne, 

Timp 

nieznana PL-CZ III-452 

W dorobku maryjnym Maadera znalazły się zarówno kompozycje tworzone do 

często wykorzystywanych tekstów, jak i tych mniej znanych. Do pierwszego typu zali-

czają się dwie litanie loretańskie przeznaczone na czterogłosowy zespół wokalny oraz 

bardzo typowy ówcześnie zestaw instrumentów: dwoje skrzypiec, dwie trąbki clarino 

oraz organy. Na Jasnej Górze, w kaplicy przed obrazem Czarnej Madonny modlitwy te 

                                                                   
16 Są to między innymi litanie loretańskie, antyfony maryjne, motety, arie. Zob. P. Podejko, dz. cyt., s. 115.  
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rozbrzmiewały w postaci chorałowej, ale także bardzo często w wokalno-instrumen-

talnym opracowaniu. Owe długie teksty zostały przez Maadera potraktowane w sposób 

zwięzły, z zastosowaniem homorytmii i politekstowości. Antyfona maryjna „Salve 

Regina”, którą kapelmistrz jasnogórski opracował dwukrotnie (w tonacjach G-dur  

i D-dur), była bardzo często łączona z litaniami
17

 oraz mszami Requiem, odprawianymi 

przy okazji pogrzebów lub liturgii rocznicowych w intencji zmarłych
18

. Charaktery-

styczne dla jasnogórskiej tradycji liturgiczno-muzycznej jest opracowanie jako pewnej 

całości introitu „Rorate coeli” oraz sekwencji „Mittit ad virginem”, które wykonywano 

w czasie Adwentu
19
. Do mniej znanych tekstów maryjnych należy offertorium „Ave 

virgo gratiosa”, wykonywane w trakcie liturgii mszalnej, obsadowo identyczne z kom-

pozycjami do słów litanii loretańskiej. Na szczególną uwagę zasługuje jedyna aria 

solowa Maadera, „Ave mundi spes Maria”, charakteryzująca się szczególnie kunsz-

townym opracowaniem muzycznym. Jej rękopis zachował się nie tylko na Jasnej Górze, 

ale także w Archiwum Prowincji oo. Dominikanów w Krakowie. Pochodzi on z 1817 

roku i spisany został przez Wojciecha Gruszkowskiego w Pławnie dla kapeli działa-

jącej przy dominikańskim sanktuarium maryjnym w Gidlach (obok Pławna). Utwór ten 

najprawdopodobniej został odpisany ze źródła jasnogórskiego dla kapeli gidelskiej
20

. 

4.1. „Aria in D Ave mundi spes Maria” 

Zgodnie z tradycją jasnogórską, arie lub inne drobne utwory, były wykonywane 

podczas mszy w miejsce graduału, offertorium bądź komunii. Omawiany utwór prze-

znaczony został na bas solowy z towarzyszeniem bogatej obsady instrumentalnej (prócz 

smyczków rozbrzmiewają pary fletów, obojów, trąbek i rogów, a także kotły), co 

wskazuje na uroczysty charakter dzieła – żadna inna kompozycja Maadera określona 

terminem „aria” nie jest tak rozbudowana zarówno pod względem instrumentarium, 

jak i formy. Tekst „Arii in D” to krótka sekwencja wychwalająca Maryję. Składa się 

z sześciu wersów o rymach aa bb cc.  

Tekst:  

Ave mundi spes Maria,  Witaj Nadziejo świata Maryjo 

Ave mitis, ave pia,  Witaj cicha, witaj miłościwa 

                                                                   
17 Dwa autografy Maadera, o sygnaturach PL-CZ II-154 i PL-CZ II-152, zawierają zarówno opracowanie 

litanii, jak i antyfony, co świadczy o ich wspólnym funkcjonowaniu w obrębie danego nabożeństwa, a także 

dowodzi, że oba śpiewy stanowiły pewną muzyczną całość w zamyśle kompozytora. W archiwum jasno-
górskim zachowała się także druga „Litania in D” określona pierwotnie jako anonimowa, a następnie 

(późniejszy dopisek na karcie tytułowej) jako dzieło Maadera. Ten sam utwór, pozbawiony jednak partii 

dwóch obojów, przechowywany w Bibliotece Opactwa Cystersów w Krzeszowie (jako „Lytania in D”), 

sygnowany jest nazwiskiem Karla Dittersa von Dittersdorfa. Autorstwo to potwierdza rękopis o sygnaturze 

CZ-PELmv 12507, przechowywany w kościele świętego Bartłomieja w Pelhřimovie (Czechy). 
18 W rękopisie gidelskim zawierającym „Requiem in Es” Ludwika Maadera pojawia się drugi utwór: „Salve 

Regina”, który tworzy całość muzyczną w połączeniu z mszą żałobną. Zobacz więcej: Szczygieł J., Trzy 

rękopisy requiem in Es Ludwika Maadera, Kwartalnik Młodych Muzykologów UJ, 3 (26) 2015, s. 23-43. 
19 Wspomniana sekwencja mogła być także wykonywana w połączeniu z „Salve Regina”, co sugeruje dodany 

tekst w rękopisie PL-CZ III-448. Zob.: Pośpiech R., Introit ‘Rorate coeli’ i sekwencja ‘Mittit ad Virginem’ 

w XVIII-wiecznej tradycji muzycznej Jasnej Góry, „Liturgia Sacra” 15 (2009 nr 2), s. 381-408. Jako drugi 

tekst „Salve Regina” pojawiła się także w arii o sygnaturze PL-CZ I-85. 
20 O muzycznych kontaktach klasztorów gidelskiej i jasnogórskiego zob. Jochymczyk M., Repertuar kapeli 

oo. Dominikanów w Gidlach w świetle aktualnych badań, [w:] Życie muzyczne w klasztorach dominikańskich 

w dawnej Rzeczpospolitej, red. A. Patalas, Kraków 2016, s. 107-110. 
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Ave charitate plena,  Witaj miłością napełniona 

Virgo dulcis et serena,  Dziewico słodka I łaskawa 

Eja Rosa sine spina,  O Różo bez kolców, 

Peccatorum medicina.  Lekarstwo grzeszników21.  

Kompozycja Maadera składa się z siedmiu odcinków – trzech instrumentalnych 

i czterech wokalno-instrumentalnych (por. tab. 2). Poszczególne pary wersów sekwencji 

ujęte zostały w trzy odcinki wokalno-instrumentalne – a’, b i d, a dodatkowo pierwszy 

wers ostatniej pary został powtórzony w odcinku e. Po wersie czwartym kompozytor 

wprowadził wewnętrzny odcinek instrumentalny c, którego umiejscowienie podkreśla 

podział logiczny tekstu słownego. Dwie pary wersów – pierwsza i druga – zostały od 

trzeciej oddzielone odcinkiem instrumentalnym c. Utwór uzyskał budowę ramową, 

gdyż podniosły wstęp instrumentalny (odcinek a) powtórzony został w nieco zmody-

fikowanej postaci na końcu utworu. Charakterystyczne dla budowy kompozycji jest 

kończenie prawie wszystkich odcinków przez instrumenty w obsadzie tutti. 

Tabela 2. Ogólne cechy budowy arii L. Maadera „Ave mundi spes Maria” 

Odcinek Tekst Obsada Faktura Plan tonalny Takty 

a - Fl I, Fl II, Ob I, Ob 

II, Cor I, Cor II, Clno 

I, Clno II, Timp, Vn 

I, Vn II, Vla, Vlne 

Dominująca partia 

smyczków/ 

Realizacja melodii 

przez skrzypce i dęte 

D 1-48 

a’ Ave mundi 

spes Maria, 

ave mitis, 

ave pia 

Fl I, Fl II, Ob I, Ob 

II, Cor I, Cor II, Clno 

I, Clno II, Timp, Vn 

I, Vn II, Vla, B, Vlne 

Koncertowa partia 

solowa – faktura 

koncertowa/ 

dominująca partia 

dętych 

D 49-62 

b Ave charitate 

plena, virgo 

dulcis et 

serena 

Fl I, Fl II, Ob I, Ob 

II, Cor I, Cor II, Clno 

I, Clno II, Timp, Vn 

I, Vn II, Vla, B, Vlne 

Koncertowa partia 

solowa – faktura 

koncertowa 

D–A 63-106 

c - Fl I, Fl II, Ob I, Ob 

II, Cor I, Cor II, Clno 

I, Clno II, Timp, Vn 

I, Vn II, Vla, Vlne 

Koncertowanie 

instrumentów 

(smyczki, dęte) 

A 106-

138 

d Eja Rosa 

sine spina, 

peccatorum 

medicina 

Fl I, Fl II, Ob I, Ob 

II, Cor I, Cor II, Clno 

I, Clno II, Timp, Vn 

I, Vn II, Vla, B, Vlne 

Koncertowanie 

solisty/ów 

z instrumentami – 

faktura koncertująca/ 

dominująca partia 

dętych 

A–D 139-

191 

 Eja Rosa Fl I, Fl II, Ob I, Ob Koncertowa partia D 192-

                                                                   
21 Tłumaczenie za Ludwik Maader, Arie, dz. cyt., s. 129. 



 

Justyna Szczygieł 
 

82 
 

Odcinek Tekst Obsada Faktura Plan tonalny Takty 

e sine spina II, Cor I, Cor II, Clno 

I, Clno II, Timp, Vn 

I, Vn II, Vla, B, Vlne 

solowa dwojona 

przez instrument – 

faktura koncertowa 

245 

a’’ - Fl I, Fl II, Ob I, Ob 

II, Cor I, Cor II, Clno 

I, Clno II, Timp, Vn 

I, Vn II, Vla, Vlne 

Homorytmiczne 

tutti/Realizacja 

melodii przez 

skrzypce i dęte 

D  245-

294  

Budowa formalna arii dobrze współgra z warstwą słowną sekwencji. Uroczysty 

charakter utworu staje się dla słuchacza oczywisty od pierwszych taktów wstępu in-

strumentalnego, eksponującego elementy fanfarowe. Jego materiał muzyczny powraca 

w utworze jeszcze dwukrotnie: w pierwszym wersie i na końcu dzieła. Na plan pierwszy 

wysuwają się skrzypce prowadzące główną myśl muzyczną. Wraz z pojawieniem się 

tekstu słownego w utworze zaczyna dominować solowa partia basu, niezależna wzglę-

dem pozostałych, ruchliwa i ozdobna, nierzadko melizmatyczna, o szerokim ambitus, 

wymagająca pod względem wykonawczym. Instrumenty (przede wszystkim smyczki) 

w subtelny sposób towarzyszą głosowi wokalnemu, co pozwala na pełne zrozumienie 

śpiewanego tekstu. Przymioty Matki Bożej wymienione w wersach 1-4 uwypuklone 

zostały za pomocą melizmatów. Drugą część utworu (wersy 5-6), poprzedzoną odcin-

kiem instrumentalnym, rozpoczyna wielokrotnie powtarzana apostrofa do Maryi Eja 

rosa (O Różo!), wyrażone w muzyce za pomocą powracającej frazy melodycznej 

w kierunku wznoszącym, zbudowanej na rozłożonym akordzie E-dur. „Aria in D” to 

kompozycja bardzo barwna, świadcząca o wysokiej jakości warsztatu kompozytor-

skiego Maadera, a zarazem będąca wspaniałym dziełem pochwalnym ku czci Maryi.  

Kopia „Arii in D” trafiła już po śmierci kompozytora do kapeli działającej przy 

kościele oo. Dominikanów w Gidlach. Czczony był tam posążek Matki Bożej, który od 

początku XVII wieku był celem wielu pielgrzymek. Dla uświetnienia tamtejszych 

uroczystości powołano na początku XVIII stulecia zespół muzyczny. Należący do tej 

kapeli drugi przekaz „Arii in D”, zapewne odpowiadającym lokalnym możliwościom 

wykonawczym, odróżnia się od jasnogórskiego autografu Maadera przede wszystkim 

obecnością partii określonej jako „Clarino Principalo”. Mimo określenia podkreśla-

jącego ważną rolę trąbki, głos z Gidli wykazuje uproszenie względem pierwotnej wersji, 

jest także w niektórych miejscach wypauzowany. Można stąd wysnuć wniosek, że 

kapela gidelska nie dysponowała trębaczami tak wyszkolonymi, jak muzycy jasno-

górscy, jednak – doceniając kompozycję Maadera – wykonywała ją w nieco uprosz-

czonej wersji. 

5. Podsumowanie 

Działalność i twórczość Ludwika Maadera łączyła się z funkcjonowaniem ważnych 

ośrodków kultu maryjnego i rozwijającego się w XVIII wieku ruchu pielgrzymkowego. 

To właśnie Maryi kompozytor poświęcił znaczną część swojej twórczości. Jego utwory 

prezentują dobry warsztat kompozytorski i często wyróżniają się niezwykłą melodyką 

(zwłaszcza kompozycje aryjne). Recepcja jego twórczości dowodzi, że był kompozy-
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torem uznanym w różnych ośrodkach religijnych, gdzie jego dzieła cieszyły się sporą 

popularnością (zwłaszcza „Requiem in Es”, które do naszych czasów zachowało się aż 

w pięciu przekazach
22

). Chociaż o życiu Maadera nadal niewiele wiadomo, to dziś jego 

muzyka odżywa na powrót dzięki płytom wydanym w ramach serii Jasnogórska 

Muzyka Dawna
23

. 
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Wątki maryjne w twórczości Ludwika Maadera 

Streszczenie 
Ludwik Maader, jeden z najważniejszych kompozytorów muzyki religijnej w Polsce w ostatniej ćwierci 
XVIII wieku, znaczną część swej twórczości związał z tematyką maryjną. Niniejszy artykuł ukazuje, jaki 
wpływ na ten stan rzeczy miały fakty z jego biografii. Maader swoja wczesną młodość spędził w kapeli 
działającej przy kościele Oczyszczenia Najświętszej Marii Panny w Dubie na Morawach. Było to znane 
miejsce związane z kultem obrazu Matki Boskiej. Tam doskonalił swój warsztat gry na skrzypcach oraz 
śpiewał. W czasie jego pobytu w Dubie kapłanem był Jan Kops – twórca wielu kompozycji maryjnych, 
opiekun muzykaliów, a zarazem kapłan dubski. Po przyjeździe na Jasną Górę – centrum kultu maryjnego 
w 1784 roku, Ludwik zostaje przyjęty na stanowisku kapelmistrza zespołu jasnogórskiego. Komponuje 
dzieła maryjne, takie jak Litanie, Offertoria, Salve czy Arie. Jednym z ciekawych przykładów muzycznych 
jest „Aria in D Ave mundi spes Maria”, utwór przeznaczony na bas solo z towarzyszeniem wielu instru-
mentów, wyróżniający się piękną melodyką i wirtuozowską partią solową. Działalność Maadera w ośrod-
kach maryjnych miała odbicie w jego twórczości, a także życiu, bowiem znany był jako niezwykły czciciel 
Maryi. 
Słowa kluczowe: XVIII wiek, Jasna Góra, Dub nad Moravou, Ludwik Maader, „Aria in D Ave mundi spes 

Maria” 
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Kobiece włosy w Indiach – kultura, sztuka,  

tradycyjna kosmetologia i Ajurweda 

1. Wstęp  

Włosy odgrywają wielką rolę w kulturze indyjskiej i wiąże się z nimi wiele oby-

czajów i przekonań. Kobiece włosy – ich długość i sposób uczesania stanowią ważny 

kod kulturowo-religijny. Przede wszystkim wskazują na status kobiety oraz jej rytualną 

czystość/nieczystość. Podobnie jak z przypadku ozdób i makijażu, niosą często informa-

cje na temat stanu cywilnego. W Ajurwedzie oraz tradycyjnej kosmetologii indyjskiej 

poświęca się im wiele uwagi. Wygląd włosów odzwierciedla stan zdrowia całego orga-

nizmu, a poszczególne czynności kosmetyczne zapewniają ich zdrowie i piękny wygląd 

przez całe życie człowieka. Dostosowywane były one do indywidualnej konstytucji 

kobiety, a wykonywane na bazie naturalnych składników w myśl ajurwedyjskiej zasady, 

że na ciało można nałożyć tylko to, co nadaje się do zjedzenia.  

2. Włosy kobiece w kontekście kulturowym i w sztuce 

Włosy tradycyjnie musiały być długie i gęste. W taki też sposób najczęściej przed-

stawiane są w dziełach sztuki. Uważa się niekiedy, że im dłuższe kobieta ma włosy, 

tym jest bardziej atrakcyjna seksualnie
2
. W kulturze indyjskiej, już w najdawniejszych 

i najświętszych tekstach wedyjskich, włosy zestawia się również z symboliką płod-

ności, a historie mitologiczne obfitują w takie treści (np. Wisznu wkładający swoje 

włosy w łono Dewaki, aby stała się brzemienna i narodziła jego awatary).  

Tradycyjnie wdowie golono głowy, aby pozbawić ją atrybutów kobiecości i sprawić, 

że nie będzie dłużej już pożądana przez mężczyzn. Brak włosów oznaczał stan asce-

tyczny i celibat.  

Do dziś ścięcie włosów w tradycyjnych społecznościach jest niemal nie do zaak-

ceptowania, a noszące takie uczesanie kobiety (głównie wykształcone, w dużych miast) 

okazują tym swoją „nowoczesność”. Te, które zdecydowały się na taki krok, wspo-

minają często, że spotkało się to z ogromnym niedowierzaniem najbliższego środo-

wiska. Jedna z nich, obecnie dorosła kobieta, wspomina, że kiedy na studiach zdecydo-

wała się ściąć włosy, rodzina przeżyła szok.  

Nigdy nie zapomnę przerażenia i niedowierzania na twarzach bliskich, kiedy 

tego dnia wróciłam do domu. Co więcej, nadal mi tego do końca nie wybaczyli, 

że pozbyłam się swoich loków i do dziś podczas spotkań rodzinnych, ku mojemu 

zawstydzeniu, nadal to wspominają3
. 

                                                                   
1 dorkam@umk.pl, Katedra Historii Sztuki Nowoczesnej i Pozaeuropejskiej, Wydział Sztuk Pięknych, 

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. 
2 Hershman P., Hair, Sex and Dirt, „Man”, New Series, Vol. 9, No. 2, Jun., 1974, s. 275. 
3 Bharadwaj M., India’s Beauty Secrets. Natural Solutions for Body and Soul, Kyle Cathie Limited, London 

2008, s. 50. 
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Ideałem jest nigdy nie ścinać włosów, a jeśli już, powodem takiego zabiegu może 

być choroba bądź złożenie ich w ofierze bóstwu
4
 czy też inne ważne okoliczności

5
. 

Powiązanie włosów z seksualnością i intymnością widoczne jest również w czyn-

nościach, które się przy nich wykonuje. Tradycyjnie też zajmowanie się włosami ko-

biecymi zarezerwowane było dla bliskich kobiet z otoczenia bądź ewentualnie kobie-

cych fryzjerek (głównie żon fryzjerów). Z tego powodu, na dziełach sztuki przed-

stawiających kobietę podczas toalety, głównej bohaterce towarzyszą kobiety. Wiele 

rytuałów związanych z włosami ma swoje seksualne konotacje. Na szczególną uwagę 

zasługują obrzędy, podczas których robi się przedziałek na głowie kobiety. Najczęściej 

wykonywany jest podczas ceremonii zaślubin, ale także niekiedy tuż przed urodzeniem 

dziecka. Dzielenie włosów podczas ślubu nawiązuje najprawdopodobniej do rytuałów, 

podczas których naga kobieta orała pługiem pole, zapewniając mu płodność
6
. Robienie 

przedziałka to również symboliczne otwieranie seksualności kobiety, jeszcze bardziej 

podkreślone poprzez nałożenie tam czerwonego barwnika podczas ślubu, czy też lanie 

na niego oleju na głowę ciężarnej
7
. Przedziałek więc stanowi symbol waginy. Włosy 

kobiece są bardzo mocno związane z aspektem seksualnym, a szczególnie z waginą 

i krwią menstruacyjną
8
. Związki te widoczne są szczególnie w praktyce noszenia roz-

puszczonych włosów podczas menstruacji, która, podobnie jak cała kobieca seksual-

ność w tradycji bramińskiej, też ma aspekt zanieczyszczający
9
. Wzmianki o tym 

pojawiają się już w „Mahabharacie”, gdzie księżniczka Draupadi opisywana jest w taki 

sposób – jej nieczystość w tym stanie podkreślona jest przez brak związania włosów. 

Tradycyjnie po zakończeniu menstruacji kobieta powinna dokonać rytualnych ablucji, 

w tym umyć i spiąć włosy. Za inne zanieczyszczające stany w życiu kobiety uważa się 

również okres tuż po narodzinach dziecka czy po odbyciu stosunku seksualnego, kiedy 

również obowiązuje ta reguła. Powrót do stanu czystości następuje między innymi 

przez umycie i spięcie włosów. Włosy i paznokcie niekiedy bowiem same z siebie 

postrzegane są jako nieczyste z tego względu, że tradycyjnie uważa się je za martwe 

produkty skóry, a także dlatego, że nie mają nie absorbować wody, przez co nie można 

ich do końca oczyścić
10
. Aby wejść w stan czystości, w niektórych społecznościach, 

pierwszym krokiem jest zupełne pozbycie się włosów, kąpiel i zaprzestanie stosunków 

seksualnych
11

. 

Powiązanie seksualności z toaletą włosów widoczne jest również w sztuce, szcze-

gólnie w dwóch motywach ikonograficznych: „Swadhinapatika najika” oraz kobieta 

podczas toalety z ptakiem. Pierwszy z nich to jeden z typów bohaterki opisywanej 
                                                                   
4 Zob. np. Miller B.D., The Disappearance of the Oiled Braid: Indian Adolescent Female Hairstyles in North 

America, [w:] Hair: Its Power and Meaning in Asian Cultures, Alf Hiltebeitel, B.D. Miller (red.), State 

University of New York Press, Albany 1998, s. 264.  
5 Hershman P., dz. cyt., s. 280. 
6 Iyer A.K., Lectures on Ethnography, University of Calcutta, Calcutta 1925, s. 191.  
7 Leach E.R., Magical Hair, „The Journal of the Royal Anthropological Institute of Great Britain and 

Ireland”, Vol. 88, No. 2, Jul.-Dec., 1958, s. 155. 
8 Hershman P., dz. cyt., s. 282. 
9 Zob. np. Erndl K.M., Victory to the Mother: The Hindu Goddess of Northwest India in Myth, Ritual, and 

Symbol, Oxford University Press, Oxford 1993, s. 165.  
10 Olivelle P., Hair and Society: Social Significance of Hair in South Asian Traditions, [w:] 
Hair: Its Power and Meaning in Asian Cultures, Alf Hiltebeitel, B.D. Miller (red.), State University of New 

York Press, Albany 1998, s. 28. 
11 Leach E.R., dz. cyt., s. 156. 
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w literaturze i w rozmaitych tekstach zajmujących się charakterystyką kochanków, 

ukazywanych w określonych sytuacjach miłosnych, które następnie ilustrowane były 

w sztuce. Jest to rodzaj kobiety, który uchodzi za najszczęśliwszy, mąż jest przedmiotem 

jej uwielbienia, a ona sama jest ekspertką w sztuce uprawiania miłości. Te cechy spra-

wiają, że mężczyzna jest przy niej całkowicie spełniony. Opisywana i przedstawiana 

w sztuce jest zazwyczaj o poranku, po miłosnej nocy, kiedy oddaje się porannej 

toalecie w towarzystwie swojego ukochanego. On do tego stopnia jest uszczęśliwiony, 

że pomaga jej w rozmaitych zabiegach: czesze jej włosy czy też nakłada czerwony 

barwnik na przedziałek. Ten motyw ikonograficzny był najbardziej popularny w sztuce 

w XVIII i na początku XIX stulecia. Drugi z nich – kobieta podczas toalety z ptakiem, 

należą do grona najstarszych wizerunków, pojawiają się już bowiem na filarze z Mathury 

z okresu Kuszanów. Wspólne ukazywanie niewiasty z wodą i wodnym ptakiem przy-

pomina dawne wierzenia płodności łączące kobietę – dawczynię życia – z życiodajnym 

płynem. Często zwierzę to spija krople spadające z włosów damy – jest ona dla niego 

źródłem, a włosy są substytutem piersi
12

. Analogiczne przedstawienia pojawiają się 

również w malarstwie miniaturowym. Kobieta wyciska wodę z włosów, a ta wpływa 

w otwarte dzioby ptaków. Motyw ten jest tak głęboko zakorzeniony w tradycji indyj-

skiej, że do dziś artyści po niego sięgają. Ciekawym przykładem takiej pracy może być 

dzieło współczesne wykonane w stylu Kalighat – widzimy na nim damę we współ-

czesnej łazience, wyżymającą włosy, z których krople spływają do ust siedzącego przy 

niej mężczyzny. Praca ta jest bardzo ciekawa z wielu względów, po pierwsze stanowi 

dowód na ciągłą popularność i głębokie zakorzenienie tego motywu w świadomości 

artystów, a także dlatego, że mężczyzna przejął rolę ptaka. 

Uważa się, że kobieta zamężna powinna nosić włosy związane, ponieważ takie ucze-

sanie świadczy o byciu pod kontrolą. Jak wcześniej wspomniano, teksty prawodawcze, 

w tym najważniejszy – „Manusmryti” – wyraźnie i dobitnie mówią, że kobieta zawsze 

powinna być pod kontrolą, szczególnie w małżeństwie. Bransoletki, związane włosy – 

to wszystko symbole związania kobiecej mocy, śakti, która niekontrolowana może stać 

się groźna i destrukcyjna.  

Włosy puszczone luźno stanowią oznakę bycia poza kontrolą. Takie uczesanie 

według tradycyjnej ikonografii zarezerwowane było przede wszystkim dla bogiń 

groźnych. Najważniejszą z nich jest Kali, która w dziełach sztuki jest ukazywana z burzą 

rozpuszczonych, czarnych włosów, często wyglądających, jakby targane były wiatrem
13

. 

Kali to Śakti pełna mocy, zabijająca najgroźniejsze demony, stąpająca po piersi swego 

męża Śiwy, który w tej relacji jest pasywny, pozbawiony energii. 
Rozpuszczone włosy stanowią oznakę mocy, która może stanowić zagrożenie. 

Wczesnośredniowieczny tekst dla ascetów ostrzega ich na przykład, żeby nie szli po 
jałmużnę do kobiety o rozpuszczonych włosach

14
 – wskazując wyraźnie, że wzbudza 

                                                                   
12 Cummins J., Awash in Meaning. Literary Sources for Early Pahari Bathing Scenes, [w:] H.V. Dehejia 
(red.), A Celebration of Love. The Romantic Heroine in the Indian Arts, Roli & Janssen, New Delhi 2004, 

s. 158, 160. 
13 Najwybitniejszy badacz tradycji i ikonografii bogini Kali – David R. Kinsley w swoich publikacjach na jej 

temat podkreśla, że nigdy nie widział jej wizerunku ze związanymi włosami zob. Kinsley D.R., Tantric 
Visions of the Divine Feminine: The Ten Mahāvidyās, Motilal Banarsidass Publishers, Delhi 1998, s. 83. 
14 Yadavaprakasa, Yatidharmasamuccaya, P. Olivelle (red.), State University of New York Press, Albany 

1994, 6.145. 
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ona strach. Kobieta bez kontroli jest groźna, ale też wolna. Włosy puszczone luźno to 
więc również symbol wolności

15
.  

Rozpuszczone włosy stanowią również oznakę stanu nieczystości rytualnej. 
Interesująca w tym aspekcie jest jedna z historii mitologicznych opisujących powstanie 
bogini Durgi. Otóż, gdy światu zagrażał demon Mahisza i tylko ona mogła go pokonać, 
bogowie stworzyli ją wspólnymi siłami, ofiarują poszczególne części swoich ciał 
i mocy. Włosy bogini otrzymała od Jamy – boga śmierci

16
. Śmierć charakteryzuje się 

jednym z największych potencjałów zanieczyszczających w kulturze indyjskiej. Kobiety 
po śmierci bliskich osób tradycyjnie noszą rozpuszczone włosy. Jeśli zmarłym był mąż 
kobiety, niekiedy nie można do końca żałoby nawet ich umyć.  

Rozpuszczone włosy mogły również wskazywać na stan poniżenia i chęć zemsty
17

. 
Tutaj również można przytoczyć historię Draupadi, która postanowiła, że nie zwiąże 
włosów, dopóki jej krzywda nie zostanie pomszczona. W tej historii można wskazać 
na dwa aspekty – fakt poniżenia, ale także gotowość do walki, co nasuwa automa-
tycznie skojarzenie z boginiami groźnymi, w tym Kali. Warto też wspomnieć, że 
w taki sposób opisywali swój zniewolony kolonialnie kraj nacjonaliści indyjscy. Jeden 
z nich, D.L. Roy pisał: Bengalu, moja matko, czemu masz smutną twarz i rozpuszczone 
włosy?18

. Ojczyzna przybrała więc postać smutnej, poniżonej i nieczystej rytualnie 
kobiety, skalanej przez wroga. Jej stan też może wskazywać na gotowość do podjęcia 
walki o wolność i honor.  

Włosom przypisuje się również znaczenie magiczne. Uważa się, że zawierają 
w sobie moc oraz energię osoby, do której należą/należały. Stosuje się je podczas 
rytuałów (np. czarnej magii w celu zaszkodzenia komuś), w tym tantrycznych

19
, robi 

się z nich biżuterię pełną mocy
20
, a także umieszcza w specjalnych amuletach, wraz 

z innymi magicznymi przedmiotami, mającymi chronić i podnosić energię noszącej go 
osoby. Podczas niektórych działań magicznych kobiety noszą również rozpuszczone 
włosy

21
.  

Poszczególne czynności kosmetyczno-higieniczne też mają wiele magicznych 
obwarowań. Wśród kobiet z Pendżabu na przykład panuje przekonanie, że włosy 
można tylko myć w dni pomyślne, a za jaki uważa się poniedziałek, natomiast mycie 
ich w dni niekorzystne dla tej czynności może spowodować straszne konsekwencje. 
I tak dokonanie takich ablucji w czwartek i niedzielę może spowodować, że domostwo 
straci pieniądze, a ludzie będą mówić nam kłamstwa22

, a we wtorek, uważany za 
                                                                   
15 Por.: Olson C., The Many Colors of Hinduism: A Thematic-Historical Introduction, Rutgers University 
Press, New Brunswick-New Jersey-London 2007, s. 290. 
16 Kinsley D.R., Hindu Goddesses: Visions of the Divine Feminine in the Hindu Religious Tradition, 

University of California Press, Berkeley 1988, s. 97.  
17 Krishnan P., In the Idiom of Loss: Ideology of Motherhood in Television Serials Mahabharata and 
Ramayana, [w:] Motherhood in India: Glorification without Empowerment?, M. Krishnaraj (red.), Routledge, 

Taylor & Francis, London-New York-New Delhi 2010, s. 133.  
18 Bagchi J., Representing Nationalism: Ideology of Motherhood in Colonial Bengal, [w:] Motherhood in 

India: Glorification without Empowerment?, M. Krishnaraj (red.), Routledge, Taylor & Francis, 2010, 
London-New York-New Delhi, s. 179. 
19 Zob. np. Törzsök J., The (Un)Dreadful Goddess, Aghori in early Śakta Tantras, [w:] Goddess Traditions in 

Tantric Hinduism. History, Practice and Doctrine, B.W. Olesen (red.), Routledge, Taylor & Francis, London-

New York 2016, s. 42. 
20 Untracht O., Traditional Jewelry of India, Thames and Huston, London 1997, s. 58. 
21 Zob. np. Iyer Anatha Krishna, dz. cyt., s. 191.  
22 Hershman P., dz. cyt., s. 282. 
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najgorszy dzień tygodnia z uwagi na układ gwiazd, krople z rozpuszczonych, mokrych 
włosów kobiety mają taką moc, że gdy spadną na dziecko mogą je zabić, a jego dusza 
wejdzie następnie jej macicy

23
. Kobiety z Kerali natomiast uważają, że włosy można 

olejować jedynie w środy i soboty.  

3. Ajurweda i tradycyjna kosmetologia indyjska  

Dbanie o włosy jest również ważne z punktu widzenia Ajurwedy. Mędrzec Ćaraka 
uważa, że przycinanie włosów (…) oraz pielęgnacja fryzury działa wspomagająco, ma 
efekt afrodyzjaku, wydłuża życie, gwarantuje czystość i piękno (1, 5, 99)

24
. 

Według anatomii i fizjologii ajurwedyjskiej włosy (keśa) są pochodną tkanki kości 
(asthi dhatu) i wyrastają z mieszka włosowego (roma kupa), których liczba pozostaje 
taka sama w ciągu życia

25
. Uważa się, że ich kondycja zależy od kilku tkanek. Osocze 

i limfa (rasa) w stanie równowagi zapewnia im zdrowie i połysk, odpowiedni stan tkanki 
tłuszczowej (meda) powoduje, że są odpowiednio natłuszczone, płynów rozrodczych 
(śukra) – dobry porost włosów. Niedobory natomiast powodują negatywne skutki: 
w składzie lub niedoborach osocza i limfy – przedwczesne siwienie, w strukturze krwi 
(rakta) powodują, że włosy stają się suche, w jakości kości (asthi) – wypadanie, 
tłuszczu – plątanie i kołtunienie. Kanałem odpowiedzialnym za doprowadzenie odpo-
wiednich substancji odżywczych do włosów jest swedawaha – gruczoły potowe, 
z którymi powiązana jest dosza kapha – odpowiedzialne za odpowiednie nawilżanie 
skóry i włosów. Jeśli są zaburzenia na poziomie tego kanału włosy się elektryzują oraz 
stają się sztywne

26
.  

Osoby typu wata mają włosy suche, szorstkie, często ciemne, niekiedy bardzo 
kręcone, z tendencją do plątania, elektryzowania, rozdwajania na końcach, często dotyka 
je łupież. Pitta natomiast ma zazwyczaj owłosienie w kolorze brązowym, blond, jasne, 
jedwabiste, z wykazujące tendencje do przetłuszczania, która może doprowadzić do 
tego, że włosy stają się matowe. Są podatne przede wszystkim na przedwczesne siwienie 
oraz łysienie. Kaphę natomiast cechują włosy grube, ciężkie, falowane, z tendencją do 
przetłuszczania, mogą być ciemne lub jasne, z reguły są błyszczące

27
.  

3.1. Czynności kosmetyczne 

3.1.1. Mycie 

Do mycia włosów poleca się przede wszystkim sproszkowane zioła. Na północy 
Indii dominuje śikakai (Acacia concinna) oraz ritha (Sapindus mukurossi), na południu 
natomiast sproszkowane liście hibiskusa (Hibiscus rosa-sinensis, mogą też być z nie-
wielkimi dodatkami innych ziół). Przygotowanie takich mieszanek jest bardzo podobne: 
odpowiednią ilość proszku łączy się z wodą, nakłada w formie papki na całe włosy, 
czeka ok. pół godziny i zmywa. Niekiedy też w celu wzbogacenia w dodatkowe skład-
niki odżywcze dodaje się też jajko. Do mycia stosuje się też sproszkowaną fasolkę 

                                                                   
23 Tamże, s. 289. 
24 Rajpoot G., Interpretation of the Charaka Samhita, Volume 1a/10: Sutrasthan, Kindle Edition, 2016.  
25 Ayurvedic Cosmetology. A Comprehensive Course on Ayurveda, Jiva Ayurveda 2018-1019 (niepubli-

kowany maszynopis), s. 50.  
26 Tirtha S.S., The Ãyurveda Encyclopedia Natural Secrets to Healing, Prevention & Longevity, Ayurveda 
Holistic Center Press, Bayville 1998. 
27 Lad V., Textbook of Ayurveda, Vol. 2: A Complete Guide to the Clinical Assessment, Ayurvedic Press, 

Albuquerque 2007. 
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mung, którą przed tym poddaje się niekiedy prażeniu. Ta metoda polecana jest szcze-
gólnie do usuwaniu oleju z włosów. Kobiety, przeważnie przed planowanym farbo-
waniem, myją też głowę glinką multani mitti, z racji tego, że bardzo dobrze usuwa ona 
tłuszcz. 

3.1.2. Odżywianie/nawilżanie  

Jest wiele szybkich sposobów na naturalne odżywienie i nawilżenie włosów. Do 
tego celu stosuje się głównie sproszkowane i świeże zioła, jajka, czasem również jogurt. 
Bardzo rozpowszechnioną metodą jest nakładanie aloesu na umyte i lekko wilgotne 
włosy. Do odżywiania włosów, szczególnie zniszczonych, polecany jest bardzo banan. 
Ubija się go na papkę i łączy np. z jogurtem, jajkami czy ziołami. Poleca się też proszki 
jednoskładnikowe, które w formie maseczki nakłada się na włosy. Do tego typu pro-
duktów zalicza się na przykład sproszkowane liście tulsi (Ocimum sanctum, ocimum 
tenuiflorum). Do odżywienia włosów stosuje się też świeże liście. Bardzo dobre, wręcz 
spektakularne efekty przynoszą liście hibiskusa. Świeżo zebrane moczy się w wodzie 
przez około pół godziny, a następnie mocno je wyciska i jednocześnie łamie na małe 
kawałki. To powoduje, że woda zmienia konsystencje na zbliżoną do żelu. Odcedza się 
fragmenty liści, czysty płyn nakłada się na włosy i pozostawia na ok. 15 min. Po zmyciu 
włosy są niezwykle odżywione, nawilżone, lśniące i sprawiają wrażenie zwiększonej 
objętości. W porze gorącej zalecane jest również wcieranie w skalp i włosy świeżo 
wyciśniętego soku z cytryny. Zabieg taki ogranicza nieco pocenie oraz wydzielanie 
sebum, jednocześnie odżywiając włosy

28
.  

3.1.3. Olejowanie  

Olejowanie stanowi bardzo ważny element pielęgnacji włosów w Indiach. Jak 
wspomniano, w niektórych rejonach tego kraju są nawet określone tradycyjnie dni, kiedy 
należy to robić. Niekiedy zaleca się także codzienne olejowanie, szczególnie olejem 
kokosowym

29
. Zaleca się olejowanie włosów przed myciem (na kilka godzin bądź na 

noc) albo też na czysty skalp
30

. Wiele kobiet poleca olejowanie z opuszczoną w dół 
głową, masaż zaczynając od linii włosów, idąc stopniowo do góry. Ma to swoje uza-
sadnienie, bowiem opuszczenie głowy poprawia jej ukrwienie, tak więc poprawia się 
odżywienie skalpu i cebulek włosowych. Do olejowanie używa się rozmaitych olejów, 
przede wszystkim kokosowego i sezamowego. Często stanowią one nośnik dla innych 
składników, w tym wyciągów roślinnych. Szczególnie cenione są mieszanki zawierające 
wyciąg z amli (Emblica officinalis, Phyllanthus emblica) i bringradźu (Eclipta alba 
Hassk., Eclipta erecta Linn.), a także liści curry (Murraya koenigii (L.). Przed zmyciem 
oleju zalecane jest niekiedy wmasowanie w skalp i włosy soku z cytryny. Zabieg ten, 
oprócz walorów odżywczych, ma również pomóc w sprawniejszym usunięciu go 
z włosów

31
.  

  

                                                                   
28 Patnaik N., The Garden of Life: An Introduction to the Healing Plants of India, Doubleday, New York 

1993, s. 141.  
29 Zob. np. Paranjpe P., Paranjpe S., Herbs for Beauty: Revealing Ayurvedic Treasures, Chaukhamba Sanskrit 

Pratishthan, Delhi 2001, s. 152. 
30 Zob. np. Rai V., Glow: Indian Foods, Recipes and Rituals for Beauty, Inside and Out, Penguin Random 

House India Private Limited, Gurgaon 2018, s. 239.  
31 Patnaik N., dz. cyt., s. 141.  
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3.1.4. Zapobieganie przedwczesnemu siwieniu/farbowanie  

W Indiach dużą wagę przykłada się do zapobiegania przedwczesnemu siwieniu 

włosów. W tym celu stosuje się preparaty, które mają odwlec te procesy i jednocześnie 

wzmocnić włosy oraz wydobyć ich naturalny kolor. Poleca się też w tym celu regu-

larne olejowanie włosów olejem bringradź czy też nakładanie pasty zrobionej z kwiatów 

hibiskusa i owoców amli. Rośliny dają też możliwości zmiany naturalnego odcienia 

włosów, ale także zupełnego pokrycia siwych. W tym celu stosuje się przede wszystkim 

hennę, która ma najmocniejsze właściwości kryjące. W zależności od wieku rośliny 

oraz czynników środowiskowych może mieć ona różną zawartość lawsonu, stąd też 

różnorodność odcieni, jakie może ona dawać. W celu uzyskania mocniejszej barwy, do 

mieszanki henny z wodą dodaje się sok z cytryny. Aby zmienić jej odcień bądź kolor, 

miesza się ją z różnymi składnikami. Dodatek amli sprawi, że będzie on chłodniejszy, 

indygo – ciemnobrązowy. W celu uzyskania barwy czarnej, miesza się indygo z nie-

wielką ilością henny i bringradźu. Jeśli włosy mają być kruczoczarne – samo indygo. 

W przypadku włosów siwych i mocnych może być problem z uzyskaniem ciemnego 

brązu lub czarnego. W takim wypadku stosuje się farbowanie dwufazowe – najpierw 

nakłada się na siwe włosy hennę, a po ich umyciu – dopiero mieszankę, która nada 

pożądany kolor włosów.  

4. Konkluzja 

Tematyka kobiecych włosów w Indiach jest bardzo ciekawa i złożona. Ten na pozór 

niewiele znaczący z punktu praktycznego współczesnego życia przydatek skóry, niesie 

ze sobą wiele istotnych informacji. Przede wszystkim stan włosów jest niezwykle 

cenny z punktu widzenia diagnostyki całego ciała – w nich bowiem bardzo długo prze-

chowywane są informacje na temat kondycji organizmu. Z punktu widzenia kultu-

rowego natomiast, włosy stanowią istotny element wyglądu kobiety w Indiach, mówiący 

wiele o jej statusie rytualnym i stanie cywilnym. Uważa się również, że zawierają 

w sobie cząstkę osoby, do której należą, nawet po oddzieleniu ich od skóry. Wszystko 

to sprawia, że są one fascynującym tworem natury, wyznacznikiem zdrowia oraz atry-

butem kobiecości w tradycji indyjskiej. 

Literatura 

Ayurvedic Cosmetology, A Comprehensive Course on Ayurveda, Jiva Ayurveda 2018-1019 

(niepublikowany maszynopis). 

Bagchi J., Representing Nationalism: Ideology of Motherhood in Colonial Bengal, [w:] 

Motherhood in India: Glorification without Empowerment?, M. Krishnaraj (red.), Routledge, 

Taylor & Francis, London-New York-New Delhi 2010. 

Bharadwaj M., India’s Beauty Secrets. Natural Solutions for Body and Soul, London 2008. 

Cummins J.., Awash in Meaning. Literary Sources for Early Pahari Bathing Scenes, [w:] H.V. 

Dehejia (red.), A Celebration of Love. The Romantic Heroine in the Indian Arts, Roli & Janssen, 

New Delhi 2004, s. 154-162. 

Erndl K.M., Victory to the Mother: The Hindu Goddess of Northwest India in Myth, Ritual, and 

Symbol, Oxford University Press, Oxford 1993. 

Hershman P., Hair, Sex and Dirt, Man, New Series, 9 (2), 1974, s. 274-298. 



 

Dorota Kamińska-Jones 
 

92 
 

Iyer A.K., Lectures on Ethnography, University of Calcutta, Calcutta 1925. 

Kinsley D.R., Hindu Goddesses: Visions of the Divine Feminine in the Hindu Religious Tradition, 

University of California Press, Berkeley 1988. 

Kinsley D.R., Tantric Visions of the Divine Feminine: The Ten Mahāvidyās, Motilal Banarsidass 

Publishers, Delhi 1998. 

Krishnan P., In the Idiom of Loss: Ideology of Motherhood in Television Serials Mahabharata and 

Ramayana, [w:] Motherhood in India: Glorification without Empowerment?, M. Krishnaraj (red.), 

Routledge, Taylor & Francis, London-New York-New Delhi 2010. 

Lad V., Textbook of Ayurveda, Vol. 2: A Complete Guide to the Clinical Assessment, Ayurvedic 

Press, Albuquerque 2007. 

Leach E.R., Magical Hair, „The Journal of the Royal Anthropological Institute of Great Britain 

and Ireland”, Vol. 88, No. 2, Jul.-Dec., 1958, s. 147-164. 

Miller B.D., The Disappearance of the Oiled Braid: Indian Adolescent Female Hairstyles in North 

America, [w:] Hair: Its Power and Meaning in Asian Cultures, A. Hiltebeitel, B.D. Miller (red.), 

State University of New York Press, Albany 1998. 

Olivelle P., Hair and Society: Social Significance of Hair in South Asian Traditions, [w:] 

Hair: Its Power and Meaning in Asian Cultures, A. Hiltebeitel, B.D. Miller (red.), State University 

of New York Press, Albany 1998. 

Olson C., The Many Colors of Hinduism: A Thematic-Historical Introduction, Rutgers University 

Press, New Brunswick-New Jersey-London 2007. 

Paranjpe P., Paranjpe S., Herbs for Beauty: Revealing Ayurvedic Treasures, Chaukhamba Sanskrit 

Pratishthan, Delhi 2001. 

Patnaik N., The Garden of Life: An Introduction to the Healing Plants of India, Doubleday, New 

York 1993. 

Rai V., Glow: Indian Foods, Recipes and Rituals for Beauty, Inside and Out, Penguin Random 

House India Private Limited, Gurgaon 2018.  

Rajpoot G., Interpretation of the Charaka Samhita, Volume 1a/10: Sutrasthan, Kindle Edition, 

2016. 

Tirtha S.S., The Ãyurveda Encyclopedia Natural Secrets to Healing, Prevention & Longevity, 

Ayurveda Holistic Center Press, Bayville 1998. 

Törzsök J., The (Un)Dreadful Goddess, Aghori in early Śakta Tantras, [w:] Goddess Traditions in 

Tantric Hinduism. History, Practice and Doctrine, B.W. Olesen (red.), Routledge, Taylor & 

Francis, London-New York 2016. 

Untracht O., Traditional Jewelry of India, Thames and Huston, London 1997. 

Yadavaprakasa, Yatidharmasamuccaya, P. Olivelle (red.), State University of New York Press, 

Albany 1994. 

  



 

Kobiece włosy w Indiach – kultura, sztuka, tradycyjna kosmetologia i Ajurweda 
 

93 
 

Kobiece włosy w Indiach – kultura, sztuka, tradycyjna kosmetologia i Ajurweda 
Streszczenie 

Artykuł poświęcony jest problematyce kobiecych włosów w Indiach. Omówiony w nim został szeroki 

kontekst kulturowy, w tym wierzenia, obyczaje, magia i przesądy związane z kobiecymi włosami. Uwaga 

skupiona została między innymi na symbolice poszczególnych rodzajów uczesania, przede wszystkim, 
najważniejsze w tym kontekście, rozróżnienie między włosami rozpuszczonymi i spiętymi. Analizie pod-

dana została również problematyka konotacji włosów z seksualnością i wywodzące się z tych związków 

wierzenia i obrzędy (np. odprawiane podczas zaślubin). Oprócz tego wskazano również na aspekt magiczny. 

Ważnym zagadnieniem w tym kontekście jest przedstawienie znaczenia włosów u bogiń panteonu hindu-
skiego, w tym np. u bogini Kali czy Durgi. Omówiono również najważniejsze motywy ikonograficzne 

związane kobiecymi włosami w sztuce indyjskiej. W dalszej części przedmiotem zainteresowania jest 

również spojrzenie z punktu widzenia tradycyjnej kosmetologii indyjskiej, w tym medycyny – Ajurwedy. 

Omówione zostały typy włosów według rozumienia ajurwedyjskiego, różne typy zabiegów, jakim poddaje 
się włosy i skalp, w tym mycie, masaż, olejowanie, odżywianie, suszenie w dymie. 

Słowa kluczowe: Kobieta w Indiach, włosy, Ajurweda, kosmetologia, kobieta w sztuce, zabiegi kosme-

tyczne 
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Marta Murawska
1 

Historia pewnej preemancypantki.  

Rzecz o „Wandzie” Tekli Łubieńskiej 

1. Wstęp 

Dzieje narodu polskiego wypływają z głębi mroków przeszłości i tchną echem 

fantazji w wyobraźni pisarzy każdego czasu. Wydarzenia historyczne i koloryzowana 

fikcja pojawiają się w tradycji ustnej, a potem zapisywane są w kronikach przez choćby 

Wincentego Kadłubka czy Jana Długosza. 

Przekaz ustny przez wieki ulega przekształceniu, a baśnie, podania i legendy wracają 

w nowych dziełach literackich i nowych stuleciach. Jak pisze Julian Maślanka: 

 Przede wszystkim jednak dzieje bajeczne stanowią integralny składnik naro-

dowej kultury i w znacznej mierze wzbogaciły historiografię, literaturę, także 

sztuki plastyczne, a nawet pośrednio muzykę (np. opera Władysława Żeleń-

skiego „Stara baśń”). […] Samo tylko podanie o Wandzie, cieszące się zresztą 

największą popularnością było przetwarzane literacko – jeśli tak można 

powiedzieć kilkadziesiąt razy2
. 

2. Biografia Tekli Łubieńskiej 

W późnym oświeceniu pojawiło się dzieło bardzo ciekawe, a dziś niemal zapom-

niane: Tekli Łubieńskiej „Wanda, królowa polska”. Od przebiegu intrygi tragedii, po 

postacie sceniczne, które przynosiły ze sobą pewien powiew nowości w klasycy-

stycznym modelu dramatu ówczesnej literatury, „Wanda” jest dziełem zaskakującym, 

nad którym warto się zastanowić. 

Autorką tragedii jest Tekla z Bielińskich Łubieńska, która urodziła się 6 czerwca 

1767 roku w Warszawie, w rodzinie Franciszka Bielińskiego (1742-1809) i Krystyny 

z Sanguszków. Ojciec Tekli Łubieńskiej był starostą czerskim, członkiem Komisji 

Edukacji Narodowej
3
, a także późniejszym pisarzem wielkim koronnym. Matka była 

córką wielkiego marszałka litewskiego. Zmarła w 1778 roku. Od śmierci matki wycho-

waniem Tekli zajęła się babka, Barbara Sanguszkowa. Najpierw mieszkały na Litwie, 

później w Warszawie i w letnich rezydencjach w Poddębicach i Szymanowie. Babka 

Tekli, księżna Sanguszkowa należała do elity kulturalnej polskiego oświecenia i pro-

wadziła salon literacki w Warszawie. Bywali u niej: Stanisław August Poniatowski, 

Ignacy Krasicki czy Franciszek Karpiński. Jak zauważył Ziemowit Skibiński:  

Nazywano ją dziekanową pań warszawskich, gdyż przewodziła „trójcy świętych 

pań” (Krystyna Bielińska – matka Tekli, Bona Granowska i Marianna Lancko-

rońska), zajmujących się działalnością charytatywną. Sprzyjała konfederatom 

barskim, z drugiej strony lansowała w swoim salonie wzorce francuskie, sama 

                                                                   
1 Studia Doktoranckie, Akademia Pomorska w Słupsku. 
2 Maślanka J., Literatura a dzieje bajeczne, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1984, s. 6-7. 
3 Skibiński Z., Tekla Łubieńska, s. 1, [w:] Sylwetki sieradzkie, Wojewódzka Biblioteka Publiczna, Sieradz 

1985. 
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zresztą tłumacząc na język polski francuskie dzieła religijne, medyczne 

(własnego lekarza nadwornego Curtiusa oraz romans Ph. L. Gerarda Hrabia 

de Valemont, czyli obłęd rozumu) [Hrabia de Valmont]. Jednocześnie nie za-

niedbywała obowiązków domowych matki i babki, dbając o staranne wykształ-

cenie i dobre wychowanie licznego zastępu dzieci i wnuków4
. 

W takim środowisku wychowywała się młoda Tekla. Guwernerem jej był Francuz 

Cesar Felicite Pyrrhys de Varille, który sformułował zasady polskiego monarchizmu 

jeszcze przed Adamem Naruszewiczem. Pisarka od najmłodszych lat uczyła się, czym 

jest smak literacki i erudycja, co odzwierciedli się później w jej utworach. 

Jesienią 1780 roku zawitał do Poddębic Feliks Łubieński, przyszły właściciel majątku 

Szczytniki, gnany nagłą chorobą sługi. Niespodziewana wizyta u tak znamienitej 

gospodyni, musiała mu przypaść do gustu, ponieważ latem tego samego roku wrócił do 

majątku księżnej: 

Tekla zwróciła na siebie uwagę Feliksa Łubieńskiego rzeczą na pozór błahą. 

Otóż przed odjazdem starosty do Warszawy księżna wręczyła mu rysunek 

dworu szczytnickiego, jaki naszkicowała Tekla na podstawie wizji sennej; na 

jawie go nigdy nie widziała. Zdumiała Łubieńskiego wierność w odtworzeniu 

szczegółów. I to bodajże miało zdecydować o dalszych, niebawem wspólnych 

losach dwojga młodych ludzi5. 

Jak wspomina sam Feliks Łubieński: 

Starosta (Feliks Łubieński) podał rękę księżnie i zaprowadził ją do jadalnej 

sali (…). Łatwo domyśli się każdy, że wzrok starosty zwrócił się najpierw ku 

trzynastoletniej pannie Tekli, która w tejże chwili spłynęła rumieńcem, chociaż 

jeszcze nie wiedziała, że sen jej o domu w Szczytnikach nie jest już dla młodego 

gościa tajemnicą. Nikt z obecnych nie dostrzegł wrażenia, które odbiło się 

z szybkością błyskawicy na obliczu dziewczęcia. Zauważył to tylko starosta, 

w którego umyśle wyrył się głęboko ów sen o jego pokojach w Szczytnikach6
. 

Podczas kolejnego, letniego pobytu w Szymanowie w roku 1781, młody starosta 

przybył z własną, szczytnicką kapelą, która umilała czas gościom księżnej.  

Tak opisuje młodą Teklę jej przyszły mąż: Czternastoletnia atoli dzieweczka, wesoła 

i swobodna jak ptaszę, nawet w owych romansowych czasach nie mogła być podej-

rzewana o rolę bohaterki7. 
Latem 1782 roku do Poddębic znowu przybył Łubieński ze swoją kapelą. Młody 

starosta przygotował dla gości liczne atrakcje m.in.: fajerwerki, zabawy na świeżym 

powietrzu. Tego samego lata przyszły dziedzic Szczytnik poprosił księżną Barbarę 

o rękę Tekli. Jak wspomina przyszły pan młody: 

                                                                   
4 Tamże, s. 2-3. Feliks Łubieński pod koniec życia spisał swoje wspomnienia, które zbeletryzował Władysław 
Chomętowski. Jak podaje Ziemowit Skibiński w 1985 roku pamiętnik, zaginął, ale w obecnych czasach 

odnalazł się i jest dostępny w Internecie, [dostęp: 17.06.2019], https://polona.pl/item/pamietnik-feliksa-hr-

lubienskiego-ministra-sprawiedliwosci,OTI4OTk0NjQ/49/#info:metadata.  
5 Tamże, s. 3. 
6 Łubieński F., Pamiętnik Feliksa hr. Łubieńskiego ministra sprawiedliwości, Nakładem Redakcyi „Kroniki 

Rodzinnej”, Warszawa 1890, s. 49-50. 
7 Tamże, s. 71. 

https://polona.pl/item/pamietnik-feliksa-hr-lubienskiego-ministra-sprawiedliwosci,OTI4OTk0NjQ/49/#info:metadata
https://polona.pl/item/pamietnik-feliksa-hr-lubienskiego-ministra-sprawiedliwosci,OTI4OTk0NjQ/49/#info:metadata
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Zastosował się ściśle starosta do otrzymanej instrukcyi i przy wyjściu 

z sypialnego pokoju księżny, oświadczył się zapłonionej i pomieszanej dziewicy. 

Nie zatrzymywał jej długo uszczęśliwiony młodzian, albowiem w spłoszonem 

wejrzeniu i pomieszaniu, odbijającem się w jej obliczu, wyczytał dowód 

wzajemności8. 

Ślub odbył się 6 listopada 1782 roku w Warszawie. Trzy dni później odbyło się 

wesele na dwieście osób. Bal otwierał król z młodą panią Teklą Łubieńską. 

Opisuje ten czas sam Łubieński: 

 W parę tygodni później, młodziuchna mężatka opierając się na ręku uszczęśli-

wionego małżonka, przebiegała pokoje domu, który przed laty dwoma tak 

żywo przedstawił się jej we śnie. Rysunek domu w Szczytnikach, nakreślony 

wtedy przez nią, tak jak w sennej odbił się wyobraźni, natchnął starostę 

uczuciem, które stał się zadatkiem ich dozgonnej przyjaźni9
. 

Młodzi małżonkowie zamieszkali w Szczytnikach. Co warte nadmienienia, Tekla 

przed zamążpójściem, posługiwała się tylko językiem francuskim. Dopiero po ślubie 

nauczyła się języka ojczystego. Już w okresie Sejmu Czteroletniego młodzi zamiesz-

kują w Warszawie, gdzie Feliks został obrany posłem. W tym czasie Tekla pisywała 

wiersze patriotyczne, oglądając z galerii obrady sejmu. Niestety jej poezje, nie zacho-

wały się. Została damą austriackiego Krzyża Gwiaździstego w 1791 roku
10

. W 1793 

roku Feliks wysyła żonę i sześcioro dzieci do Pragi czeskiej, ponieważ istniała możli-

wość wojny z Prusami. We wrześniu 1793 roku Tekla wraz z dziećmi wraca do 

Szczytnik, znajdujących się teraz w zaborze pruskim. W 1794 roku zamieszkują 

w Zagości. Było to ulubione miejsce Łubieńskiej i żegnała je z żalem, gdy cała rodzina 

przeniosła się wkrótce do Guzowa, które odziedziczyli po zmarłej teściowej. Młoda 

szlachcianka dopracowywała swój styl, tworząc wiersze okolicznościowe. Tekla Łu-

bieńska pisała także wiele wierszy religijnych, które trafiały anonimowo do książeczek 

do nabożeństwa. Jej dwa najbardziej znane utwory to „Wanda, królowa polska” oraz 

„Karol Wielki i Witykind”. 

Na początku XIX wieku Tekla Łubieńska zaczyna pisać tragedię „Wandę, królową 

polską”, którą kończy przed marcem 1806 roku. Wspomniane dzieło trafia do Towa-

rzystwa Przyjaciół Nauki, aby wziąć udział w konkursie na „tragedię narodową”. 

Ziemowit Skibiński stwierdził, że Łubieńska pisała „Wandę” z myślą o konkursie 

(zastrzegając sobie anonimowość), dodając, iż poetka mogła wręczyć rękopis Józefowi 

Kalsantemu Szaniawskiemu, a ten z kolei Ludwikowi Osińskiemu
11

, krytykowi 

Towarzystwa
12
. Osiński przeczytał utwór wnikliwe, dodając własne uwagi, do których 

                                                                   
8 Tamże, s. 86. 
9 Tamże, s. 88. 
10 Aleksandrowska E., Łubieńska Tekla, t. 18/1 s. 471, [w:] Rostworowski E. (red.), Polski słownik 

biograficzny, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1973. 
11 Zob. Osiński L., Dzieła, Nakładem wdowy po autorze, Warszawa 1861, t. 1, s. 410. Wiersz do Ludwika 

Osińskiego, w odpowiedzi na jego wiersz „Do JW Tekli z Bielińskich Łubieńskiej w dzień jej imienin dn. 23 
września 1808”.  
12 Zob. Łubieński R., Generał Tomasz hr. Łubieński, Gebethner i Wolff, Warszawa 1899, t. 1, s. 13. List do 

syna, Tomasza z 14.06.1806. 
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autorka się dostosowała, poprawiając „Wandę” i dzięki temu została wystawiona 

w warszawskim teatrze. Sukces tragedii był ogromny. 

Pieczę nad spektaklem sprawował Wojciech Bogusławski, co wiązało się z zatrud-

nieniem najlepszej obsady tamtych czasów. „Wanda” była wystawiana trzykrotnie, 

budząc większe zainteresowanie od popularnych w tamtym czasie gustów publiczności 

odnoszących się do komedii i oper. 

Trafnie ujął specyfikę „Wandy” Józef Ujejski: 

(...) „Wanda, królowa polska” Tekli Łubieńskiej, stanowi wcale niemałoważną 

pozycję w historji polskiej poezji dramatycznej i polskiego teatru; że jakkol-

wiekby wypadł dzisiejszy sąd o tej pierwszej oryginalnej tragedji w Polsce XIX 

wieku, była ona wówczas zjawiskiem literackiem dużego znaczenia, górującem 

nad całą – z wyjątkiem „Odprawy posłów greckich” – przeszłością twórczości 

polskiej na tem polu i torującem jej drogę na przyszłość lat kilkunastu13
. 

Najważniejszym chyba elementem treściowym dramatu był przedstawiony w nim 

ideał Matki Polki. Był to wzorzec żony i matki wojownika, podtrzymującej mężczyznę 

w zapale walecznym. Jak określa tę sytuację współczesna badaczka:  

[…] Kobieta sama wychowywała dzieci i prowadziła gospodarstwo, nie prze-

kładając przy tym własnej wygody ponad dobro ojczyzny i rezygnując z wielu 

rzeczy, także z potrzeb uczuciowych14
. 

W 1806 roku Łubieńscy przenoszą się do Warszawy, gdzie od 1807 roku Feliks 

Łubieński zostaje ministrem sprawiedliwości Księstwa Warszawskiego. Tekla zajmo-

wała się zarządzaniem warszawskich szkół żeńskich i pensjonatów. Pracę tę zlecała 

Łubieńskiej Izba Edukacyjna. Najstarsi synowie autorki opuścili już dom, zaciągając 

się do wojska Księstwa Warszawskiego. Tekla zaczęła się więc zajmować sierotami. 

Wychowała trzy panny Lanckorońskie i dwie Grodzickie
15

.  

Mimo wielu obowiązków, Łubieńska nie zarzuciła pisania. W 1807 roku napisała 

„Karola Wielkiego i Witykinda”. Premiera teatralna dramatu miała miejsce 5 grudnia 

1807 roku (rocznica koronacji Napoleona)
16

. 

Tekla Łubieńska zmarła 15 sierpnia 1810 roku o godzinie 23.00. Jej mąż nie mógł 

być obecny przy żonie, ponieważ z racji sprawowanego urzędu pełnił publiczne obo-

wiązki. Ciało przewieziono do Guzowa, serce zostało złożone w kościele młodzaw-

skim koło Pińczowa. Kazanie na mszy żałobnej wygłosił ks. Jan Paweł Woronicz. 

2.1. „Wanda” dramat miłosny z moralno-narodowym tłem 

Intryga „Wandy” skupia się przede wszystkim na uczuciu tytułowej królowej do 

germańskiego księcia, Rytygiera. Przeciwstawione są tu miłość kochanków oraz 

miłość względem narodu. Rytygier starający się o rękę Wandy jest niemile widziany 

jako przyszły władca-małżonek narodu polskiego, królowa stawia bowiem dobro kraju 

nad swoje własne szczęście. 

                                                                   
13 Ujejski J., Wstęp, s. 39, [w:] T. Łubieńska, Wanda, Tragedia w 5 aktach, Nakładem Związku Artystów 

Scen Polskich, Warszawa 1927. 
14 Ciechomska M., Od matriarchatu do feminizmu, Brama, Poznań 1996, s. 121. 
15 Pruszakowa S., Tekla z Bielińskich – Łubieńska, Tygodnik Ilustrowany, nr 191, 1863, s. 198. 
16 Skibiński Z., Tekla Łubieńska, s. 7. 
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Dramat rozpoczyna się od tego, iż pewnego dnia Wanda dowiedziała się, że Ger-

manie wraz ze swoim księciem oblegają Kraków. Rytygier – przywódca nieprzyjaciół, 

pod groźbą napaści na Polskę, prosi o rękę królową. Jednocześnie jednak wiadomo, że 

para bohaterów prawdziwie zakochała się w sobie już od pierwszego wejrzenia. 

W konsekwencji, im bardziej książę naciska na królową, aby wyszła za niego za mąż, 

tym bardziej bohaterka skupia się na zobowiązaniach wobec własnego kraju. Przyznaje 

to Wanda, mówiąc do swojego zaufanego wojewody, Starży: 

Im więcej od Polaków widzę się kochana 

Tem mniej mogę obcego narzucić im Pana 

Pana, który nie będąc zrodzon na ich ziemi 

Zapewne nadużyje prawa rządząc niemi – 

Zmieni wiekami upoważnione nałogi 

A może nawet swoje rozkaże czcić Bogi17
. 

Zamęt panujący w duszy królowej, a także ciągły emocjonalny nacisk ukochanego, 

doprowadzają Wandę do wzniosłego gestu patriotycznego wobec swych poddanych, 

ale czynu destrukcyjnego przecież wobec ukochanego. Władczyni stanęła na czele 

wojsk polskich przeciwko Germanom. Królowa odnosi zwycięstwo, ale rzuca się 

z rozpaczy w wody Wisły. Rytygier zaś umiera ze smutku. 

Postać Wandy, która została zaczerpnięta z dawnych legend i podań, ukazuje więź 

łączącą czasy najdawniejsze ze współczesnymi kontekstami epoki oświecenia. Główna 

bohaterka jest literackim obrazem ideału kobiety i królowej. Jest to kreacja, której 

życie układa się jak średniowieczna legenda, ale odnosi się do rzeczywistości Polki-

patriotki żyjącej w epoce rozbiorów I Rzeczpospolitej. Ponadto królowa jako postać 

literacka wykreowana została w odniesieniu do poetyki sentymentalizmu: jako istota 

delikatna, tkliwa i czuła. Wanda często zwierza się Starży się ze swoich sercowych 

rozterek: 

Rządzenie własnem sercem wolność mi odbiera. 

Nie – nie wolno mi przyjąć ręki Rytygiera… 

Coby powiedział naród słusznie obrażony18
. 

Mimo delikatności i wrażliwości Wandy, Starża dostrzega także jej hart ducha 

i odpowiedzialność: 

O jak uwielbiać trzeba, królowo twe męstwo!19
. 

Wanda jest zatem tyleż realizacją modelu bohaterki sentymentalnej, co postacią, 

która przekracza modele russowskie. Z jednej strony jest ona wzorem do naśladowania 

dla czytelniczek tamtych czasów
20
. W takim układzie jej piękność, niewinność, roz-

tropność, szczerość oraz miłość od pierwszego wejrzenia, może być przykładem 

charakterystyki emocji i cnót kobiety. Z drugiej jednak strony, poświęcenie się dla 

                                                                   
17 Łubieńska T., Wanda. Tragedia w 5 aktach, Nakładem Związku Artystów Scen Polskich, Warszawa 1927, 

s. 71.  
18 Tamże, s. 70.  
19 Tamże, s. 71. 
20 Zawadzka J., Kronika serc czułych, Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 1997, 

s. 98. 
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dobra państwa, odrzucenie pokusy szczęścia osobistego, to cechy wielkiej władczyni, 

córki Krakusa i wstępne zarysowanie rozterek bohaterów polskiej literatury czasów 

romantyzmu i pozytywizmu. 

Bohaterka staje się więc kobietą-władczynią, która choć przebywa w otoczeniu 

doradców i w konieczności wypełniania obowiązków państwowych, to jednak nie 

wyłącza się z życia emocjonalnego, z sercowych rozterek, ekspresji uczuć, dając im 

posłuch w chwilach zwierzeń: 

Teraz mi przecie na łono przyjaźni,  

Złożyć boleść, co serce rozdziera i drażni – 

Ileż cierpię! jak straszna przemiana mnie czeka? 

Niedosyć, że to serce miłości się zrzeka, 

Inne oprócz tej walki znosi niepokoje21
.  

Wanda jako kochanka nie może spełnić swojej miłości do Rytygiera z powodu racji 

społeczno-politycznych. Już nie przeciwności pochodzące z narracji sentymentalnych 

(zazdrość osób trzecich, fizyczne oddalenie, zmiana uczuć), ale czynniki dziejowe, 

nasycone kontekstem ponadjednostkowym, uniemożliwiają uczuciowe i egzystencjalne 

spełnienie. Wanda staje się tym samym w ujęciu Łubieńskiej kreacją idealizowaną 

oraz wywyższaną: 

Sentymentalna kochanka to nie tylko anioł – to także bóstwo. Dzięki temu 

bohaterka stawała się niedostępna dla zwykłych śmiertelników, miłość do niej 

miała w sobie piętno grzechu, nabierała innego znaczenia – była miłością nie-

możliwą do zrealizowania – każda próba realizacji nosiła znamiona profanacji. 

Takie wywyższenie, skaryfikacja kobiety, nie jest odkryciem sentymentalizmu, 

istniała od średniowiecza (tradycja nakładania się wizerunków świętych i osób 

świeckich, dziewicy-kochanki i Madonny)22
. 

Wywyższona, ubóstwiona Wanda nie może stać się małżonką poddanego prawom 

ziemskim mężczyzny. Miłość do Wandy może dokonać się jedynie w życiu pośmiert-

nym. Wszelkie próby sprowadzania królowej do poziomu spraw codziennych wywołują 

sprzeciw innych bohaterów-idealistów: 

Wtem młodzieniec, podobny Kaslerzowi wcale, 

Biegnie ku nam – zawołał: „Ojczyznę ocalę!” 

Porywa Rytygiera i strąca go z góry. 

Wznoszę ręce ku bratu; zniknął między chmury. 

Reszty mi zbyt zawistny wyrok nie objawił – 

Sen zmysły me opuścił – okropność zostawił. 

Odtąd cień brata mego na oczach mi stoi… 

Uważ sama, czy próżno mój umysł się boi23
. 

Wanda ma świadomość, że połączy się z Rytygierem dopiero po śmierci i jest to dla 

niej wielką pociechą. W porządku świata materialnego, zmysłowego i społeczno-poli-

tycznego, mimo wszystkich rozterek serca, bohaterka chce realizować model kobiety 
                                                                   
21 Łubieńska T., Wanda, s. 86.  
22 Zawadzka J., Kronika serc czułych, s. 101. 
23 Łubieńska T., Wanda, s. 87. 
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silnej, która przede wszystkim pragnie sławy i dobra narodu: Ach, kocham ciebie, książę, 

ale więcej sławę24
. 

Królowa jest postacią nacechowaną dynamizmem, wciąż walczącą pomiędzy 

miłością do mężczyzny i miłością do kraju ojczystego. Gdy po pokonaniu Rytygiera, 

bohaterka rzuca się w wody Wisły, czyn ów można interpretować jako gest odwagi 

i niezależności. Wanda sprzeciwiła się bowiem prawom nakazującym kobietom ściśle 

określone zachowania społeczne. Będąc wierna swojemu „ja”, dokonała wyboru. Nie 

chciała być przedmiotem rozgrywek mężczyzn i świata polityki. Stała się wolna, 

dokonując wyboru swojego, własnego, kobiecego „ja”. Nawet jeśli skazywała się na 

śmierć, był to gest odwagi.  

2.1.1. Autorytety mężczyzn 

Postać Rytygiera, tak opisuje jeden z bohaterów Starża: 

Postać jego łagodna obrazem jest cnoty, 

Serce cechę dobroci na sobie noszące, 

Twarz przyjemna, wejrzenie słodkie, ujmujące, 

Umysł wielki, szlachetny odważny, wspaniały25
. 

Z opisu można wnioskować, że jest to idealny obraz bohatera sentymentalnego. 

Jednak ta wizja nie ma przekładu na dalsze czyny i zachowanie księcia, którego postać 

całkiem odmienna była bądź pokazana jako udawana i przewrotna.  

Rytygier to mężczyzna targany namiętnościami. Interesuje się przede wszystkim 

spełnieniem swej miłości. O tym bohaterze wiadomo niewiele. Inaczej niż przy 

Wandzie, wygląd i cechy charakteru mężczyzny pozostają w sferze domysłów, dopiero 

podczas rozmów Rytygiera z Wandą można wyciągnąć wnioski na temat jego charak-

teru i uczuć. Przywódca Germanów po zbrojnym ataku na mury Krakowa, udaje się 

w poselstwo do Wandy, przybierając imię Landol, aby inni nie odkryli, iż jest księciem. 

Wielka Królowo! Której niezmierna potęga 

I sława, granic państwa naszego dosięga, 

A rzadka piękność wszędzie pochwałę odbiera: 

Przychodzimy imieniem księcia Rytygiera, 

Jeszcze ten raz ostatni do ciebie wysłani, 

Pytać się: czy za męża chcesz go przyjąć Pani… 

Pragniemy związku tego korzyści przełożyć: 

Jak znacznie możesz swoje bogactwa pomnożyć26
. 

Sam książę opisuje się jako władca kraju bogatego, żyznego. Landol-Rytygier stawia 

Wandzie warunek, że jeżeli go nie przyjmie, złupi jej kraj. Nie wygląda on na subtel-

nego kochanka, tkliwego i czułego. Jest raczej porywczy i zuchwały, ale też zdziwiony, 

a może i zaskoczony postawą królowej. Żegna ukochaną słowami, iż doprowadzi jej 

kraj do ruiny. 

                                                                   
24 Tamże, s. 112. 
25 Tamże, s. 76. 
26 Tamże, s. 98. 
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Bohater pragnie ponownie widzieć Wandę, nie dowierzając jej wcześniejszym 

słowom. Oskarża Polaków, że to przez nich królowa zrzeka się szczęścia osobistego. 

W rozmowie ze Starżą pragnie stać się godny swej ukochanej: 

Próżna bojaźń: ja równie pragnąłbym szanować 

Prawa wasze, i w ślady Krakusa wstępować, 

Byście mogli przez sposób łagodny rządzenia, 

Zapominając miejsca mego urodzenia, 

Odnowioną mieć pamięć miłego w[am] króla27
. 

Po rozmowie ze Starżą, kiedy ten podkreśla, że to sama królowa wyraziła swoją 

odmowę, a nie naród, zawiedziony kochanek zaczyna posądzać Wandę o zdradę, 

zerwanie przymierza miłości i wybranie sobie innego mężczyzny jako kandydata do 

tronu. Uczucia Rytygiera są rozpięte od miłości do nienawiści, kończąc na urażonej 

miłości własnej. Bohater w imię miłości względem Wandy chce zrzec się ojczyzny, 

a swoje królestwo oddać braciom. Gdy jednak bohaterka nie wyraża zgody na ożenek, 

Rytygier zarzuca jej wiarołomstwo i wszczyna wojnę. 

W opisywanych dialogach utworu ważny jest rys duchowy i emocjonalny boha-

terów. Rytygier w swoich zapewnieniach miłości względem królowej jest niezwykle 

dramatyczny. Jedyną jego winą jest urodzenie, jak wyraża się Wanda: 

Czemu tego łaskawie nie zrządziły Bogi, 

Żebyś był jak Przemysław urodzon ubogi… 

W chacie nikczemnej, ale w jednym kraju ze mną28
. 

Świadomość ograniczeń związanych z pochodzeniem etnicznym Rytygiera jest dla 

Wandy bardzo dotkliwa. Z kolei dla niego jest to kwestia obca, nie zdaje sobie sprawy 

ze swojej obcości względem Polaków. Książę wszystko, co chce wymóc na Wandzie, 

robi za pomocą gwałtu, porywczości i napaści. Jest tyranem, wymagającym praw dla 

siebie. Inaczej zachowuje się Wanda, która przyznaje: 

Gdybym zezwolić mogła na to obłąkanie, 

Zdradziłabym mój honor i twoje kochanie, 

Stałabym się od wzoru mych przodków odrodną29
. 

Męskość księcia jest nieautentyczna. Brak w niej honoru i odwagi. Wanda, mimo 

że urodziła się kobietą, wszystkie te cechy posiada. Już na początku tragedii, podkreśla 

ona autorytet swojego ojca, Krakusa. Bohaterka, choć prawo zwyczajowe nakazuj jej 

egzystencję poza władzą, staje się odpowiedzialną królową i aby, być godną swoich 

przodków i korony, odznacza się lojalnością. Jej postawa obrazuje zależność, iż im 

wyższa klasa społeczna, status i majątek, tym bardziej dana osoba odpowiada za swój 

honor i całej rodziny oraz przodków. W związku z tym powinna zachować godność. 

Poza tym, w odniesieniu do kategorii honoru, Rytygier zarzuca Wandzie wiarołom-

stwo, czyli brak cnoty. Taka „obelga” uderza w system wartości kobiety, uznając ją za 

kobietę niegodną. Takie oskarżenie jest szczególnie dotkliwe, gdyż nie ma podstaw, 

ponadto żaden mężczyzna w otoczeniu królowej nie podważa jej czci. Wanda wykre-

                                                                   
27 Tamże, s. 107. 
28 Tamże, s. 111. 
29 Tamże, s. 112. 
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owana w sztuce, jest od moralnej strony patrząc, osobą wyprzedzającą wszystkich 

innych w życiu cnotliwym i szlachetnym. Kobieta-władczyni, dziedzicząc honor po 

ojcu i jego przodkach, jest przykładem suwerennej królowej, która dzierży berło władzy 

sprawiedliwie, biorąc pod uwagę dobro poddanych. W wypełnianiu tego zadania musiała 

w specyficzny sposób podejść do miłości wobec Rytygiera:   

Bogom naszej Ojczyzny złóżcie dziękczynienie, 

Im winniście i męstwo i to ocalenie. 

Udajcie się do świątyń, niech liczne ofiary 

Dowodem będą waszej wdzięczności i wiary… 

Ścigałam Rytygiera wpośród boju krwawie 

Bom to winna ojczyźnie i sobie i sławie. 

Teraz kiedy zwalczony, śmiało wam wyznaję, 

Że go kocham i tchnienie ostatnie mu daję…30
. 

W zacytowanej scenie królowa Wanda w pełni manifestuje swoją wzniosłą szla-

chetność, pozostając przy tym zmysłową i emocjonalną kobietą, targana sprzecznymi 

uczuciami. 

3. Wnioski 

Dramat Łubieńskiej wskazuje odejście od stereotypowych schematów płci, wedle 

których królowa winna być wstydliwa i bierna, a Rytygier odważny, honorowy oraz 

aktywny. W omawianej tutaj tragedii role społeczne zostają zamienione. Wanda nazna-

czona zostaje honorem, odwagą i męstwem, za nic nie chcąc okryć się hańbą. Natomiast 

niemiecki książę jest przeciwieństwem królowej. Jego zachowanie i sposób działania 

ma odwieść ukochaną od honorowych zachowań. 

Łubieńska, pisząc swą tragedię, podkreślała kwestię przesłania ideowego utworu, 

wprowadzając w zakres tematyki patriotycznej figurę kobiety. Jest to o tyle ważne 

i oryginalne, że Wanda-bohaterka wywoływała niejako problematykę, która w Polsce 

w okresie XIX wieku będzie dla kultury polskiej szczególnie istotna. Wszak późniejsze 

powstania, represje i związana z nimi emigracja mężczyzn-uczestników zrywów 

niepodległościowych skazywały kobiety na samodzielne radzenie sobie w realiach 

codziennego heroizmu życia. Postawa społeczno-obywatelska i osobowościowa głównej 

bohaterki tragedii Łubieńskiej ukazywała zatem postacie kobiet-patriotek, dzielnych 

niewiast, które mimo tradycyjnych norm zachowania potrafiły stanąć naprzeciw pry-

watnym i narodowym wyzwaniom. 
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Historia pewnej preemancypantki. Rzecz o „Wandzie” Tekli Łubieńskiej 

Streszczenie 

W późnym oświeceniu pojawiło się dzieło bardzo ciekawe, a niemal zapomniane: Tekli Łubieńskiej „Wanda, 

królowa polska”. Od przebiegu intrygi tragedii, po postacie sceniczne, które przynosiły ze sobą pewien po-

wiew nowości w klasycystycznym modelu dramatu ówczesnej literatury, „Wanda” jest dziełem zaskaku-
jącym, nad którym warto się pochylić.  

Przedmiotem opracowania jest postać tytułowej Wandy oraz ukazanie jej losów jako próby zapoczątko-

wania emancypacji bohaterki literackiej, która stara się uzniezależnić od mężczyzn. 

W doświadczeniu losów przyszłych walk o emancypację ,,Wanda, królowa polska” jest dziełem nietuzin-
kowym, ponieważ można w niej przywołać początki prefemiznizmu. 

Słowa kluczowe: Wanda, królowa polska, Tekla Łubieńska, emancypacja, tragedia, prefemiznizm 

 



 

104 
 

Zuzanna Wiechno
1
 

Kobiety widziane oczami polskich turpistów –  

analiza motywu w wierszach Tadeusza Różewicza, 

Stanisława Grochowiaka i Rafała Wojaczka  

1. Wstęp 

Turpizm pojawił się w polskiej poezji w połowie lat 50. ubiegłego wieku i szybko 

stał się estetyczną tendencją, która przez lata dominowała w wierszach młodych auto-

rów. Chociaż turpiści nigdy nie stworzyli formalnego ruchu ani spójnego programu 

poetyckiego, istnieją pewne cechy, które pozwalają bez większych wątpliwości roz-

poznać przedstawicieli owego literackiego zjawiska. Jedną z nich jest specyficzny, 

trudny do jednoznacznego zdefiniowania stosunek do kobiet, erotyki i relacji damsko-

męskich. Celem niniejszej pracy jest przedstawienie obrazu kobiet, jaki stworzyli 

w swojej poezji Tadeusz Różewicz i Stanisław Grochowiak oraz debiutujący nieco 

później Rafał Wojaczek. Z racji, iż „turpizm” jest terminem opisującym wiele w swej 

istocie różnych poetyckich zjawisk trudno ująć płeć żeńską i jej rolę u turpistów 

w sztywne ramy. Niemniej, po wczytaniu się w wiersze wyżej wymienionych można 

zauważyć kilka analogii, które ułatwiają znalezienie odpowiedzi na pytanie, kim były 

kobiety dla polskich turpistów. 

2. Kobieta w kulturze i sztuce Europy 

Pochylając się nad historią przedstawień kobiety w europejskiej kulturze trudno 

oprzeć się wrażeniu, że występują w niej pewne inherentne tendencje. Nawet jeśli są 

one jedynie ogólnymi schematami i trudno uznać je za niezmienną prawidłowość – 

zwłaszcza teraz, w czasie wyjątkowo dynamicznego rozwoju dyskursu wokół kultu-

rowej, społecznej i ekonomicznej pozycji kobiet – można z dużą dozą prawdopodo-

bieństwa założyć, że w większości kręgów kulturowych powstałych w Europie pewne 

schematy będą, jeśli nie identyczne, to przynajmniej podobne. Jedną z takich właśnie 

tendencji jest pewna estetyzacja zarówno ciała, jak i całego wizerunku kobiety. Od-

zwierciedlenie tego konstruktu kulturowego widać chociażby na płaszczyźnie języ-

kowej – w wielu językach europejskich płeć żeńska ma estetyczną przewagę nad 

męską, stąd chociażby nadal obecna w naszym języku „płeć piękna”, angielska fair sex, 

francuska le beau sexe czy niemiecka das schöne Geschlecht. Dziś ową estetyzację 

kobiet socjologia nazywa otwarcie i o wiele bardziej dosadnie seksualizacją i jest to 

zjawisko, które duża część badaczy konsensualnie określa jako opresyjne. I chociaż 

współczesny dyskurs obraca się w dużej mierze wokół aktualnego położenia kobiet, 

a ich seksualizację utożsamia się przede wszystkim ze współczesnymi, konsumpcjo-

nistycznymi społeczeństwami, bynajmniej nie jest to zjawisko nowe. Tworzenie wy-

magań estetycznych wobec kobiet, a także społeczna presja, aby im dorównać była 

                                                                   
1 zuzanna.wiechno@edu.uni.lodz.pl, Instytut Germanistyki, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Łódzki, 

filolog.uni.lodz.pl. 
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obecna – chociaż jej przejawy były naturalnie inne niż obecnie – już w społeczno-

ściach osadniczych
2
.  

W pewnym uproszczeniu można założyć, że to antyczne kultury skupione wokół 

basenu Morza Śródziemnego nadały kierunek rozwoju europejskiej cywilizacji i mogą 

stanowić punkt odniesienia w poszukiwaniu źródeł zinternalizowanych w europejskich 

społeczeństwach kodów kulturowych. I chociaż pozycji, a co za tym idzie także 

kulturowych przedstawień kobiet, nie sposób opisać w kilku słowach to nietrudno 

zauważyć, że były one w antyku wpisane w ową tendencję nacisku na fizyczne przy-

mioty. Mimo że uroda zdecydowanie nie była jedyną cechą, którą starożytni przypi-

sywali płci żeńskiej to w literaturze antycznej można znaleźć o wiele więcej sylwetek 

kobiet urodziwych niż takich, które cechowały inne cnoty. Jednak o ile dziś „płeć 

piękna” może mieć już protekcjonalny wydźwięk, o tyle w antyku nie sposób odnaleźć 

żadnej negatywnej konotacji ponadprzeciętnej urody
3
. Była to wartość wysoce pożą-

dana i ceniona zarówno u kobiet, jak i mężczyzn. Warto jednak nadmienić, że od 

czasów antycznych dokonała się duża redefinicja piękna jako takiego. Współcześnie 

piękno nie niesie za sobą utożsamiania jednostki z dobrem czy szeroko pojętymi przy-

miotami duchowymi. To podlegające stałym przemianom postrzeganie piękna
4
 prowadzi 

w oczywisty sposób do zadawania pytań fundamentalnych, jak to, czy wartość este-

tyczna jest własnością przyrodzoną czy może nadawaną, czy piękno jest jedynie cechą 

obiektu, czy raczej integralną częścią jego istoty oraz czy jest w ogóle definiowalne. 

Tatarkiewicz i Czeżowski mimo obszernych rozważań w tym obszarze dochodzą do 

wspólnego wniosku – wartość estetyczna nie daje się zdefiniować. Wallis natomiast 

wprowadza pewną definicję, stwierdzając, że owa wartość to: zdolność pewnych 

przedmiotów do wywoływania w odbiorcy przeżyć estetycznych […], jest własnością 

pewnych przedmiotów i nie istnieje w „oderwaniu od nich”5
.  

Jak widać, mimo że niektórzy filozofowie próbowali wyprowadzić uniwersalną bądź 

chociaż przybliżoną definicję piękna, często łatwiej jest jednak stworzyć jego obszerną 

teorię niż jednoznacznie zdefiniować. Nie ulega jednak wątpliwości, że jednostki 

ludzkie wykazują tendencję do estetycznej hierarchizacji otaczającej rzeczywistości. 

Na ile wynik umiejscawiania konkretnych obiektów na skali estetyki jest kwestią 

pochodzącą z pewnej indywidualnej dla odbierającego świat podmiotu struktury, a na 

ile jest tworzone przez narzucone schematy społeczne i kulturowe pozostaje kwestią 

sporną. Można jednak postawić tezę, że nie ma aktualnie przesłanek, by twierdzić, iż 

są jednostki zupełnie tej tendencji pozbawione, mimo że poziom wrażliwości na piękno 

jest naturalnie kwestią indywidualną. 

W owej dyskusji na temat roli estetyki w życiu ludzkim w momencie, gdy wkracza 

ona w obszary społeczne jednym z kluczowych zagadnień jest próba zrozumienia tego, 

czy mężczyźni i kobiety, a ściślej – męskie i kobiece ciała – podlegają estetycznym 

wymaganiom bądź tendencjom do kulturowego ich seksualizowania w takim samym 
                                                                   
2 Wójtewicz A., Przedmiot manipulacji czy narzędzie kulturowej rewolty i fizycznego wyzwolenia – czyli 
o zawłaszczeniu ciał współczesnych nastolatek przez kulturę konsumpcyjną, Kultura i Edukacja, 67, 2008, s. 27. 
3 Bieżuńska-Małowist I., Kobiety antyku: talenty, ambicje, namiętności, Wydawnictwo Naukowe PWN, 

Warszawa 1993, s. 102. 
4 Karczmarzyk M., Bzymek A., Analiza mitu piękna kobiecego ciała na podstawie wybranych reklam i sztuki 
krytycznej, Kultura Popularna, 44, 2015, s. 198. 
5 Horecka A., O pojęciu wartości estetycznej w dziełach przedstawicieli Szkoły Lwowsko-Warszawskiej, 

Przegląd Filozoficzny – Nowa Seria, 79, s. 194-198. 
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stopniu. Mimo że niektórzy socjologowie, w tym chociażby Baudrillard, twierdzą, że 

tak jest, nawet oni zauważają słusznie, że w kwestii przedstawień mężczyzn i kobiet 

nie można postawić znaku równości. To wokół kobiet organizuje się prawie cały 

współczesny społeczny dyskurs dotyczący piękna i erotyki – w przeciwieństwie do 

odbioru ciał męskich – posiada on oczywiste cechy opresji, identyczne jak w przy-

padku innych postaw dyskryminujących
6
. Jako jedną z głównych różnic definiujących 

to, że estetyczne postrzeganie kobiecego ciała nosi inne znamiona niż postrzeganie 

ciała męskiego, wskazuje się to, że mężczyźni w historii byli zawsze bytem społecznie 

samodzielnym i samostanowiącym. Zarówno społeczne, ekonomiczne, jak i estetyczne 

wyzwalanie kobiet z kulturowych opresji trwa od końca XIX wieku. Jest to zatem 

zjawisko stosunkowo młode, będące trwającym stale procesem, w którym literatura, 

czy sztuka w szerszym rozumieniu zdecydowanie ma swój udział
7
. 

3. Początki turpistycznych tendencji w polskiej literaturze 

Postrzeganie literatury w kategoriach estetycznych jest sprawą tyle złożoną, co 

oczywistą. Mimo licznych i obszernych teorii na ten temat bez większych wątpliwości 

można stwierdzić – co wynika z pewnego humanistycznego konsensusu – że teksty 

literackie powstałe w obrębie literatury pięknej mają wartość estetyczną. O ile jednak 

afirmacja klasycznej estetyki, którą określa się jako manifestowanie zjawisk, takich jak 

piękno czy harmonia, można uznać za coś, do czego czytelnik jest kulturowo przyzwy-

czajony, o tyle w sztuce wielu okresów da się odnaleźć, w różnych stopniach natężenia, 

skłonności do odwracania owych wartości. Taką postawę artystyczną nazywa się 

zbiorczo antyestetyzmem
8
. Turpizm jest zjawiskiem wyrosłym w duchu tego właśnie 

antyestetyzmu. Trudno jednak ująć go w ramy i jednoznacznie zdefiniować, gdyż jako 

taki nie był nigdy formalnym nurtem literackim, a jedynie pewną tendencją, nie tylko 

estetyczną, ale także ideową. W poezji polskiej pojawia się po przełomie politycznym 

w roku 1956, który to ówczesna krytyka literacka uznała za rok jej odrodzenia. W 1956 

roku debiutują na polskiej scenie literackiej poeci, tacy jak Stanisław Grochowiak, Miron 

Białoszewski, Zbigniew Herbert czy Stanisław Czycz. Mimo że nie stworzyli oni żadnej 

grupy spójnej poetycko czy światopoglądowo, łączyła ich skłonność do operowania 

wywrotową, niekiedy skandalizującą jak na tamte czasy estetyką. Bieńkowski nazwał 

ich „Awangardą 1956” i zauważył słusznie, że istotą nowej, tworzącej się tendencji 

literackiej nie są bynajmniej kwestie światopoglądowe, a raczej pewna specyficzna 

postawa wobec rzeczywistości i poezji, którą to łączył z debiutującym ponad dekadę 

wcześniej Różewiczem, a także, że jest ona zjawiskiem unikatowym, powstającym 

w opozycji do zachodnich trendów literackich
9
. „Awangardę 1956” łączyło z Różewi-

czem również doświadczenie wojny. I chociaż urodzili się oni zbyt późno, by przeżyć 

ją w sposób taki, jak wcześniejsza generacja, to bez wątpienia jest to przeżycie, którego 

ówczesnemu młodemu pokoleniu nie można było odmówić – Tatara mówi o nim jako 

o: za młodym, by wojnę świadomie przeżyć i wziąć w niej czynny udział i równocześnie 
                                                                   
6 Baudrillard J., Społeczeństwo konsumpcyjne: jego mity i struktury, przeł. Królak S., Wydawnictwo Sic!, 

Warszawa 2006, s. 182. 
7 Karczmarzyk M., Bzymek A., dz. cyt., s. 197. 
8 Witosz B., Estetyzm, antyestetyzm, an estetyzm – refleksje pluralizm wartości współczesnej estetyki w stylu 
polskiej prozy końca XX wieku, Stylistyka, 11, s. 47-48. 
9 Tatara M., Dziedzictwo Słowackiego w poezji Grochowiaka, Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia 

Adama Mickiewicza, 5, s. 139. 
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za dużym, by przeminęła ona bez śladu w psychice młodych chłopców10
. Od strony 

estetyczno-treściowej turpistów wyróżniało to, że wprowadzili do poezji motywy 

brzydoty, śmierci i choroby, kierując swoją uwagę na obiekty w stanie rozkładu, kalekie, 

odrażające, czy w jakikolwiek inny sposób przeczące ogólnie dotychczas przyjętej 

estetyce poetyckiej. Liryka miłosna stała się u nich mniej lub bardziej wysublimowaną 

erotyką, której nie można jednak odmówić dużej podmiotowości. Dla turpistów bowiem 

akt seksualny był narzędziem – być może jedynym – by zrozumieć drugiego człowieka, 

a w wierszach wielu z nich widać, mimo nieraz wręcz przesadnie naturalistycznej 

estetyki, nadawanie erotyce wymiaru niemalże sakralnego.  

Sam termin „turpizm” został wprowadzony przez Juliana Przybosia w jego „Odzie 

do turpistów”, pamflecie poetyckim mającym na celu wywołanie przedstawicieli nowej 

tendencji do dyskusji. I chociaż nie jest do końca precyzyjny, łączy bowiem w jedno 

zjawisko wiele w istocie bardzo odmiennych tendencji na podstawie, można powiedzieć, 

jednego tylko kryterium brzydoty, to funkcjonuje do dziś w naukach o literaturze jako 

nazwa szerokiego wachlarza zjawisk
11
. Przyboś, będący w czasach debiutów ówczes-

nej poetyckiej awangardy postacią bardzo uznaną w polskim świecie literackim nie był 

zresztą przychylny nowym poetyckim trendom, zarzucając autorom efekciarstwo 

i przesadne szokowanie pozbawione głębszych treści. Polemika między nim a turpistami 

była wyjątkowo zażarta i doczekała się miana jednego z ważniejszych konfliktów 

literackich w powojennej Polsce. Na krytykę odpowiedział Stanisław Grochowiak, do 

którego przede wszystkim, jak można podejrzewać, kierowany był pamflet, pisząc 

w swoim eseju:  

Turpiści – o ile rozumiem nas, turpistów, dobrze – nawet w najdalej posunię-

tym akcie buntu (czy przeciwko życiu, czy przeciw tradycji literackiej) wyrażają 

ostatecznie postawę afirmatywną. Żaden turpista nie przeraża tylko po to, by 

przerażać, żaden nie krzyczy, aby usłyszano, jaki ma silny głos. I znowu nie 

rekwizyty decydują, ale postawy12. 

W ten sposób turpizm, niedługo po swoim pojawieniu się na polskiej scenie lite-

rackiej, wywołał niemalże kulturowy skandal, ale i znalazł wielu zwolenników. Ze 

względu na swoistą ułomność terminu, który Grochowiak określa nie tylko jako po-

gardliwy, ale także nieadekwatny i wyjątkowo upraszczający, trudno jest dziś określić, 

których poetów explicite można nazwać turpistami. Ślady turpizmu w polskiej poezji 

odnaleźć można bowiem przed „Awangardą 1956” – jak u wyżej wspomnianego Róże-

wicza – oraz wśród licznych naśladowców, czy raczej spadkobierców, którzy, można 

rzec, z turpistyczną estetyką obchodzili się o wiele śmielej, jak debiutujący prawie 

dekadę po Grochowiaku Rafał Wojaczek.  

4. Rola kobiety w wierszach turpistów 

Z racji, iż tak trudno jest określić, czym tak naprawdę był turpizm w polskiej poezji, 

nie uciekając w wyrażenia przesadnie ogólne, trudno także jednoznacznie stwierdzić, 

jaką rolę odgrywał w nim motyw kobiety. To, jak kobiety były przedstawiane, jaki ich 

obraz malowali w swoich wierszach turpiści, a także jakie relacje łączyły z nimi pod-

                                                                   
10 Tamże. 
11 Duk J., Polemika o turpizm. Część I: Atak Przybosia i poetyckie repliki turpistów, Acta universita-

tislodziensis. Folia scientiaeartium et litterarum, 5, s. 58-59. 
12 Grochowiak S., Turpizm – realizm – mistycyzm, Współczesność, 2, s. 1. 
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mioty liryczne można badać tylko w obrębie twórczości danego autora, traktując jego 

dorobek jako pewną poetycką enklawę, który estetyczne skłonności turpizmu wyko-

rzystuje, ale w żadnym razie im nie podlega. Nie ulega jednak wątpliwości, że płeć 

żeńska występuje w wierszach turpistów często. Po części z pewnością dlatego, że 

grono to wykazywało skłonności do manifestowania wrażeń podmiotów lirycznych 

poprzez akty seksualne. Główną przyczyną wydaje się być jednak fakt, że pod po-

wierzchnią owej turpistycznej brzydoty kryła się niejednokrotnie potrzeba zrozumienia 

uczuć wobec drugiego człowieka, która pociągała za sobą próby zrozumienia całej 

otaczającej rzeczywistości. Tatara nazywa turpizm jednym z wyrazów postawy prag-

nącej zrozumieć sens istnienia, a zarazem lękającej się poznać całą prawdę o życiu13
. 

Tą niezwykle trafną oceną, odnoszącą się co prawda do ogółu zjawiska, można opisać 

także stosunek turpistów do kobiet. Z jednej strony będący uporczywym, trudnym do 

zaspokojenia pociągiem, z drugiej zaś przejawiającym stale manifestowany lęk i nie-

możność zbliżenia się do kobiety na tyle, by rozpoznać jej naturę.  

4.1. Tadeusz Różewicz 

W tak bogatym dorobku poetyckim, jaki pozostawił po sobie Tadeusz Różewicz, 

obraz kobiety przyjmował wiele obliczy. Różne punkty odniesienia z pewnością będą 

prowadzić do różnych wniosków – Różewicz rozwinął bowiem swojej twórczości 

zarówno lirykę miłosną, jak i erotyczną, nietrudno też odnaleźć przedstawienie kobiety 

jako pewnego motywu odnoszącego się do wartości silnie egzystencjalnych, dotyka-

jących kwestii kluczowych dla zrozumienia przez podmiot liryczny struktury otacza-

jącej go rzeczywistości. Tak perspektywę można rozpoznać w „Opowiadaniu o starych 

kobietach”, które to zaczyna się słowami: 

Lubię stare kobiety 

brzydkie kobiety 

złe kobiety 

są solą ziemi14
. 

Podmiot liryczny już w pierwszej strofie zrywa z kulturowo forsowanym obrazem 

kobiety młodej i pięknej. Zwrócona zostaje uwaga na kobiety wypchnięte poza główny 

nurt przedstawień literackich, ludowych i artystycznych, stają się bowiem one u Róże-

wicza stare i brzydkie, lecz co za tym idzie – a co manifestuje się w dalszej części 

wiersza – niezwykle mądre i doświadczone. Motyw starca-mędrca, który wraz ze swoim 

wiekiem posiadł pewien wyższy poziom zrozumienia życia jako takiego, a także całej 

konstrukcji człowieka i rzeczywistości jest w naszej kulturze typowo męskim motywem 

i jako taki nigdy nie był postrzegany przez pryzmat estetyki. Kobieta stara i brzydka, 

na co warto zwrócić uwagę, znana jest z przekazów ludowych głównie jako wiedźma, 

której brzydota ma w oczywisty sposób odstraszać i uwydatniać zło. I chociaż wiedźma 

posiada swoistą mądrość, na co wskazuje już sam źródłosłów, nie jest to bynajmniej 

mądrość pożądana, a w oczywisty sposób demoniczna. Podmiot liryczny odwołuje się, 

być może do tego właśnie wyobrażenia, mówiąc o kobietach brzydkich i złych, który 

to obraz owego zła utrwalony został kulturowo przez długą historię chrystianizacji. 

Może na to wskazywać pewna polemika z Biblią, złe kobiety są tutaj bowiem „solą 

                                                                   
13 Tatara M., dz. cyt., s. 142. 
14 Skrendo A., Tadeusz Różewicz: Wybór poezji, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 2017, s. 359. 
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ziemi”. Wy jesteście solą ziemi15 powiedział według biblijnego przekazu Jezus do 

swoich uczniów i chociaż interpretacje tego wyrażenia są rozliczne – sól pojawia się 

w Biblii wielokrotnie, a zrozumienie jej symboliki wymaga obszernych wyjaśnień – 

można mieć pewność, że sól jest w Biblii czymś ważnym, kluczowym przede wszyst-

kim dla zrozumienia Boga, na co wskazuje chociażby używanie soli w celach rytual-

nych
16

. Bóg pojawia się zresztą w wierszu także bezpośrednio w wersach:  

umiera bóg 

stare kobiety wstają jak co dzień 

o świcie kupują chleb wino rybę 

umiera cywilizacja 

stare kobiety wstają o świcie 

otwierają okna/usuwają nieczystości
17

. 

Kobieca mądrość jest tutaj opisana jako mądrość głęboko rozumiejąca, a być może 

w pewien sposób przewyższająca wartości najwyższe, takie jak Bóg i cała ludzkość. 

Kobiety pozostają niewzruszone w obliczu zagłady i chociaż realizują ówczesną 

kulturową rolę, w wierszu bowiem to mężczyźni są uczestnikami wielkich i ważnych 

dla historii wydarzeń, podmiot liryczny wyraźnie stwierdza, że jest to rola nadrzędna, 

kluczowa, gdyż kobiety, jak mówi: 

tchórzostwo i bohaterstwo 

wielkość i małość 

widzą w wymiarach właściwych 

zbliżonych do wymagań 

dnia powszedniego18. 

Także ze sprawami tak ostatecznymi jak śmierć są one, zdaje się, wyjątkowo obyte, 

nawet jeśli nie uczestniczą w wojnach, gdyż to one myją zwłoki/grzebią umarłych19. 

Wiersz wydaje się być nie tyle oddaniem szacunku starszym kobietom, ile podkreśle-

niem ich nierozpoznawalnej i głębokiej mądrości, którą podmiot liryczny w nich do-

strzega. To kobieta jest tutaj bytem będącym przyczyną wszystkich przejawów życia, 

w których jako taki jest zawsze obecny, stąd liczne porównania, w tym także porów-

nanie kobiet do jaja, które jest chyba najbardziej czytelnym symbolem życia, obecnym 

w wielu kulturach, w niektórych także symbolem istnienia świata w ogóle. Nie można 

jednak mówić, że tak absolutny, noszący cechy swoistej boskości obraz kobiety jest 

u Różewicza jedynym. Poeta stworzył w swojej twórczości także wieloznaczną, uwik-

łaną w sieć mnogich, indywidualnych symboli i obrazów kobietę jako obiekt i podmiot 

erotyczny. Szczukowski erotykę Różewicza określa jako zagadnienie oporu, jakie 

stawia doświadczenie faktyczności ciała, jego cierpienia i pożądania wobec systemu20
. 

Istotnie u poety akt seksualny widziany jest często jako doświadczenie transgresywne, 

                                                                   
15 Mt 5, 13, Biblia Tysiąclecia. 
16 Kpł 2, 13, Biblia Tysiąclecia. 
17 Skrendo A., dz. cyt., s. 361. 
18 Tamże.  
19 Tamże, s. 362. 
20 Szczukowski D., Dyskurs miłosny Tadeusza Różewicza, Pamiętnik Literacki 2008, 1, s. 105.  
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będące kluczem do przejścia pewnych granic poznania czy wyjściem poza granice 

języka i środków poetyckich. W wierszu „Nocna zmaza” podmiot liryczny mówi:  

Sen mi przynosi twoje ciało 

sen posłuszny 

ciebie całą składa 

w moje ramiona 

jesteś ciepła żywa 

zdyszany miotam nasienie 

w twoje cienie 

odległe o całą ziemię21. 

Seksualne doświadczenia z kobietą są tutaj przeniesione w obszar marzeń sennych, 

tworząc wyraźny dystans między podmiotem a obiektem. Manifestuje się tutaj pewna, 

zdawałoby się wręcz absolutna, niemożność dosięgnięcia kobiety i swoistego doświad-

czenia jej. Jest ona bytem odległym, nieuchwytnym, a jednocześnie na tyle realnym, 

by wywoływać fizyczne reakcje seksualne, których to prawdziwość w obliczu dającego 

się odczuć w wierszu przygniatającego uczucia braku powoduje rozpacz podmiotu 

lirycznego:  

na moich udach senne 

bezowocne 

nasienie 

uspokojenie łzy 

nie wstydzą się płyną22. 

W rozpaczy tej daje się jednak znaleźć pewne ukojenie, odczuwalny spokój, brak 

napięcia wynikający z zaspokojenia seksualnego, które dzieje się bez udziału kobiety. 

To pozostawienie podmiotu samego ze sobą ukazuje kobietę jako byt nadrzędny – 

przynajmniej w tym wąskim seksualnym zakresie – wobec mężczyzny, kierujący jego 

podnieceniem i reakcjami. Beznadziejność dotykająca podmiot liryczny nie dzieje się 

jednak ani z udziałem kobiety, ani nie jest w żaden sposób w nią samą skierowana. Na 

uniżoną rolę podmiotu wskazuje także pewien dający się odczuć fanatyzm samej 

sytuacji lirycznej
23

.  

Podobne, chociaż zdecydowanie mniej fanatyczne przedstawienie kobiety rysuje się 

w wierszu „W katedrze”:  

W katedrze 

w róży 

w ołowiu 

twój kark biały 

odrąbany od ciemności24. 

                                                                   
21 Skrendo A., dz. cyt., s. 532. 
22 Tamże, s. 533.  
23 Szczukowski D., dz. cyt., s. 114. 
24 Skrendo A., dz. cyt., s. 278.  
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Użyte tutaj środki, takie jak zestawienie zupełnie przeciwnych w swoim wydźwięku 

symboli: róża i ołów, a także katedra wprowadzająca do wiersza akcent sakralny osa-

dzają kobietę w kontekście nie tyle łączenia przeciwieństw, ile bycia pozakontekstową. 

Podobnie jak w „Nocnej zmazie” – chociaż doświadczenie obecności kobiety jest tutaj 

wyraźnie namacalne – podmiot liryczny odczuwa wyraźną granicę między nimi, nie 

może w żaden sposób skomunikować się z ową kobietą, wyrazić swoich odczuć, bo-

wiem wobec doświadczenia obcowania z nią pozostaje niemy, co opisane jest w słowach 

poruszenie języka/usta otwierają się/cięcie toporem. Mimo że wiersz operuje obrazami 

bardziej sensualnymi, a mniej seksualnymi, nadal obecny jest motyw pożądania kobiety, 

która jako byt wydaje się być zbyt odległa, by między nią a podmiotem mogła zaistnieć 

komunikacja inna niż fizyczna. Wiersz zakończony jest strofą:  

budzi się 

ślepe w ślepym 

pożądanie 

porusza się 

rodzi 

rękę w ręce 

rodzi język w ustach 

włosy 

rękę we włosach palce25, 

gdzie trudno jednoznacznie stwierdzić, czy „ślepe w ślepym” jest określeniem 

rosnącego pożądania u podmiotu, który definiuje samego siebie jako ślepego, stwier-

dzając tym swoją ułomność wobec kobiety, czy jakiejś wyższej kategorii, którą odkrywa 

on w stosunku do kobiety, gdy zbliża się do niej fizycznie. Ślepe pożądanie wprost 

wskazuje na pewną atawistyczną przypadłość podmiotu, który tym samym jest w wier-

szu tym, który realnie i silnie reaguje na obecność kobiety. O jej pożądaniu podmiot 

natomiast milczy, co może sugerować, że postawy kobiety nie da się przejrzeć, że jest 

ona bytem nie tyle obcym, ile nieprzeniknionym w przeciwieństwie do mężczyzny, 

którego reakcje są tutaj bardzo ludzkie, wręcz prymitywne. Te dwuznaczne wersy pod-

kreślają symbolikę wiersza, który zdaje się balansować na granicach różnych niepo-

wiązanych ze sobą obrazów łącząc je w jedną całość. Kobiety u Różewicza pozostają 

w pewnym dystansie wobec mężczyzn, są często ubrane bardziej w formę symbolicz-

nych, niedookreślonych zjawisk niż realnych osób. Ten swoisty motyw niemożności 

prawdziwego dotarcia do drugiego człowieka i głębokiego zrozumienia go jest klu-

czowy dla całej twórczości poety. W przypadku kontaktu z płcią żeńską przybiera on 

jednak pewną szczególną, pełną swoistego niemego szacunku, niemal uświęconą formę.  

4.2. Stanisław Grochowiak 

Nieco podobną perspektywę przedstawiał w swoich wierszach Stanisław Grocho-

wiak. Chociaż trudno zestawić go z jakimkolwiek innym poetą – nie bez powodu 

zasłużył sobie na bycie najbardziej rozpoznawalnym przedstawicielem polskiego turpi-

zmu i jednym z najoryginalniejszych poetów w powojennej Polsce – z Tadeuszem 

Różewiczem dzielił pewną sakralną atmosferę, którą otoczone były kobiety w jego 

wierszach, chociaż oczywiście ich obraz był u obu poetów już zupełnie odmienny. 
                                                                   
25 Tamże, s. 279. 
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U Grochowiaka podlegały one silnie turpistycznej estetyce. Na wyrost byłoby stwier-

dzenie, że były one „brzydsze” niż u Różewicza – z pewnością jednak w przeciwień-

stwie do niego Grochowiak podejmował próby przedstawienia kobiet osadzonych 

w rzeczywistości, o wiele bardziej namacalnych. Stąd kobiety są w jego twórczości takie 

same jak wszystko inne. Bywają, właściwie prawie zawsze, zachwycające, ale są też 

kalekie, brzydkie i brudne. Ta skłonność do łączenia piękna z brzydotą jest, można 

rzec, przewodnim motywem całej jego twórczości. W swojej odpowiedzi na zarzuty 

Przybosia o całym turpizmie pisał on bowiem:  

Ileż jest tych szczurów do wytępienia? Ile śledzi? [...] Ileż szkieletów, trumien, 

karawanów! [...] Otóż okazało się, że doprawdy niewiele. Równie dużo 

odnalazłem róż, księżyców, słowików26
.  

Ów zachwyt nad rzeczami nieidealnymi, niepasującymi do klasycznego pojęcia 

piękna jest widoczny w tym, jaki jest stosunek podmiotów lirycznych do kobiet. 

W wierszu „Do pani”, który jest apostrofą do bliżej nieokreślonej kobiety, podmiot 

liryczny mówi do niej Lubię głaskać twego szczura/ Gdy się do mych nóg przyczołga 

oraz A wszak piękne masz niechlujstwo/ Z astronomią złych pająków27
. Co ciekawe, 

wiersz łączy motywy średniowieczne z obrazem powojennej Polski, gdzie nazywanie 

siebie lennikiem i wasalem, a adresatkę feudalną panią zestawione jest z przedmiotami, 

takimi jak blaszany kubek, karbidówka czy pogrzebacz. Można zauważyć, że jest to 

typowe dla poety zestawienie atmosfery pewnej podniosłości, jaka ze współczesnej 

perspektywy może cechować epokę średniowiecza ze zniszczonym wojną krajem, na 

którego pewne symbole powołuje się autor. Grochowiak sięga też, trudno stwierdzić 

czy celowo, po odwrócony motyw biblijny. Wiersz kończy się wersami: Wieczny lennik 

na twych włosach/ Trwały wasal twego żebra28
. Ów żebro może być łatwo skojarzone 

z biblijnym mitem o powstaniu człowieka, gdzie żebro mężczyzny jest materiałem 

stworzenia kobiety. Tutaj nie można mówić co prawda o bezpośrednim nawiązaniu, 

o stworzeniu nie ma bowiem mowy, ale przywiązanie podmiotu lirycznego do kobiecego 

żebra jest dla czytelnika wychowanego w chrześcijańskiej kulturze nad wyraz suge-

stywne. Podobnie jak w wierszach Różewicza, także tutaj mężczyzna sam siebie stawia 

w roli niższej niż kobieta. U Grochowiaka jednak motyw ten rośnie do rangi roli wręcz 

poddańczej, a poprzez wprowadzenie postaci wasala można stwierdzić, że jest to pod-

danie dobrowolne i świadome. Kobieta jest tutaj, chociaż w przeciwieństwie do „Opo-

wiadania o starych kobietach” nie wiemy dlaczego, istotą wyniesioną wyżej niż męż-

czyzna. Jej rola feudalnej pani wydaje się być przyrodzona, niemożliwa do podważenia. 

Mężczyzna w pewien sposób składa się kobiecie w ofierze.  

Nieco inny obraz można zauważyć w wierszu „Portretowanie umarłej”. Sytuacja 

liryczna jest wręcz klasycznie turpistyczna, opisywana przez podmiot liryczny kobieta 

jest bowiem martwa. I chociaż ciężko uchwycić tutaj bezpośredni nią zachwyt, na 

pewno odczuwalny jest szacunek podmiotu do niej, poprzez refleksje, które wyraża 

słowami:  

                                                                   
26 Grochowiak S., dz. cyt., s. 1. 
27 Grochowiak S., Zaniosły się płaczem przyziemne badyle (wybór wierszy), Wydawnictwo Atena, Warszawa 

1993, s. 37. 
28 Tamże. 
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Ileż się pani musiała nacierpieć, że 

Ma pani taką białą twarz... 

Że kiedy pani leży, włosy jej są jak druty, 

A smutek wisi na uszach i brwiach. 

Ileż się pani musiała nachodzić, że 

Ma pani taką białą twarz... 

Że kiedy pani tak leży z podeszwami na wprost, 

Sinieje gwasz29. 

Strofy te wyrażają pewną, można powiedzieć, zwyczajność sytuacji. Brak tu głęb-

szych metafor nad ciałem, które zaraz rozpocznie proces rozkładu, opis jest pozba-

wioną patosu relacją. Da się jednak odczuć szacunek wobec kobiety, gdy podmiot 

liryczny mówi o sobie: A ja tu sterczę – kukła – a ja tu sterczę – kukła
30

, wyrażając tym 

samym brak odpowiedniej reakcji wobec jawiącego się tu pewnego zetknięcia życia ze 

śmiercią. Zakłada natomiast, jedynie na podstawie wyglądu ciała, że kobieta cierpiała 

za życia, a nawet sugeruje, że cierpi ona w pewien sposób nadal, jakby smutek wiszący 

na uszach i brwiach był bytem nadrzędnym nawet wobec śmierci, mógł nawet po niej 

być doskonale widoczny i realny. Brak wzniosłości śmierci dopełniony jest wersami 

Ileż się pani musiała nakrzyczeć, że/ Umarła pani tak cicho./ Tak słabo jak kura31. Być 

może jest to pewna projekcja lęków podmiotu lirycznego, który skonfrontowany ze 

śmiercią zaczyna rozumieć pewne uniwersalne prawdy, które w poezji turpistów 

przyjmowały postać okrucieństwa życia oraz nieuchronności i banalności śmierci.  

Łączenie kobiety i śmierci nie jest zresztą motywem u Grochowiaka odosobnionym. 

Pojawia się on także w wierszu „Rozbieranie do snu”. Chociaż sam zamysł wiersza nie 

budzi wątpliwości – poeta sam nazwał go „wierszem o rozkładzie”
32

 – to symbolika 

otaczająca kobietę zasługuje na uwagę.  

Chodzimy razem 

Po tym wielkim wnętrzu 

Ona w smołowej 

Ja w błękitnej sukni 

Ona z zaledwie 

Zieloną łysiną33. 

Bohaterka jest także głucha w obu czarnych gwiazdach oraz Ślepa w obu ostrych 

uszach. Chociaż taką metaforykę można nazwać, jak na Grochowiaka, dość zbanalizo-

waną, to ten rodzaj skrótowych, wręcz dosłownych przedstawień był charakterystyczny 

dla działającej trzy dekady przed zaistnieniem w polskiej poezji tendencji turpistycz-

nych awangardy krakowskiej
34
. Poeta chętnie czerpał z tradycji polskiej literatury wielu 

okresów, dlatego podobnie jak w „Portretowaniu umarłej” następuje nawiązanie do 

średniowiecza. Chociaż łatwo postawić tezę, że wiersz opisuje martwą kobietę, od 

                                                                   
29 Tamże, s. 28. 
30 Tamże. 
31 Tamże. 
32 Tenże, Turpizm…, s. 1. 
33 Tenże, Zaniosły się…, s. 41. 
34 Tatara M., dz. cyt., s. 147. 
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„Portretowania…” różni go to, że tutaj podmiot liryczny także jest martwy, przez co 

wchodzą ze sobą w swoistą, chociaż dość ograniczoną, interakcję. Kobieta z „zieloną 

łysiną” wskazuje na daleko posunięty stan rozkładu ciała, a smołowa suknia, będąca 

oczywistym symbolem w kontrze do błękitnej sukni podmiotu lirycznego wskazuje na 

to, że jest to kobieta potępiona po śmierci. Jako że błękitna suknia kojarzona jest 

w zachodniej kulturze z istotami niebiańskimi, można stwierdzić, że podmiot liryczny 

i kobieta znajdują się w różnych światach pozaziemskich, gdzie kobieta należy do piekła, 

a podmiot do nieba. To tworzy dystans między nimi, co potęguje fakt tego, że kobieta 

jest tutaj ślepa i głucha. Nie tylko jest to potwierdzenie tego, że mamy do czynienia 

z osobą martwą, której ciało, ze względu na przebywanie w piekle, nadal się rozkłada. 

Przez kalectwo kobiety staje się też ona bardziej odległa od podmiotu lirycznego – 

chociaż mówi do niego, nie słyszy go ani nie widzi, przez co nie reaguje na jego pytania. 

W ostatniej strofie znów pojawia się motyw biblijny, podmiot liryczny mówi: Ja stoję 

tak biały/ Z kręgiem jak Chrzciciel/ Nad drucianą szyją35
. Jest to nawiązanie do historii 

śmierci Jana Chrzciciela, którego głowa została ścięta na rozkaz Heroda będącego pod 

wpływem Salome
36
, co może wskazywać na to, że potępiona kobieta morduje podmiot 

liryczny, który był aniołem i ściąga go do piekła. Obraz ten koresponduje z całą este-

tyką wiersza, który – mimo tematyzowania rozkładu ciała, potępienia i piekła – jest 

utrzymany w bardzo podniosłym tonie i czerpie z powszechnego w średniowieczu 

motywu kobiety z piekieł, trupa kuszącego mężczyznę. Chociaż z samej atmosfery 

wykreowanej w wierszu trudno odczuć bezpośrednio bijące od kobiet zło, to jednak 

służy ona piekłu, jest istotą demoniczną. Grochowiak pisał o wierszu: rozkład człowieka 

w grobie ukazałem wyłącznie za pomocą obrazów wzniosłych, w scenerii tragedii 

antycznej37
, co – jeśli wiersz można uznać za opis jedynie rozkładu ciała w grobie – 

nadaje tej chwili, przez wprowadzenie religijnych i średniowiecznych motywów wyjąt-

kowo misteryjny charakter samej śmierci, co jest nietypowe dla turpizmu, gdzie śmierć 

była zazwyczaj pozbawiona swojego wzniosłego charakteru i sprowadzona do stałego, 

banalnego wręcz elementu rzeczywistości człowieka. Poeta, jak widać, często czerpał 

z różnych kulturowych wyobrażeń na temat kobiet i osadzał je we własnej, indywidu-

alnej poetyce. Takie trawestacje pokazują, jak wiele oblicz miały kobiety w wierszach 

Grochowiaka, co jednak było dla nich wspólne to to, że podobnie jak u Różewicza 

mężczyzna i kobieta nie mogą znaleźć płaszczyzny porozumienia, są – z różnie opisy-

wanych w wierszach przyczyn – w innych światach, które ze sobą nie współgrają. Płeć 

żeńska, czasami przez swoją mądrość, czasem przez dobroć, a czasem przez demonicz-

ność owiana jest aurą pewnego mistycyzmu i niedostępności. Mężczyźni ulegają im, 

zdaje się dość dobrowolnie, można nawet odczuć, że owy mistycyzm kobiet jest im 

wrodzony, że jest to część pewnego wyższego porządku rzeczywistości, jaki Grocho-

wiak kreował w swojej poezji.  

4.3. Rafał Wojaczek 

Mistyczne przedstawianie postaci kobiecych jest natomiast zupełnie nieobecne 

w twórczości Rafała Wojaczka. Poeta, którego raczej nie zalicza się do polskich turpi-

                                                                   
35 Tamże, s. 42.  
36 Mk 6, 21-29, Biblia Tysiąclecia. 
37 Grochowiak S., Turpizm…, s. 1. 
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stów w bardzo ścisłym tego słowa znaczeniu, zawężając je do grupy debiutującej 

w połowie lat pięćdziesiątych, estetykę turpistyczną wykorzystywał szeroko, doprowa-

dzając ją do ekstremum nieznanego z wierszy „Awangardy 1956”. W tym sensie można 

określić go z pewnością bardziej spadkobiercą turpizmu niż turpistą sensu stricto. 

Kobiety pojawiały się w wierszach Wojaczka niezwykle często i przyjmowały wiele 

ról, łącznie z tym, co raczej nietypowe w pisanej przez mężczyznę poezji, że stawały 

się podmiotami lirycznymi. Środki językowe, którymi operował Wojaczek są z pew-

nością jednymi z najbardziej wywrotowych w polskiej poezji XX wieku. Mimo to był 

on poetą bardzo różnorodnym, w jego twórczości można odnaleźć zarówno kobiety 

ujęte w sposób sensualny, niemalże romantyczny, jak i kobiety osadzone w estetyce 

mocno turpistycznej, brutalnej i wulgarnej oraz nieco podobną do znanej z poezji Gro-

chowiaka sakralizację kobiet, chociaż tutaj obiektem owej sakralizacji najczęściej jest 

kobiece ciało, a nie kobieta sama w sobie. Całą poezję Wojaczka można, oczywiście 

w pewnym uproszczeniu, określić jako:  

potrzebę wyartykułowania niemożności uchwycenia „ja”, które znajdując się 

w ciągłym procesie konstytuowania […], nieustannie wymyka się przy pona-

wianej wielokrotnie próbie napisania wiersza38.  

Ta nieuchwytność natury i tożsamości podmiotu jest u Wojaczka manifestowana na 

wiele sposobów, między innymi przez osadzanie go w świadomości kobiety, jako swego 

rodzaju poszukiwania dopełnienia męskiej, a więc tylko częściowej wobec pewnej 

absolutności poezji, perspektywy. Jako obiekty kobiety podlegają u Wojaczka często 

tej samej brutalności opisu, co przymioty podmiotu lirycznego. W „Balladzie bezbożnej” 

kobieta pojawia się w strofach:  

Gdzie mojej ręki prawej ogródek się szerzy 

Tam moją żonę martwą zakopują w ziemi 

[...] 

Gdzie nasienie pospiesznie porzucone gnije 

Tam kobietę do spazmu pobudzają kijem 

[...] 

Gdzie moja męskość głową fioletową straszy 

Poślubiona dziewica regularnie krwawi39. 

Widać tutaj pewne, zdawałoby się, klasyczne archetypy: kobieta jako żona, jako 
istota seksualna oraz kobieta-dziewica. Wszystkie te obrazy są powszechnie znanymi 
w kulturze rolami, w których osadza się kobiety. Tutaj natomiast zostają w pewien bru-
talny sposób wywrócone i sprofanowane, co dla poezji Wojaczka jest w pewien sposób 
integralne – kobiety w jego wierszach krwawią, są gwałcone, martwe bądź w stanie 
rozkładu. Jeśli jednak potraktuje się ten wiersz, jako opis detronizacji Boga, zaburzenia 
ziemskiego porządku i rządzących nim praw oraz wizję podmiotu lirycznego, w której 
jego własne ciało zostaje metafizycznie rozczłonkowane, co staje się jako pełen obraz 

                                                                   
38 Pertek G., „Jest ja, ale mnie nie ma” – granica poetyckiego szaleństwa Rafała Wojaczka, Przestrzenie 

Teorii, 16, s. 205. 
39 Kierc B., Rafał Wojaczek: Wiersze i proza 1964-1971, Biuro Literackie, Wrocław 2014, s. 73. 
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parodią poszukiwania w życiu jakiejś formy boskości
40

 to, zwracając uwagę na ostat-
nią strofę: Gdzie patrzę prawym okiem moje życie marne/ Jak zwykle z przyjściem 
zmroku idzie pod latarnię, można doszukać się w tym pewnej rezygnacji, ale nadal roz-
paczy w obliczu zastanego stanu rzeczy. Wulgarność poezji Wojaczka nigdy nie jest 
celem sama w sobie, zawsze jest próbą zajrzenia pod powierzchnię rzeczywistości 
i próbą samodefiniowania się podmiotu lirycznego, które to próby stale zawodzą. 
Bynajmniej nie jest tak, że pragnie on widzieć kobiety w ten sposób, ale widzi je tak 
z powodu bycia osadzonym w rzeczywistości bardzo obojętnej, brutalnej, pozbawionej 
Boga i celu. U Wojaczka można także spotkać uniwersalne, egzystencjalne rozważania 
nad kategorią kobiecości i jej natury. W wierszu „Jeszcze jestem kobietą” podmiotem 
lirycznym jest istotnie kobieta, która mówi:  

Jeszcze jestem kobietą Wciąż zmuszasz bym nią była 
Nie groźbami Ty jesteś ode mnie silniejszy 
Słabością która wzrusza chcący już zamarznąć 
Puls mojej kobiecości 

A ja właściwie nie wiem co znaczą te słowa 
Kobieta i kobiecość Znaczą coś dla Ciebie 
Ja już jestem zmęczona pisaniem poematu 
Ciągle gwałconym ciałem41

.  

Widać tutaj oczywistą nierówność między kobietą a mężczyzną, chociaż w przeci-
wieństwie do poezji Różewicza i Grochowiaka, tutaj to mężczyzna ma wyższość, którą 
kobieta sama mu oddaje. Nie jest to jednak oddanie dobrowolne, kobieta wyraźnie jest 
przymuszana do przyjęcia swojej roli. Mimo stwierdzenia, że męski adresat wiersza 
jest od niej silniejszy, jego siłą jest słabość. Takie odwrócenie wartości występuje zresztą 
w poezji Wojaczka nader często. Słabość, która porusza kobietę, wyraźnie stymuluje 
jej kobiecość może być odwołaniem do klasycznej, kulturowo utrwalonej perspektywy 
na kobiecość tożsamą ze słabością. Owa słabość, którą uznaje ona tu za siłę przez to, 
że sama nie umie jej w sobie odnaleźć, sprawia, że jest odłączona od owej kulturowo 
symplifikowanej kobiecości. Wobec tego przestaje rozumieć, co właściwie oznacza 
bycie kobietą. W tym sensie kobieta jest podmiotem, który nie umie sam siebie rozpo-
znać i zdefiniować, prawdy o swojej naturze szuka więc na zewnątrz. Mimo mówienia 
o „pulsie kobiecości” przyznaje, że kobiecość to dla niej stan nierozpoznany, jednak 
jest zmuszona do przebywania w nim. Powraca motyw gwałtu, podmiot mówi o „pisaniu 
poematu ciągle gwałconym ciałem”. Na przemoc wobec swojego ciała kobieta reaguje 
tutaj wręcz obojętnością, wydając się być od niego w specyficzny sposób odcięta, 
nieutożsamiająca się z nim. Ujawnia się tutaj pewna trudna do uchwycenia polaryzacja 
stosunku do ciała. Z jednej strony jest ono profanowane, z drugiej nadaje mu się 
nadrzędną wartość – podmiot pisze poemat całym ciałem, ciało staje się tutaj tożsame 
z ogółem istoty ludzkiej. W obliczu tego, w jakim widocznym odłączeniu od własnego 
ciała wypowiada się podmiot liryczny, można stwierdzić, że kobieta nie jest w stanie 
rozpoznać granic swojej tożsamości, zakresu, jaki obejmuje jej istota. Jest ciałem, jedno-
cześnie nim nie będąc. Tak głębokie transgresje w próbach zrozumienia zależności po-

                                                                   
40 Kunz T., „Ja”, którego nie było: transformacje podmiotowości w liryce Rafała Wojaczka, Pamiętnik 

Literacki 1994, 4, s. 83. 
41 Kierc B., dz. cyt., s. 171. 
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między kobiecością, ciałem a istotą są rozlicznie tematyzowane w wierszach Wojaczka. 
Zawsze jednak pozostają bez odpowiedzi, mechanizm rozebrania rzeczywistości na 
czynniki okazuje się być niezmiennie wadliwy. W poezji Wojaczka zdarza się także 
łączenie kobiet z motywami biblijnymi. W wierszu „Ona mówi że miłość ją boli”, ope-
rującym nawiasem mówiąc dość prostą jak na Wojaczka metaforyką, ostatni wers 
brzmi Ona patrzy krzakiem/ który się we mnie zapala42

. Nawiązuje to do jednego 
z widzeń Mojżesza, podczas którego Bóg przemawia do niego poprzez płonący krzew, 
wyjawiając przy tym swoje imię. W całej Biblii jest to jeden z ważniejszych frag-
mentów, w których Bóg nawiązuje kontakt z człowiekiem, ujawniając jednocześnie 
swoją niepoznawalność

43
. Krzak, który zapala się w podmiocie lirycznym pod wpływem 

wzroku kobiety, jest symbolem tego, jak bardzo trudne do zdefiniowania jest uczucie 
miłości między ludźmi i jak łatwo jest odnaleźć w nim cechy, które w kulturze 
chrześcijańskiej przejawia Bóg. Podmiot odkrywa tutaj to trudne do jednoznacznego 
zdefiniowania uczucie w sobie, kobieta jest zatem istotą, która może pobudzać doznania 
metafizyczne, istotą, która przez samo swoje jestestwo wprowadza do rzeczywistości 
pewien mistycyzm. Takie błąkanie się podmiotów lirycznych pomiędzy kobietami 
ubóstwianymi a kobietami degradowanymi jest typowe dla tego metapoetyckiego 
poszukiwania definicji kobiecości i męskości. Mimo że poezja Wojaczka do dziś 
pozostaje jedną z najszerzej omawianych wśród polskiej poezji, uchodząc za właściwie 
niewyczerpalny pod względem interpretacji materiał, nadal trudno jednoznacznie 
określić, jaką rolę w jego wierszach pełniły kobiety. Pod względem używanych środków 
językowych do opisywania ciał kobiet można prawdopodobnie nazwać ją najbardziej 
obrazoburczą i szokującą wśród polskiej poezji. Nie są to jednak bynajmniej wiersze, 
w których przemoc i wulgarna wręcz seksualność są elementem mającym na celu 
jedynie oburzać i zdumiewać odbiorców – co zarzucał wcześniej turpistom Przyboś. 
Owa poezja bynajmniej nie stwierdza, czym jest kobiecość, ale trwale poszukuje odpo-
wiedzi na pytania czym kobiecość może być.  

5. Podsumowanie 

Turpizm był zjawiskiem nastawionym na duży indywidualizm poetyckich przed-
stawień. Trudno zatem określić, w jaki sposób turpiści przedstawiali kobiety bez popa-
dania w duże uproszczenia. Można jednak stwierdzić bez cienia wątpliwości, że turpiści 
i to, jak widzieli kobiety – a czasem widzieli je w sposób pozornie skrajnie odwracający 
ogólne kulturowe wyobrażenie o nich – jest częścią pewnej szerszej wizji świata, jaką 
prezentowali nam w swoich wierszach. Pisanie o kobietach kalekich, martwych lub 
gwałconych nie było jedynie zabiegiem służącym szokowaniu ówczesnej sceny lite-
rackiej i publiki. Tak naprawdę poezja tego okresu jest wyrazem niezwykłej wrażli-
wości na zastaną Polskę, zniszczenia wojenne i społeczeństwo pozbawione nadziei. 
Rozumiejąc kontekst, w jakim powstawały owe teksty o wiele łatwiej jest zauważyć, 
że tak naprawdę turpizm odzwierciedla w swoich własnych środkach sposób, w jaki 
kobiety literatura widziała od zawsze – jako istoty tajemnicze, sensualne, jako swego 
rodzaju ratunek przed brutalnością rzeczywistości. W tym sensie turpizm wcale nie 
degeneruje motywu kobiety, który zawsze charakteryzował się pewną estetyczną 
wzniosłością, a jedynie nadaje mu nową, odzwierciedlającą tragedię pokolenia formę.  

                                                                   
42 Tamże, s. 30. 
43 Zob. Wj 3, 1-22, Biblia Tysiąclecia. 
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Kobiety widziane oczami polskich turpistów – analiza motywu w wierszach 

Tadeusza Różewicza, Stanisława Grochowiaka i Rafała Wojaczka  

Streszczenie 

Tekst jest analizą wierszy Różewicza, Grochowiaka i Wojaczka – poetów, których można zaliczyć w poczet 

polskich turpistów – pod kątem obecnego w nich motywu kobiety. Praca opisuje krótko początki nurtu 
w poezji polskiej, a także kontrowersje, jakie wywołał i jakie po dziś dzień wywołuje w dyskursach literac-

kich. Na podstawie interpretacji wybranych wierszy obraz płci żeńskiej zostaje skonfrontowany z tym 

powszechnym w europejskiej kulturze, a także znalezione zostają analogie między obrazami poetyckimi 

ukształtowanymi u tak odmiennych w swoich stylistykach twórców.  
Słowa kluczowe: poezja powojenna, turpizm, antyestetyzm 
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Współczesna interpretacja mitu o Sofii Wiecznej 

Kobiecości w powieści Wiktora Pielewina 

„Niepobiedimoje Solnce” (Sol Invictus
2
) 

1. Literackie gry Wiktora Pielewina 

Wiktor Pielewin (ur. 1962) należy do czołowych przedstawicieli współczesnego 

postmodernizmu. Jego twórczość jest w Rosji bardzo ceniona, nagradzana i chętnie 

komentowana. O popularności pisarza za granicą, w tym także w Polsce, świadczą 

przekłady, które z reguły pojawiają się dość szybko po publikacji kolejnych dzieł 

w ojczyźnie autora
3
. Od ponad dekady jego nowe powieści ukazują się bardzo regular-

nie – raz do roku – stanowiąc ważny element literackiego pejzażu współczesnej Rosji. 

Już od czasów debiutu w 1989 roku twórczość pisarza oscyluje wokół tematów zwią-

zanych z mistycyzmem, ezoteryzmem i szeroko rozumianą duchowością. Najczęściej 

autor sięga po wypróbowaną strategię: wciąga czytelnika w świat z pozoru znany, który 

jednak szybko pokazuje swoje drugie, nieoczekiwane oblicze. Tradycyjne symbole 

i motywy zostają przedstawione w zupełnie nowych kontekstach, dzięki czemu, te 

z pozoru bezpieczne i trwałe struktury, nabierają nowych cech, zostają przewartościo-

wane i niekiedy radykalnie odmienione. Ta przewrotna gra obrazami i wartościami 

stanowi znak rozpoznawczy twórczości Pielewina. Pisarz nie tylko brawurowo dekon-

struuje największe „święte świętych” kultury rosyjskiej (na przykład postać Lwa Tołstoja 

jako bohatera powieści „T”), ale także „rozbraja” groźną współczesność, czyniąc 

z powieści osobisty, za każdym razem na nowo aktualizowany, najczęściej ironiczny 

komentarz do otaczającego świata.  

Na szczególną uwagę w tej perspektywie zasługuje przedostatnia, nieprzetłuma-

czona jeszcze na język polski powieść „Sol Invictus”, (org. „Непобедимое солнце”, 

2020), w której motywem organizującym całą fabułę jest Sofia (ros. София, gr. 

Sophia) – jeden z najbardziej charakterystycznych symboli kultury rosyjskiej, bez 

którego trudno wyobrazić sobie nie tylko tradycję prawosławną, ale także świecką. 

Jego wpływ na rozwój literatury oraz filozofii rosyjskiej jest niekwestionowany i trudny 

do przecenienia. Sofia w aspekcie Mądrości Bożej (София Премудрость Божия), 

Sofia jako Chrystus, wreszcie – Sofia Wieczna Kobiecość (София Вечная 

                                                                   
1 studentka V roku filologii rosyjskiej i członek Laboratorium Niedogmatycznej Duchowości (pracownia 

badawcza afiliowana przy Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego). 
2 Tłumaczenie na język polski jeszcze się nie ukazało, ale najprawdopodobniej będzie nosić tytuł 

„Niezwyciężone Słońce” lub „Sol Invictus”. 
3 „Życie owadów” (org. Жизнь насекомых) 2004, „Mały palec Buddy, inaczej Czapajew i Próżnia” (ros. 

Чапаев и Пустота) – wyd. pol. 2003, „Generation „P” (ros. Generation „Π) – wyd. pol. 2002, „Święta księga 
wilkołaka” (ros. Священная книга оборотня) – wyd. pol. 2006, „Hełm grozy” (ros. Шлем ужаса) – wyd. 

pol. 2006, „Empire V” (ros. Empire V) – wyd. pol. 2008, „S.N.U.F.F.” (ros. S.N.U.F.F.) – wyd. pol. 2018, 

„Batman Apollo” (ros. „Бэтман Аполло)” wyd. pol. 2014. 
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Женственность) to temat bardzo wielu badań i dociekań na temat specyficznej 

duchowości rosyjskiej
4
.  

Chociaż motyw kobiecości w ujęciu sofijnym pojawiał się w twórczości Pielewina 

już wcześniej, na przykład w wydanej w 2004 roku powieści „Święta księga wilkołaka” 

(org „Священная книга оборотня”), gdzie cała linia fabularna opierała się na motywie 

duchowej i cielesnej przemiany głównej bohaterki, kobiety-lisicy wpisanej przez autora 

zarówno w konteksty rodzime, jak i dalekowschodnie, sięgające wprost do mitologii 

chińskiej, a także w opowieści o czekającej na inkarnację kobiecej duszy, pochodzącej 

ze zbioru „Ananasowa woda dla Przepięknej Pani” (org. „Ананасная вода для 

прекрасной дамы”, 2010), to wydaje się, że polem najbardziej spektakularnych 

działań reinterpretacyjnych wobec tego mitu stała się dopiero powieść „Sol Invictus”. 

Niniejszy artykuł jest próbą odczytania sofinej symboliki tej powieści. Żeby zrozumieć, 

w jaki sposób Wiktor Pielewin dekonstruuje i uaktualnia ten symbol, warto krótko 

nakreślić warunki, w jakich mit Sofii wzrastał i ewoluował.  

Sofia jest obrazem wieloaspektowym, wielowymiarowym i niepozbawionym 

sprzeczności. Jego korzenie sięgają wczesnego judaizmu, gnostycyzmu i okresu bizan-

tyjskiego. Paweł Florenski, rosyjski teolog prawosławny i wybitny uczony, wyróżnił 

trzy okresy, w których idea Sofii szczególnie silnie oddziaływała na rozwój ludzkości:  

1) (…) U ojców greckich ma ona charakter teologiczny i według nich Sophia 

jest tożsama z Chrystusem. 2) U dawnych Słowian podkreśla się w Sofii 

bardziej aspekt moralny, jest ona wówczas utożsamiana z Matką Bożą. 

3) Czasy nowożytne uwydatniły aspekt kosmologiczny i eklezjalny, co sprawia, 

że Sofia jest postrzegana jako poszukiwanie jedności całego stworzenia5.  

Pielewin w „Sol Invictus” skupia się na końcowym, trzecim etapie, osadzając po-

wieściową Sofię we współczesnych dekoracjach. Wpisuje ją także w dużo wcze-

śniejsze konteksty gnostyckie i późniejsze – bizantyjskie. Analiza postaci wykreowanej 

przez rosyjskiego pisarza wymaga zatem krótkiego zarysu wybranych koncepcji sofio-

logicznych, które w moim przekonaniu wpłynęły na współczesną, literacką realizację 

tego motywu. 

2. Sophia 1.0: źródła  

Narodziny idei Sofii wiążą się z początkami judaizmu – już w biblijnej „Księdze 

Przysłów” została ona przedstawiona jako emanacja Mądrości Boga. Nazwano ją Bożą 

Towarzyszką, wspierającą Stwórcę w akcie kreacji świata. To właśnie Sofia napełniła 

materię duchem. Na uwagę zasługuje metafora Sofii jako kobiety-gospodyni, której 

gospodarstwem jest świat
6
. Jej postać pojawia się także w mistycznym komentarzu do 

Tory, „Zoharze”, w obrazie Szechiny
7
. Traktat ten, wysoce poważany przez żydowskich 

                                                                   
4 Wśród badaczy rosyjskiej ezoteryki, w tym także idei Sofii, warto wymienić Nikołaja Bogomołowa, 

Siergieja Burowa, Izabellę Malej, Zarę Minc, Dianę Oboleńską, Siergieja Prokofieffa, Monikę Rzeczycką, 
Tomasza Spidlika, Lenę Silard i Tadeusza Klimowicza. 
5 Zob. Spidlik T., Myśl rosyjska. Inna wizja człowieka, przeł. Janina Dembska, Warszawa 2000, s. 397. 
6 Zob. Księga przysłów, [w:] Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu w przekładzie z języków oryginal-

nych, red. K. Dynarski, A. Jankowski, Warszawa 1980. 
7 W języku hebrajskim słowo to oznacza dosłownie „zadomowienie”, co można interpretować jako potwier-

dzenie, że dzięki Sofii Bóg zamieszkał w świecie. Zob. Kornblatt J., Solov`ev’s Androgynus Sophia and 

Jewish Kabbalah, „Slavic Review” 1991, Vol. 50, No 3. 
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kabalistów, pozwolił Sofii na przeniknięcie do kolejnej warstwy znaczeniowej – dzięki 

niemu została utożsamiona z drugą sefirą Drzewa Życia, Chokmą, emanacją Mądrości 

w świecie niematerialnym. Sefira ta łączy się bezpośrednio z Kether (Koroną), pierwszą 

emanacją Boga po Ain Soph, „Nieskończonym Świetle”, a więc nie stoi w opozycji do 

biblijnej Sofii, ale wzbogaca ten obraz o nowe treści. Z kolei w chrześcijaństwie, 

szczególnie zachodnim, rolę Sofii w znacznej mierze przejął Chrystus, nadając przy 

tym odmienny sens Bożej Mądrości. Wynika to po części z faktu, że pierwsi ojcowie 

Kościoła utożsamiali Chrystusa z istotą anielską, która tak jak Sofia, była nazywana 

Logosem
8
.  

Warto przypomnieć akt szczególnej apoteozy Mądrości Bożej, do którego Wiktor 

Pielewin odwołał się w „Sol Invictus”; w latach 532-537 cesarz Justynian postanowił 

wybudować w stolicy Bizancjum świątynię ku czci Świętej Sofii (Hagia Sophia, gr. 

Ἁγία Σοφία). O pozycji, którą zajęła wówczas ta budowla w świecie chrześcijańskim 

świadczy nie tylko jej wielkość, rozmach i wyjątkowo nowoczesna forma architekto-

niczna, ale przede wszystkim fakt, że przez wiele lat była to świątynia o najwyższej 

randze w cesarstwie. Nie Chrystus, Duch Święty czy Bóg-Ojciec, ale właśnie Sofia, 

zbawiające świat Słowo-Logos, inspirowała wiernych do duchowego rozwoju. To 

właśnie dzięki specyficznemu pojmowaniu Mądrości Bożej w Bizancjum, z którego 

Ruś przyjęła chrzest, kult Sofii tak głęboko zakorzenił się w kulturze rosyjskiej, 

a architektura tej świątyni wpłynęła na wygląd budowli cerkiewnych.  

Mówiąc o rozwoju mitu sofijnego, należy wspomnieć także o gnostycyzmie. Jego 

obecność zaznacza się szczególnie mocno w spekulacji walentyniańskiej, gdzie Sofia 

jest nie tylko Mądrością Bożą, łączącą człowieka z Absolutem – Najwyższym, Niena-

zwanym Bogiem, ale także matką stwórcy świata materialnego – Yaldabaotha. Jako 

ostatni z eonów, Sofia poczęła syna bez męskiego partnera, dlatego też jest on tworem 

nieidealnym, pozbawionym pełni – tak jak świat, który stworzył
9
. Jej rolą jest zbawienie 

człowieka, czy też raczej umożliwienie mu odnalezienia drogi do zbawienia – jest ona 

przewodniczką, inspiratorką duchowego wzrostu, a także uosobieniem wszechjedności 

świata (motyw ten został rozwinięty w ostatnich dekadach XIX wieku w twórczości 

rosyjskiego filozofa i poety Władimira Sołowjowa).  

Według niektórych koncepcji gnostyckich Sofia „upada” w świat materialny, stając 

się Achamoth, własnym księżycowym odbiciem, które można porównać z sefirami 

Bina lub Jesod żydowskich kabalistów. Upadając, Sofia zapomina o swojej boskiej 

naturze, ale jednocześnie zyskuje zdolność przeżywania ludzkich emocji. Kieruje się 

zmysłami i pożądaniem, dlatego też często przedstawia się ją jako prostytutkę, kobietę 

upadłą, reprezentującą zło materialnego świata
10
. Jednocześnie, poprzez bycie „kobietą 

nienależącą do nikogo” czy też „kobietą należącą do wszystkich”, upadła Sofia wciela 

mistyczną ideę integracji i poszukiwania pełni. Zagubiona w świecie materii, wciąż 

szuka zbawiciela, który, poprzez czystą i szczerą miłość, będzie w stanie ją rozpoznać 

i uratować. 

                                                                   
8 Logos w grece oznacza „słowo”. Odnosi się to zarówno do słowa, które wypowiedział Bóg stwarzając świat 

(„na początku było Słowo”), jak i do Chrystusa, który zapoczątkował nową erę. 
9 Na ten temat zobacz np. Jonas H., Religia gnozy. 
10 Prócz literatury, takiej jak wiersze Aleksandra Błoka czy „Faust” Goethego, motyw ten był wykorzy-

stywany przez wielu mistyków i przewodników odłamów gnostyckich – na przykład Szymona Maga, który 

związał się z Heleną, wykupiwszy ją wcześniej z domu publicznego.  
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Warto podkreślić, że podobne motywy znajdujemy nie tylko w źródłach gnostyckich, 

ale także w tekstach kabalistycznych, na przykład we wspomnianej wcześniej księdze 

„Zohar”, w której Szechina zostaje sprzedana do niewoli. To „wcielanie się” w żywe, 

materialne istoty ludzkie nadaje Sofii szczególny charakter – jako istota niebiańska, 

która upada w świat, staje się ona nie tylko jego opiekunką, ale także częścią. To jednak 

nie wszystko, Sofia bowiem nie tylko tkwi uwięziona w materii, lecz także rozwija się 

razem z nią (na uwagę zasługuje tu Heglowska teoria „ducha świata”). To doświadczenie 

Sofii czyni ją ludzką, w końcu sama – tak jak my – potrzebuje ratunku, wyzwolenia 

i zbawienia. Oswobodzona z materii odzyskuje status Mądrości Bożej i pomaga czło-

wiekowi odnaleźć drogę do Absolutu. 

Mistyczny obraz Sofii jako istoty należącej do świata duchowego i materialnego 

głęboko zakorzenił się w wielu systemach ezoterycznych, między innymi w alchemii, 

tradycji opartej na micie różokrzyżowym czy masonerii. W tej pierwszej Sofia bardzo 

często była utożsamiana z Materia Prima, boską cząstką znajdującą się w naturze 

każdej rzeczy. Wielu mistyków odwołujących się do alchemii duchowej, takich jak 

Jakub Boehme czy Michael Maier, podkreślało, że bez Sofii niemożliwym byłoby 

przeprowadzenie alchemicznego Opus Magnum do końca. Właśnie z tego względu 

była ona nazywana „matką filozofów”. Oświeceniowy mistyk i wolnomularz Siemion 

Gamalieja, który przełożył dzieła Boehmego na język rosyjski, w desce lożowej pt. 

„Rzecz o stworzeniu świata” (org. „Речь о сотворении мира”, pocz. XIX w. – 2015
11

) 

przedstawił rolę, jaką Sofia odgrywa w masonerii. Z jednej strony utożsamił ją z Mą-

drością Bożą, a z drugiej z nauką i poznaniem – a więc z kategoriami odnoszącymi się 

zarówno do ducha, jak i materii, opartymi na logicznych podstawach (co w stoi sprzecz-

ności do zachodnich doktryn religijnych, w których Boga „nie da się objąć rozumem”). 

To dzięki niej dochodzi do rozwoju człowieka na poziomie duchowym i fizycznym. 

Gamaleja posługuje się oddziałującą na wyobraźnię metaforą: świat zewnętrzny to 

drzwi, w których stoi Mądrość Boża, wzywając człowieka do siebie. Jest więc ona, tak 

jak u gnostyków, pośredniczką między dwoma światami.  

3. Sophia 2.0: Rosja  

Głównym źródłem informacji na temat wczesnoruskiego kultu Sofii są ikony. Tra-

dycyjnie Sofia przedstawiana jest jako anioł o wyraźnie kobiecych cechach, czerwonym 

obliczu pałającym ogniem miłości
12
, czerwonopiórych skrzydłach oraz w lśniącej 

koronie na głowie. Wizerunki te stanowczo wykraczają poza kanon biblijny, ponieważ 

aniołowie, o jakich możemy przeczytać w Piśmie Świętym czy w wizjach mistyków, 

z reguły są przedstawiani jako mężczyźni lub istoty androgyniczne
13
. Czerwoną barwę 

twarzy i skrzydeł Sofii Paweł Floreński utożsamiał z Erosem. Jej królewskie szaty lśnią 

złotem, co z kolei można interpretować jako boską chwałę. O. Siergiej Bułgakow, 

rosyjski myśliciel religijny, który poświęcił Sofii wiele swoich prac, zauważa jej 

                                                                   
11 Praca ta należy do cyklu desek lożowych wygłoszonych przez Gamalieję w latach 1782-1783. Jej treść 
wraz z opracowaniem Jurija Halmurina, została opublikowana w zbiorze Россия и гнозис, t. 1, Санкт 

Петербург 2015. 
12 Na temat symboliki przedstawień sofijnych na rosyjskich ikonach zob. Florenski P., Filar i podpora 

prawdy. Próba teodycei prawosławnej w dwunastu listach, wyd. Znak 2009. Warto także wspomnieć, że na 
rycinach w „Aurora Consurgens” J. Boehmego skóra Sofii jest tego samego koloru.  
13 Podobnie rzecz się ma z judeochrześcijańską demonologią, w której jedynym „żeńskim” wyjątkiem jest 

Lilith. 
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obecność także na innych typach ikon, m.in. na ikonie Świętej Trójcy, Chrystusa Ukrzy-

żowanego, Anioła Złotowłosego
14

. Mówiąc o ikonach i ich znaczeniu w tradycji prawo-

sławnej, należy podkreślić, że nie są one jedynie przedstawieniem postaci boskiej, 

anielskiej czy świętego, ale jej emanacją, fizycznym ucieleśnieniem pozwalającym im 

przebywać na ziemi, dlatego też traktuje się je jak istoty żywe
15
. Być może właśnie 

w ten sposób, wraz z późniejszym rozwojem kultu Sofii, dla niektórych mistyków 

zyskała ona status czwartej hipostazy Boga, o czym pisał m.in. Paweł Florenski
16

. 

Pierwszą osobą, która przyjęła wiarę prawosławną na Rusi była księżna Olga, co, 

jak utrzymuje Sergiej Prokofieff
17
, świadczy o udziale „zasady Sofii” w chrystianizacji 

kraju. Wnuk księżnej, książę Włodzimierz, zdecydował się na chrzest całego narodu. 

Rosyjska Sofia w dość szybkim tempie ewoluowała i zaczęła odbiegać od swojego 

bizantyjskiego pierwowzoru – zaczęła być utożsamiana częściej z Bogurodzicą, niż 

z Chrystusem, czego przykładem jest ikona „Mądrość zbuduje Sobie dom” 

(„Премудрость созда Себе дом”, 1812). Co więcej, dni związane z Sofią w kalen-

darzu prawosławnym pokrywają się datami ze świętami związanymi z Matką Bożą – 

np. Wniebowzięciem – podczas gdy w Bizancjum były one obchodzone w okolicach 

23-25 grudnia
18

. 

Największy rozkwit idei Sofii w Rosji miał miejsce na przełomie XIX i XX stulecia 

za sprawą Władimira Sołowiowa, wspomnianego wcześniej filozofa, poety i mistyka, 

który miał osobiście doświadczyć jej obecności
19
. Sołowiow podkreślał, że przedsta-

wiana na ikonach Sofia niewiele ma wspólnego z Sofią gnostyków oraz mistyków 

różnych epok. W cerkiewnym wariancie zdaje się być oddalona od człowieka, ponieważ 

nie przekracza granicy między światem boskim a ziemskim, tracąc rolę łącznika między 

człowiekiem a Bogiem
20
. Sofia prawosławna nosi znamiona kultu, podczas gdy Sofia 

mistyczna jest dowodem żywego doświadczenia religijnego, a więc wewnętrznego 

przeżycia, w którym dogmaty nie odgrywają już roli. Dlatego też jej obraz może się 

różnić w zależności od narracji, ponieważ mistyczne doświadczenie to bardzo indy-

widualna i subiektywna kwestia.  

Dla samego filozofa Sofia była przede wszystkim wcieleniem Piękna, Dobra 

i Prawdy. Definiowała także sposób, w jaki człowiek mógł zbudować relację ze 

Stwórcą – głównie poprzez sztukę i kontemplację piękna w świecie. Stworzony przez 

                                                                   
14 Spidlik T., Myśl rosyjska…, s. 397. 
15 Ibidem, s. 381. 
16 Warto podkreślić, że taka hipostaza miałaby wg Florenskiego jedynie filozoficzne, a nie dogmatyczne 

znaczenie, co zgadza się z naturą Sofii jako niedogmatycznego odczuwania, pozbawionego ściśle nałożonych 

ram. Zob. Florenski P., Filar i podpora prawdy…,oraz Korczak J., Wybrane wątki Pawła Florenskiego 

koncepcji sofiologicznej – próba syntezy, https://bazhum.muzhp.pl/media/files/Slaskie_Studia_Historyczno_ 

Teologiczne/Slaskie_Studia_Historyczno_Teologiczne-r2013-t46-n1/Slaskie_Studia_Historyczno_ 

Teologiczne-r2013-t46-n1-s102-114/Slaskie_Studia_Historyczno_Teologiczne-r2013-t46-n1-s102-114.pdf. 
17 Prokofieff S., Duchowe źródła Europy Wschodniej i przyszłe misteria świętego Grala, Gdynia 2020, s. 133. 
18 W tych dniach świątynia Hagia Sophia została po raz pierwszy otwarta dla wiernych, stąd też zachowały się 
one jako jej przypisane. Między innymi właśnie ze względu na datę – przesilenie zimowe – w czasie której 

obchodzono także narodzenie Jezusa, w Bizancjum utożsamiano ją właśnie z nim.  
19 Sołowiow wspomina o widzeniach Sofii m.in. w poemacie „Trzy spotkania”, a także w swoich pamiętni-

kach i listach do bliskich.  
20 Матсар М., Значение трактата "София" Владимира Соловьева в становлении его положительной 

эстетики https://cyberleninka.ru/article/n/znachenie-traktata-sofiya-vladimira-solovieva-v-stanovlenii-ego-

polozhitelnoy-estetiki/viewer. 
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Sołowjowa system ma charakter religijno-filozoficzny, ale trzeba pamiętać, że opierał 

się on nie tylko na abstrakcyjnych rozważaniach autora, ale także na jego osobistym 

duchowym doświadczeniu – spotkaniu z Sofią. Twórczość miała dla Sołowjowa zna-

miona aktu mistycznego, dlatego też potencję i moc twórczą widział filozof w artyście, 

któremu wyznaczył rolę teurga natchnionego przez Sofię. 

Filozof nie postrzegał Sofii jedynie przez pryzmat Bożej Mądrości. Patrząc wstecz 

na dorobek ludzkości (np. ideał miłości rycerskiej kierowanej do Przepięknej Pani, 

wyrażony w poezji wieków średnich czy obrazy literackie stworzone przez Goethego) 

oraz własne doświadczenia, nadał jej tytuł „Wiecznej Kobiecości”. Ekstaza związana 

z przeżyciem mistycznym w jego przypadku łączy się z miłością w znaczeniu ero-

tycznym, która poprzez erosa prowadzi do miłości rozumianej jako agape. Miłość 

w ujęciu Sołowjowa jest więc wielowymiarowa i ma charakter transformujący. W trak-

tacie „Sens miłości” (org. „Смысл любви”, 1892) autor opisał jej trzy etapy: 1. Miłość 

naturalną (fizyczną), która jest indywidualna, pełna spontaniczności, ale jednocześnie 

pozbawiona uniwersalności. 2. Miłość intelektualną, racjonalną, która, choć kolektywna, 

pozbawiona jest elementu spontaniczności (a zatem uczucia). 3. Miłość do Boga, która 

łączy to, co indywidualne, z tym, co kolektywne
21
. W powyższych słowach zawarte 

jest nie tylko odwzorowanie Heglowskiej triady (teza-antyteza-synteza), ale także 

opisanie procesu zbawienia, w którym Sofia prowadzi człowieka poprzez poszczególne 

jego fazy. Jest to podróż od mikro- do makrokosmosu. Od ego do Duszy Świata, a przez 

nią do Absolutu. Warto zauważyć, jak odmienne jest pojęcie kobiecości u Sołowjowa 

w porównaniu z tradycyjnym chrześcijaństwem, w którym na kobiecie spoczywa 

piętno utraconego Raju, a jej rolą jest „w bólu rodzić” i okazywać posłuszeństwo męż-

czyźnie. W twórczości rosyjskiego filozofa kobiecość pełni nie tylko rolę eschatolo-

giczną, ale także ma potencjał i moc twórczą, którą tradycyjnie w kulturach patriar-

chalnych przypisuje się temu, co męskie.  

Widzenia i twórczość Sołowjowa stały się natchnieniem dla wielu poetów pokolenia 

rosyjskich twórców działających u schyłku XIX i na początku XX wieku. Symboliści – 

bo o nich mowa – starali się wcielić w życie ideały obecne w ich dziełach (w ramach 

tzw. życiotwórczości). Pisarze i poeci jawnie wyrażali zainteresowania ezoteryczne 

i próbowali odnaleźć duchowy sens w każdym aspekcie rzeczywistości. Dla młodszego 

pokolenia symbolistów idea Sofii i koncept sztuki teurgicznej Sołowjowa były naj-

ważniejszymi drogowskazami na ich twórczych ścieżkach. Wśród czołowych twórców 

należących do tego grona warto wymienić Aleksandra Błoka
22
, który doświadczał 

mistycznych wizji Sofii, jeszcze zanim zapoznał się z twórczością Sołowjowa, o czym 

wspomina w swoich dziennikach. On także dostrzegał dwa aspekty Sofii – zarówno 

ten prowadzący do Boga, jak i upadły, drapieżny i pożądliwy. Idea Sofii była także 

obsesją Andrieja Biełego, bliskiego przyjaciela Błoka
23

.  

Podsumowując, rosyjska Sofia wciela przede wszystkim ideał pełni – pełni życia, 

pełni człowieczeństwa, pełni miłości i transgresyjnej radości, które maksymalnie 

                                                                   
21 Соловьев B., Смысл любви, http://www.magister.msk.ru/library/philos/solovyov/solovv21.htm. 
22 Zob. zbiory poetyckie: „Wiersze o Przepięknej Pani” (Стихи о Прекрасной Даме, 1901-1905), „Nocny 
fiołek” (Ночная Фиалка, 1906), „Śnieżna Maska” (Снежная маска, 1907). 
23 Zob. np. cykl „Złoto w Lazurze” (Золото в лазури, 1904) czy powieść „Petersburg” (Петербург, 1913-

1922). 
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rozwijają jednostkę, czyniąc ją częścią Wszechświata
24
. Świat funkcjonuje na dwóch 

płaszczyznach – fizycznej i duchowej, które wzajemnie się przenikają – materia prze-

pełniona jest duchem, a dzięki żywej obecności Sofii staje się drogą ludzkiego wyzwo-

lenia, drogą do Boga. Człowiek doświadcza uczucia wspólnoty ze wszystkim, co go 

otacza. Sofia pozwala nadać głębsze znaczenie miłości. Sołowiow ujął to następująco:  

Była dla ludu istotą niebiańską, ukrytą pod materią widzialnego niższego 

świata, promiennym duchem odrodzonej ludzkości, aniołem stróżem ziemi, 

zstępującym i ostatecznym objawieniem się Boga. Pod imieniem świętej Sofii 

lud rosyjski miłował kolektywne wcielenie Bóstwa w Kościele Powszechnym. 

To jest rosyjska, prawdziwie narodowa i bez wątpienia kosmiczna idea25
.  

O ile w rosyjskiej prawosławnej myśli sofiologicznej dominuje idea łącząca tę 

postać z Chrystusem
26
, który mówił o sobie, że jest „Alfą i Omegą”, a więc wszech-

rzeczą, początkiem i końcem, to w twórczości świeckich poetów, ale i nieortodoksyj-

nych myślicieli religijnych zainspirowanych ideami Władimira Sołowjowa, można 

dostrzec obrazy Sofii jako „Duszy Świata” oraz czwartej hipostazy Boga. Jest ona 

w ich twórczości zupełnie inną istotą niż Chrystus, który łączył w sobie pierwiastek 

boski i ludzki, ducha i materię. Sofia natomiast jest między tymi pierwiastkami pośred-

niczką.  

4. Sophia 3.0: Sol Invictus 

Główną bohaterką powieści „Sol Invictus” jest Aleksandra (Sasza) Orłowa. To 

trzydziestoletnia, atrakcyjna blondynka, która różnymi drogami poszukuje celu w życiu. 

Jest zagorzałą feministką, a w dodatku Rosjanką, co – jeśli spojrzeć przez pryzmat jej 

powieściowej funkcji – stawia Rosję w roli duchowego centrum świata, czym Pielewin 

nawiązuje do mesjanistycznej idei Rosji jako Trzeciego Rzymu, która cieszyła się 

w Rosji ogromną popularnością przez wiele stuleci. Pisarz odwołuje się także wprost 

do przywołanego wyżej konceptu Sołowjowa, który zwracał uwagę na narodowy – 

rosyjski, ale jednocześnie ponadnarodowy – kosmiczny, status Sofii
27

. 

 Na trzydzieste urodziny ojciec daje bohaterce w prezencie pieniądze na podróż czy 

też może „Arcypodróż” – jak napisał o wędrówce po zbawienie i samowiedzę Jerzy 

Prokopiuk
28
, która ma jej pomóc w „odnalezieniu siebie”

29
. Tym samym utwór wpisuje 

się w ramy powieści inicjacyjnej – fabuła oscyluje wokół dynamicznie rozwijającej się 

postaci, która wraz z postępami w podróży rozwija swój potencjał, dostrzega szerszy, 

duchowy wymiar świata. Miejsca, które odwiedza Sasza, również nie są przypadkowe 

– każde z nich odnosi się do znaczących, z punktu widzenia historii lub ezoteryki, 
                                                                   
24 Znaczącym w tym kontekście jest znajdujące się na nowogrodzkiej ikonie Sofii motto – Omnia coniugo. 
25 Соловьев В., Россия и вселенская Церковь, http://www.vehi.net/soloviev/vselcerk/index.html. 
26 Warto dodać, że od 1722 roku obowiązuje zakaz synodu dotyczący przedstawiania na ikonach „Sofii pod 

postacią niewieścią” („образ премудрости Божией в лике некие девицы”). 
27 Zob. np. Bazylow L., Historia Rosji lub Е. Голубинский, История русской церкви. 
28 Prokopiuk J., Drogi ziemskie i niebiańskie: podróże bogów i ludzi, [w:] Światło i ciemność t. V, s. 15. 
29 Droga, jaką przebywa Sasza, wpisuje się także w ramy antropozoficznej ścieżki inicjacyjnej Steinera: 1. 

Studium (zaznajomienie ze ścieżkami, medytacją itd.). 2. Poznanie imaginatywne (rozmowa z Siwą na górze 

Arunachal), 3. Poznanie inspiratywne (znajomość z So), 4. Poznanie intuitywne (wybieranie kierunków 
podróży, relacja z Kamieniem), 5. Wiedza o odpowiedniości między mikro- i makrokosmosem (rozmowy 

z Gekcenem, So, Timem, poznanie zasad funkcjonowania świata, gnostycyzm), 6. Jedność z makrokosmosem 

(otworzenie Kamienia-projektora), 7. Wieczna szczęśliwość w Bogu (nowe stworzenie świata przez Saszę). 
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wydarzeń: najpierw Turcja, a dokładnie Istambuł, dawna stolica Bizancjum, następnie 

Kuba jako ostoja komunizmu, wreszcie Teneryfa, leżąca w sąsiedztwie północnej 

Afryki, a więc kolebki wielu nurtów mistycznych i ezoterycznych.  

Początek powieści jest nawiązaniem do gnostyckiego „Hymnu o Perle”, w którym 

ojciec-król wyprawia syna do obcego królestwa, by ten odnalazł tytułową perłę. 

W czasie podróży chłopiec zapomina o jej celu i o swojej tożsamości, jednak finalnie 

udaje mu się wypełnić misję. Ojciec Saszy jest nazwany w powieści „makaronowym 

królem” i podobnie jak bezimienny władca z gnostyckiego hymnu daje impuls do 

rozpoczęcia podróży. Ponadto, bohaterka wybiera się tam, (dokąd) nie wiem sam, by 

znaleźć to, nie wiem co30
, ma więc poczucie, że jej podróż jest swego rodzaju misją, 

choć zupełnie nie wie, czego szuka. Podróż, w którą wyrusza, ma na celu odnalezienie 

siebie i swojego miejsca w świecie, stając się jednocześnie procesem kreacji nowej 

rzeczywistości. 

 Motywów gnostyckich w powieści jest znacznie więcej – autor w zgrabny sposób 

wplata w tło fabuły obrazy Ouroborosa, węża kąsającego własny ogon, człowieka 

z głową lwa, czy też lwa-węża, które odnoszą się do wizerunków i opisów Yaldabaotha, 

demiurga i stwórcy świata materialnego, a także Sofii – Mądrości Bożej (jako hipo-

stazy Nienazwanego Dobrego Boga), która nad światem owym czuwa. Słowami swoich 

bohaterów Pielewin przedstawia system, na którym opiera się opisany w powieści 

świat. Sofia zajmuje w nim kluczowe miejsce – jest „twórcą twórcy” naszego ułomnego 

świata
31
. Gnostycki system bardzo dobrze odzwierciedlają poglądy Saszy, która, 

zapytana o to, w co wierzy, odpowiada: wierzę, że żyjemy w wirtualnej rzeczywistości. 

I wierzę także w jedną uduchowioną naturę wszystkiego, co egzystuje32
. Już w tej jednej 

frazie kryje się kwintesencja gnostycyzmu – otaczająca realność nie jest prawdziwą 

boską realnością, ponieważ stworzył ją demiurg – Uzurpator. Jednocześnie jest to 

rzeczywistość uduchowiona, ponieważ została obdarzona boską iskrą (pneumą), 

pochodzącą od prawowitego Boga. Tę cząsteczkę Absolutu, która przenika świat, 

właśnie Sofia, rozumiejąca, ale i kochająca upadłą rzeczywistość, jest w stanie obudzić 

i poprowadzić. 
Punktem spajającym plany fabularne powieści jest magiczny kamień, „Betel”, który 

jest swoistym stabilizatorem, a także „projektorem” opisywanej przez Pielewina rzeczy-
wistości. To właśnie on jest tytułowym Sol Invictus, „Niezwyciężonym Słońcem”. 
Jeden z bohaterów powieści nazwał go „lampą Platona”, a więc źródłem światła do-
chodzącego do Jaskini świata materialnego. Rosyjski pisarz nazywa go instrumentem, 
dzięki któremu ostatni z eonów stworzył świat i za pomocą którego można ten świat 
zniszczyć – uwolnić ducha z materii. Dokonać tego może jedynie „soltator”, tancerz 
słońca, kapłan tańczący przed Kamieniem. Rola ta przypada kochance Saszy, Naomi

33
. 

W toku wydarzeń okazuje się, że przyszłość materialnego świata pozostaje jednak 
w rękach Saszy, która decyduje o dalszym istnieniu rzeczywistości. Warto zauważyć, że 
sala, w której dochodzi do sceny finałowej, swoim wyglądem przypomina masońską 
Świątynię – podłoga ułożona jest z czarno-białych kwadratów, dwa posągi na postu-
                                                                   
30 „Иду туда, не знаю куда, найти то, не знаю что”, Pieliewin W., Непобедимое солнце, Moskwa 2020, 

s. 71. Wszystkie cytaty z powieści „Sol Invictus” w niniejszym artykule to tłumaczenie własne.  
31 Ibidem, s.94. 
32 „Я считаю, что мы живем в виртуальной реальности. И еще я верю в единую одушевленную 

природу всего существующего”, Ibidem, s. 45. 
33 Fakt ten jest jeszcze jednym dowodem na to, iż Pielewin „oddał” całą potencję twórczą w ręce kobiet. 
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mentach przywołują skojarzenia z kolumnami Jakin i Boaz, a w centrum znajduje się 
kamień z wizerunkiem wpisanego w trójkąt oka

34
.  

Duchowymi inicjatorami na drodze głównej bohaterki zostają So i Tim – milio-
nerzy opiekujący się kamieniem, którzy okazują się być gnostyckimi Eonami – Sofią 
i jej synem, stwórcą świata materialnego. Tożsamość Tima pozostaje zagadką prawie 
do końca powieści (choć cechy „nadludzkie” uwydatniają się u niego już wcześniej), 
natomiast cechy sofijne postaci So zauważalne są niemal od razu – jest ona dojrzałą, 
piękną i bardzo mądrą kobietą, posiadającą królewską klasę. Pełna dostojeństwa So 
z refleksją patrzy na dzieje świata, a jednocześnie jej wiedza sięga daleko poza granice 
poznania współczesnego człowieka. Jednym słowem jest ona idealnym wcieleniem 
Mądrości Bożej i Duszy Świata. Sasza poznaje ją podczas zwiedzania świątyni Hagia 
Sofia w Istambule. To brzemienne w skutki spotkanie, w tak symbolicznym miejscu, 
daje początek wydarzeniom niezwykłym, odbywającym się zarówno na jawie, jak i we 
śnie bohaterów. Dwie kobiety łączy wyraźne fizyczne podobieństwo. Młoda bohaterka 
zauważa: (...) a So była trochę do mnie podobna, co z jakiegoś powodu wydawało mi 
się przyjemne35

. Istniejąca między kobietami tajemna więź jest zrazu trudna do 
określenia, ponieważ ewidentnie wykracza poza zwyczajną, codzienną realność. Przed-
stawiając się Saszy, So podkreśla, że w świątyni Sofii czuje się jak w domu, oraz że jej 
pełne imię brzmi: Sofia, ale tak nazywano mnie tylko w Rosji. I było to dawno temu36

. 
Cytat ten, można odnieść zarówno do Rosji, jako miejsca szczególnego kultu sofij-
nego, jak i do faktu, że według autora powieści w naszych czasach kult ten należy już 
do przeszłości – czas Niebiańskiej Sofii i jej oddziaływania poprzez religię przeminął.  

Jednakże w tej postaci Pielewin nie rozwija całego potencjału Sofii. Najważniejszą, 
ziemską hipostazą Mądrości Bożej i jednocześnie Wiecznej Kobiecości zostaje 
młodsza bohaterka – Sasza Orłowa (jej inicjały S.O. układają się w imię starszej, So). 
Na jej sofijną naturę wskazuje wiele powieściowych motywów, na przykład: obraz 
wspomnianej świątyni Hagia Sofia, pojawiający się jeszcze w Moskwie, który stanie 
się inspiracją do wyruszenia trzydziestolatki w podróż

37
 oraz fakt, że budowla wydaje 

się jej bardzo znajoma. Ważne jest także jej imię i nazwisko, odnoszące się wprost do 
Aleksandra Macedońskiego, którego symbolem był orzeł. To, jak się wydaje, sugestia 
autora, żeby wiązać bohaterkę z symboliką skrzydeł (przypomnijmy anielską postać 
Sofii przedstawianej na ikonach) oraz lotu. Zarówno w symbolice religijnej, jak  
i w bliskiej Pielewinowi tradycji ezoterycznej, zwłaszcza w alchemii, skrzydła ozna-
czają wszystko to, co duchowe, pozbawione materii, boskie. Kluczowe dla takiej inter-
pretacji postaci wydaje się fakt, że w pewnym momencie swojej podróży, w żartobliwej 
rozmowie Sasza stwierdza: Ja kieruję światem38

 i to zdanie definiuje rolę, jaką boha-
terka odgrywa w całej powieści – to ona decyduje o tym, jak będzie wyglądać i działać 
„przeprogramowana” przez nią rzeczywistość. Rosjanka czuje więź ze światem, potrafi 
znakomicie splatać ze sobą z pozoru odległe od siebie fakty. Jak przystało na mityczną 

                                                                   
34 Zob. np. Cegielski T., Sekrety masonów. Pierwszy stopień wtajemniczenia, s. 48-49, a także zdjęcia wnętrz 
współcześnie działających polski lóż wolnomularskich, np. Loża Galileusz. 
35 (...) а Со немножко походила на меня, что почему-то было мне приятно. W. Pieliewin, Непобедимое 

солнце..., s. 236. 
36 Софья, но так меня называли только в России. А это было давно. Ibidem, s. 93. Warto zauważyć, że 
jej imię to niezrusyfikowana transliteracja greckiego imienia Sophia – „Софья”, a nie „София”. 
37 Ibidem, s. 83 
38 Я управляю миром, ibidem s. 527. 
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Wieczną Kobiecość w jej aspekcie ziemskim, Sasza jak magnes przyciąga mężczyzn 
i budzi ich pożądanie (które niekiedy podziela). Jej emocjonalne reakcje: radość, 
smutek, euforia czy ciekawość czynią nadnaturalne, magiczne i oniryczne zdarzenia 
pełnymi życia – a więc realnymi i prawdziwymi.  

Nowatorskim z punktu widzenia rosyjskiej tradycji sofiologicznej jest także fakt, że 
Sasza interesuje się duchowością Wschodu: uprawia jogę, taniec sufijski, medytuje, 
wykorzystując zarówno techniki Anapany, jak i Vipassany. Jej udział w kursie tej 
drugiej formy medytacji stanowi zamknięcie całej powieści, przy czym jednocześnie 
scena ta nawiązuje do hermetycznej idei korespondencji, czyli jedności mikro- 
i makrokosmosu. To, co dzieje się z Saszą podczas praktyki medytacji, bezpośrednio 
wpływa na stan całego świata. Emocje i wewnętrzne doznania bohaterki dosłownie 
przemieniają rzeczywistość. Warto dodać, że Sasza identyfikuje się również z Boskim 
Kreatorem i Niszczycielem światów – tańczącym Siwą, a zatem, zgodnie ze współ-
czesnymi tendencjami do eklektycznego łączenia różnych duchowych tradycji, rosyjski 
prozaik wpisuje swoją bohaterkę zarówno w zachodnie tradycje ezoteryczne, jak 
i wschodnie praktyki duchowe, które w tym połączeniu ujawniają wspólny mianownik. 
Jest więc Sasza „prawdziwą” Duszą Świata, nie tylko wchłaniającą wszystko, co 
dotychczas stworzyli i osiągnęli ludzie, ale i przetwarzającą ich (to znaczy nasze – 
ludzi) sny i pragnienia w nową rzeczywistość. 

W interpretacji Pielewina Sasza okazuje się być Sofią Achamoth oraz modelową 
Wieczną Kobiecością, podczas gdy So jest wcieleniem niebiańskiej, wysokiej 
„Mądrości Bożej”. Połączenie tych dwóch postaci okazuje się nierozerwalne – w finale 
utworu ziemska Sofia-Sasza zyskuje bowiem wszystkie przymioty Sofii niebiańskiej: 
przede wszystkim okazuje się boską siłą stwórczą, wciąż na nowo niszczącą i kreującą 
rzeczywistość. Bohaterka dobrowolnie zamyka się w materii (którą zmienia), nie 
zapominając jednak o swoim niebiańskim rodowodzie

39
. Sofia Pielewina zarówno 

zbawia, jak i jest zbawiana, prowadzi świat i pozwala się światu prowadzić. Dojrzała 
So budzi i zbawia młodą Saszę – zatem Sofia budzi i zbawia samą siebie, co – jak się 
wydaje – jest zupełnie nowym motywem w dziejach przedstawień sofijnych. Sofia nie 
potrzebuje już męskiego Zbawcy, który przybywa, by ją ratować, sama potrafi to 
zrobić, a w dodatku zbawia świat i zostaje jego Stwórcą, ponieważ tego właśnie pragnie – 
jest to więc nowe, feministyczne przesłanie starego sofijnego mitu, w którym tradycyjny 
motyw męskiego wybawiciela był nieodzowny. Stworzona przez Wiktora Pielewina 
postmodernistyczna wersja Sofii jest zdecydowanie ukłonem w stronę kobiecej siły. 
Bohaterka powieści kocha zarówno mężczyzn, jak i kobiety, także miłością erotyczną, 
prowadzącą do cielesnego spełnienia. Pielewin słowami wypowiedzianymi przez So 
unieważnia dawną tradycję sofijną, podkreślając, że stara mądrość już umarła40

. 
Wychodząc od tego twierdzenia, pisarz buduje postać o nowych cechach, dostosowując 
ją do współczesności (lub współczesność dostosowując do niej, jeśli przyjmiemy 
perspektywę bohaterki jako kreatorki światów)

41
.  

                                                                   
39 Decyzja Saszy o dalszym istnieniu świata materialnego sprawia So niejaki zawód, pragnęłaby ona raczej 

wrócić do swojej niematerialnej formy, co można interpretować jako dręczący gnostycką Sofię wyrzut 

sumienia, że przez swoją omyłkę doprowadziła do dysharmonii w świecie duchowym.  
40 Старая мудрость уже умерла. Pieliewin W., Непобедимое солнце…, s. 97. 
41 Podobną, choć o wiele bardziej związaną z Logosem i kosmiczną rolą Sofii, jest interpretacja tego motywu 

w powieści „Valis” Philipa Dicka, o którym to Pielewin kilkakrotnie w swoim utworze wspomina. W tym 

wypadku Sofia staje się poniekąd „Pamięcią Boga” i w ten sposób spaja świat materialny z duchowym. 
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Feministyczne idee pojawiają się na różnych poziomach powieści – w przemy-
śleniach, żartobliwych uwagach Saszy i w opisach jej relacji z mężczyznami – do 
większości kochanków podchodzi ona jak do „chłopców”, którzy jej nie rozumieją 
i nie doceniają. To ona pełni rolę ich przewodniczki, a często nawet matki-karmicielki. 
Nie są to związki oparte na równości duchowej czy fizycznej. Dopiero w romansie 
z kobietą Sasza spełnia się jako partnerka, wykazując się całkowitym oddaniem i miło-
ścią. Relacja z Naomi to nie tylko punkt kulminacyjny fabuły, ale też jeden z ważniej-
szych ideowych zwrotów powieści. Główna bohaterka sama stwierdza, że miłość 
pomiędzy dwiema kobietami jest nieporównywalnie pełniejsza niż miłość między 
kobietą i mężczyzną. Męskie postaci w powieści pełnią jedynie funkcje pomocnicze 
i gdy wypełnią swoją rolę kochanków (Anton, Frank), przewodników (Jose), czy inspi-
ratorów działań (ojciec) – umierają lub po prostu znikają i więcej o nich nie słyszymy. 
W pewnym sensie dzieje się z nimi to samo, co z bohaterkami literatury stworzonej 
przez kulturę patriarchalną – zostają uprzedmiotowieni, zredukowani do spełnienia 
konkretnej funkcji fabularnej – np. ukochanego, który, umierając, popycha bohaterkę 
do wstąpienia na kolejny etap Wędrówki.  

W świecie stworzonym przez Pielewina w „Sol Invictus” zarówno duchowa, jak 
i fizyczna komunia bohaterów: hieros gamos, święte zaślubiny, jako akt kreacji i pod-
stawa nowej rzeczywistości, czyli nowy mit założycielski świata należy teraz do kobiet. 
Mamy więc interesujący koncept sofijnego matriarchatu, jako jedno z prawdopodobnych 
rozwiązań przyszłości wyłaniającej się z horyzontu zdarzeń. 

Ta neo-sofijna perspektywa zostaje wpisana przez autora powieści w ważne 
konteksty rosyjskie, w tym także sowieckie, odnoszące się wprost do mitu narodowego. 
Mimo młodego wieku głównej bohaterki, która przecież czasów sowieckich pamiętać 
nie może, jej narracja przesycona jest nawiązaniami do ery komunizmu, która odci-
snęła piętno na tożsamości narodowej Rosjan. Nawet Hagia Sofia, jako źródło prawo-
sławia i idei Bożej Mądrości, została wpisana w komunistyczne konteksty: sowiecką 
władzę nazywano Sofią Własiewną42

. Tym samym ZSRR został nazwany imieniem 
Bożej Mądrości. Dodam, że przebywając w Stambule, Sasza Orłowa ma wrażenie, jak 
gdyby zaraz obok była Moskwa wraz z Kremlem43

. Wydaje się, że liczne aluzje 
i odwołania do rzeczywistości i kultury rosyjskiej

44
, które Pielewin hojnie wprowadza 

do tekstu powieści, mają na celu nie tylko reinterpretację, ale przede wszystkim 
„rewitalizację” motywu Sofii, zapomnianego, lecz arcyważnego elementu w rosyjskiej 
kulturze i tożsamości narodowej. Jednocześnie jest to reinterpretacja motywu uniwer-
salnego, odnoszącego się do całej cywilizacji, gdyż zadaniem Duszy Świata jest ochrona 
całej ludzkości bez względu na narodową przynależność. Przez połączenie tych dwóch 
perspektyw: lokalnej (rosyjskiej) i uniwersalnej (światowej) pisarz otwiera nową kartę 
rosyjskiego mesjanizmu. Dzięki działaniom głównej bohaterki, będącej współczesnym 
wcieleniem Mądrości Bożej, spełnia się klasyczny przekaz „rosyjskiej idei”: urzeczy-
                                                                   
42 Советскую власть называли Софья Власьевна. Pieliewin W., Непобедимое солнце..., s. 95.  
43 (...) что это Москва рядом с Кремлем. Ibidem s. 95. 
44 Na przykład do jednej z najsłynniejszych rosyjskich powieści XX wieku – „Mistrza i Małgorzaty” Michaiła 

Bułhakowa. Powieść Pielewina obfituje w sieć relacji międzytekstowych, obejmujących nie tylko bohaterki 

posiadające cechy sofijne (tj. Małgorzatę oraz Saszę, jako wcielenia Wiecznej Kobiecości), ale i podobne 

strategie kompozycyjne, polegające na wyodrębnieniu dwóch równoległych strumieni narracyjnych: 
współczesnej opowieści o miłości i wizycie tajemniczych postaci z innego wymiaru (Woland i jego świta oraz 

So i Tim), a także historii sięgającej czasów późnej starożytności (opowieść o Jeszua Ha-nocri oraz o cesarzu 

Heliogabalu). 
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wistnienie Królestwa Bożego na Ziemi, a więc przemiany świata na lepsze, dzięki 
rosyjskiej duchowości. Co niezwykłe dla rosyjskiej literatury, idea ta jest realizowana 
przez Wiktora Pielewina w charakterystycznym dla niego prześmiewczym stylu, który 
jednak nie ujmuje tematowi dostojeństwa, a wydaje się być skuteczną przeciwwagą dla 
medialnego obrazu współczesnej Rosji, jako odrodzonej potęgi militarnej i groźnego 
(znów) gracza w walce o polityczną dominację na świecie.  

Podsumowując, powieść Wiktora Pielewina jest przykładem brawurowej i niewąt-
pliwie obrazoburczej reinterpretacji symbolu Sofii, wykraczającej daleko poza tradycję 
prawosławną czy gnostycką oraz liczne warianty sofijnego mitu, obecne w nurtach 
zachodniego ezoteryzmu. Boża Mądrość w tym ujęciu nie tyle prowadzi do Boga, ile 
do zbawienia świata przez Wieczną Kobiecość. W utworze rosyjskiego postmodernisty 
Sofia sama ujawnia i wciela w życie boską moc kreacji. Zarówno w swojej ludzkiej, 
jak i nadprzyrodzonej postaci jest ona niezależną kobietą, która, podobnie jak współ-
czesne feministki, nie potrzebuje już męskiego wsparcia, by tworzyć według własnych 
zasad. Pewność siebie, samodzielność, inteligencja, pasja twórcza, ciekawość, ale 
także wolność i wyraźna sympatia wobec świata i ludzi oraz pewna niefrasobliwość, 
skłonność do ryzyka, chciałoby się napisać „luz”, stawia Pielewinowską bohaterkę 
w opozycji do klasycznych sofijnych bohaterek literatury rosyjskiej XIX i XX wieku, 
które działały w świecie zawsze poprzez i dla mężczyzn, jako ich inspiratorki (np. Sonia 
Marmieładowa z powieści „Zbrodnia i kara” Fiodora Dostojewskiego, Sofia Lichutina 
z powieści „Petersburg” Andrieja Biełego czy Małgorzata z „Mistrza i Małgorzaty” 
Michaiła Bułhakowa). W tym sensie powieść „Sol Invictus” wpisuje się w tradycję 
powieści postmodernistycznej, grającej symbolami i konwencjami. Paradoksalnie jest 
to także ironiczna, ale zdecydowanie życzliwa, gra z modelem „pisma kobiecego” 
(ecriture feminine), którego idea została zaprojektowana w 1975 roku przez Helene 
Cixous w „Śmiechu Meduzy”. Styl opisywania świata, jaki prowadzi Sasza jest kobiecy, 
tj. emocjonalny, zmysłowy i wielowątkowy, a przy tym pełen humoru i dystansu. Jest 
to także przykład nowego modelu powieści inicjacyjnej, z kobietą w roli głównej, 
wyzwolonej z obowiązkowej funkcji towarzyszki, muzy i „duszy” mężczyzny („Świętą 
księgę wilkołaka” należy uznać za bardzo udaną przymiarkę Pielwina do tego literac-
kiego eksperymentu). Inicjacyjny charakter tego utworu wyraża się między innymi 
w jego dwuplanowości. Pierwszy plan, powierzchowny, jest zrozumiały i atrakcyjny dla 
popkulturowego czytelnika, który otrzymuje współczesną powieść, będącą połączeniem 
romansu, prozy podróżniczej, awanturniczej i kryminalnej, z całkiem solidną domieszką 
tajemniczych wydarzeń rozgrywających się na jawie i we śnie oraz obowiązkowym 
happy endem. Na głębszym poziomie jest to utwór operujący wielopoziomową, złożoną 
symboliką, odsyłającą do tradycji gnostyckiej i ezoterycznej, a także do rosyjskiej filo-
zofii oraz literatury przełomu XIX i XX wieku. W „Sol Invictus” autor nie tylko pisze 
kolejny komentarz do zmieniającej się rzeczywistości, uspokajając nieco apokalip-
tyczne nastroje (powieść powstawała w pierwszym roku pandemii koronawirusa), ale 
również przedstawia nowy, atrakcyjnie zrewitalizowany wariant rosyjskiej idei, 
w którym Sofia w aspekcie Wiecznej Kobiecości modernizuje patriarchalny świat 
XXI wieku na swój obraz i podobieństwo. 
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Współczesna interpretacja mitu o Sofii Wiecznej Kobiecości w powieści Wiktora 

Pielewina „Niepobiedimoje Solnce” (Sol Invictus) 

Streszczenie 

Artykuł jest próbą analizy i interpretacji jednej z najnowszych powieści rosyjskiego prozaika Wiktora 

Pielewina pt. „Niepobiedimoje Solnce” (Niepokonane Słońce) pod kątem motywów sofijnych obecnych 
w tym postmodernistycznym dziele. Autorka przedstawia krótki zarys historii transformacji obrazu Sofii 

w jej najważniejszych aspektach: Bożej Mądrości, Duszy Świata i Wiecznej Kobiecości, które twórczo 

zaadaptowała kultura rosyjska. Reinterpretacja tego motywu dokonana przez Wiktora Pielewina łączy za 

sobą wszystkie te aspekty Sofii, odwołując się do różnych duchowych tradycji: mistyki kościoła wschodniego 
i zachodniego, gnostycyzmu, Kabały, ezoterycznego Różokrzyża, ale także do filozofii Włodzimierza 

Sołowiowa i twórczości rosyjskich symbolistów.  

Słowa kluczowe: Pielewin, Sofia, gnostycyzm, powieść inicjacyjna, feminizm 
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Natalia Partykowska
1 

Muza czy artystka? Sytuacja twórczych kobiet  

w XIX-wiecznej Francji, na przykładzie biografii 

i twórczości Berthe Morisot 

1. Wprowadzenie  

Historia kultury dostarcza wielu dowodów na tezę, iż muza jest jedną z postaci 

najbardziej działających na wyobraźnię, zarówno twórców, jak i badaczy sztuk. Samo 

pojęcie i jego rozumienie ewoluowało przez wieki. Pierwotnie muzy były postaciami 

mitycznymi, córkami Zeusa. Do historii literatury wprowadziła je „Teogonia” Hezjoda. 

Wyjaśnia ona ich rodowód i narodziny, opisując przy pomocy poezji:  

Tak śpiewają mieszkanki Olimpijskiej góry, 

Muzy. – dziewięć ich i Zewsa potężnego córy: 

Klijo i Melpomena, Talja i Ewterpe, 

Erato, Terpsychora, Polymnja, Urania, 

Nareszcie Kalijope, przedniejsza śród grona, 

 Że do przedniejszych królów najbardziej zbliżona2. 

Dziedziny sztuki, którym patronuje poszczególne dziewięć boginek, zostały im przy-

pisane dopiero w epoce Grecji hellenistycznej, a nawet w czasach rzymskich. Kalliope, 

naczelna muza, opiekowała się poezją epicką, Klio – historią, Erato – poezją miłosną, 

erotyczną i pieśniami weselnymi, Euterpe – muzyką, Melpomena – tragedią, Polyhymnia 

lub Polymnia – pieśniami sakralnymi i retoryką, Terpsichore – pieśniami chóralnymi 

i tańcem, Thalia – komedią i poezją bukoliczną, a Urania – astronomią. Innym funda-

mentalnym dziełem kultury europejskiej, w którym mowa o muzach jest Iliada Homera. 

Poeta traktuje je jako wszechwiedzące: Teraz mi Muzy zwiastujcie co w domach 

Olimpu mieszkacie;/ Jako boginiom wiadome Wam wszystko i byłyście przytem3
. 

Zarówno Homer, jak i Hezjod biorą na siebie rolę pośredników. Wysłuchują tego, 

co muzy pragną opowiedzieć ludzkości i poprzez poezję przekazują ich słowa. To nie 

głos i myśli poetów poznają odbiorcy pieśni, ale słowa bóstw.  

Następnie muza zyskuje bardziej metaforyczny status boskiego natchnienia i inspi-

racji. W starożytnej Grecji aktywność twórcza była darem od bogów, czasem niechcia-

nym. Spotkanie muz, ich przychylność, odróżniała poetę od zwykłych ludzi. Wierzono, 

iż ten, kto je czci, kto prosi je o natchnienie, osiąga więcej. Muza w twórczości Pindara 

charakteryzuje się niezwykłym pierwiastkiem macierzyńskim. Poeta rozpoczyna trzecią 

odę nemejską słowami: Królowo Muz, matko nasza!4
. Pomimo że Pindar często wzywa 

muzy, tylko w tej odzie zaczyna od przywołania jednej. W jego poezji bogini pieśni jest 

obecna, ale nie dyktuje treści. Pociesza, pomaga i inspiruje, lecz poeta przekazuje własne 

                                                                   
1 Instytut Nauk o Literaturze, Uniwersyt Opolski, 
2 Hezjod, Teogonja, przeł. K. Kaszewski, Warszawa 1904, wersy 75-80. 
3 Homer, Iliada, przeł. P. Popieł, Kraków 1880, wersy 484-5. 
4 Pindar, Nemean Ode 3, [w:] Odes (éd.) Diane Arnson Svarlien, The Annenberg CPB/Project, 1990, s. l. 
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treści, jest bardziej świadomy siebie i swojego głosu. Z czasem muza przybierała coraz 

bardziej realną postać, rzeczywistej kobiety z otoczenia artysty – żony lub kochanki – 

albo ulotnego i wyidealizowanego wyobrażenia o poznanej osobie. Tradycja czczenia 

muz jako bogiń i proszenia ich o natchnienie uległa zmianie wraz z pojawieniem się 

poezji Owidiusza. Owidiusz nie pragnął odgrywać roli wieszcza, który z pomocą weny 

opowiada o bohaterach z przeszłości. Był poetą zainspirowanym przez kobietę, 

Korynnę. Przejęła ona rolę muzy (w rozumieniu bogini, córki Zeusa), nie jako siły 

boskiej, ale raczej źródła inspiracji
5
. Jej następczyniami były między innymi Beatrycze 

Dantego i Laura Petrarki. 

Zadaniem muz było jednak zawsze inspirowanie artystów swoim pięknem fizycz-

nym i duchowym. Sama idea jest pod wieloma względami fascynująca i często wiąże 

się z wizerunkami kobiet jako potężnych bogiń i inspirujących kochanek. Niemniej 

historia pokazuje, że realnym kobietom uznawanym za muzy artystów trudno było 

wyjść poza pasywność tej roli. Bycie muzą wiąże się z oddawaniem własnej twórczej 

energii na rzecz innej osoby. Relacja z artystą ma charakter eksploatacyjny. Jak pisze 

Adrienne Ann Chau:  

Schemat relacji artysta-muza istnieje od czasów klasycznej starożytności. 

Tradycyjnie kobiety-muzy były źródłem inspiracji dla wielu arcydzieł, dzięki 

swojej urodzie, osobowości lub innej intrygująca cesze. Relacja między artystą 

i muzą, która stała się szczególnie powszechna w XIX wieku, jest intymna, 

głęboka i złożona. Często ma charakter romantyczny, czasem dramatyczny, 

a niekiedy obsesyjny. Również w niektórych przypadkach muza-modelka-

kochanka okazywała się mieć do zaoferowania coś więcej niż tylko inspirację 

mężczyźnie6.  

Muzami bywały więc często kobiety, których wyjątkowość wynikała z ich własnych 

artystycznych predyspozycji, które niestety nie zawsze mogły realizować. 

2. Sytuacja kobiet-artystek 

W przeciwieństwie do mężczyzn, kobiety pragnące rozwijać się jako profesjonalne 

artystki, miały ograniczone możliwości zdobycia odpowiedniego wykształcenia. Od 

połowy XIX wieku coraz powszechniej zdarzało się, iż najlepszym sposobem znale-

zienia się w artystycznym kręgu było zostanie modelką malarza lub rzeźbiarza. Relacja 

z artystą często stawała się intymna. Dla wielu kobiet taki związek stwarzał możliwości 

kształcenia, zwłaszcza że droga do kariery artystycznej była ograniczona i kosztowna. 

Dla przykładu, od XVI do XIX wieku kobietom nie wolno było tworzyć studium aktu, 

co znacząco utrudniało im naukę i rozwój (nie mogły malować dużych obrazów reali-

stycznie przedstawiających postacie, co wykluczało je z konkurencji z mężczyznami). 

Bycie modelką artysty pozwalało znaleźć się w inspirującym środowisku bohemy, nie 

zawsze było jednak równoznaczne z zyskaniem własnej tożsamości artystycznej. 

                                                                   
5 Zob. Owidiusz, Elegia V, [w:] Elegie, przeł. E. Starek, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 

2001. 
6 Chau A.A., The Phallic Woman: A Reexamination of the Problematics of Women and Surrealism, Senior 
Projects Spring 2017, s. 5, tłumaczenie z języka angielskiego: Natalia Partykowska. Wszystkie cytaty ze 

źródeł francusko- i angielskojęzycznych zostały w artykule przetłumaczone na polski przez Natalię 

Partykowską (przyp. autora).  
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Kobiety zajmujące się sztukami plastycznymi (ale także pisarki) napotykały wiele 

trudności w próbach samodzielnego tworzenia pod własnym nazwiskiem. 

Jedną z przyczyn tych trudności były głęboko zakorzenione w społecznej świado-

mości przekonania dotyczące natury kobiecości oraz ról płciowych. Kobietę widziano 

jako nadmiernie emocjonalną, irracjonalną i niezdolną do kontrolowania umysłu i ciała. 

Sądzono, iż tkanki i organy kobiet różnią się od tkanek i organów mężczyzn
7
. Różnice 

te zostały zdefiniowane jako wrodzona ,,słabość” kobiet i potwierdzały ich domnie-

maną biologiczną niższość oraz podatność na choroby psychiczne. Z powodu tych 

słabości przeznaczeniem kobiet miało być podleganie mężczyznom. Dzielono je na 

dwie kategorie – anioły i demony
8
. Kobieta-anioł to, zrodzony w wiktoriańskiej Anglii 

i spopularyzowany przez wiersz autorstwa Coventry Patmore'a
9
, wizerunek idealnej 

żony, która ma być oddaną i uległą gospodynią domową. Tekst Patmore’a cieszył się 

dużą popularnością i stanowił przykład dla każdej damy. Nie tylko w Anglii uważano, 

iż jako „anielska” istota oddana mężowi i rodzinie, kobieta nie powinna odczuwać 

ambicji na równi z tą, która inspirowała mężczyzn do realizowania się w wielu dzie-

dzinach, także artystycznych
10
. Sądzono, iż aktywne zajmowanie się sztuką stanowi 

zagrożenie dla kobiecej moralności. Zapomniano wówczas, iż w rzeczywistości kobiety 

od zarania dziejów posiadały niemalże świętą zdolność tworzenia, które leży w ich 

naturze, a dziełem może być zarówno nowy człowiek, jak i tekst (lub obraz itd.): 

Można powiedzieć, że zadaniem kobiety jest powoływanie do życia pokoleń, 

które ją sobie podporządkowały. Jest ona twórcą niezwykłym. Odczuwa impuls 

do pisania silniejszy niż mężczyźni, a przynajmniej im równy. Akt pisania i akt 

wydawania na świat są do siebie podobne. W obu przypadkach rodzi się coś, 

co jest wytworem jej samej. W dziele, jakim jest dziecko czy też powieść, 

można dostrzec pewne cechy, które świadczą o ich twórcy. Naturalne jest więc, 

że kobieta odnalazła swoją Niezależność dzięki literaturze. Tradycja nie dała 

jej roli autorytetu wykraczającego poza ograniczone środowisko domu i rodziny. 

Co robi więc kobieta, ta naturalna kreatorka, która jest rozgoryczona swoim 

ściśle ograniczonym światem? Pisze. Wyraża siebie, odkrywa siebie i odnajduje 

siebie poprzez własne słowa11. 

Choć przytoczony fragment dotyczy pisarstwa, bez wątpienia można odnieść go 

również do innych dziedzin twórczości. Wraz z mijającymi dekadami, coraz więcej 

było przestrzeni dla kobiet interesujących się sztuką i literaturą. Przestrzeń ta była 

jednak ściśle ograniczona społecznymi normami. Obecność kobiet w świecie sztuki 

                                                                   
7 Zob. Bergman G., The history of the human female inferiority ideas in evolutionary biology, Rivista di 

Biologia 95(3), Perugia 2002, s. 379-412.  
8 Jak udowadnia Maria Bogucka: W drugiej poł. XIX w. nadal funkcjonował stereotyp kobiety zrodzony 

z męskich fantazji, obłędów, lęków i pożądań. Nadal widziano w niej irracjonalne stworzenie, obdarzone 

tajemniczymi mocami. Obok drapieżnego sfinksa i kocicy, obok femme fatale, funkcjonował obraz naiwno-
pierwotnej dziewczynki, rozbudzającej perwersyjne namiętności i miotanej histerią nimfomanki (Bogucka M., 

Gorsza płeć, s. 253). 
9 Zob. Patmore C., The Angel in the House, Cassell & Company edition, London 1891. 
10 Sztandarowa pozycja Jules'a Micheleta „La Femme” z 1859 r., stanowiła uniwersalne źródło ukazujące 
różne (tradycyjne) aspekty życia i roli kobiety. Znaleźć tam można odzwierciedlenie wizji Patmore’a.  
11 Stoebner E., Femmes de lettres féministes et l'evolution du rapport homme-femme, Sweet Briar Collège 

Library, 1987, s. 1. 
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została zaakceptowana na organizowanych i prowadzonych przez nie salonach. Salony 

od początku XVIII wieku były ważną inicjatywą, szczególnie we Francji. Kobiety 

pełniły funkcję gospodyń tych spotkań, wybierały tematy do dyskusji i dzieliły się 

swoimi opiniami, ale nie wolno im było publikować swoich przemyśleń. Wiele z nich 

było prawdziwymi muzami artystów i filozofów swoich czasów, często wyznaczają-

cymi kierunek ich twórczości, ale nawet jeśli kobieta była autorką znacznej części idei 

czy dzieła, pozostawała w cieniu. Główną jej rolą było podtrzymywanie konwersacji, 

umilanie wieczoru wdziękiem i humorem oraz sponsorowanie artystów. Damy z wyż-

szych sfer tworzyły przestrzeń rozwoju dla nich, nie dla siebie. Nie postrzegano ich 

jako zdolne do aktywnego udziału w procesie twórczym.  

Niemniej, wraz z upływem XIX wieku i nowymi ideami, takimi jak myśl femini-

styczna, pojawiało się więcej możliwości. Pod koniec stulecia malarstwo, rzeźba, lite-

ratura i teatr stały się ważnymi obszarami kobiecej działalności oraz środkami ekspresji. 

Podział na sfery dla mężczyzn i kobiet pozostawał jednakże obowiązującą normą 

społeczną. Mieszczanki miały do dyspozycji ograniczoną przestrzeń publiczną, a prze-

kroczenie jej granic sprawiało, iż ich reputacja pozostawała zagrożona lub nawet nie-

odwracalnie utracona. Z tego powodu kobiety-artystki miały mniej możliwości zdoby-

wania doświadczeń, szukania inspiracji oraz doskonalenia warsztatu. W historii sztuki 

znaleźć można jednak kilka postaci, którym udało się zostać zapamiętanymi, choć ich 

dziełom często towarzyszyły niesłuszne zarzuty o odtwórczość lub brak kunsztu. Jedną 

z nich była Berthe Morisot, jedyna kobieta, która regularnie prezentowała swoje obrazy 

na wystawach impresjonistów. Mimo to jest bardziej znana jako muza Édouarda Maneta 

niż jako malarka. W powszechnej opinii jej sztuka pozostawała pod silnym wpływem 

stylu Maneta. W rzeczywistości wpływ ten był obustronny.  

3. Życie i twórczość Berthe Morisot 

Malarstwo Berthe Morisot charakteryzuje się przejrzystością, osiąganą najczęściej 
poprzez odpowiedni dobór barw. W swoich dziełach artystka precyzyjnie oddawała 
blask naturalnego światła, stosując jasne kolory i zróżnicowane ruchy pędzla. We 
wczesnym okresie życia tworzyła głównie prace, do których zachęcano kobiety: małe 
kompozycje ołówkiem, gwaszem lub akwarelą. Powstawały one przy użyciu niewielkich 
pudełek z przyborami, które można było łatwo przenosić w różne miejsca, ponieważ 
malarstwo postrzegano jako część dobrego mieszczańskiego wychowania i jako roz-
rywkę, która nie zagrażała kształtującym się umysłom dziewcząt. Równocześnie jednak 
w instytucjach publicznych i prywatnych odmawiano im zajęć z rysunku, uważając je 
za nieodpowiednie, a nawet niebezpieczne dla moralności młodych kobiet. Przez wieki 
kobiety były więc systematycznie wykluczane z dziejów historii sztuki. Ich prace zali-
czano do kategorii arts décoratifs, czyli rzemiosła, a nie do beaux-arts, sztuk pięknych. 
Uniemożliwiono im kształcenie się w zawodzie artysty. Co więcej, mężczyźni, którzy 
zdominowali tę dyscyplinę, często uważali, że kobiety są gorszymi artystkami z uwagi 
na fakt, iż stawały przed wyborem między karierą a małżeństwem (choć w rzeczy-
wistości pierwsza możliwość niemalże nigdy nie wchodziła w grę). Inną przeszkodą 
były kwestie finansowe. Kobietom odmawiano wstępu na akademie, musiały więc płacić 
za naukę w prywatnych pracowniach lub prywatnych szkołach malarskich. Nawet jeśli 
niektóre damy mogły sobie na to pozwolić, za drzwiami tych pracowni czekały na nie 
inne trudności. Choć wielu artystów z radością zarabiało pieniądze na uczeniu kobiet 
malowania i rysowania, często otwarcie wyrażali pogląd, że ich sztuka zawsze będzie 
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gorsza niż ta tworzona przez mężczyzn. Malarstwo kobiece nieustannie spotykało się 
z zarzutem amatorstwa, tylko ze względu na płeć twórcy. Dziś wielu badaczy stawia 
sobie za cel obalenie takich poglądów, które, utrzymując się przez dekady, skutkowały 
niesprawiedliwym pomijaniem wybitnych artystek w dziejach kultury. Jedną z nich 
była właśnie Berthe Morisot, której indywidualne osiągnięcia przyćmiewał kontekst 
relacji z Édouardem Manetem. 

Berthe Marie Pauline Morisot urodziła się w Bourges 14 stycznia 1841 roku. Nale-
żała do rodziny, w której tradycję stanowiło zaangażowanie w sztukę. Jej dziadek był 
wybitnym architektem. Ojciec, Tiburce Morisot, studiował w École des Beaux-Arts, 
zwiedził Włochy, Sycylię i Grecję. Następnie rozpoczął zupełnie inną karierę – admi-
nistracyjną. Od najmłodszych lat Berthe i jej starsza siostra Edma wykazywały talent 
do rysowania. Ojciec zachęcał je do rozwijania zdolności artystycznych pod okiem 
nauczycieli, takich jak Joseph Guichard, który doskonale sprawdzał się jako nauczyciel 
dziewcząt z wyższych sfer. Dziewcząt, które sztukę miały traktować jako przygoto-
wanie do bycia idealnymi kandydatkami na żony. Siostry Morisot nie zaprzestały 
jednak nauki malarstwa po osiągnięciu podstawowej wiedzy. W 1864 roku zaczęły 
wystawiać w Salonie, gdzie ich prace były pokazywane regularnie co roku aż do 1868 
roku. W 1869 roku ich drogi się rozeszły: Berthe została w Paryżu i pracowała nad 
swoimi obrazami, Edma, która wyszła za mąż za Adolphe'a Pontillona, oficera mary-
narki, przeniosła się do Lorient. Edma wyrażała w swoich listach żal za utraconą szansą 
realizowania się poprzez sztukę, żal za niezależnością: Często jestem z w myślach 
z Tobą, moja droga Berthe; idę za Tobą do Twojej pracowni i chciałabym móc tam 
uciec, choćby na kwadrans, odetchnąć znów atmosferą, w której żyłyśmy tyle lat12

. 
Kiedy siostry malowały jeszcze razem, nierozłączne, w 1868 roku w Luwrze spotkały 

Édouarda Maneta. Manet, zaintrygowany urodą Berthe, poprosił ją o pozowanie do 
portretu, naturalnie pod czujnym okiem matki, pani Morisot. Podczas wieloletniej 
przyjaźni Berthe zapozowała do dwunastu obrazów Maneta. Żaden z nich nie był skan-
dalizujący, na żadnym nie była naga. Historycy sztuki odczytują historię ich związku 
głównie z wyrazu oczu Berthe na obrazach. Po raz pierwszy Manet namalował ją 
w 1868 roku – obraz ,,Balcon” został wystawiony na Salonie rok później. W następnych 
latach Manet stworzył jedenaście portretów Morisot. Paul Valéry uznał jeden z nich, 
,,Bouquet de violettes” z 1872 roku, za największe dzieło Maneta

13
. Na tym obrazie 

Berthe patrzy wprost na malarza: jest to spojrzenie pełne inteligencji, intymności, 
czułości i zaufania. Ubrana jest na czarno, a na piersi przypięty ma mały bukiecik 
fiołków, symbol miłości i wierności. Ten element prowokuje spekulacje, że Manet 
i Morisot byli w sobie zakochani. 

Po ślubie siostry, Berthe ćwiczyła z Manetem w jego pracowni. Odtąd znalazła się 
pod jego bezpośrednim wpływem, ale nie powinno uważać się jej za jego uczennicę. 
W rzeczywistości nie musiała się już niczego więcej uczyć, jeśli chodzi o technikę, jej 
edukacja artystyczna była kompletna. To, co mogła zyskać od Maneta, to nowe spoj-
rzenie na malarstwo, nowatorskie i charakterystyczne dla niego samego. Berthe często 
twierdziła, że odegrał on ważną rolę w jej praktyce artystycznej. Manet był starszy od 
Morisot o około dziesięć lat. Ta różnica pokoleniowa czyni go prekursorem impresjo-

                                                                   
12 Morisot B., Correspondance de Berthe Morisot avec sa famille et ses amis, Manet, Puvis de Chavannes, 

Degas, Monet, Renoir et Mallarmé. Documents réunis et présentés par Denis Rouart, Quatre Chemins-
Editart, Paris 1950, s. 23. 
13 Patrz: Valéry P., Jamot P., Préface de Catalogue de l’Exposition Manet 1832-1883, l'Académie française, 

Musée de l'Orangerie, 1932. 
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nizmu, i choć zainspirował powstanie całego ruchu, sam nigdy całkowicie nie zrezy-
gnował z prób bycia zaakceptowanym przez oficjalny Salon. Nigdy nie był też bezpo-
średnio zaangażowany w wystawy impresjonistów. Berthe podziwiała talent Maneta 
i przejęła wiele elementów jego stylu, ale podstawowe elementy jej twórczości     kobieca 
indywidualność i osobisty sposób odczuwania – pozostały niezmienione. Można się 
o tym przekonać porównując niektóre z ich obrazów, których tematyka wydaje się dość 
podobna. W latach 1876-1877 oboje namalowali anonimowe kobiety stojące przed 
lustrem, zajęte toaletą. Ten sam temat, inna wizja. Różnice są zauważalne nie tylko na 
poziomie warsztatowym, ale także w sposobie patrzenia mężczyzny i kobiety. Obraz 
Maneta jest raczej ewokacją voyeuryzmu, podczas gdy Morisot stara się przedstawić 
intymność momentu, w którym kobieta przygotowuje się do bycia piękną dla innych. 
Dzieło Maneta nosi tytuł ,,Nana”: modelka stojąca przed lustrem zwraca twarz w stronę 
odbiorcy, ale jej ciało ustawione jest bokiem. Za nią siedzi ubrany na czarno mężczy-
zna, ewidentnie czekający na swoją towarzyszkę. Dla Maneta kobieta, która pozwala 
obserwować się przy toalecie mogła być jedynie prostytutką. Jego obraz to kwintesencja 
,,męskiego spojrzenia”

14
. Natomiast Berthe pragnie uchwycić esencję kobiecości. Dbając 

o reputację, malowała jedynie damy z dobrego towarzystwa, takie jak ona sama, jej 
przyjaciółki i siostry. Ciało przedstawionej przez nią kobiety sugeruje zmysłową przy-
jemność, ale zmysłowość ta zrównoważona jest chłodem elegancji. Modelka jest już 
ubrana w piękną białą suknię, choć sprawia wrażenie pewnego uwikłana w świat 
pozorów, w którym jej wdzięk i piękno stanowią cudzą własność – społeczeństwa, wy-
magającego od niej bycia obiektem do podziwiania. Urodą i cnotą ma reprezentować 
swoją rodzinę i klasę społeczną. Oczywiście, można założyć, że młoda dziewczyna, 
którą namalowała Berthe Morisot, jest świadoma tej roli. Sama artystka również 
w ostateczności się jej poddała.  

Mając trzydzieści lat nadal pozostawała niezamężna, co niepokoiło jej krewnych, 
a zwłaszcza matkę. Uważano, że dla kobiety zawsze najkorzystniejsze jest wyjście za 
mąż i oddanie się rodzinie. Édouard Manet doradził jej małżeństwo ze swoim młodszym 
bratem, Eugènem. Po ślubie Berthe stała się panią Manet i jak wszystkie mężatki musiała 
poświęcić swój czas i zainteresowanie przede wszystkim życiu rodzinnemu i związa-
nym z nim obowiązkom. Umiała jednak pogodzić role żony, matki i artystki. Przez 
piętnaście lat z radością i zachwytem śledziła dorastanie swojej córki Julii, czyniąc 
z macierzyństwa częsty temat obrazów, co bywa typowe dla malarek. Morisot nie 
odrzuciła tradycyjnych kobiecych ról, starając się jednak pozostać rozwijającą się 
artystką. Przedstawianie przez nią relacji między kobietą a dzieckiem jest przede wszy-
stkim formą afirmacji macierzyństwa, rozumianego nie jako przymusowa funkcja 
kobiety, ale raczej samorealizacja i osobiste szczęście. Jak pisze biografka malarki, 
Anne Higonnet: 

Jej sztuka jest promienna i spokojna, życie zaś wiedzione powoli. A jednak... 
jak wiele osiągnięć w tej sztuce, w tym życiu. Będąc jedną z niewielu kobiet, 
które wywalczyły sobie miejsce w historii sztuki, Morisot była również 
przykładną osobą prywatną: córką, siostrą, żoną, matką, panią domu. Dwie 
sprzeczności w dziewiętnastowiecznej Europie. Choć nie w przypadku Morisot15. 

                                                                   
14 Por. Iskin R.E., Selling, Seduction, and Soliciting the Eye: Manet’s Bar at the Folies-Bergère, Art Bulletin, 

March 1995, vol. 77, issue 1, 1995. 
15 Higonnet M., Berthe Morisot, Harper & Row, New York 1990, s. 11. 
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Powszechnie uważano, że relacja z Édouardem Manetem ułatwiła Berthe Morisot 

przyjęcie w kręgi impresjonistów. W rzeczywistości jednak wyznawane przez nią war-

tości i przekonania dotyczące sztuki zbliżały ją do nowatorskiego ruchu dużo bardziej 

niż Maneta. Była ona jednym z najbardziej wpływowych członków grupy, zarówno jeśli 

chodzi o kreowanie estetyki, jak i organizowanie wystaw
16

. Decyzja o udziale w pierw-

szej awangardowej wystawie impresjonistów w 1874 roku była odważna, ponieważ 

artyści narazili się na drwiny nie tylko środowiska, ale i całego społeczeństwa. 

Margaret Higonnet, biografka malarki, stwierdza:  

Jednak tego typu śmiałe gesty były charakterystyczne dla tej chłodno myślącej 

i wszechstronnie uświadomionej kobiety, kobiety, która nie mogła się po-

wstrzymać od stawiania fundamentalnych pytań, czy to dotyczących kwestii 

osobistych, artystycznych, politycznych czy moralnych. Żyła w czasach, które 

nie były ani łagodne, ani spokojne. Był to świat opanowany przez brutalność, 

brak higieny, niewygodę i niepewność; świat, który tłamsił, wykorzystywał 

i dyskryminował, zwłaszcza kobiety. [Berthe Morisot] była tego w pełni świa-

doma. Poza angażowaniem się w sprawy domowe, utrzymywała kontakty 

z artystami, muzykami, malarzami, rzeźbiarzami, poetami, lekarzami i wybitnymi 

politykami tamtych czasów, takimi jak Thiers, Clemenceau, Gambetta, Emile 

Ollivier i Jules Ferry17. 

Berthe Morisot poświęciła swoje życie malarstwu, mimo że wyszła za mąż i została 

matką. Jej mąż, brat Édouarda Maneta, wspierał ją w dążeniu do rozwoju. Morisot była 

podziwiana przez swoich kolegów malarzy: Degasa, Moneta i Renoira i miała wpływ 

na ich sztukę. Wystawiała i sprzedawała obrazy zawsze pod nazwiskiem panieńskim – 

z jednej strony unikała bezpośredniego skojarzenia ze szwagrem – Édouardem Manetem, 

z drugiej zaś manifestowała swoją autonomię jako kobieta-artystka. Niestety, rola żony 

i matki oraz pozostawanie w oczach społeczeństwa przede wszystkim panią Manet, 

nieustannie przesłaniała jej artystyczną tożsamość, na co sama nieraz przyzwalała. 

Przy budowie nowego domu nie zleciła architektom zaprojektowania osobnego po-

mieszczenia na wygodne studio, gdzie mogłaby malować jako pełnoprawna artystka. 

Zastąpił je niewielki schowek do chowania przyborów przed gośćmi. Berthe Morisot 

żyła kilka dekad przed powstaniem „Własnego pokoju” Virginii Woolf, jednak ten 

przykład z jej życia mógłby stanowić znakomitą ilustrację tez pisarki, która we 

wspomnianym eseju dowodzi, iż kobieta, by tworzyć potrzebuje zarówno własnej 

fizycznej przestrzeni, ale również łączących się z nią swobody i prywatności.  

Krytycy, którzy wypowiadali się na temat wystaw impresjonistów, często ignorowali 

prace Berthe Morisot lub doszukiwali się w nich silnego wpływu twórczości Maneta, 

nie widząc ich nowatorstwa. Być może powodem był dobór tematyki obrazów, która 

ukazywała przede wszystkim obszar strefy prywatnej, w której żyły kobiety – sceny 

domowe, portrety dzieci, kwiaty z ogrodów. Inni Impresjoniści malowali popularne 

krajobrazy i miejskie życie, ponieważ byli stałymi bywalcami parków i kawiarni, 

a także podróżnikami. Kobieta, taka jak Berthe, nie mogła swobodnie poruszać się bez 

męskiego towarzysza, który nie narażałby jej reputacji, czyli najczęściej męża lub 

                                                                   
16 Morisot była jedyną impresjonistką, która uczestniczyła we wszystkich wystawach, z wyjątkiem tej z 1879 

roku, gdy urodziła się jej córka. Przygotowanie ostatniej, w 1886 roku, zależało w całości od niej. 
17 Shennan M., Berthe Morisot, the first lady of Impressionism, Sutton Publishing, Gloucestershire, 1996, s. 16. 
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brata. Jak wspomniano wcześniej, miało to duży wpływ na fakt wykluczenia kobiet ze 

świata sztuki.  

Choć tematyka prac Morisot mogła wywoływać zarzut dotyczący ograniczonej per-

spektywy, ich interpretacja pozostawała nowatorska, zarówno pod względem techniki, 

jak i ujęcia danej sceny. Poszczególne pociągnięcia pędzla są wyraźnie widoczne, co 

sprawia, iż detale nabierają abstrakcyjnego charakteru. Mimo częstego pomijania przez 

krytyków, obrazy Berthe znajdywały nabywców, co wówczas oznaczało, iż artysta 

może uważać się za profesjonalistę. Myliłby się jednak ten, kto przyczyny sprzedaży 

obrazów Morisot szukałby w zawieraniu przez nią kompromisów z założeniami impre-

sjonizmu i tworzeniu dzieł łatwiejszych w odbiorze dla przyzwyczajonego do klasyki 

widza. W 1877 roku Paul Mantz, nazwał Berthe Morisot jedynym prawdziwym impre-

sjonistą wśród całej grupy tych rewolucjonistów18
. Gdy zmarła, w 1895 roku, do grobu 

odprowadziło ją czterech artystów-jeźdźców: Renoir, Monet, Degas i Mallarmé – jej 

najlepsi przyjaciele. Jednego zabrakło     Édouarda Maneta, który umarł dwanaście lat 

wcześniej.  

4. Podsumowanie 

Jako istotna postać w środowisku impresjonistów, często wierniejsza założeniom 

stylistycznym grupy niż Monet czy Renoir, pozostawała nowatorska nie tylko pod 

względem stosowanej techniki. Uważny obserwator dojrzy subtelną metaforykę nie-

których obrazów, które pozornie mogą wydawać się jedynie spokojnymi scenami 

z życia kobiet. Niemniej częste powracanie do motywu balkonu i werandy, portreto-

wanie opierających się o balustrady i krawędzie postaci kobiecych, może być interpre-

towane jako podejmowanie tematyki barier i granic, być może nawet fantazjowanie 

o ich przekraczaniu. Ograniczeń bowiem w życiu XIX-wiecznej artystki było wiele. 

Dzieła, które przywołują tego typu skojarzenia to np. „Femme et enfant au balcon” 

(1872), „Sur la ter race” (1874) i „Sur le balcon de la chambre d'Eugène Manet à 

Bougival” (1881). 

Postaci kobiece przedstawiane przez Morisot często zdają się tkwić w stagnacji, 

jednak sam sposób malowania pozostaje wyjątkowo dynamiczny. Nawet przedmioty 

nieożywione zdają się być w ruchu (warto zwrócić uwagę na przykład na obraz 

„Nature morte avec une pomme coupée et un pichet”, z 1876 roku). Dzięki widocz-

ności poszczególnych pociągnięć pędzla na płótnie, można domyślać się energii, jaką 

artystka wkładała w każdy gest. Nowatorskie jest także jej eksperymentowanie z kon-

cepcją dzieła ukończonego/nieukończonego. Pewne niedookreślenie scen oraz „stapia-

nie” ich fragmentów sprawia, że obiekty zdają się rozpływać w otoczeniu, stając się 

jednością.  

To tylko niektóre ze spostrzeżeń, jakie towarzyszą krytykom, ale także mniej pro-

fesjonalnym odbiorcom sztuki Berthe Morisot. Dziś odkrywa się na nowo jej dzieła 

i podziwia ich oryginalność. Wielokrotnie pomijana i lekceważona, postrzegana jedynie 

jako uczennica Maneta, Morisot odzyskuje tożsamość artystyczną. Była kobietą-artystką, 

kiedy nie było to społecznie akceptowane i powszechne; pracującą, realizującą swój 

potencjał twórczy matką, kiedy to pojęcie nie istniało; członkinią-założycielką ruchu 

impresjonistycznego i muzą. Czy zapominano o jej wpływie ze względu na to, że nie 

była mężczyzną? Czy dlatego, że nie była tak utalentowana jak Manet czy Degas? 
                                                                   
18 Shennan M., op.cit., s. 25. 
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Ograniczało ją to, skąd pochodziła, kogo znała, co malowała, za ile te obrazy sprze-

dawała i komu. Być może nigdy nie dowiemy się prawdy o Berthe Morisot i o tym, co 

czuła przekraczając granice, pokonując ograniczenia związane z płcią, klasą społeczną 

i miejscem w historii. Niemniej wielu specjalistów uważa, iż warto badać jej twórczość 

i wpływ na sztukę. Dlaczego? Kathleen Adler i Tamar Gard wyjaśniają: 

Morisot jest ciekawym przypadkiem. Mieszczanka, która szczyciła się eleganc-

kim i modnym ubiorem, matka i żona ceniąca obie te role, malarka i członkini 

grupy impresjonistów, potrafiła wykorzystać swoją wizję do stworzenia dzieł, 

które wskazując na jej wytrwałość i umiejętność wykorzystywania okoliczności 

do własnych celów, odzwierciedlały również dominujące, często stereotypowe 

konstrukcje kobiecości jej czasów19.  

Na szczęście, nowa fala badań nad twórczością i biografiami kobiet, artystek 

przywraca prawdę i pamięć o malarkach, takich jak Berthe Morisot. Oprócz Kathleen 

Adler i Tamar Gard warto wspomnieć między innymi o Lindzie Nochlin
20

 i równie 

znanej przedstawicielce feministycznej historii sztuki – Griseldzie Pollock. W Europie 

o rozsławienie impresjonistek dbają przede wszystkim obalająca mity powstałe wokół 

postaci malarek Ingrid Pfeiffer
21
, a także Sylvie Patry, historyczka i kuratorka wystaw 

poświęconych między innymi Berthe Morisot. Słowami tej ostatniej: Berthe Morisot 

była tylko kobietą artystką, ale przyczyniła się do rewolucji w sposobie patrzenia na 

świat22
. 
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Sytuacja twórczych kobiet w XIX-wiecznej Francji, na przykładzie biografii 

i twórczości Berthe Morisot 

Streszczenie 

Artykuł otwiera krótkie wprowadzenie, które ma na celu przedstawienie sytuacji kobiet artystek w XIX 

wieku. Postacią, wokół której koncentruje się dalsza część tekstu, jest Berthe Morisot, jedyna kobieta regu-
larnie prezentująca swoje obrazy na wystawach impresjonistycznych. Jej nowatorską twórczość często jednak 

przyćmiewa fakt, iż była muzą Édouarda Maneta, który uchwycił jej postać na kilku słynnych obrazach. 

Przez lata w kręgach historyków kultury utrzymywało się przekonanie, iż sztuka Berthe Morisot pozostaje 

pod silnym wpływem stylu Maneta, lecz w niniejszym tekście przywołane zostają argumenty ukazujące, iż 
ich wpływ był wzajemny. Uważa się, że przyjaźń z Manetem ułatwiła przyjęcie Berthe Morisot w kręgi 

impresjonistów. Istnieją jednak przywołane w niniejszym artykule wypowiedzi krytyków, które przekonują, 

że była ona jednym z najbardziej wpływowych członków grupy, zarówno pod względem kreowania jej 

estetyki, jak i organizacji wystaw. Życie rodzinne oraz ograniczenia wynikające z bycia kobietą w XIX 
wieku stanęły na przeszkodzie bardziej znaczącemu rozwojowi artystycznemu Morisot oraz jej pozycji 

w dziejach historii sztuki. Rola żony i matki długo przesłaniała reputację Berthe Morisot jako artystki. 

Przykłady zawarte w artykule podejmują jednak próbę udowodnienia, iż była ona otwartą i niezależną 

twórczynią, która inspirowała swoich kolegów, zwłaszcza Maneta, nie tylko jako modelka, ale także jako 
malarka. Poprzez przywołanie biografii Morisot, ukazany zostaje problem konfrontowania się kobiet 

z ciężarem społecznych oczekiwań przy jednoczesnych próbach samorealizacji poprzez sztukę.  

Słowa kluczowe: impresjonizm, kobieta, artystka, malarka, XIX wiek 
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