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Gabriela Jelitto-Piechulik1  

Pomiędzy rzeczywistością a światem twórczości 

literackiej – Ricarda Huch jako kobieta, żona, 

matka, pisarka i intelektualistka 

1. Wprowadzenie  

Ricarda Huch (1864-1947) – pisarka, historyk, intelektualistka zaangażowana spo-
łecznie, żona i matka – należy obecnie do wielkich zapomnianych osobistości literatury 

niemieckiej schyłku XIX i pierwszej połowy XX wieku. Została uznana za pierwszą 

zawodową pisarkę niemieckojęzycznego kręgu kulturowego, należała do wiodących 
literatów Republiki Weimarskiej. Przez krytyków została okrzyknięta mianem grande 

dame literatury niemieckiej. Została przyjęta do grona członków Pruskiej Akademii 

Sztuk Pięknych do sekcji poezja jako pierwsza kobieta-pisarka oraz doktor filozofii 

z zakresu historii2. Do wyróżnień, które Huch otrzymała za całokształt twórczości należą 
m.in.: Nagroda Goethego (Goethepreis der Stadt Frankfurt) z roku 1931 oraz przyznany 

jej w roku 1946 tytuł profesora honorowego Uniwersytetu Friedricha Schillera w Jenie3. 

Na wszystkich płaszczyznach swojej działalności Huch kierowała się zasadą huma-
nitaryzmu, praworządności państwowej oraz dążeniem do samorealizacji jednostki. Ni-

niejszy artykuł stanowi próbę przedstawienia biografii Huch w połączeniu z jej twór-

czością literacką oraz ukierunkowaniem światopoglądowym. Założenie badawcze oscyluje 

wokół zapytania, czy i w jaki sposób Huch łączyła wyzwania wynikające z faktu bycia 
kobietą, żoną i matką oraz pisarką, intelektualistką i wybitną myślicielką swoich czasów. 

2. Ricarda Huch jako kobieta, żona, matka i początkująca pisarka 

2.1. Próba samorealizacji jako młoda kobieta  

Ricarda Huch przyszła na świat 18 lipca 1864 roku w Brunszwiku w hanzeatyckiej 

rodzinie kupieckiej. Jej dom rodzinny był przepełniony atmosferą tolerancji i poszano-

wania dla innych, umiłowaniem sztuki i muzyki, zainteresowaniem nowościami na rynku 

wydawniczym z różnych dziedzin nauki i literatury. Wartością nadrzędną wychowania 
w rodzinie Huch było wykształcenie bez względu na płeć4. Toteż w domu w ramach 

 
1 jelitto-piechulik@uni.opole.pl, Katedra Literatury Niemieckojęzycznej, Instytut Nauk o Literaturze, Wydział 
Filologiczny, Uniwersytet Opolski, ORCID: 0000-0002-2232-081X. 
2 W tym samym roku (1926) został przyjęty również Tomasz Mann do Pruskiej Akademii Sztuk Pięknych 
do sekcji poezja. Można tutaj wspomnieć, że tematyka pierwszej powieści Ricardy Huch „Erinnerungen 
von Ludolf Ursleu dem Jüngeren”, wydanej w roku 1893, koresponduje z tematyką „Buddenbrooków” 

Tomasza Manna z roku 1901. Można pokusić się o stwierdzenie, że to Ricarda Huch jest prekursorką 
wątku opisywania historii hanzeatyckiego mieszczaństwa niemieckiego. Jednak nominację do literackiej 
Nagrody Nobla w 1929 roku Huch przegrała m.in. właśnie z Tomaszem Mannem.  
3 Jelitto-Piechulik G., Ricarda Huch: die kaum noch gelesene „erste Frau Deutschlands” in der 
Germanistischen Forschung. Versuch einer bilanz, Germanistische Werkstatt, 5, 2013, s. 201-216. 
4 Zob. Huch R., Jugendbilder, [w:] Balzer B. (red.), Ricarda Huch. Erinnerungen an das eigene Leben, Ullstein 
Werkausgaben, Köln 1983, s. 49. 
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prywatnych lekcji otrzymała gruntowne, wszechstronne wykształcenie, które przygo-

towało ją do późniejszych studiów uniwersyteckich. 

Punktem zwrotnym w jej młodości była zabroniona namiętna miłość do kuzyna 
i szwagra Richarda Hucha, męża siostry Lilly5. Uczucie to, zrywające wszelkie kon-

wenanse społeczne, towarzyszyło jej życiu i twórczości przez długie dziesięciolecia. 

Stało się ono zarzewiem do dalszego rozwoju intelektualnego Huch, gdyż (aby uniknąć 

skandalu) opuściła rodzinny Brunszwik i udała się do Szwajcarii. Tutaj – w Zurychu – 
po zdaniu egzaminu dojrzałości 21 kwietnia 1888 roku zapisała się na studia uniwer-

syteckie i wybrała historię, filologię oraz filozofię jako kierunki kształcenia6. Tym 

samym stała się jedną z pierwszych studiujących kobiet pochodzących z Niemiec7, co 
przyniosło jej nie tylko nobilitację, ale również dało poczucie dowartościowania. Cie-

szyła się uznaniem wśród studentek pochodzących z różnych krajów Europy. W dowód 

uznania została wybrana na przewodniczącą „Stowarzyszenia Studentek”8. Idea nad-
rzędna stowarzyszenia propagowana przez Huch, a polegająca na wykształceniu nie-

zależnie od narodowości poczucia wspólnoty studiujących kobiet, spotkała się z deza-

probatą. Huch była niechętna poruszaniu spraw politycznych podczas spotkań stowa-

rzyszenia9. Całą swoją energię inwestowała w studia10 oraz w pisanie pierwszych prac 
literackich. Jeszcze podczas studiów opublikowała pierwsze wiersze („Gedichte”, 1891), 

które ukazały się pod pseudonimem Richard Hugo, oraz pierwsze opowiadania, ukazu-

jące się na łamach „Sonntagszeitung” (des „Bund”). Już w tym okresie Ricarda Huch 
zdawała sobie sprawę z faktu, iż tylko wykształcenie oraz przygotowanie zawodowe 

umożliwią jej niezależność finansową oraz osobistą. W dniu 16 lipca 1891 roku jako 

pierwsza kobieta w Szwajcarii zdała pomyślnie egzamin uprawniający do nauczania 

w szkołach średnich i wyższych oraz otrzymała pozwolenie na nauczanie w Szwajcarii 
przedmiotów historyczno-geograficznych11. Temat pracy dyplomowej12 rozbudowała, 

pisząc rozprawę doktorską dotyczącą wojny o sukcesję w Hiszpanii (1701-1714). 

W dniu swoich 27. urodzin Huch zdała pomyślnie część ustną egzaminu doktorskiego. 
Rok później w wydawnictwie Furrer w Zurychu ukazała się drukiem jej rozprawa dok-

torska pt. „Die Neutralität der Eidgenossenschaft besonders der Orte Zürich und Bern 

 
5 Zob. Böhm A., Wenn ich krank war, las mir Grogro vor. Erinnerungen an meine Großmutter, [w:] Lemke 
K. (red.), Ricarda Huch. Mein Herz, mein Löwe. Schriften und Briefe, Weimarer Verlagsgesellschaft, Weimar 
2015, s. 130. 
6 Bendt J., Schmidgall K. (red.), Ricarda Huch 1864-1947. Eine Ausstellung des Deutschen Literaturarchivs 
im Schiller-Nationalmuseum Marbach am Neckar 7. Mai-31. Oktober 1994, Schiller Nationalmuseum, 

Stuttgart 1994, s. 44. 
7 Zob. Belser K., Ebenso neu als kühn: 120 Jahre Frauenstudium an der Universität Zürich, Myriam Salzmann 
Verlag, Bern 1988.  
8 Nazwa w języku niemieckim brzmiała: Studentinnenverein. 
9 Zob. Bendt J., Schmidgall K. (red.), Ricarda Huch 1864-1947…, s. 44.  
10 W dowód uznania za wyniki w nauce Huch otrzymała w semestrze zimowym 1889/1890 jako pierwsza 
studentka stypendium w wysokości 50 franków szwajcarskich. Zob. Bendt J., Schmidgall K. (red.), Ricarda 
Huch 1864-1947…, s. 48.  
11 Ricarda Huch otrzymała łączną ocenę z egzaminu bardzo dobrą oraz opinię absolwentki znakomicie przygo-
towanej do pracy nauczyciela w zakresie przedmiotów historyczno-geograficznych. Zob. Bendt J., Schmidgall 
K. (red.), Ricarda Huch 1864-1947…, s. 51. 
12 Temat pracy dyplomowej brzmiał: „Frankreichs geographisches Verhältnis in Bezug auf den Spanischen 
Erbfolgekrieg” („Geograficzny stosunek Francji w odniesieniu do wojny o sukcesję hiszpańską”). Zob. Huch 
R., Frühling in der Schweiz, s. 203, [w:] Balzer B. (red.), Ricarda Huch. Erinnerungen an das eigene Leben, 
Ullstein Werkausgaben, Köln 1983. 
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während des Spanischen Erbfolgekrieges” („Neutralność Szwajcarii, a w szczególności 

miejscowości Zurych i Berno podczas wojny o sukcesję hiszpańską”).  

Ukończone studia akademickie, uzyskany tytuł doktora oraz przygotowanie do 
zawodu nauczycielki nie gwarantowały jednak Huch posady, która umożliwiłaby jej 

utrzymanie się w Niemczech. Pozostała więc w Szwajcarii, pracując na pół etatu jako 

sekretarka w Bibliotece Miejskiej w Zurychu, tym samym była nie tylko pierwszą ko-

bietą zatrudnioną w tej instytucji, ale również pierwszą kobietą z tytułem doktora wyko-
nującą prace administracyjne13. Huch odnosiła jednak wrażenie, że nie jest traktowana 

przez kolegów na równi14. W celu zapewnienia sobie utrzymania prowadziła lekcje 

w prywatnej szkole. Od wiosny 1893 roku uczyła ponadto języka niemieckiego i historii 
w Szkole Wyższej dla córek przy Szkole Przykatedralnej w Zurychu15. Stopniowo doszła 

jednak do przekonania, że nie ma w sobie powołania do wykonywania zawodu peda-

goga, gdyż nie jest w stanie przekazywać wiadomości rzeczowo, lecz zawsze identyfikuje 
się wewnętrznie z tematem, który omawia i daleka jest od obiektywizmu16. Wkrótce 

podwójna praca zawodowa (nauczycielki oraz bibliotekarki) stała się dla niej obcią-

żeniem uniemożliwiającym pisanie. Pod koniec 1894 roku podjęła ważny krok na 

drodze ku niezależnemu pisarstwu i wypowiedziała posadę w bibliotece. Pozbawiła się 
tym samym stałego źródła dochodu i wybrała dla siebie drogę twórczości literackiej.  

W pierwszym etapie twórczości Huch starała się łączyć wiedzę zdobytą podczas 

studiów uniwersyteckich oraz podczas pracy z archiwaliami bibliotecznymi i wykorzy-
stywać ją praktycznie. Pisząc swe pierwsze opowiadania, tematy historyczne oparte na 

tekstach źródłowych wzbogacała elementami baśniowo-literackimi, wkraczając tym 

samym „ostrożnie” na teren twórczości literackiej. Za przykład może tutaj posłużyć jej 

opowiadanie „Eine Teufelei. Nachgelassene Papiere des Staatschreibers Potzmaterle” 
(„Diabelskie dzieło. Manuskrypty ze spuścizny sekretarza państwowego Potzmaterle”), 

które ukazało się w roku 1895 w czterech częściach w magazynie „Sonntagsblatt” (des 

„Bund”). Temat historyczny oscyluje wokół archiwaliów: Wick’sche Sammlung von 
Flugblättern und Zeitungsnachrichten aus dem 16. Jahrhundert in der Stadtbibliothek 

Zürich (Zbiór Wicka obejmujący ulotki oraz informacje z gazet z XVI wieku z Biblio-

teki Miejskiej w Zurychu). W zbiorze tym Huch opracowała XV-wieczne rękopisy 
opisujące wydarzenia związane z procesami domniemanych czarownic w Szwajcarii. 

Wątek literacko-fabularny jest swoistą parodią fałszywej moralności i pobożności 

małomiasteczkowej społeczności szwajcarskiej. 

W roku 1893 w berlińskim wydawnictwie Hertz17 ukazała się pierwsza powieść 
Ricardy Huch „Erinnerungen von Ludolf Ursleu dem Jüngeren” („Wpomnienia Ludolfa 

 
13 Zob. Bendt J., Schmidgall K. (red.), Ricarda Huch 1864-1947…, s. 60. 
14 Tamże. 
15 Nazwa w języku niemieckim brzmiała: Höhere Töchterschule der städtischen Großmünsterschule. To tym-
czasowe miejsce pracy zostało przekształcone w lutym 1895 roku w stałe miejsce pracy. 
16 Ricarda Huch nie czuła się komfortowo w roli nauczycielki. Twierdziła, że brakuje jej doświadczenia. 
Ubolewała również nad faktem, że przygotowania do lekcji zabierają jej dużo czasu twórczego, który mogłaby 
poświęcić na własne prace literackie. Zob. Huch R., Frühling in der Schweiz…, s. 231.  
17 Debiutancka powieść Huch ukazała się w wydawnictwie Hertz, w którym publikowali również Paul Heyse, 
Theodor Fontane i Gottfried Keller. Zob. Huch R., Brief vom 06.02.1893 an Josef Viktor Widmann, [w:] 
Widmann J.V. (red.), Briefwechsel mit Henriette Feuerbach und Ricarda Huch, Artemis Verlag, Zürich 1965, 
s. 198.  
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Ursleu Juniora”)18. O ile pierwsze opowiadania i debiutanckie wiersze są próbą zaist-

nienia na rynku literacko-wydawniczym i można w nich dostrzec pewną niepewność 

co do wyboru własnej drogi życiowej, to pierwsza powieść jest już dojrzałym dziełem 
twórczym, w którym wątki biograficzne, doświadczenie zawodowe jako pedagog oraz 

fantazja twórcza zespoiły się w barwną historię tragicznej miłości oraz historię przed-

stawienia upadku hanzeatyckiej rodziny kupieckiej19.  

Pierwszy etap życia – jako niezależnej kobiety oraz początkującej pisarki – doku-
mentują i uzupełniają w sposób biograficzno-estetyczny listy Ricardy Huch do Richarda 

Hucha. Można w nich dostrzec wiele wątków, które Huch przekształciła w procesie 

twórczym i zawarła w swoich pierwszych wierszach, opowiadaniach i powieści „Ludolf 
Ursleu”. Listy Ricardy Huch do Richarda Hucha z lat 1887-189720 ujawniają nie tylko 

aspekty sprzecznej z konwenansami społecznymi miłości, lecz kreują również obraz 

kobiety, która walczy o prawo do miłości, a tym samym podejmuje wyzwanie 
zaistnienia w środowisku społecznym jako niezależna kobieta i pisarka.  

2.2. Kobiecość w wymiarze bycia żoną i matką  

W roku 1896 Huch podjęła decyzję o opuszczeniu Szwajcarii i przeniesieniu się do 

Bremy. Tutaj zamierzała wygłaszać wykłady z literatury romantyzmu niemieckiego 

w prywatnym gimnazjum21. Propozycja ta była dla Huch o tyle ciekawa, że w swojej 
pracy twórczej zajmowała się aktualnie epoką romantyzmu niemieckiego. To właśnie 

w romantykach w pierwszej chwili dostrzegła potencjał twórczy umożliwiający wykre-

owanie nowych ideałów i możliwości wyrazu literacko-estetycznego nawiązującego do 
rzeczywistości. Jednocześnie doszła do wniosku, że odejście od rzeczywistości dopro-

wadziło romantyków do upadku ich wizji twórczych i tym samym do niepowodzenia 

w przekształceniu świata sztuki według ich koncepcji22. Swoiste rozczarowanie roman-

tyzmem niemieckim stanowi również odniesienie do niepowodzenia podjęcia pracy 
w prywatnym gimnazjum w Bremie, gdyż słuchacze nie wykazali zainteresowania epoką 

romantyzmu w ujęciu Huch23. 

Niepowodzenie dydaktyczno-pedagogiczne oraz ostateczne zerwanie związku miło-
snego z Richardem Huchem postawiły Ricardę przed koniecznością dokonania ponownej 

zmiany wyboru drogi życiowej. W tym celu udała się do Wiednia, gdzie przebywała 

 
18 Tłumaczenie tej powieści na język polski ukazało się w 1983 roku w wydawnictwie Czytelnik, w przekła-

dzie Barbary Płaczkowskiej, ze wstępem Marka Wydmucha. 
19 Debiutancka powieść Ricardy Huch stała się sukcesem wydawnicznym. Do roku 1905 ukazała się w pięciu 
nakładach. Zob. Bendt J., Schmidgall K. (red.), Ricarda Huch 1864-1947…, s. 108. 
20 Listy Ricardy do Richarda są przechowywane w Niemieckim Archiwum Literatury w Marbach. Listy 
Richarda Hucha do Ricardy Huch nie zachowały się. Większa część listów Richardy została po raz pierwszy 
wydana w publikacji: Gabrisch A. (red.), Du, mein Dämon, meine Schlange… Briefe an Richard Huch 1887-
1897, Wallstein Verlag, Göttingen 1998. 
21 Zob. Jelitto-Piechulik G., Zwischen romantisierter Liebeserfahrung und authentischer lebenspraktischer 

Zukunftsorientierung – Ricarda Huchs Briefe an Richard Huch 1887-1897, [w:] Dampc-Jarosz R., Zarychta 
P. (red.), „…nur Frauen können Briefe schreiben” Facetten weiblicher Briefkultur nach 1750, t. 2, Peter 
Lang, Berlin-Bern 2019, s. 169-183. 
22 Zob. Jelitto-Piechulik G., Ricarda Huchs Suche nach einem künstlerischen Vorbild für ihre Zeit aus dem 
Erbe der deutschen Frühromantik, [w:] Nowara-Matusik N. (red.), Facetten des Künstler(tum)s in Literatur 
und Kultur: Studien und Aufsätze, Peter Lang, Berlin 2019, s. 87-101. 
23 Zob. Gabrisch A. (red.), Du, mein Dämon, meine Schlange…, s. 548-557. 
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od września do końca grudnia 1897 roku24. Wiedeń był dla niej swoistym oknem na 

świat. Z tą metropolią łączyła nadzieje na doznanie nowych impulsów twórczych oraz 

na znalezienie możliwości wyrazu poetyckiego. Była również przepełniona nadzieją na 
rozpoczęcie nowego etapu w życiu prywatnym. 

Zdawać by się mogło, że wszystkie nadzieje i marzenia Huch związane z pobytem 

w Wiedniu rokowały spełnienie. Intensywnie pracowała nad zakończeniem pracy nad 

rozprawą o niemieckim romantyzmie. Tutaj poznała też młodego pochodzącego z Włoch 
lekarza stomatologa Ermanna Ceconiego (1870-1927), u którego urzekło ją optymi-

styczne i ufne podejście do życia oraz jego temperament i opiekuńczość. W Wiedniu 

w dniu 9 lipca 1898 roku zawarli związek małżeński. Wkrótce na świat przyszło ich 
jedyne dziecko, córka Marie Antonie, nazywana Mariettą. Pierwszy okres małżeństwa 

z Ceconim oraz bezpośrednio po urodzeniu córki był dla Huch czasem wytężonej pracy 

twórczej. Rodzina Huch-Ceconi przeniosła się do Włoch, do Triestu, gdzie Ermanno 
otrzymał posadę lekarza. Ricarda Huch-Ceconi próbowała łączyć obowiązki żony i matki 

z powołaniem do twórczości literackiej. Pracowała nad kontynuacją rozprawy o roman-

tyzmie niemieckim, napisała powieść społeczną, której akcja toczy się w Trieście: 

„Aus der Triumphgasse” („Z ulicy Triumfu”). Ricarda przejęła na siebie również współ-
odpowiedzialność za finansowe utrzymanie rodziny. Napisała i przygotowała do druku 

cztery opowiadania: „Der arme Heinrich” („Biedny Henryk”), „Der Weltuntergang” 

(„Koniec świata”), „Die Maiwiese” („Łąka majowa”) oraz „Fra Celeste”25. W roku 
1899 opublikowała w Lipsku w wydawnictwie H. Haessel pierwszą część rozprawy 

o romantyzmie: „Blütezeit der Romantik” („Rozkwit romantyzmu”), będącą wynikiem 

jej wieloletnich badań. W roku 1902 wydała drugą część rozprawy: „Ausbreitung und 

Verfall der Romantik” („Rozpowszechnienie się i upadek romantyzmu”). W roku 1902 
ukazała się nakładem wydawnictwa Eugena Diebericha wspomniana już powieść z Triestu. 

Pobyt w Trieście w roku 1898 i 1900 był dla Huch swoistą szkołą życia, w której 

otaczająca ją rzeczywistość stykała się z jej wyobrażeniami poetyckimi. Symbolem nie 
tylko powieści „Aus der Triumphgasse”, ale również swoistym „mottem” życiowym 

stał się dla Huch Łuk triumfalny (Arco di Riccardo) usytułowany przy Via del Trionfo 

na starówce w Trieście, nieopodal katedry. Tę budowlę historyczną wrażliwa pisarka 
odczytała jako widoczny element łączący rzymską przeszłość miasta ze współczesnością, 

która jest pozbawiona blasku i glorii, a dla mieszkańców nieuprzywilejowanych grup 

społecznych jest wręcz przygniatająca. Ricarda Huch dostrzegała na co dzień różnice 

społeczne i opowiadała się jednoznacznie po stronie uciśnionych i zubożałych miesz-
kańców Triestu, w charakterach i zachowaniu których dostrzegała wrodzone poczucie 

wolności, wywodzące się z historii walk narodowowyzwoleńczych – risorgimento – 

w latach 1815-1870. Doszła tym samym do przekonania, że to historia i wydarzenia 
z przeszłości mają wpływ na teraźniejszość i przyszłość kształtowaną przez następne 

pokolenia. Życie ludzkości jest według Huch cyklicznym procesem przemian ogarnia-

jącym fazy początku, rozkwitu i upadku, który daje kolejny nowy początek. Przekonanie 

 
24 Wydarzenia związane z pobytem we Wiedniu Huch uwieczniła w postaci notatek w kalendarzu za okres 
listopad–grudzień 1897. Zob. Bendt J., Schmidgall K. (red.), Ricarda Huch 1864-1947…, s. 131-132. 
25 Opowiadania te ukazały się w wydawnictwie Haessel w Lipsku w roku 1899 pod wspólnym tytułem: Fra 
Celeste.  
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to towarzyszyło Huch jako wciąż powtarzający się wątek w jej pracach i rozprawach 

historycznych26. 

W roku 1900 Ricarda Huch wraz z mężem i córką przeprowadzili się do Monachium. 
To właśnie Ricarda podjęła decyzję o przeprowadzce, gdyż tęskniła za życiem kultu-

ralnym oraz kontaktami ze światem twórców i artystów. Do modnego i nadającego 

ówczesnej literaturze ton kręgu skupionego wokół Stefana Georgego nie chciała 

jednak należeć27. Nawiązała kontakty ze sceną artystyczną Schwabing/Schwabinger 
Künstlerszene, ale wyłącznie do tego stopnia, który pozwalał jej zachować własną 

niezależność twórczą28. 

W okresie monachijskim Huch zainteresowała się również tematyką emancypacji 
kobiet, nawiązując kontakty z bojowniczkami o prawa kobiet, m.in. Iką Freudenberg, 

Martą Friedländer oraz Getrudą Bäumer. Pytania odnośnie do równouprawnienia kobiet 

były wówczas wszechobecne w debatach społecznych i politycznych. Huch, podążając 
z duchem czasów, podjęła w swoich dziełach literackich próbę ustosunkowania się do 

tegoż wówczas modnego dyskursu. Kreowała literackie postacie kobiece, które walczyły 

o swoją niezależność w świecie zdominowanym przez mężczyzn, a jednocześnie nie 

rezygnowały z atrybutów kobiecości29. Swoje oficjalne stanowisko w kwestii eman-
cypacji i praw kobiet Huch zaprezentowała podczas wykładu wygłoszonego 20 paź-

dziernika 1902 roku we Wiedniu, gdzie przybyła na zaproszenie Verein für erweiterte 

Frauenbildung (Stowarzyszenia dla rozszerzonej edukacji kobiet). Referując na temat 
wpływu studiów oraz zawodu na osobowość kobiety, prelegentka zajęła stanowisko, że 

wykształcenie nie wpływa negatywnie na charakter i osobowość kobiety, wręcz prze-

ciwnie – ubogaca ją, a tym samym daje możliwość efektywniejszego zaangażowania 

w sprawy społeczne i rodzinne30. Ewenementem zdaje się być głos Huch w sprawie 
przyznania kobietom prawa wyborczego w Niemczech. W artykule „Gedanken über das 

Frauenstimmrecht” („Rozmyślania o prawie kobiet do głosowania”), który ukazał się 

na łamach wiedeńskiej „Neue Freie Presse” 29 grudnia 1918 roku (nr 19521), Huch 
opowiedziała się przeciw przyznaniu kobietom prawa do głosowania, gdyż wtedy 

musiałoby przestać istnieć życie rodzinne, a to byłoby nieszczęściem dla całego 

społeczeństwa31. Jednak w obliczu zawirowań społeczno-politycznych roku 1919, Huch 
zaapelowała o zaniechanie wszelkich sporów i waśni, również na tle równouprawnienia 

kobiet. 

Lata spędzone w Monachium (1900-1907, 1912-1916 oraz 1918-1927) stanowiły nie-

zwykle ważne etapy w życiu Huch, nacechowane niejednokrotnie rozterkami i klęskami 
wewnętrznymi. W roku 1906 niepowodzeniem zakończyło się jej małżeństwo z Ermannem 

 
26 Zob. Jelitto-Piechulik G., Revitalisierung der Geschichte nach 1914. Albrecht von Wallenstein und Karl 
Freiherr vom Stein zum Altenstein in den Geschichtskonstruktionen der Ricarda Huch, [w:] Karsten 
Dahlmanns K., Freise M., Kowal G. (red.), Krieg in der Literatur, Literatur im Krieg. Studien, Vandenhoeck 
& Ruprecht, Göttingen 2020, s. 511-520. 
27 Zob. Lemke K., Ricarda Huch. Die Summe des Ganzen. Leben und Werk, Weimarer Verlagsgesellschaft, 

Weimar 2014, s. 53.  
28 Tamże, s. 52-53. 
29 Jak np. bohaterka powieści Ludolf Ursleu – Galeide.  
30 Huch R., Über den Einfluss von Studium und Beruf auf die Persönlichkeit der Frau, Jahresbericht des 
Vereins für erweiterte Frauenbildung in Wien, 1901/1902, rocznik 14, załącznik 10, s. 43-51. 
31 Huch R., Brief an Marie Baum vom 4.01.1919, [w:] Baum M. (red.), Ricarda Huch. Briefe an die Freunde, 
Manesse Verlag, Zürich 1986, s. 81-82. 
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Ceconim. Rok później Huch zawarła ponownie związek małżeński, tym razem z nie-

spełnioną młodzieńczą miłością – Richardem Huchem. Również i to małżeństwo skoń-

czyło się (w roku 1911) rozwodem. Zawirowania i rozterki emocjonalne wpływają 
jednak pozytywnie na twórczość Huch. Można odnieść wrażenie, że wręcz intensy-

fikują jej moc twórczą. W krótkich odstępach czasu powstały powieści i opowiadania. 

W roku 1903 w wydawnictwie Insel Verlag w Lipsku ukazała się dwutomowa powieść 

„Vita somnium breve”, która począwszy od piątej edycji z roku 1913 nosi tytuł 
„Michael Unger” – od imienia i nazwiska głównego bohatera, targanego rozterkami 

pomiędzy urzeczywistnieniem namiętnej miłości, a dochowaniem obowiązku wierności 

wobec żony i rodziny. Ricarda Huch dała w tej powieści wyraz swoim przeżyciom 
i doświadczeniom. W wyniku analizy własnego charakteru i doznań emocjonalnych 

podczas trwania dwóch nieudanych związków małżeńskich nieco inaczej zaczęła po-

strzegać świat wokół siebie oraz siebie samą. Dała drugą szansę rodzinie Huch-Ceconi, 
nawiązując w latach 1918-1927 kontakt z Ermannem Ceconim. Od roku 1918 zintensy-

fikowały się ponownie więzy rodzinne. W roku 1918 doszło do spotkania – po wielu 

latach – między Ermannem Ceconim a Ricardą i Mariettą, które właśnie przebywały 

w Szwajcarii. Rezultatem tegoż spotkania była podróż Ricardy i Marietty do Padwy, 
w odwiedziny do włoskiej rodziny Ceconi32. Nową sielankę rodzinną brutalnie zakoń-

czyła nieuleczalna choroba Ermanna, który zmarł 3 listopada 1927 roku. Ricarda określiła 

go mianem jej ukochanego przyjaciela i pomocnika33, co daje wyraz ich głębokiej 
więzi emocjonalnej. Od tego momentu Huch (w wieku 63 lat) zaczęła postrzegać  siebie 

jako wdowę, która jednocześnie była skłonna rozpocząć nowy etap życia i pracy twórczej. 

W tym samym roku opuściła Monachium i przeniosła się wraz z córką Mariettą i jej 

mężem, prawnikiem Franzem Böhmem, do Berlina. 

3. Ricarda Huch jako historyk i pisarka 

Ricarda Huch jako doktor nauk historycznych oraz pisarka pojmowała otaczającą ją 

rzeczywistość w dwojaki sposób. Rzeczywistość dostrzegała w kontekście związków 

przyczynowo-skutkowych wywodzących się z wydarzeń z przeszłości, które przedsta-
wiała w sposób literacki. Huch kreowała fabułę na osnowie wydarzeń historycznych, 

w których uczestniczą bohaterowie z kart historii. W najnowszej literaturze taki sposób 

przedstawiania historii – jak w ujęciu Huch – określany jest mianem „uwspółcześnienia 
historycznego”34, pozwalającego na połączenie przeszłości z teraźniejszością na przy-

kładzie losów wybranych bohaterów historycznych. Huch opowiedziała się przeciw 

przedstawianiu historii opartemu wyłącznie na faktach i datach. Tym samym zerwała 

ze szkołą historyków XIX-wiecznych skupionych wokół Leopolda von Rankego 
(1795-1886)35, którzy od historyka oczekiwali przede wszystkim rzetelności w przed-

 
32 W Padwie mieszkały dwie niezamężne siostry Ermanna Ceconiego. 
33 Huch R., Unser Mannochen, [w:] Balzer B. (red.), Ricarda Huch. Erinnerungen an das eigene Leben, Ullstein 
Werkausgaben, Köln 1983, s. 378. 
34 Brzmienie w oryginale: „historische Vergegenwärtigung”. Zob. Dane G., Historische Vergegenwärtigung 
Ricarda Huchs „Romantik” und „Der Dreißigjährige Krieg”, [w:] Kauko M., Mieszkowski S., Tischel A. 
(red.), Gendered Academia. Wissenschaft und Geschlechterdifferenz 1890-1945, Wallstein Verlag, Göttingen 
2005, s. 127. 
35 Leopold Ranke jest uważany za twórcę historyzmu. Zob. Skimore J., Ricarda Huch und die 
Geschichtsschreibung während der Weimarer Republik, [w:] Peter H.W. (red.), Ricarda Huch Studien zu 
ihrem Leben und Werk,  5, PP-Verlag GmbH, Braunschweig 1994, s. 44. 
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stawianiu faktów. Dla Huch ważniejszym stało się opisanie wydarzeń historycznych 

z perspektywy osób biorących bezpośredni udział w tych wydarzeniach. Postawiła 

sobie za cel zrozumienie przemian historycznych i osadzenie ich w kontekstach współ-
czesnych, tym samym dążyła do ujęcia rzeczywistości przez pryzmat zdarzeń z prze-

szłości36. Huch nie odrzuciła możliwości subiektywnego poznania historii, która jest dla 

niej żywym ciągiem wydarzeń łączących teraźniejszość z przeszłością. Urzeczywistniając 

tę ideę, opublikowała w latach 1912-1914 trzytomowe dzieło „Großer Krieg in Deutsch-
land” („Wielka wojna w Niemczech”) nawiązujące do dziejów wojny trzydziestoletniej. 

Historia tej wojny opierała się w ujęciu Huch na połączeniu obiektywnych wydarzeń 

historycznych z ukazaniem pojedynczych losów ludzi tegoż okresu w dziejach, które 
autorka ujęła w sposób subiektywny. Czytelnik został tutaj postawiony przed problemem 

i pytaniem o zakwalifikowanie dzieła pisarki – rozprawa, czy powieść historyczna? 

Próby odpowiedzi podjął się m.in. Golo Mann, który stwierdził, że Huch doszukiwała 
się w historii przedstawienia fatum, swoistej siły wewnętrznej kierującej przemianami 

historycznymi. Dlatego też Huch mogła posłużyć się fantazją twórczą oraz intuicją 

pisarki przedstawiającej przeszłość ludzkości37. Golo Mann wyraził zdanie, że Huch 

przedstawiała historię w sposób artystyczno-intuicyjny38. Tym samym Golo Mann do-
strzegł w jej  rozprawach historycznych ślady zauroczenia romantyzmem, kiedy to Huch 

poetyzowała otaczającą ją rzeczywistość, a tym samym również rzeczywistość histo-

ryczną. Pisarka odkrywała przed czytelnikiem obrazy z przeszłości stopniowo, niejako 
odczarowywała to, co należało już do minionych dziejów. W takim sposobie przekazu 

przeszłości Golo Mann dopatrzył się dowodu na stwierdzenie, że Huch nie była 

teoretykiem39, lecz historykiem i poetką jednocześnie. 

W pierwszej części rozprawy „Großer Krieg in Deutschland” zatytułowanej „Das 
Vorspiel” („Gra wstępna”), obejmującej lata 1585-1620, Huch przedstawiła losy boha-

terki historycznej Jakobe von Baden w kontekście nasilających się konfliktów prowa-

dzących do wybuchu wojny trzydziestoletniej. Jakobe żyła w latach 1558-1597. W dniu 
16 czerwca 1585 roku poślubiła schorowanego i nie-zrównoważonego psychicznie 

następcę tronu Karla Fryderyka von Jülich-Kleve-Berg40. Pisarka zrezygnowała ze 

szczegółowego przedstawienia wydarzeń historycznych z życia Jakobe von Baden, 
skoncentrowała się przede wszystkim na zobrazowaniu wewnętrznej tragedii boha-

terki. Opisała zatem cechy charakteru Jakobe, która w ujęciu Huch była kobietą pewną 

siebie, znającą swoją wartość oraz mającą świadomość, że bierze udział w istotnych 

przemianach historycznych, na przebieg których ma bezpośredni wpływ. Przekonanie 
to stało się dla Jakobe zgubne, gdyż odnosiła się z pogardą do męża i jego rodziny, 

stawiała siebie i swoje osobiste zamiary na pierwszym planie, dążyła do zdobycia 

 
36 Tamże. 
37 Zob. Schlüter B., „Jene Poetin-Geschichtsschreiberin, die am liebevollsten, grausamsten in seine 
wunderliche Seele blickte”… Begegnungen mit Golo Mann, [w:] Dane G., Hahn B. (red.), Denk- und 
Schreibweisen einer Intellektuellen im 20. Jahrhundert. Über Ricarda Huch, Wallstein Verlag, Göttingen 

2012, s. 164. 
38 Mann G., Geschichtsschreibung als literatur, Jahrbuch der Deutschen Literaturwissenschaft, 1973, s. 434. 
39 Mann G., Erinnerungen von Golo Mann an Ricarda Huch, [w:] Mann G., Geschichte und Geschichten,  
S. Fischer, Frankfurt am Main 1974, s. 20. 
40 Zob. Richter K.: Jakobe von Baden (1558-1597), Herzogin von Jülich-Kleve-Berg (1585-1597), 
http://www.rheinische-geschichte.lvr.de/Persoenlichkeiten/jakobe-von-baden/DE-
2086/lido/57c92b8eb26a75.47060780, dostęp: 10.09.2019. 
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władzy. Huch przedstawiła Jakobe jako wyrachowaną kobietę, która wie, jak wyko-

rzystać swój wdzięk i która chce wykazać się w roli rządzącej41. Jako osoba mająca 

wpływ na ówczesny przebieg waśni między katolikami a protestantami – dążyła do 
umocnienia wiary katolickiej42, a tym samym pozycji społeczno-historycznej jej męża 

Jana Wilhelma43, który nie okazał zadowolenia z podejmowanych przez żonę po-

czynań, obawiając się o własną reputację i pozycję społeczną. Sama Jakobe doszła do 

wniosku, że jakiekolwiek zmiany w obecnej sytuacji nie są możliwe. Popadła w nie-
łaskę małżonka, który za namową swoich doradców dążył do jej usunięcia z dworu 

i swojego życia. Pierwszym etapem spisku przeciw Jakobe był zarzut bezdzietności44. 

Od tego momentu Huch ukazała zmianę w charakterze Jakobe, która straciła nie tylko 
pewność siebie, ale również wszelką władzę. W rezultacie bohaterka zamknęła się 

w sobie, pozbawiając się motywacji do życia. Huch odniosła ten stan wewnętrzny 

protagonistki do ówczesnych stosunków panujących na dworze von Jülich-Kleve-Berg 
(będącym odzwierciedleniem ogólnego stanu rzeczy w Cesarstwie Niemieckim). Jakobe 

von Baden, ostatecznie odrzucona przez męża, pozbawiona godności jako kobieta oraz 

wszelkich praw jako władczyni, popadła w stan rozpaczy i bezsilności45. Od tego mo-

mentu akcji powieści historyczno-literackiej autorka Ricarda Huch zaczęła utożsamiać 
się z pogrążoną w bólu kobietą, przekonaną o własnej niewinności i racji stanu46. 

Jakobe nadzieję pokładała jedynie w Boga i w przekonaniu o swoim ostatecznym 

zwycięstwie. Bohaterka pozostaje sama, opuszczona przez rodzinę, oskarżona o bycie 
czarownicą – traci życie, przez co staje się ofiarą konstelacji polityczno-historycznych. 

Huch przedstawiła czytelnikowi skorumpowany świat możnowładców ówczesnych 

czasów, świat, który pod tą postacią nie mógł już dłużej istnieć i musiał ulec zniszczeniu, 

aby móc dać początek nowym czasom. Jakobe musi zatem ponieść klęskę, gdyż jest 
bohaterką swoich czasów, pogrążonych w marazmie. 

4. Ricarda Huch jako intelektualistka i mścicielka  

Tragedia wywołana pierwszą wojną światową oraz klęska Niemiec doprowadziły 

do zmiany w sposobie postrzegania rzeczywistości jednostki ludzkiej i społeczeństwa 
w zderzeniu się z przeobrażeniami historyczno-politycznymi. Huch poszukiwała nowej 

drogi wyrazu twórczego, posiłkując się tematyką historyczną oraz nawiązując do 

zmian światopoglądowych lat dwudziestych XX wieku. W latach 1919-1921 powstały 
rozprawy: „Der Sinn der Heiligen Schrift” („Sens Pisma Świętego”) – 1919 oraz 

„Entpersönlichung” („Odczłowieczenie”) – 1921, w których Huch odniosła się do 

religijnego pojmowania świata, a tym samym nakreśliła tematykę ostatecznego prze-

znaczenia człowieka. 
W rozprawie „Der Sinn der Heiligen Schrift” autorka podjęła próbę wyjaśnienia 

współczesnemu czytelnikowi znaczenia Pisma Świętego. Odczłowieczenie określiła 

mianem utraty człowieczeństwa i wiary w twórczą moc jednostki. Huch nawiązała do 
historii odkupienia ludzkości zawartej w Biblii, prorokowała niezbędną przemianę, 

 
41 Huch R., Gesammelte Werke, t. 3: Der Große Krieg in Deutschland, (red.) Emrich W., Kiepenheuer & 
Witsch, Köln 1969, s. 11-12. 
42 Tamże. 
43 Tamże, s. 13. 
44 Tamże. 
45 Tamże, s. 23. 
46 Tamże, s. 24. 
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która przyniesie upadek istniejącego porządku (również w wyniku wojny), po którym 

nastąpi niezbędny nowy początek ludzkości. Swoiste odrodzenie ludzkości pojmuje 

w wymiarze religijnym, wskazując na konieczność powrotu człowieka do żywej siły 
ducha47 podkreślającego dziecieństwo boże, które zawarte jest w sferze emocjonalnej, 

wykluczającej pojmowanie rozumem. Huch opowiedziała się za sprawczą mocą bożą 

działającą w jednostce ludzkiej48. Podstawę osobowości człowieka dostrzegła w działa-

niu twórczej mocy ducha, która jest przejawem łączności człowieka z boską siłą 
tworzenia49. Zagadnienie utraty tejże łączności podjęła w studium „Entpersönlichung” 

(„Odczłowieczenie”), w którym podkreśliła, że współczesny jej człowiek oddalił się od 

swojego właściwego przeznaczenia jako chrześcijanin. Człowiek zatracił zarówno swoją 
świadomość, jak i podświadomość, ciąży na nim zatem podwójna strata, której skut-

kiem jest dezorientacja i zagubienie samego siebie50. Huch nie pozostawiła jednak zagu-

bionego człowieka jej czasów samemu sobie, wskazała mu drogę ku przyszłości polega-
jącą na odnalezieniu swojej własnej wartości i miejsca w historii odkupienia ludzkości51. 

W roku 1946 ukazała się ostatnia rozprawa filozoficzno-światopoglądowa Ricardy 

Huch „Urphänomene” („Zjawiska pierwotne”), stanowiąca jej testament dla ludzkości. 

Zjawiska pierwotne52 Huch pojmuje jako podstawowe siły ludzkiego działania oraz 
regulacje współżycia w społeczeństwie, także w kontekście przemian politycznych53. 

Intelektualistka i myślicielka kreuje się na człowieka wędrującego przez historię i hi-

storię idei, w których doszukuje się motywów egzystencji ludzkości, a tym samym 
podejmuje próbę ich skategoryzowania i określenia. Napomina człowieka, aby ten 

wrócił niejako do swojego początku i zdał sobie sprawę z odpowiedzialności za siebie 

i swoich bliźnich, kierując się zasadami człowieczeństwa i szacunku wobec siebie i innych. 

5. Podsumowanie  

Wysunięte we wprowadzeniu założenie badawcze doszukujące się w biografii 
kobiety, matki, pisarki i intelektualistki – Ricardy Huch – możliwości ujęcia całościowego 

dowiodło, że Huch staje się urzeczywistnieniem ideału wczesnych romantyków nie-

mieckich dążących do swoistej syntezy sfery duchowo-twórczej oraz realnej codzien-
ności. Tematykę tę podjęła sama Huch, pisząc charakterystykę Novalisa (Georga 

Philippa Friedricha von Hardenberga), który nie należał do idealistów zapatrzonych 

w gwiazdy i brodzących jednocześnie w bagnie54. To właśnie Novalis był dla niej 

 
47 Brzmienie w oryginale: „lebendige Kraft des Geistes”. Zob. Huch R., Der Sinn der Heiligen Schrift, [w:] 

Huch R., Gesammelte Werke, t. 7: Schriften zur Religion und Weltanschauung, (red.) Emrich W., Kiepenheuer 
& Witsch, Köln 1968, s. 339. 
48 Tamże, s. 339-340. 
49 Tamże, s. 339. 
50 Zob. Bendt J., Schmidgall K. (red.), Ricarda Huch 1864-1947…, s. 214. 
51 Huch R., Entpersönlichung, [w:] Huch R., Gesammelte Werke, t. 7: Schriften zur Religion und 
Weltanschauung, red. Emrich W., Kiepenheuer & Witsch, Köln 1968, s. 630. 
52 Huch podejmuje polemikę z Johannem Wolfgangiem Goethem, który die Urphänomene als grundlegende, 

wahrnehmbare, empirische Erscheinungen, die vom betrachtenden Menschen überschaubar erscheinen und 
der ihr Zustandekommen aus der Anschauung heraus beobachten und verstehen kann. Zob. Goethe von J.W., 
Nachgelassende Werke. Vollständige Ausgabe letzter Hand, t. 12, Cotta, Stuttgart-Tübingen 1833, s. 259. 
53 Stephan I., Ricarda Huch, [w:] Peter H.W. (red.), Ricarda Huch Studien zu ihrem Leben und Werk, t. 1, Aus 
Anlaß des 120. Geburtstages (1864-1984), PP-Verlag GmbH, Braunschweig 1985, s. 32. 
54 Cytat w oryginale brzmi: Er gehörte eben nicht zu jenen Idealisten, die die Augen an den Sternen hängend 
mit den Füßen durch den Sumpf waten, im Gegenteil pflegte er nach Art des guten Realisten mehr zu leisten, 
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urzeczywistnieniem ideału twórcy, a zarazem człowieka twardo stąpającego po ziemi. 

Swoista synteza uduchowienia twórczego, samorealizacji myślicielki i intelektualistki 

oraz  realizacji zadań, wyzwań i obowiązków wypływających z faktu bycia żoną i matką 
stała się dla niej swoistym mottem życiowym oraz twórczym. Można zatem pokusić 

się o stwierdzenie, że wielowątkowość twórczości, wieloaspektowość dzieł Huch jest 

wynikiem jej praktyczno-idealistycznego podejścia do życia – jako kobiety, żony, 

matki oraz jako pisarki, intelektualistki i myślicielki. Wszystkie obszary jej życia 
zespajają się ze sobą w nierozerwalną całość.  
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Pomiędzy rzeczywistością a światem twórczości literackiej – Ricarda Huch 

jako kobieta, żona, matka, pisarka i intelektualistka 

Streszczenie  
Artykuł stanowi próbę przedstawienia biografii Ricardy Huch w połączeniu z jej twórczością literacką oraz 
ukierunkowaniem światopoglądowym. Założenie badawcze oscyluje wokół zapytania, czy i w jaki sposób 
Huch łączyła wyzwania wynikające z faktu bycia kobietą, żoną i matką oraz pisarką, intelektualistką i wybitną 
myślicielką swoich czasów. Postawiona teza badawcza została poparta argumentami nawiązującymi do 
biografii pisarki oraz wielowątkowości jej dzieła. Ricarda Huch – jako młoda kobieta wywodząca się z kon-
serwatywnego domu mieszczaństwa niemieckiego końca XIX wieku – wybrała dla siebie drogę kobiety 
zrywającej z konwenansami, która, nie bacząc na przeciwności losu, opuściła w atmosferze skandalu dom 
rodzinny i wybrała studia uniwersyteckie w Szwajcarii. Tym samym została jedną z pierwszych kobiet, 

które uzyskały wówczas w Europie tytuł doktora. Otaczająca ją rzeczywistość zmusiła Huch do zdobycia 
przygotowania zawodowego nauczyciela, aby móc w przyszłości zadbać o swoje utrzymanie. Ustabilizo-
wana codzienność zawodowa nauczycielki i bibliotekarki w Zurychu stała się wkrótce  dla Huch rodzajem 
więzienia uniemożliwiającego jej wypłynięcie na głębię rozważań estetyczno-literackich. Rozdarcie wew-
nętrzne zrekompensowała swoistą ucieczką w świat literatury i fantazji twórczej, czemu dała wyraz w jednej 
z pierwszych rozpraw o romantyzmie niemieckim oraz w opowiadaniach. Huch wykreowała kobiece postacie 
literackie podejmujące walkę o prawo do bycia sobą i do decydowania o własnej przyszłości. Swoistym 
łącznikiem pomiędzy przeżyciami życia codziennego, niespełnionymi nadziejami i zamierzeniami stała się 

dla niej poezja – tam poetka odnajdywała głębie swojego jestestwa. Przedstawiona analiza dowiodła, że 
Ricarda Huch stała się urzeczywistnieniem ideału wczesnych romantyków niemieckich dążących do 
swoistej syntezy sfery duchowo-twórczej oraz realnej codzienności. Wzorem dla niej – w sferze zarówno 
pisarskiej, jak i ludzkiej – stał się Novalis (Georg Philipp Friedrich von Hardenberg), który w ujęciu Huch 
jest urzeczywistnieniem ideału niezależnego twórcy, a zarazem człowieka zakotwiczonego w rzeczywistości. 
Synteza z jednej strony uduchowienia twórczego oraz samorealizacji jako myślicielki i intelektualistki,  
a z drugiej strony realizacji zadań, wyzwań i obowiązków wypływających z faktu bycia żoną i matką stała 
się dla Huch swoistym mottem życiowym oraz twórczym. Można zatem pokusić się o stwierdzenie, że 

wielowątkowość twórczości, wieloaspektowość dzieł Huch jest wynikiem jej praktyczno-idealistycznego 
podejścia do życia – ukazuje się jako kobieta, żona i matka oraz jako pisarka, intelektualistka i myślicielka. 
Wszystkie obszary jej życia zespajają się ze sobą w nierozerwalną całość. Ricarda Huch jest niezwykle 
barwną postacią, która swoim kunsztem pisarskim nadała literaturze niemieckojęzycznej nowy kształt  
i w pierwszej połowie XX wieku zyskała międzynarodową sławę.  
Słowa kluczowe: Ricarda Huch, romantyzm niemiecki, historiografia, powieść historyczna, Novalis 



 

20 
 

Michał Ludewicz1 

Arystokratki, małżonki, dziewice i wdowy.  

Wzmianki na temat kobiet w wybranych dekretach 

papieskich zawartych w Collectio Hispana 

1. Wprowadzenie 

Rola kobiet w starożytnym Kościele pozostaje interesującym zagadnieniem badaw-
czym2. Niesłabnącym zainteresowaniem uczonych cieszy się komentowanie poglądów 

wyrażanych przez starożytnych pisarzy na temat kobiet oraz miejsca, jakie zajmowały 

w społeczności3 czy konkretniej we wspólnocie Kościoła4. Celem niniejszego tekstu 
jest scharakteryzowanie fragmentów dotyczących kobiet obecnych w dekretach papieży 

zawartych w tzw. Collectio Hispana5. Jak wskazuje nazwa, zbiór, będący podstawą 

opracowania, powstał w Hiszpanii, w 1. połowie VII wieku6. Pisma biskupów Rzymu 

zawarte w kolekcji obejmują listy skierowane przez papieży do różnych adresatów na 
przestrzeni dwóch wieków – od Damazego (366-384)7 do Grzegorza Wielkiego (590-604). 

Obok dekretów papieży, będących podstawą dla niniejszych rozważań, w Collectio 

Hispana znajdują się również kanony synodów: greckich, afrykańskich, galijskich oraz 
hiszpańskich8. Powstanie kolekcji łączono z osobą Izydora z Sewilli9. Rozstrzygnięcia 

papieży zawarte w kolekcji dotyczyły spraw doktryny10 oraz dyscypliny kościelnej11. 

Biskupi Rzymu wysyłali pisma albo z własnej inicjatywy12, albo w odpowiedzi na 

kierowane do nich zapytania13. Jak zauważają autorzy polskiego wydania Collectio 
Hispana – listy papieży obecne w zbiorze nie były z góry tworzone jako „dekrety”. Nie 

dzielono ich na rozdziały i paragrafy. Dopiero wprowadzane do kolekcji zaczęły być 

 
1 mludewicz@wp.pl, Sekcja Historii Kościoła i Patrologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła 
II, https://www.kul.pl/sekcja-historii-kosciola-i-patrologii,127.html ORCID0000-0002-9473-7745. 
2 E. Wipszycka zauważyła, że rozliczne, często sprzeczne i niezbyt spójne, poglądy starożytnych chrześcijan 
na kobietę budzą w obecnych czasach zdumiewająco wiele emocji. Por. Wipszycka E., Kościół w świecie 
późnego antyku, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1994, s. 281. 
3 Por. Clark E., Melania the Younger. From Rome to Jerusalem, Oxford University Press, Oxford 2021, s. 7.  
4 Por. Ludewicz M., Pontifices et eae. Wizerunki kobiet na kartach Liber Pontificalis, [w:] Kopek W., Nowak 

M., Libowski Ł. (red.), My, Wy, Oni: co i jak Starożytni myśleli o sobie i innych, Wydawnictwo Scriptum, 
Kraków 2020, s. 55-80.  
5 W pracy korzystam z tłumaczenia A. Caby i A. Kołtunowskiej. Por. Epistolae Decretales secundum Collec-
tionem Hispanam, wyd. polskie: Dekrety papieskie według Collectio Hispana, (tłum.) A. Caba (Dekrety  
1-59), A. Kołtunowska (Dekrety 60-103), rewizja przekładu i opracowanie M. Ożóg, H. Pietras, Źródła Myśli 
Teologicznej (ŹMT), 85, Wydawnictwo WAM, Kraków 2021. 
6 Por. Ożóg M, Pietras H., Wprowadzenie, [w:] ŹMT, 85, s. VII.  
7 Daty w nawiasach oznaczają czas pontyfikatu danego papieża bądź okres rządów władcy.  
8 Tamże, s. VI.  
9 Tamże, s. VI-VII.  
10 Tamże, s. XIII.  
11 Por. Coll. Hisp. VI. Epistola Innocentii papae ad Decentium episcopum, ŹMT, 85, s. 21-27, tłum. s. 21*-27*.  
12 Por. Coll. Hisp. XLII. Epistola Leonis papae ad Pulcheriam augustam, ŹMT, 85, s. 111, tłum. s. 111*.  
13 Por. Coll. Hisp. III. Epistola Siricii papae ad Eumerium (Himerium) Tarraconensem Episcopum, ŹMT, 85, 
s. 6, tłum. s. 6*.  
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przygotowywane jako teksty prawnicze z rozdziałami opatrzonymi tytułami14. Częściowo 

zachowały jednak charakter właściwy listom15. Powyższa uwaga ma znaczenie w kon-

tekście tematu niniejszej pracy. Należy zauważyć, że wzmianki na temat kobiet obecne 
w zbiorze kanonów nie dają się sprowadzić do jednego zagadnienia. Analizując frag-

menty poświęcone kobietom, należy również mieć na uwadze, że wewnętrzny związek 

pism tworzących Collectio Hispana jest jedynie formalny (łączy je fakt, że ich autorami 

byli biskupi Rzymu). W papieskich wypowiedziach dominuje ponadto ujęcie negatywne 
(koncentrują się na opisywaniu zaistniałych nieprawidłowości), co nie dziwi, gdyż dekrety 

wydawane były w celu usunięcia nadużyć bądź rozstrzygnięcia wątpliwości. Mimo 

powyższych zastrzeżeń, szeroki zakres poruszanych w dekretach zagadnień, a przy 
tym w miarę zwarty przedział czasowy, w którym powstały papieskie wypowiedzi (od 

2. połowy IV wieku do końca VI wieku), pozwalają na uchwycenie kontekstów spo-

łecznych, w których kobiety odgrywały określone role we wspólnocie Kościoła późnej 
starożytności. Celem artykułu jest więc scharakteryzowanie wspomnianych ról społecz-

nych kobiet ukazanych w dekretach papieskich zebranych w Collectio Hispana. Analiza 

wybranych fragmentów wypowiedzi papieskich powinna również dostarczyć odpowie-

dzi na pytanie o stosunek biskupów Rzymu do kobiet w Kościele w czasach późnej 
starożytności. Realizacja wskazanego celu dokonana zostanie przy użyciu metody 

deskryptywnej. W pierwszej części scharakteryzowany zostanie sposób przedstawiania 

kobiet-arystokratek będących adresatkami papieskich listów. W kolejnej przedstawione 
zostaną wzmianki na temat kobiet w kontekście spraw małżeńskich poruszanych w de-

kretach, z uwzględnieniem kwestii odnoszących się do małżeństw osób duchownych. 

Trzecia część poświęcona będzie charakterystyce wzmianek dotyczących dziewic. 

Następnie scharakteryzowane zostaną passusy odnoszące się do wdów. W ostatniej 
części uwaga skupiona będzie na fragmentach odnoszących się do cech charakteru 

przypisywanych kobietom. 

2. Arystokratki 

Choć znakomita większość papieskich listów tworzących Collectio Hispana skiero-

wana została do mężczyzn16, to jednak wśród adresatów papieskiej korespondencji 

zawartych we wspomnianym zbiorze znalazły się również dwie kobiety. Były to: rzymska 

arystokratka z przełomu IV i V wieku – Anicja Juliana17 oraz wschodniorzymska 

cesarzowa Pulcheria (414-450-453)18. Pierwsza z wymienionych postaci była adresatką 

listu wystosowanego przez papieża Innocentego I (401-417)19, do drugiej natomiast 

 
14 Por. Ożóg M, Pietras H., Wprowadzenie, [w:] ŹMT, 85, s. XIX.  
15 Por. Małunowiczówna L., Epistolografia, [w:] Szymusiak J.M., Starowieyski M., Słownik wczesno-
chrześcijańskiego piśmiennictwa, Wydawnictwo Księgarni Świętego Wojciecha, Poznań 1971, s. 459-480.  
16 Zob. Ożóg M., Pietras H., Wprowadzenie, [w:] ŹMT, 85, s. XXI-LXXXIII.  
17 Zob. Dunn G., The Christian Networks of the Aniciae. The Example of the Letter of Innocent I to Anicia 
Juliana, Revue d’Etudes Augustiniennes et Patristiques, 55, 2009, s. 53-72. Por. także Ożóg M., Pietras H., 

Wprowadzenie, [w:] ŹMT, 85, s. XXXIV.  
18 Daty w nawiasach oznaczają czas sprawowania urzędu. Pulcheria otrzymała tytuł augusty w 414 r. Po 
śmierci brata – Teodozjusza II – w 450 r. poślubiła Marcjana, z którym panowała do swojej śmierci w 453 r. 
Podstawowe informacje na temat jej życia oraz działalności zob. Holum K., Pulcheria, [w:] Nicholson O. 
(red.), The Oxford Dictionary of Late Antiquity, t. 2, Oxford University Press, Oxford 2018, s. 1247. 
19 Por. Coll. Hisp. XVIII. Epistola eiusdem Innocentii papae ad Iulianam nobilem exhortatoria, ŹMT, 85, 
s. 47, tłum. s. 47*.  
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cztery listy skierował papież Leon I (440-466)20. Analizując listy skierowane przez 

biskupów Rzymu do tych możnych kobiet należy zauważyć występujące w nich zwroty 

pełne szacunku, przy pomocy których nadawcy odnosili się do swych adresatek. Zwra-

cając się do Juliany, Innocenty I pisał: 

Jest dla wszystkich jasne, że twoja pobożna dostojność jest szczególnym człon-

kiem Kościoła i jest przez nas wielce szanowana. Bowiem na samym szczycie 

szlachectwa okazujesz Kościołowi o wiele szlachetniejsze oddanie, a bardziej 

rada z uznania Chrystusa jesteś posłuszna jego przykazaniom i raczej weselisz 

się w wierze, niż wynosisz kwiatem takiego wspaniałego pochodzenia. Świad-

czy o najwyższej cnocie pokonanie chwały ciała, a o wielkiej łasce Chrystusa 

przewyższenie szlachectwa obyczajami, pani, córko słusznie znakomita21. 

W przytoczonym powyżej fragmencie rzymski biskup pisał o Julianie jako o szcze-

gólnym członku Kościoła, wielce przez niego (tj. papieża) szanowanym. Zwracał się 

do kobiety z szacunkiem, nazywając ją panią, znakomitą córką. Określił adresatkę swo-

jego listu jako osobę o wspaniałym pochodzeniu. Innocenty uznał, że obyczaje Juliany 

przewyższały jej możny stan. Według papieża taka postawa świadczyła o posiadaniu 

przez adresatkę jego listu cnoty i łaski Chrystusa. Duchowny zauważył przy tym, że 

Juliana okazywała oddanie Kościołowi i była posłuszna przykazaniom Chrystusa. W opinii 

papieża zaangażowanie możnej damy w sprawy Kościoła wynikało z jej zabiegania 

o uznanie u Chrystusa, które ceniła sobie bardziej niż możne pochodzenie. W dalszej 

części listu papież zachęcał adresatkę do prowadzenia dobrego życia: 

Będąc więc zdecydowana, wielce umiłowana, jakkolwiek długie jest życie przed 

tobą, dąż do rozjaśnienia go wieczną i boską służbą, aby ten, który uczynił cię 

osobą znaczną, sprawił, że będziesz dla niego na wieki błyszczała jeszcze 

bardziej22. 

W powyższym passusie Innocenty zwracał uwagę swojej adresatce, aby życie, 

które ma przed sobą, poświęcała dziełom bożym. Swoją radę papież motywował troską 

o to, aby Chrystus, który uczynił Julianę osobą znaczną w doczesności, pozwolił jej 

także w wieczności otrzymać wyróżnione miejsce. 

Podobnie jak w przypadku omówionego powyżej listu Innocentego I do Juliany, 

również w listach skierowanych przez papieża Leona I (440-466) do cesarzowej Pulcherii 

zostało wyrażone uznanie biskupa Rzymu z powodu zaangażowania władczyni w sprawy 

Kościoła23. Zwracając się do cesarzowej, w pierwszym z listów doń skierowanych 

 
20 Por. Coll. Hisp. XLII. Epistola Leonis papae ad Pulcheriam augustam, ŹMT, 85, s. 111-113, tłum. s. 111*-
113*; Coll. Hisp. XLIII. Epistola Leonis papae ad Pulcheriam augustam, ŹMT, 85, s. 113-114, tłum. s. 113*-
114*; Coll. Hisp. XLVI. Epistola Leonis papae ad Pulcheriam augustam, ŹMT, 85, s. 118-119, tłum. s. 118*-
119*; Coll. Hisp. XLVIII. Epistola Leonis papae ad Pulcheriam augustam, ŹMT, 85, s. 120-122, tłum. 

s. 120*-121*.  
21 Por. Coll. Hisp. XVIII, Epistola eiusdem Innocentii papae ad Iulianam nobilem exhortatoria, ŹMT 85, 
s. 47, tłum. s. 47. 
22 Tamże 
23 Na temat kontekstu religijno-politycznego, w jakim odbywała się korespondencja Leona z dworem cesar-
skim zob.: Wessel S., Leo the Great and the Spiritual Rebuilding of a Universal Rome, Brill, Leiden-Boston 
2008, s. 261-273.  
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(datowanym na 13 października 449 roku) Leon pytał retorycznie: Kiedy bowiem was 

zabrakło przy kapłanach, kiedy przy religii chrześcijańskiej, albo wierze?24. Dodat-

kowo w tym samym piśmie papież wskazywał również, że augusta zawsze wspierała 

wysiłki Kościoła25. W kolejnym liście (z 17 marca 450 roku) Leon podał przykład zasług 

władczyni, pisząc, iż miłowała ona wiarę katolicką, a brzydziła się błędem heretyków26. 

Najbardziej konkretnie papież wskazał cnoty cesarzowej w liście z 13 kwietnia 451 roku: 

Co zawsze przypuszczaliśmy o poglądach waszej pobożności, to w pełni pozna-

liśmy w praktyce: że wiara chrześcijańska, chociaż grożą jej rozmaite zasadzki 

ludzi nikczemnych, jednak nie może się zachwiać, gdy wy jesteście obecni 

i przygotowani przez Pana na jej obronę. Bóg bowiem nie rezygnuje z sakra-
mentu swojego miłosierdzia ani zasługi waszego trudu, dzięki któremu wcześniej 

wypędziliście podstępnego wroga świętej religii z samego łona Kościoła, gdy 

bezbożność nestoriańska nie mogła zachować swej herezji, ponieważ nie 
zwiodła służebnicy i uczennicy prawdy, tak jak wiele trucizny zostało wlane 

w serca prostaczków przez te podkolorowane kłamstwa wymownego człowieka. 

Konsekwencją tych zawodów w cnotach jest to, że dzięki waszej gorliwości to, 
co diabeł knuł przez Eutychesa, nie pozostało ukryte i ci, którzy wybrali sobie 

poszczególne strony podwójnej bezbożności, padli pod wpływem jednej cnoty 

katolickiej wiary. Odnieśliście więc drugie zwycięstwo z odparcia błędu 

Eutychesa (…)27. 

W przytoczonym powyżej fragmencie Leon wychwalał zasługi Pulcherii na rzecz 

wiary chrześcijańskiej. Papież wskazywał, że władczyni była zaangażowana w jej obronę, 

czego przejawem były działania przeciwko głosicielom herezji: Nestoriuszowi28, a także 
Eutychesowi29. W swoim piśmie biskup Rzymu określił cesarzową mianem służebnicy 

i uczennicy prawdy (famula et discipula veritatis), papież podkreślał także gorliwość 

oraz zatroskanie (solicitudo) władczyni o zwalczanie błędów i zwycięstwo prawdzi-

wej wiary. W dalszej części swojego listu biskup Rzymu kontynuował pochwałę postawy 
cesarzowej: 

Wolno więc się radować i zanosić do Boga godne modlitwy za pomyślność 

waszej łaskawości, bo we wszystkich stronach świata, w których głosi się 
Ewangelię Pana, oddał on już wam i palmę, i wieniec. Niech pozna wasza 

 
24 Por. Coll. Hisp. XLII. Epistola Leonis papae ad Pulcheriam augustam, ŹMT, 85, s. 111, tłum. s. 111*: 
Quando Enim sacerdotibus, quando Christianae religioni aut fidei defuistis? 
25 Por. Coll. Hisp. XLII. Epistola Leonis papae ad Pulcheriam augustam, ŹMT, 85, s. 113, tłum. s. 113*: (…) 
pietas tua, quae labores Ecclesiae semper adiuvit (…). Motyw zaangażowania władczyni w zapewnienie 
wewnętrznego pokoju w Kościele powtórzony został w liście Leona do Pulcherii z 16 lipca 450 roku – por. 
Coll. Hisp. XLVI. Epistola Leonis ad Pulcheriam augustam, ŹMT, 85, s. 118, tłum. s. 118*: Gaudeo fidei 
clementiae vestrae, quod religiosum studium dignanter impenditis, ut pax ecclesiastica renovetur (…).  
26 Por. Coll. Hisp. XLIII. Epistola Leonis papae ad Pulcheriam augustam, ŹMT, 85, s. 113, tłum. s. 113*: 

Gaudere me plurimum et exsultare in Domino pietatis tuae scripta fecerunt, quibus evidenter ostenditur 
quantum catholicam diligis lidem, et quantum haereticum detesteris errorem. 
27 Por. Coll. Hisp. XLVIII. Epistola Leonis papae ad Pulcheriam augustam, ŹMT, 85, s. 120-121, tłum. 
s. 120*-121*.  
28 Na temat poglądów Nestoriusza zob. Nestoriusz, [w:] Starowieyski M., Szymusiak J.M. (red.), Nowy 
słownik wczesnochrześcijańskiego piśmiennictwa, Wydawnictwo Święty Wojciech, Poznań 2018, s. 730-733. 
29 Na temat twierdzeń Nestoriusza zob. Pietras H., Herezje, Kraków 2019, s. 77-81.  
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łaskawość, że cały Kościół katolicki wielce się raduje z wszystkich dzieł waszej 

wiary (…). W tym wszystkim doprawdy pomnaża się i rośnie wasza chwała, 

gdy i świętych czcicie za ich zasługi, i raczycie wyrywać ciernie i kolce 

z Pańskiej niwy30. 

W powyższym passusie Leon zauważył, że dobre czyny dokonywane przez Pul-

cherię stały się szeroko znane w świecie. Zdaniem papieża cały Kościół cieszył się 

z dzieł wiary dokonywanych przez władczynię. Leon wskazywał na postawę cesarzowej 
wobec „świętych” (zwrotem tym określano wyznawców Chrystusa) oraz na zaanga-

żowanie Pulcherii w oczyszczanie „niwy Pańskiej” (Kościoła). Należy przypuszczać, 

że pod tymi określeniami kryło się poparcie, jakie Pulcheria udzielała zwolennikom 
ortodoksji, a także jej zaangażowanie przeciwko herezjom31. Zdaniem biskupa te doko-

nania cesarzowej w sprawach religii stanowiły podstawę do tego, aby pomnażała się jej 

chwała. Analizując listy papieża do władczyni, należy również zauważyć pełen kurtu-
azji styl, w jakim biskup Rzymu, podobnie jak jego poprzednik w liście do Juliany, 

zwracał się do swojej adresatki. W liście Leona pojawiały się więc zwroty: „wasza 

pobożność” (pietas vestra) czy też „wasza łaskawość” (clementia vestra). 

Zachowane w Collectio Hispana listy, które papieże: Innocenty I oraz Leon I kiero-
wali do kobiet, pozwalają na wyciągnięcie ogólnych wniosków. Obaj nadawcy pod-

kreślali dostojne pochodzenie oraz wyróżniający się status społeczny adresatek swoich 

pism. Zwracali przy tym uwagę, że większym niż ziemskie znaczenie źródłem zasług 
dla wspomnianych kobiet było ich zaangażowanie w sprawy Kościoła. Konkretny 

przykład takiego zaangażowania został wskazany w jednym z listów papieża Leona do 

cesarzowej Pulcherii. Biskup Rzymu opisywał w nim zabiegi cesarzowej na rzecz 

obrony prawdziwej wiary oraz działania władczyni wymierzone w heretyków: Nesto-
riusza i Eutychesa. W pismach papieży skierowanych do znakomitych kobiet zwraca 

również uwagę pełen rewerencji styl, w jakim nadawcy odnosili się do swoich adre-

satek. Niewątpliwie był on związany z celem, w jakim pisane były listy. Papieże pod-
kreślali zasługi kobiet, u których spodziewali się zyskać poparcie dla swoich działań.  

3. Małżonki 

Odrębny kontekst, w jakim kobiety były wspominane w dekretach papieży zebra-
nych w Collectio Hispana, stanowiły sprawy związane z małżeństwem. Trzeba przy 
tym zauważyć, że, w przeciwieństwie do omówionej powyżej korespondencji papieży 
z wpływowymi kobietami, pozostałe wzmianki na temat niewiast zawarte są w pa-
pieskich listach, których adresatami byli wyłącznie mężczyźni. Postacie kobiet poja-
wiają się w nich jednak w kontekście rozważanych spraw. Dla przykładu wskazać 
można kwestię poruszoną w liście Innocentego I do Probusa32. Papież rozstrzygnął 
w nim sprawę ważności małżeństwa niejakiego Fortuniusza i Ursy33. Wątpliwości co do 

 
30 Por. Coll. Hisp. XLVIII. Epistola Leonis papae ad Pulcheriam augustam, ŹMT, 85, s. 121, tłum. s. 121*.  
31 Na temat zaangażowania Pulcherii w kontrowersje doktrynalne zob. Holum K.G., Theodosian Empresses, 
Women and Imperial Dominion in Late Antiquity, University of California Press, Berkeley, Los Angeles 
1982, s. 147-174, 195-216. 
32 Por. Coll. Hisp. XIV. Epistola Innocentii papae ad Probum, ŹMT, 85, s. 44, tłum. s. 44*.  
33 Na temat tego epizodu zob. Allen P., Neil B., Crisis Management in Late Antiquity (410-590 CE), Brill, 
Leiden-Boston 2013, s. 39, tam także dalsza literatura.  
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tego, czy małżeństwo trwa nadal, zrodziły się z powodu zamętu wywołanego najazdami 
barbarzyńców. Papież w następujący sposób opisywał sprawę: 

Gdy bowiem wyżej wymieniona żona Ursa była przetrzymywana w niewoli, 
wspomniany Fortuniusz ożenił się z Restytutą. Lecz z łaski Pana Ursa, wró-
ciwszy, przybyła do nas i nie spotykając się z niczyim sprzeciwem, wykazała, że 
jest żoną wspomnianego. Dlatego, panie, synu zasłużenie znakomity, wsparci 
wiarą katolicką postanawiamy, że to jest małżeństwem, co z łaski boskiej 
zostało zawarte najpierw, a umowa co do drugiej żony, gdy poprzednia żyje 
i nie została oddalona przez rozwód, w żaden sposób nie może być legalna34. 

W powyższym fragmencie Innocenty I zrelacjonował sprawę małżeństwa Fortu-
niusza i Ursy. Z opisu papieża wynika, że Ursa znalazła się w niewoli. W tym czasie 
jej mąż ożenił się z inną kobietą – Restytutą. Gdy jednak Ursa odzyskała wolność, 
udało jej się wykazać, że jest żoną wspomnianego Fortuniusza. Papież swoim rozstrzy-
gnięciem potwierdził ten fakt. W kontekście niniejszych rozważań dotyczących kobiet 
należy podkreślić, że z opisu zawartego w liście papieskim możemy wnioskować 
o pewnej determinacji Ursy w dochodzeniu swoich praw. Innocenty I przekazał, że 
kobieta po powrocie z niewoli udała się do niego i dowiodła swojego statusu wynika-
jącego z małżeństwa. Papież zauważył przy tym, że twierdzenia Ursy nie spotkały się 
z niczyim sprzeciwem. Opisywany powyżej przypadek może być uznany za przykład 
zaangażowania jednej z kobiet w ochronę i egzekwowanie przynależnych jej praw. 
Dodać należy, że małżeństwo stanowiło o pozycji kobiety w społeczności, stąd też 
pewnie wynikała determinacja Ursy w wykazywaniu, że pomimo nieobecności spowo-
dowanej niewolą, pozostała pełnoprawną małżonką Fortuniusza35. 

Postawa Ursy mogła jednak pozostawać w pewien sposób wyjątkowa, ponieważ 
w innym z listów Innocenty I wspomniał, że kobiety niełatwo oskarżały swoich mężów. 
Opinię taką papież sformułował przy okazji rozstrzygania kwestii wierności małżeńskiej: 

Domagano się także informacji, dlaczego będący w komunii Kościoła mężczyźni 
mają nie współżyć z cudzołożnymi żonami, chociaż żony cudzołożnych męż-
czyzn przeciwnie: trwają z nimi we wspólnocie życia. Religia chrześcijańska 
cudzołóstwo obu płci potępia tak samo. Lecz kobiety niełatwo oskarżają swoich 
mężów o cudzołóstwo i ukryte grzechy nie mają kary, mężczyźni zaś swo-
bodniej zwykli donosić kapłanom o cudzołóstwie żon. I dlatego kobietom, gdy 
wydała się ich zbrodnia, odmawia się komunii, a ponieważ ukryte jest to, co 
popełnili mężczyźni, nikomu nie wstrzymuje się łatwo komunii na podstawie 
podejrzeń, jednak taki człowiek zostałby odsunięty od komunii, gdyby jego 
haniebny postępek się wydał36. 

W przedstawionym powyżej fragmencie papież tłumaczył pewne zróżnicowanie 
w traktowaniu kobiet i mężczyzn: w przypadku kobiet, gdy popełniono cudzołóstwo, 

 
34 Por. Coll. Hisp. XIV. Epistola Innocentii papae ad Probum, ŹMT, 85, s. 44, tłum. s. 44*.  
35 Na temat znaczenia jedności małżonków zob. Szczur P., Cele chrześcijańskiego małżeństwa w nauczaniu 
Jana Chryzostoma, Vox Patrum, 29, 2009), s. 95-111 (zwłaszcza s. 108-110). Na temat pozycji stron w mał-
żeństwie zob. Szczur P., Problematyka społeczna w późnoantycznej Antiochii na podstawie nauczania 
homiletycznego Jana Chryzostoma, Wydawnictwo KUL, Lublin 2008, s. 293.  
36 Por. Coll. Hisp. VIII. Epistola Innocentii papae ad Exuperium Tolosanum episcopum 4, ŹMT, 85, s. 37, 
tłum. s. 37*.  
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mężczyźni powinni powstrzymać się od współżycia (non conveniant), tymczasem 
w przypadku, gdy to mężczyźni dopuszczają się cudzołóstwa, ich żony, mimo to, trwają 
z nimi we wspólnocie życia (consortio). Tłumacząc ten dysonans, papież stwierdził 
najpierw, że religia chrześcijańska cudzołóstwo obu płci potępia tak samo. Biskup za-
uważył jednak przy tym, że o ile mężowie swobodnie donoszą kapłanom o cudzo-
łóstwie żon, o tyle kobiety niełatwo oskarżają swych mężów o popełnienie cudzołóstwa. 
Zdając sobie sprawę z tej „nierówności”, papież dodał jednak na końcu swej wypowie-
dzi, że również mężczyzn wyklucza się od komunii w sytuacji, gdy ich grzech zostanie 
ujawniony. Analizując powyższy fragment, warto zauważyć, że papież nie zastanawiał 
się nad motywacją kobiet  – czy w ich postępowaniu odgrywała rolę troska o trwałość 
małżeństwa, czy też może wynikała ona ze słabszej pozycji kobiety wobec mężczyzny. 

W Collectio Hispana można odnaleźć również rozstrzygnięcie, które zdawało się 
chronić kobiety. Zostało ono wydane przez papieża Syrycjusza dla oceny kwestii 
ważności zaręczyn. Papież pisał: 

W sprawie przywdziania welonu małżeńskiego zapytałeś, czy dziewczynę zarę-
czoną z jednym może poślubić ktoś drugi. Na wszelkie sposoby sprzeciwiamy 
się temu, ponieważ wierni uważają za świętokradztwo błogosławieństwo 
kapłana udzielone mającej wyjść za mąż, gdyby zostało pogwałcone jakimś 
przekroczeniem37. 

W przytoczonym rozstrzygnięciu papież stanął na stanowisku, że dziewczyny 
uprzednio już zaręczonej z jednym mężczyzną nie może poślubić drugi. Dla uzasad-
nienia swojej decyzji papież zwracał uwagę na rolę, jaką w zaręczynach odgrywało 
błogosławieństwo kapłana, nadające temu aktowi charakter sakralny38. Stąd konse-
kwentnie wykroczenie przeciw ważności zaręczyn traktowane było przez wiernych jako 
świętokradztwo (sacrilegium). 

4. Małżonki duchownych 

Analizując wzmianki na temat kobiet w aspekcie życia małżeńskiego, należy za-
uważyć, że najczęściej w dekretach papieskich występowały one w kontekście regulacji 
dotyczących życia duchownych39. W starożytności w kościelnej refleksji nad relacjami 
pomiędzy kapłanami a kobietami duże znaczenie przykładano do biblijnych40 fragmen-
tów41: Kpł 21,7.13-1542 oraz 1 Tm 3,2-4.1243 i Tt 1,5-644. Teksty te podkreślały, że 

 
37 Por. Coll. Hisp. III. Epistola Siricii papae ad Eumerium (Himerium) Tarraconensem episcopum 4, ŹMT, 

85, s. 8, tłum. s. 8*.  
38 Na temat instytucji zaręczyn w prawie rzymskim zob. Wołodkiewicz W., Zabłocka M., Prawo rzymskie. 
Instytucje, C.H. Beck, Warszawa 2014, s. 95-96.  
39 Na ten temat zob. Kołosowski T., Celibat duchownych – normy prawne, jego motywacje i praktyka w Kościele 
galijskim od połowy IV do połowy VI w. w świetle kanonów synodów kościelnych, Vox Patrum, 75, 2020, 
s. 285-298. 
40 Cytaty biblijne według: Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Biblia Tysiąclecia, Pallottinum, 
Poznań 1999.  
41 Por. Ryś G., Celibat, Wydawnictwo WAM, Kraków 2019, s. 14, 23-24.  
42 [Kapłani] Nie wezmą za żonę nierządnicy lub kobiety pohańbionej. Nie wezmą kobiety wypędzonej przez 
męża, bo [kapłan] jest poświęcony Bogu (…). [Kapłan] Za żonę weźmie tylko dziewicę. Nie weźmie za żonę 
ani wdowy, ani rozwódki, ani pohańbionej, ani nierządnicy: żadnej z takich nie weźmie, ale weźmie dziewicę 
spośród swych krewnych. 
43 Biskup więc powinien być nienaganny, mąż jednej żony, trzeźwy, rozsądny, przyzwoity, gościnny, sposobny 
do nauczania, nie przebierający miary w piciu wina, nieskłonny do bicia, ale opanowany, niekłótliwy, 
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kapłanem mógł być mąż jednej żony (najprawdopodobniej w znaczeniu „mąż jeden raz 
żonaty”45), którą poślubił, gdy ta była dziewicą. Analizując dekrety zawarte w Collectio 
Hispana, należy stwierdzić, że papieże wielokrotnie rozstrzygali kwestie związane 
z wymaganiami moralnymi, jakie w dziedzinie relacji z kobietami stawiano duchow-
nym. Dla przykładu należy wskazać fragment listu papieża Syrycjusza do Himeriusza – 
biskupa Tarragony: 

Ktokolwiek przeto od niemowlęctwa ofiarowuje się na służbę Kościołowi, 
powinien zostać ochrzczony przed osiągnięciem dojrzałości i włączony w po-
sługę lektoratu. Od wczesnej młodości aż do trzydziestego roku życia, jeśli 
będzie żył uczciwie, zadowalając się jedną tylko żoną, i to taką, którą wziął jako 
dziewicę ze zwyczajowym błogosławieństwem kapłana, powinien zostać akolitą 
lub subdiakonem; później niech dostąpi stopnia diakonatu, jeśli sam uzna się 
za godnego i jeśli najpierw będzie wstrzemięźliwy. Dalej, jeśli ponad pięć lat 
nienagannie będzie posługiwał, odpowiednio niech osiągnie prezbiterat46. 

W przytoczonym fragmencie Syrycjusz przedstawił wymagania stawiane osobom 
pragnącym zostać duchownymi47. W odniesieniu do relacji z kobietami papież stwier-
dzał, że ten, kto przyjął już posługę lektoratu, może po dojściu do odpowiedniego wieku 
przyjąć kolejną posługę, jeśli żył uczciwie z jedną żoną, którą wziął jako dziewicę 
z błogosławieństwem kapłana. Z tego postanowienia wynika, że w czasach Syrycjusza 
(384-399) duchownym mógł zostać mężczyzna, który tylko raz zawarł małżeństwo. 
Dodatkowo wymagane było, aby, nim osiągnie diakonat, żył ze swoją żoną we wstrze-
mięźliwości48. Analizując pozostałe fragmenty pisma Syrycjusza, można dojść do 
wniosku, że wydał on wspomniane rozstrzygnięcie z powodu tego, że duchowni nie prze-
strzegali stawianych im wymagań. Papież pisał bowiem o znanych mu przypadkach: 

Dowiedzieliśmy się także, że ludzie żyjący lekkomyślnie, którzy nawet wielo-
krotnie się żenili, wolno i swobodnie aspirują do wspomnianych godności, 
jakby każdemu było wolno. (…) gdzież jest, co ustanowił nasz Bóg w Prawie 
danym za pośrednictwem Mojżesza, mówiąc: „Kapłani moi raz niech się 
żenią!” A w innym miejscu: „Kapłan niech za żonę weźmie dziewicę, nie wdowę, 
nie opuszczoną, nie nierządnicę”?49. 

W powyższym passusie papież pisał o ludziach, których określił mianem żyjących 
lekkomyślnie (inexploratae vitae homines). Syrycjusz zauważył, że mimo iż byli 

 

niechciwy na grosz, dobrze rządzący własnym domem, trzymający dzieci w uległości, z całą godnością. (…) 
Diakoni niech będą mężami jednej żony, rządzący dobrze dziećmi i własnymi domami. 
44 W tym celu zostawiłem cię na Krecie, byś zaległe sprawy należycie załatwił i ustanowił w każdym mieście 
prezbiterów. Jak ci zarządziłem, [może nim zostać] jeśli ktoś jest nienaganny, mąż jednej żony, mający dzieci 
wierzące, nie obwiniane o rozpustę lub niekarność. 
45 Por. Ryś G., Celibat, s. 24.  
46 Por. Coll. Hisp. III, Epistola Siricii papae ad Eumerium (Himerium) Tarraconensem episcopum, 9, ŹMT, 
85, s. 12, tłum. s. 12*.  
47 Na temat innych regulacji dyscyplinarnych wydanych przez tego papieża zob. Ferreiro A., Pope Siricius 
and Himerius of Tarragona (385). Provincial Papal Intervention in the Fourth Century, [w:] Dunn G. (red.), 
The Bishop of Rome in LateAntiquity, Routledge, New York 2016, s. 73-85; Kelly J.N.D., Encyklopedia 
papieży, przeł. Szafrański T., Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 2006, s. 55-56. 
48 Por. Ryś G, Celibat, s. 25.  
49 Por. Coll. Hisp. III, Epistola Siricii papae ad Eumerium (Himerium) Tarraconensem episcopum 8, ŹMT, 
85, s. 12, tłum. s. 12*.  
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wielokrotnie żonaci, co stało w wyraźnej sprzeczności z prawodawstwem biblijnym, 
swobodnie aspirowali do godności duchownych. W innym fragmencie Syrycjusz 
wprost postanawiał co do duchownych, którzy zawierali drugie małżeństwo: 

Jakikolwiek duchowny ożeniłby się z wdową albo w ogóle pojąłby drugą żonę, 
niech zaraz zostanie ogołocony z wszelkiego przywileju kościelnej godności, 
a niech mu będzie udzielana komunia świecka, którą zawsze będzie mógł 
przyjmować, jeśli później nie popełni niczego, z powodu czego by ją stracił50. 

Według papieża duchowny, który zawarłby ponowne małżeństwo, a w szczególności 
ożeniłby się z wdową, powinien zostać pozbawiony posiadanej godności. Syrycjusz 
postanawiał, że taki człowiek może przystępować do komunii razem ze świeckimi, 
o ile nie popełniłby innych czynów, które by mu to uniemożliwiły. Analizując powyższy 
fragment, należy zauważyć, że zdaniem papieża wykroczenie przeciwko dyscyplinie 
związanej z małżeństwem duchownych posiadało duży ciężar gatunkowy, skoro skut-
kowało utratą godności duchownej. Zapewne właśnie dla umocnienia dyscypliny życia 
kapłanów, w kolejnym fragmencie swojego pisma papież przypomniał rozstrzygnięcie 
Soboru w Nicei (325), który wyliczył grupy kobiet mogące zamieszkiwać w domu 
razem z duchownym: Co do kobiet, pozwalamy, aby nie inne były w domach duchow-
nych, jak tylko te, którym Sobór Nicejski zezwolił, aby z nimi mieszkały jedynie z powodu 
konieczności51. Wspomniane zaś przez papieża rozstrzygnięcie soborowe stanowiło: 
Wielki sobór zabronił całkowicie biskupom, prezbiterom, diakonom i wszystkim człon-
kom stanu duchownego zamieszkiwać z kobietą, chyba że jest to matka, siostra, ciotka 
lub inna osoba stojąca poza wszelkimi podejrzeniami52. W przytoczonym kanonie wy-
mienione zostały kobiety, które mogły zamieszkiwać w jednym domu z duchownymi. 
Sobór Nicejski wskazał, że mogły to być niewiasty z nimi spokrewnione, a także inne 
osoby stojące poza wszelkim podejrzeniem (eas tantum personas quae suspicionem 
effugiunt)53. Zapewne ograniczenie kręgu osób, które mogły współzamieszkiwać z du-
chownymi, służyło uchronieniu kapłanów przed podejrzeniami. Być może też miało 
ono być środkiem na oddalenie sposobności do grzechu. Papież miał przy tym świado-
mość, że wielu duchownych nie przestrzegało obowiązujących norm. W cytowanym 
już liście do Himeriusza, Syrycjusz tak pisał o kapłanach oraz diakonach (lewitach) 
niezachowujących wstrzemięźliwości: 

Dowiedzieliśmy się bowiem, że bardzo wielu kapłanów Chrystusa i lewitów 
długi czas po swych święceniach tak z własnych żon, jak również ze szpetnych 
kontaktów płciowych spłodziło potomstwo (…). A ponieważ niektórzy z tych, 
o których mówimy, jak doniosła twoja świątobliwość, płaczą, że upadli z nie-
wiedzy, oświadczamy, że nie wolno im odmawiać miłosierdzia pod tym warun-
kiem, że bez żadnej promocji na wyższy urząd, jak długo będą żyć, trwać mają 
w tej funkcji, którą sprawowali, gdy odkryto ich wykroczenie, o ile jednak będą 

 
50 Por. Coll. Hisp. III, Epistola Siricii papae ad Eumerium (Himerium) Tarraconensem episcopum 11, ŹMT, 

85, s. 13, tłum. s. 13*. 
51 Por. Coll. Hisp. III, Epistola Siricii papae ad Eumerium (Himerium) Tarraconensem episcopum 12, ŹMT, 
85, s. 13, tłum. s. 13*. 
52 Sobór nicejski I (325) kan. III (tłum. T. Wnętrzak), [w:] Dokumenty Soborów Powszechnych, tekst grecki, 
łaciński, polski, t. 1, oprac. Baron A., Pietras H., ŹMT, 24, Wydawnictwo WAM, Kraków 2002, s.28. Na 
temat tego fragmentu zob. Ryś G., Celibat, s. 40-43.  
53 Por. Ryś G., Celibat, s. 40 (Ryś wskazuje, że w tej ostatniej klauzuli mieściły się żony duchownych).  



Arystokratki, małżonki, dziewice i wdowy.  
Wzmianki na temat kobiet w wybranych dekretach papieskich zawartych w Collectio Hispana 

 

29 
 

się później starali okazać wstrzemięźliwość. Ci zaś, którzy podpierają się 
usprawiedliwieniem niedozwolonego przywileju, twierdząc, że zostało im to 
przyznane starym Prawem, niech wiedzą, że władzą Stolicy Apostolskiej zostali 
zrzuceni z wszelkiego kościelnego zaszczytu, który niegodnie sprawują, i nigdy 
nie mogą dotykać czcigodnych sakramentów, których sami się pozbawili, gdyż 
dyszą bezwstydnymi żądzami. A ponieważ obecne przykłady napominają nas, 
byśmy się strzegli na przyszłość, jakikolwiek znalazłby się w przyszłości tego 
rodzaju biskup, prezbiter i diakon (czego sobie nie życzymy), już teraz niech 
zrozumie, że wszelka możliwość pobłażliwości została przed nim zamknięta, 
ponieważ konieczne jest, by żelazem wyciąć rany, jeśli nie skutkują lekarstwa 
środków kojących54. 

W powyższym passusie papież wskazywał, że wielu duchownych, będąc już długi 
czas po święceniach, nie zachowywało wymaganej od nich wstrzemięźliwości. Kapłani 
i diakoni posiadali potomstwo zrodzone z własnych żon, albo innych „szpetnych” kon-
taktów. Postanawiając odnośnie do kar za opisane wykroczenia, papież rozróżniał po-
między tymi, którzy popełnili opisywany występek w niewiedzy, a tymi, którzy postę-
powali w pełni świadomie. Co do pierwszych Syrycjusz postanawiał, że mogą oni 
pozostać przy swoich funkcjach, ale nie będą mieli szansy na promocję w przyszłości. 
Co do drugich papież postanowił, aby byli wykluczeni od sprawowania sakramentów, 
a więc pozbawieni godności duchownej. Jednocześnie Syrycjusz wyraził stanowcze 
ostrzeżenie dla tych spośród duchownych, którzy opisanych występków mogliby się 
dopuścić w przyszłości. Śledząc jednak regulacje wydawane w sprawie małżeństw 
duchownych przez kolejnych papieży, należy zauważyć, że kwestia ta przez długi czas 
nie doczekała się rozwiązania po myśli Syrycjusza55. 

Analizując przytoczone powyżej fragmenty dotyczące norm postępowania wyma-
ganych od kapłanów należy zauważyć, że kobiety były w nich wspominane jedynie 
w treściach regulacji adresowanych do duchownych. Nie były one przedstawiane jako 
samodzielne sprawczynie wydarzeń opisywanych w papieskich rozstrzygnięciach. 
Wzmianki na ich temat pojawiały się w kontekście wykroczeń duchownych i kar, jakie 
papieże za nie ustanawiali. Za pewien wyjątek w przedstawianiu kobiet można jednak 
uznać fragment zawarty w liście papieża Celestyna I do biskupów Galii. Papież prze-
strzegał w nim przed pochopnym wyświęcaniem na duchownych ludzi nieprawych: 

(…) Lecz już nie dość jest udzielać święceń świeckim, a żaden porządek na to 
nie pozwala, lecz udziela się święceń biskupich nawet tym, których zbrodnie 
daleko i szeroko są znane prawie we wszystkich prowincjach. Niedawno wysłano 
do nas relację ze Wschodu w sprawie Daniela, którego cały klasztor dziewic, 
który objął, oskarżył, wysuwając zarzuty niegodziwości: wiele zarzutów o ha-
niebne czyny w wielu sprawach. Zapytano go, w której części świata się ukrywa, 

 
54 Por. Coll. Hisp. III, Epistola Siricii papae ad Eumerium (Himerium) Tarraconensem episcopum 12, ŹMT, 
85, s. 10-11, tłum. s. 10-11*. 
55 Na temat małżeństw duchownych w Collectio Hispana zachowały się wypowiedzi m. in. Innocentego I, 
por. Coll. Hisp. VII, Epistola eiusdem Innocentii papae ad Victoricum Rothomagensi episcopum 4-6, ŹMT, 
85, s. 29-30, tłum. s. 29*-30*; Celestyna I, por. Coll. Hisp. XXXIV (pars 2). Epistola eiusdem Coelestini 
papae ad episcopos Galliae 6, ŹMT, 85, s. 90-91, tłum. s. 90*-91*; Leona I, por. Coll. Hisp. LXIV. Epistola 
Eiusdem Leonis ad universos episcopos 2, ŹMT, 85, s. 189, tłum. s. 189*; Hilarego, por. Coll. Hisp. LXXIV. 
Decretum Synodale Hilarii papae 2, ŹMT, 85, s. 223, tłum. s. 223*; Gelazego, por. Coll. Hisp. LXXXII. 
Decretum Generale papae Gelasii 5, ŹMT, 85, s. 239, tłum. s. 239*.  
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by – jeśli ufa w swoją niewinność – nie uchylał się od sądu, którego przeciw 
niemu zażądano. Zostały wysłane pouczenia do biskupa Arles przez Fortunata, 
naszego subdiakona, aby został skierowany na sąd biskupi. Obciążony takimi 
świadectwami, oskarżony o takie przestępstwa, skalany nierządnymi czynami 
z dziewicami, został, jak się twierdzi, ustanowiony biskupem (…)56. 

W przytoczonym fragmencie papież zrelacjonował sprawę pewnego Daniela, który – 
pomimo ciążących na nim zarzutów – został ustanowiony biskupem. Duchownemu 
zarzucono wiele złych czynów. Z relacji papieskiej wynika, że były to czyny nie-
rządne, których miał on dopuścić się z dziewicami. Dla tematu niniejszej pracy wydaje 
się istotnym fakt, że to właśnie te dziewice, u których Daniel był przełożonym, były oskar-
życielkami duchownego. Papież, relacjonując ten fakt, wskazywał na wagę oskarżenia, 
pisał, że wniósł je cały klasztor dziewic, które oskarżały duchownego o wiele niego-
dziwości. Analizując wskazany przypadek, należy podkreślić inicjatywę wspomnianych 
kobiet, które wniosły oskarżenie przeciwko duchownemu dopuszczającemu się niego-
dziwych czynów. 

5. Dziewice 

Przedstawiony powyżej epizod związany z oskarżeniem Daniela przez kobiety 
zamieszkujące klasztor naprowadza na kolejny kontekst, w jakim w papieskich dekretach 
wspominane były niewiasty – były to regulacje dotyczące postępowania wobec 
dziewic57. W liście papieża Innocentego I do Wiktoriusza, biskupa Rouen, opisany został 
sposób postępowania wobec dziewic, które nie wytrwały w swoim stanie: 

Te, które duchowo poślubiły Chrystusa i zasłużyły na welon od kapłana, gdyby 
później czy to publicznie wyszły za mąż, czy upadły w tajemnicy, nie mogą być 
dopuszczone do odbywania pokuty aż do śmierci tego, z kim się związały. 
Bowiem jeśli w stosunku do ludzi świeckich przestrzega się tej zasady, że każda 
kobieta, która za życia męża wyszłaby za innego, jest uważana za cudzołożnicę 
i nie udziela się jej pozwolenia na pokutę, chyba że jeden z nich by zmarł, to 
o ileż bardziej trzeba się tego trzymać w stosunku do tej, która najpierw związała 
się z nieśmiertelnym Oblubieńcem, a później wybrała przejście do ludzkich 
zaślubin! Te, które jeszcze nie zostały konsekrowane świętym welonem, jednak 
przyrzekły trwać w postanowieniu dziewictwa, choć nie zostały okryte welo-
nem, to gdyby zawarły związek małżeński, niech mają możność odbycia pokuty 
przez jakiś czas, ponieważ ich przyrzeczenie przyjął Bóg. Bowiem jeśli wśród 
ludzi kontraktu zawartego w dobrej wierze zwykle nie rozwiązuje się z żadnego 
powodu, to o ileż bardziej owa obietnica, którą złożyli Bogu, nie powinna być 
rozwiązywana bezkarnie! (…)58. 

W przytoczonym passusie papież wskazywał biskupowi, jak należy postępować 
wobec dziewic, które nie przestrzegały obranej wcześniej formy życia. Warto zauważyć, 

 
56 Por. Coll. Hisp. XXXIV (pars 2). Epistola eiusdem Coelestini papae ad episcopos Galliae 3, ŹMT, 85, 
s. 88-89, tłum. s. 88*-89*. 
57 Na temat chrześcijańskiej refleksji nad dziewictwem zob. Brown P., Ciało i społeczeństwo. Mężczyźni, 
kobiety i abstynencja seksualna we wczesnym chrześcijaństwie, przeł. Kania I., Wydawnictwo Homini, 
Kraków 2006.  
58 Por. Coll. Hisp. VII. Epistola eiusdem Innocentii papae ad Victoricum Rothomagensi episcopum 12-13, 
ŹMT, 85, s. 33, tłum. s. 33*.  



Arystokratki, małżonki, dziewice i wdowy.  
Wzmianki na temat kobiet w wybranych dekretach papieskich zawartych w Collectio Hispana 

 

31 
 

że w swojej odpowiedzi papież dokonał zróżnicowania, inaczej traktując sprawę tych 
dziewic, które zostały formalnie konsekrowane i okryte przez kapłana welonem, 
a inaczej tych, które jeszcze nie zostały konsekrowane i okryte „świętym welonem”. 
W przypadku pierwszej grupy dziewic (konsekrowanych), jeśli któraś z nich dopuściłaby 
się grzechu (czy to publicznie – wychodząc za mąż, czy to w tajemnicy), nie mogłaby 
być dopuszczona do możliwości odbycia pokuty aż do śmierci mężczyzny, z którym 
się związała. Tak surową sankcję papież uzasadniał, przedstawiając dziewictwo jako 
formę małżeństwa dziewicy z Oblubieńcem (Chrystusem). Podobnie więc jak w ziem-
skich małżeństwach – kobieta, która nie dochowała wierności mężowi uważana była za 
cudzołożnicę (adultera), i do czasu śmierci tego, z którym dopuściła się niewierności, 
była wyłączona z możliwości odbycia pokuty. Analogicznie – dziewica, która przez 
konsekrację (której widocznym znakiem był welon) została „zaślubiona” Chrystusowi, 
a następnie dopuściła się grzechu z innym mężczyzną, powinna być pozbawiona moż-
liwości odbycia pokuty tak długo, jak długo żyje ten mężczyzna59. Inne, łagodniejsze 
konsekwencje zostały przez papieża przewidziane dla dziewic, które wprawdzie przy-
rzekły trwać w dziewictwie, ale nie zostały formalnie konsekrowane. Gdyby taka kobieta 
zawarła małżeństwo, to miała możliwość odbycia pokuty. Papież zwracał przy tym 
uwagę na to, że mimo iż nie miała miejsca formalna konsekracja poprzez nałożenie 
welonu, to samo postanowienie trwania w dziewictwie, wyrażone przez te kobiety, było 
już zobowiązaniem wobec Boga. Papież argumentował, że, jak w ziemskich stosun-
kach przy zawieraniu umów, strony powinny działać w dobrej wierze (bona fides) na 
rzecz wypełnienia kontraktu60, tak też w relacji pomiędzy Bogiem a dziewicą występują 
zobowiązania, których nie można anulować bez konsekwencji. 

Z analizy wzmianek dotyczących dziewic wynika również, że zagrożeniem dla tej 
grupy kobiet były niestabilne czasy późnej starożytności. W liście do biskupów afry-
kańskich papież Leon I poruszał kwestię dziewic, które doświadczyły gwałtu od 
barbarzyńców: 

Służebnice Pana, które utraciły nietykalność czci przez atak barbarzyńców, 
będą bardziej zasługiwały na chwałę w pokorze i bogobojności, jeśli nie będą 
się porównywać do nieskalanych dziewic. Choć każdy grzech rodzi się z wolnej 
woli i mimo naruszenia ciała stawiający opór duch mógłby pozostać nie-
zhańbiony, jednak stosowniej będzie, jeśli będą bolały nad tym, że utraciły 
w ciele to, do czego mogły nie dopuścić w duszy61. 

Analizując sytuację dziewic, które utraciły swą nietykalność z powodu barbarzyń-
ców, papież zalecał separację takich kobiet od innych dziewic, polecając im wieść 
życie w pokorze i bogobojności. Papież stwierdzał, że zaistniały postępek, mimo iż 
mógł nie być dobrowolnym, wpłynął jednak na stan wspomnianych kobiet, stąd też, 
zdaniem biskupa Rzymu, odpowiednim sposobem życia dla nich byłoby odtąd trwanie 
w pokorze i ubolewaniu nad tym, co zaszło.  

 
59 W podobnym rozstrzygnięciu papież Syrycjusz wskazywał, że mnisi, mniszki i dziewice, którzy dopusz-
czali się kontaktów seksualnych, mieli być usunięci z klasztorów, wtrąceni do miejsc odosobnienia, ale przed 
śmiercią mogli przyjąć komunię. Por. Coll. Hisp. III, Epistola Siricii papae ad Eumerium (Himerium) 
Tarraconensem episcopum 6, ŹMT, 85, s. 9-10, tłum. s. 9*-10*.  
60 Na temat pojęcia bona fides w rzymskim prawie zobowiązań zob. Wołodkiewicz W., Zabłocka M., Prawo 
Rzymskie. Instytucje, s. 211-212. 
61 Por. Coll. Hisp. LXIX. Epistola eiusdem Leonis ad Africanos episcopos 4, ŹMT, 85, s. 213, tłum. s. 213*.  
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Inny aspekt tego problemu poruszony został w liście papieża Symmacha do biskupa 
Cezarego. Biskup Rzymu potępiał w swoim piśmie porywaczy wdów i dziewic: 

Potępiamy porywaczy wdów lub dziewic ze względu na ogrom takiego występku, 
przez ukaranie ich jak najszybciej, ponieważ próbowali połączyć się ze świętymi 
dziewicami, za ich zgodą lub bez niej; polecamy, by ich zawiesić w komunii ze 
względu na okropność tak bardzo niegodziwej zbrodni62. 

W powyższym fragmencie zwraca uwagę ekspresja, z jaką papież potępiał opisy-
wany występek porywania wdów lub dziewic. Symmach, pisząc o tym czynie, mówił 
o ogromie występku oraz o okropności niegodziwej (bezbożnej) zbrodni. Należy zwrócić 
również uwagę na określenie stosowane przez papieża wobec dziewic. Pisząc o tych 
kobietach, określał je mianem „świętych dziewic”. Użycie takiego zwrotu wskazuje na 
szacunek, jakim cieszył się w Kościele ten stan fizjologiczny kobiet63. 

6. Wdowy 

Ostatnią grupą niewiast, o których zachowały się wzmianki w papieskich dekretach, 
były wdowy64. W dokumencie wydanym przez papieża Gelazego zostały zawarte prze-
pisy odnoszące się do tego stanu życia: 

Żaden z biskupów niech nie waży się nakładać welonu wdowom, ponieważ czego 
ani nie poleca autorytet Boży, ani nie ustaliła forma kanonów, nie należy 
robić, a wdowom należy udzielić takiej kościelnej pomocy, aby nie dopuściły 
się niczego nieprawego65. 

Mówiliśmy wystarczająco wyżej, że nie należy okrywać welonem wdów z bło-
gosławieństwem. One, gdyby z własnej woli zmieniwszy swe zamiary, zdeptały 
złożone przyrzeczenie zachowania czystości pierwszego małżeństwa, to jest ich 
sprawą, w jaki sposób powinny zadośćuczynić Bogu, ponieważ według Apostoła 
uczyniły pierwszą wiarę daremną. Jeśli nie mogły się powstrzymać, to według 
Apostoła nie powinny unikać małżeństwa, a jeśli złożyły przyrzeczenie czystości 
Bogu, to powinny jej strzec. My nie możemy nakładać na nie żadnych więzów, 
ale tylko przypominać o wiecznej nagrodzie i karze Bożego sądu, abyśmy i my 
mieli pewność, a one świadomość zdania rachunku ze swego życia u Boga. 
Należy przede wszystkim zachować to, co o ich obyczajach i czynach mówi 
święty Paweł apostoł. Nie będziemy dalej omawiać tej sprawy, aby niestała 
płeć nie myślała, że straszymy, a nie upominamy66. 

W przytoczonych powyżej fragmentach papież Gelazy przestrzegał przed wyróż-
nianiem wdów poprzez nakładanie im welonu i błogosławieństwo. Uzasadniając swój 
sprzeciw wobec takiej praktyki papież wskazywał, że nie ma ona umocowania w woli 
bożej ani w prawodawstwie Kościoła. Dodatkowo Gelazy stwierdzał, że zdarzały się 

 
62 Por. Coll. Hisp. LXXXV. Epistola papae Symmachi ad Caesarium episcopum 3, ŹMT, 85, s. 258, tłum. s. 258*.  
63 Por. poglądy Jana Chryzostoma na temat wyższości dziewictwa nad małżeństwem: Szczur P., 
Problematyka społeczna w późnoantycznej Antiochii na podstawie nauczania homiletycznego Jana Chryzo-
stoma, s. 354-355.  
64 Na temat pozycji wdów w starożytnym Kościele zob. Degórski B., Wdowy w starożytności chrześcijańskiej 
i ich posługa w Kościele, Vox Patrum, 22, 2002, s. 303-318.  
65 Por. Coll. Hisp. LXXXII. Decretum Generale papae Gelasii 15, ŹMT, 85, s. 243, tłum. s. 243*.  
66 Por. Coll. Hisp. LXXXII. Decretum Generale papae Gelasii 23, ŹMT, 85, s. 246-247, tłum. s. 246*-247*.  
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przypadki wdów, które nie wytrwały w złożonych obietnicach i powtórnie zawarły 
małżeństwo. Papież przestrzegał przed pochopnym deklarowaniem życia we wdowień-
stwie – przyrzeczenie złożone Bogu wiązało (przynajmniej moralnie) składające je 
kobiety. Należy również zauważyć, że przy końcu swojej wypowiedzi Gelazy 
w pejoratywny sposób wypowiedział się o kobietach, określając je mianem niestałej płci 
(sexus instabilis)67. 

7. Podsumowanie 

Podsumowując uwagi zebrane w opracowaniu – należy stwierdzić, że kobiety były 
przywoływane w Collectio Hispana w kontekście różnorodnych okoliczności. Szla-
chetnie urodzone niewiasty68 bądź kobiety piastujące władzę69 bywały adresatkami 
papieskiej korespondencji dlatego, że ich wpływy mogły przysłużyć się sprawom, na 
którym zależało papieżom. W korespondencji kierowanej do szlachetnie urodzonych – 
Anicji Juliany oraz Pulcherii – biskupi Rzymu, używając zwrotów pełnych rewerencji, 
podkreślali możne pochodzenie obu kobiet. Wskazywali także na ich zaangażowanie 
w sprawy religii. W listach kierowanych do cesarzowej Pulcherii papież Leon wzywał 
ją do wspierania wiary ortodoksyjnej przeciwko działaniom heretyków. Kolejny kontekst, 
w jakim w Collectio Hispana wspominane były kobiety, stanowiły sprawy związane 
z małżeństwem. Losy wymienionych z imienia kobiet (Ursy oraz Restytuty) były po-
wodem papieskiego rozstrzygnięcia w sprawie trwania związku małżeńskiego pomimo 
niepewności spowodowanej czasową niewolą jednej ze stron70. Z papieskiej relacji do-
tyczącej rozstrzyganej sprawy można wnioskować o determinacji, jaką wykazała się 
jedna z kobiet (Ursa), broniąc swojego statusu prawowitej małżonki. W kontekście 
małżeństwa znaczna część pism papieskich zawierała ponadto wzmianki na temat kobiet 
w regulacjach zawierających wymagania stawiane duchownym71. Papieże powtarzali 
wywodzące się z Biblii postanowienia zezwalające na małżeństwo duchownym przy 
zachowaniu wielu ograniczeń. Jednocześnie biskupi potępiali występujące w tej materii 
nadużycia. Wzmianka na temat losów jednego z duchownych – Daniela, którego oskar-
żano o grzechy popełnione wobec dziewic, pozwala zasięgnąć informacji o grupie kobiet 
(dziewic żyjących w klasztorze), które oskarżyły duchownego o niegodziwe postępo-

 
67 Por. także określenia zawarte w papieskiej regulacji sprzeciwiającej się posługiwaniu przez kobiety 
w liturgii: Usłyszeliśmy, że doszło do takiego lekceważenia spraw Bożych, że pozwala się kobietom służyć przy 
świętym ołtarzu i na to wszystko, co przeznaczono tylko służbie mężczyzn, wydano zgodę płci, której to nie 
przystoi. Por. Coll. Hisp. LXXXII. Decretum Generale papae Gelasii 28, ŹMT, 85, s. 248-249, tłum. s. 248*-
249*. Na temat zakazywania kobietom posługiwania w liturgii zob. także: Ludewicz M., Pontifices et eae. 

Wizerunki kobiet na kartach Liber Pontificalis, [w:] Kopek W., Nowak M., Libowski Ł. (red.), My, Wy, Oni: 
co i jak Starożytni myśleli o sobie i innych, Wydawnictwo Scriptum, Kraków 2020, s. 73-74. 
68 Por. Coll. Hisp. XVIII. Epistola eiusdem Innocentii papae ad Iulianam nobilem exhortatoria, ŹMT, 85, 
s. 47, tłum. s. 47*.  
69 Por. Coll. Hisp. XLII. Epistola Leonis papae ad Pulcheriam augustam, ŹMT, 85, s. 111-113, tłum. s. 111*-
113*; Coll. Hisp. XLIII. Epistola Leonis papae ad Pulcheriam augustam, ŹMT, 85, s. 113-114, tłum. s. 113*-
114*; Coll. Hisp. XLVI. Epistola Leonis papae ad Pulcheriam augustam, ŹMT, 85, s. 118-119, tłum. s. 118*-
119*; Coll. Hisp. XLVIII. Epistola Leonis papae ad Pulcheriam augustam, ŹMT, 85, s. 120-122, tłum. 

s. 120*-121*.  
70 Por. Coll. Hisp. XIV. Epistola Innocenti ipapae ad Probum, ŹMT, 85, s. 44, tłum. s. 44*.  
71 Por. Coll. Hisp III. Epistola Siricii papae ad Eumerium (Himerium) Tarraconensem Episcopum 7, ŹMT, 
85, s. 10-11, tłum. s. 10*-11*; Coll. Hisp. VII. Epistola eiusdem Innocentii papae ad Victoricum Rotho-
magensi episcopum 6, ŹMT, 85, s. 30, tłum. s. 30*; Coll. Hisp. VIII. Epistola Innocentii papae ad Exuperium 
Tolosanum episcopum 1, ŹMT, 85, s. 34-36, tłum s. 34*-36*; Coll. Hisp. LXVI. Epistola eiusdem Leonis ad 
Rusticum Narbonensem episcopum 3, ŹMT, 85, s. 194-195, tłum. s. 194*-195*. 
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wanie. W listach papieskich zebranych w Collectio Hispana kobiety wspominane były 
ponadto w regulacjach dotyczących dziewic72, a także wdów73. Wreszcie w zbiorze 
odnaleźć można również kilka wzmianek nawiązujących do pewnych negatywnych, 
stereotypowych cech charakteru przypisywanych niewiastom74. Analizując wzmianki 
na temat kobiet zawarte w kolekcji papieskich listów, należy pamiętać, jak wspo-
mniano we wprowadzeniu, że celem papieskich interwencji było zazwyczaj usunięcie 
występujących nadużyć bądź rozstrzygnięcie, czy też wyjaśnienie kwestii budzących 
wątpliwości. Skutkiem tego wiele wzmianek uwydatnia negatywne cechy kobiet. 
Jednak nawet przy tym założeniu z lektury papieskiej korespondencji wyłaniają się 
(nieliczne co prawda) postacie niewiast świadomych swojej pozycji społecznej, jak 
również gotowych domagać się obrony należnych im praw. 
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Arystokratki, małżonki, dziewice i wdowy. Wzmianki na temat kobiet w wybranych 
dekretach papieskich zawartych w Collectio Hispana 

Streszczenie 
Celem opracowania było ukazanie kontekstów, w jakich kobiety wspominane były w papieskiej korespon-
dencji zebranej w Collectio Hispana. Zbiór będący przedmiotem analizy zawiera m.in listy papieży, od 
Damazego (366-384) do Grzegorza Wielkiego (590-604). Wskazane zadanie zrealizowane zostało przy 
pomocy metody deskryptywnej. Analiza papieskich listów pozwoliła ustalić, że w papieskiej korespon-
dencji kobiety były wspominane w wielorakich kontekstach. Znaczenie niewiast najbardziej widoczne było 
w listach kierowanych przez papieży (Innocentego I oraz Leona I Wielkiego) do kobiet posiadających 
wysoką pozycję społeczną (arystokratka Anicja Juliana, cesarzowa Pulcheria). Papieże, zwracając się do 
wskazanych niewiast, akcentowali ich możne pochodzenie, a także wzywali je do zaangażowania się 
w sprawy Kościoła. W przypadku Pulcherii chodziło szczególnie o wsparcie ze strony cesarzowej dla 
stronnictwa ortodoksyjnego przeciwko herezji monofizyckiej. Kolejnym kontekstem, w którym wspo-
mniane zostały kobiety, były sprawy związane z małżeństwem. Papież Innocenty I rozstrzygnął sprawę 
trwania małżeństwa Ursy, która po powrocie z niewoli domagała się uznania za legalną żonę Florencjusza. 
Niewiasty były również wzmiankowane w regulacjach dotyczących wymagań stawianych duchownym. 
Papieże wielokrotnie przypominali o ograniczeniach obowiązujących duchownych, a także ustanawiali 
kary za mające miejsce nadużycia. Kobiety wspominane były także w regulacjach dotyczących dziewic 
oraz wdów. W papieskich pismach odnaleźć można również wzmianki nawiązujące do negatywnych, 
stereotypowych cech charakteru przypisywanych niewiastom. 
Słowa kluczowe: kobiety, starożytność, celibat, dziewice, wdowy 
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Stereotyp matki Polki w dyskursie medialnym 

w kontekście bezdzietności intencjonalnej 

1. Wprowadzenie  

Artykuł ma na celu zdekonstruowanie stereotypu matki Polki oraz jego wpływu na 

funkcjonowanie współczesnych kobiet, co uwidacznia się w dyskursie medialnym wokół 
bezdzietności intencjonalnej oraz wpływa na myślenie kobiet o sobie i innych kobietach. 

Media kreują rzeczywistość, ale stanowią też odzwierciedlenie stanu świadomości 

społeczeństwa, dlatego warte analizy są podejmowane w nich tematy – dotychczas 

przemilczane – takie jak bezdzietność i niezadowolenie z macierzyństwa. Ważny jest 
także kontekst występowania danego zjawiska oraz jego aktorzy. Analizowane przeze 

mnie teksty kultury stanowią jedynie pewien fragment rzeczywistości. 

2. Matka Polka 

Matka Polka to pewien skrypt myślowy polskiego językowego obrazu świata. Matka 
pełni znaczącą funkcję aksjologiczną, jest pojęciem uniwersalnym dla wszystkich kultur 

oraz języków. Zawiera w sobie element tradycji zarówno narodowej oraz religijnej, jak 

i rodzinnej2. Stereotyp matki obejmuje role społeczne, cechy osobowości, a także 
wygląd zewnętrzny przypisany płci żeńskiej. Figura matki Polki jest istotną częścią 

polskiej tożsamości narodowej – jako mit, obraz czy wręcz archetyp oddziałuje na sądy 

podzielane przez jednostki w ramach funkcjonowania w grupie społecznej. Jako 

pewien wzór kobiecości pełni rolę anonimowego autorytetu związanego z przekazem 
kulturowym, który ma za zadanie integrowanie wspólnoty oraz zacieśnianie więzi 

poprzez uprawomocnienie norm, wartości i sposobów zachowań3. To nie tylko Polka, 

która została matką, to także symbol wolności, patriotyzmu,  wręcz poświęcenia się dla 
narodu. Doniosłość matki Polki uwidacznia się w romantycznej wizji matki za sprawą 

Mickiewiczowskiego utworu „Do Matki Polki”4, który jest wezwaniem do matek, by 

wychowywały swoje dzieci w duchu cierpienia i oddania za ojczyznę, w imię wyż-
szych wartości. Macierzyństwo staje się sprawą narodową, a kobiece przeznaczenie to 

pogodzenie się z losem ofiary oraz poświęcenie synów i mężów, którzy zginą w hańbie 

i zapomnieniu. Taka postawa wymaga także odrzucenia marzeń o rycerskich ideałach 

na rzecz pokornego krzewienia języka i tradycji dla przyszłych pokoleń. Rola męż-
czyzny w literaturze powstańczej sprowadza się do walki i śmierci, a zatem nie bierze 

on udziału w wychowywaniu dzieci i niejako „znika” ze sfery prywatnej. Na barkach 

 
1 dzida.barbara@tlen.pl, Wydział Filozofii i Socjologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. 
2 Bartmiński J., Polski stereotyp matki, https://journals.us.edu.pl/index.php/PPol/article/view/11184/8737 
[dostęp: 22.12.2021]. 
3 Imbierowicz A., Matka Polka w defensywie? Przemiany mitu i jego wpływ na macierzyństwo polskich 
kobiet, https://bazhum.muzhp.pl/media/files/Ogrody_Nauk_i_Sztuk/Ogrody_Nauk_i_Sztuk-r2012-t2/Ogrody 
_Nauk_i_Sztuk-r2012-t2-s430-442/Ogrody_Nauk_i_Sztuk-r2012-t2-s430-442.pdf,  
[dostęp: 22.12.2021]. 
4 Mickiewicz A., Do Matki Polki, https://literat.ug.edu.pl/amwiersz/0055.htm [dostęp: 22.12.2021]. 
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kobiet, których głównym zadaniem jest bycie matką i żoną, spoczywa zatem ogrom 

obowiązków, takich jak zajmowanie się domem, gospodarstwem i dziećmi oraz pod-

porządkowanie się patriarchalnym regułom. Kolejnymi cechami matki Polki są: jej 
brak cielesności, ponieważ utożsamiana jest z Matką Boską, a więc pozbawioną egoizmu 

istotą nadprzyrodzoną, a także bycie męczennicą dzielnie znoszącą swój los, co uwi-

dacznia rys martyrologiczny. Mnogość problemów, z którymi na łamach historii musiały 

mierzyć się kobiety ma wpływ na ich mentalność. Czasy socjalistyczne wzmocniły 
stereotyp matki Polki jako kobiety wielozadaniowej. Z jednej strony pełniła ona funkcję 

żywicielki rodziny, która wystawała w kilometrowych kolejkach do sklepu, by za-

opatrzyć rodzinę w żywność i zatroszczyć się o sprawy gospodarstwa domowego, ponie-
waż miała monopol na władzę w sferze kuchennej, co niektóre badaczki określają 

„matriarchatem domowym”5, z drugiej zaś strony zmuszona była do pracy zawodowej. 

Władza kobiet w sferze rodzinnej dotyczyła wąskiego zakresu, ale była okupiona 
zmęczeniem i wyrzeczeniami. W porównaniu z wpływem, jaki na sferę publiczną mieli 

mężczyźni decydujący o losach państwa, kobiecy zakres oddziaływania był nieporówny-

walnie mniejszy. Praca zawodowa kobiet w czasach PRL-u wiązała się z przymusem i ko-

niecznością, ponieważ z powodów ekonomicznych mężczyźni nie mieli możliwości 
utrzymania rodziny z jednej pensji. Kobiety z braku czasu nie mogły sprostać wszyst-

kim obowiązkom domowym ani rozwijać kariery, np. naukowej. Wykreował się wize-

runek matki Polki jako superkobiety, łączącej sferę prywatną i publiczną, pracę zarob-
kową, wychowywanie dzieci, dbanie o dobro męża oraz wizerunek rodziny w opinii 

publicznej. Rola kobiet w czasach napiętej sytuacji politycznej, takiej jak na przykład 

strajki robotnicze, ograniczała się do nieprzeszkadzania mężczyznom6. Po raz kolejny 

społeczne oczekiwania sprowadzały matkę do roli tragicznej, cierpiącej w ciszy i wspie-
rającej dzielnych mężczyzn walczących o wolność i wspólne dobro. W dyskursie 

konserwatywnym podkreśla się, że kobiety w PRL-u miały uprzywilejowaną sytuację 

i były gloryfikowane, o czym miał świadczyć hucznie obchodzony Dzień Kobiet – jako 
zwieńczenie ich samarytańskich poczynań poprzez dawanie im goździków i rajstop. 

Miało to nieść znamiona szacunku, którym mężczyźni obdarzają kobiety (przykład 

szlachecko-rycerskiego toposu rycerza miłującego swą lady). Równouprawnienie 
wiązało się z możliwością pracy zarobkowej, rozwijania się na gruncie akademickim, 

dostępem do rozwodów oraz zwiększeniem praw reprodukcyjnych, takich jak dostęp 

do antykoncepcji czy legalna aborcja. Państwo przejęło niektóre obowiązki związane 

z wychowywaniem dzieci, ponieważ powstawały żłobki i przedszkola umożliwiające 
kobietom pracę. Ogromny wpływ na negację feminizmu i walki o prawa kobiet ma 

Kościół katolicki, który traktuje feminizm jako modę importowaną z Zachodu. 

Znamienne wydaje się nauczanie Kościoła dotyczące naturalnej roli przypisanej każdej 
z płci7. Rodzenie dzieci i zajmowanie się nimi traktowane jest przez Kościół jako 

cecha wynikająca z natury kobiety. Mężczyźni kierują się rozumem i logicznym myśle-

niem, co jest niezbędne w sferze publicznej, natomiast kobiety sercem i nastawieniem 
na relacje. Kobieta powinna traktować macierzyństwo jako spełnienie i jedyną drogę 

do osiągnięcia szczęścia. Zajmowanie się pasjami i karierą, które odbiegają od zajęć 

 
5 Imbierowicz A., s. 432. 
6 Tamże, s. 433. 
7 Szwed A., Ta druga. Obraz kobiety w nauczaniu Kościoła rzymskokatolickiego i w świadomości księży, 
Nomos, Kraków 2015, s. 172-173. 
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związanych z rodzicielstwem jest przez Kościół popierane jedynie pod warunkiem, że 

będą pomagać kobiecie w byciu lepszą matką i żoną, ale zawsze muszą stać niżej 

w hierarchii niż to, do czego została powołana przez Boga. To wiąże się z uznaniem, 
że nieodpłatna praca kobiet w sferze prywatnej jest konieczna, by rodzina mogła funk-

cjonować prawidłowo. 

3. Dyskurs medialny wokół świadomej bezdzietności 

W swojej pracy magisterskiej „Ewolucja stereotypu matki Polki. Pozytywne aspekty 

bezdzietności” zajmowałam się analizą dyskursu medialnego dotyczącego intencjonalnej 
bezdzietności. Skupiłam się na wypowiedziach znanych kobiet bezdzietnych intencjo-

nalnie, które postanowiły publicznie odnieść się do swojej decyzji. Jest to poniekąd 

konsekwencja kontrowersyjnego wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 20 paździer-
nika 2020 roku w sprawie zaostrzenia prawa do aborcji i związanych z nią protestów, 

między innymi strajku kobiet. Dnia 28 stycznia 2021 roku Małgorzata Halber w felie-

tonie „Bezdzietnica”8 (opublikowanym w „Vogue”) opisała swoją historię związaną ze 
świadomą decyzją o nieposiadaniu dzieci. Ukazała proces własnego myślenia i postrze-

gania macierzyństwa. Jako nastolatka usłyszała od wychowawczyni, że będzie złą 

matką, ponieważ nie prowadzi się tak, jak przystało na kobietę. Znamienne wydaje się 

to, że już w szkole (mającej ogromny wpływ na socjalizację dzieci) zakłada się, że obo-
wiązkiem kobiety jest macierzyństwo. Pojawia się tam także wzmianka o alkoholizmie 

matki autorki, która sama popada w uzależnienie. Interesuje ją świadomość jej rówie-

śników, że są wychowywani nie tak, jak powinni. Zdają się empatyzować z dziećmi 
i nie chcą powtórzyć błędów rodziców. Kolejnym aspektem jest świadomość, która 

pojawia się u autorki po przejściu terapii DDA, że rodzicielstwo wymaga związku 

partnerskiego opartego na miłości i wzajemnym szacunku, co wydaje się jej koleżan-

kom z terapii czymś nowym i mądrym, ponieważ ich bliscy uważają, że dziecko 
należy po prostu mieć i jest to naturalna kolej rzeczy, a odpowiedni partner nie ma tu 

większego znaczenia. Ciąża to dla autorki niesamowity biologiczny eksperyment, coś 

przedziwnego i zastanawiającego. Gdy ma 35 lat czuje, że to ostatni biologiczny moment 
na decyzję o dziecku i obserwuje z pewną zazdrością koleżanki, które mają już 

potomstwo. Dociera do niej, że urodzenie dziecka to nieodwracalna zmiana tożsamości 

kobiety. Uwidacznia się także odrzucenie przez grupę znajomych, które już urodziły 
i zdają się być w pewnym kręgu wtajemniczenia, czują się dorosłe i „lepsze” od kobiet 

bezdzietnych. Tu pojawia się autorefleksja autorki, ponieważ zdaje sobie ona sprawę, 

że kobiety bez dzieci patrzą na siebie jak na kogoś wybrakowanego, nie w pełni 

wartościowego, co jest efektem socjalizacji, a pozbycie się takich przekonań wymaga 
wiele pracy nad sobą. Kobieta, gdy zachodzi w ciążę, przestaje być podmiotem, staje 

się „plemienną własnością”, ponieważ społeczeństwo daje sobie prawo do decydo-

wania o niej i jej wyborach. Poucza, że nieodpowiednio ubiera dziecko, żywi, stosuje 
złe metody wychowawcze. Ludzie na ulicy nie mają problemu z dotknięciem brzucha 

przypadkowej ciężarnej bez jej zgody, choć nikomu nie przyszłoby do głowy takie 

zachowanie w stosunku do osób, które nie są w ciąży. Bezdzietność intencjonalna dała 
Halber możliwość rozwoju kreatywnego, pisania książek i tekstów. Dopiero po wielu 

latach terapii i poszukiwania odpowiednego partnera czuje się spełniona i szczęśliwa, 

że może zarządzać swoim czasem i ma poczucie, że odzyskała życie wyłącznie dla 
 

8 https://www.vogue.pl/a/felieton-malgorzaty-halber-bezdzietnica [dostęp: 22.12.2021]. 
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siebie po wyrwaniu się z destrukcyjnych schematów rodzinnych. Zauważa, że koleżanki, 

które mają nastoletnie dzieci uważają, że cierpią bardziej niż ona, ponieważ dzieci 

wymagają poświęcenia wolnego czasu i wielu innych wyrzeczeń. Deprecjonują jej 
życiowe trudności, z którymi zmagała się przez wiele lat na terapii, ponieważ dla nich 

nie są one prawdziwymi problemami w porównaniu z tym, co przechodzą matki. Poja-

wia się tutaj rys martyrologiczny, przekonanie, że cierpienie w macierzyństwie uszla-

chetnia. Macierzyństwo w felietonie Halber jawi się jako bezrefleksyjne działanie bez 
świadomości – jak bardzo niedofinansowana jest psychiatria dziecięca w Polsce, ile 

destrukcyjnych schematów wyniesionych z domu przenosi się na dzieci między 

innymi poprzez wybór nieodpowiedniego partnera. Halber nie deprecjonuje posiadania 
dzieci, uważa, że ich sposób patrzenia na świat jest niepowtarzalny i zadziwiający, 

jednak zdaje sobie sprawę, że wychowanie wymaga wiedzy, pracy nad sobą, dostępu 

do odpowiednich instytucji i ogromu odpowiedzialności. Kobieta, która decyduje się 
na dziecko jest za nie odpowiedzialna do końca życia, dlatego rodzicielstwo wymaga 

przemyślanego działania i odpowiedniego partnera. 

Kolejnym analizowanym przeze mnie tekstem kultury jest wystąpienie Ewy Cho-

dakowskiej w trzecim odcinku tegorocznego sezonu „Miasta kultury”9 – programu 
telewizji TVN, który prowadzi Aleksandra Kwaśniewska, Marzena Rogalska oraz 

Olga Legosz. Temat odcinka dotyczy reakcji publiczności na wpis Chodakowskiej na 

Instagramie10, w którym po wielu latach zdecydowała się wyjawić swoją decyzję doty-
czącą nieposiadania dzieci. Znamienne wydaje się być to, że spotkała ją fala hejtu ze 

strony czytelniczek, ale jednocześnie pojawiły się wyrazy wdzięczności w komentarzach. 

Bezdzietność intencjonalna jako jedna z ról, którą może, lecz nie musi wybrać kobieta, 

to temat kontrowersyjny i budzący skrajne emocje w polskim społeczeństwie. Choda-
kowska długo zwlekała z poinformowaniem opinii publicznej, ponieważ kiedy podzieliła 

się ze znajomymi swoim wyborem, spotkała się z oburzeniem i wykluczeniem, a gdy 

jakiś czas później postanowiła oznajmić w tym samym gronie, że jednak będzie się 
starać o dziecko, przyjęto ją z powrotem. Od początku wiedziała, że woli wybrać 

karierę i omówiła ten temat ze swoim mężem jeszcze przed ślubem, dlatego była to ich 

przemyślana i świadoma decyzja. Czuje się spełniona i szczęśliwa, nie brakuje jej 
niczego. Lubi być dobrą ciocią dla dzieci swojego rodzeństwa, sama zajmuje się w swojej 

pracy pomaganiem matkom, które próbują wrócić do swojej figury sprzed ciąży. Uważa, 

że macierzyństwo to heroizm i szanuje kobiety będące matkami. Wspomina swoją 

mamę jako osobę, która w pełni poświęciła się mężowi i dzieciom oraz wyrzekła się 
własnych potrzeb na rzecz spełniania potrzeb rodziny, ponieważ z natury jest altruistką, 

która dba o innych. Chodakowska docenia swoją matkę, jednak nie uważa, że jest to 

droga życiowa wszystkich kobiet. Stereotyp bezdzietnych jako egoistów, którzy myślą 
wyłącznie o sobie mija się z prawdą. Zazwyczaj są to osoby empatyczne, które kochają 

dzieci i doceniają macierzyństwo, ale też są świadome trudu i wyrzeczeń, często potrzeby 

zmiany zawodu ze strony kobiety (na dający się pogodzić z wychowywaniem dzieci), 
rezygnacji z własnego rozwoju i wolnego czasu oraz dożywotniego poczucia odpowie-

dzialności za drugiego człowieka. Szczególnie ważne dla dyskursu wokół bezdzietności 

i macierzyństwa jest to, że w kreowaniu wizerunku bezdzietnych jako gorszych, nie-

 
9 https://player.pl/playerplus/programy-online/miasto-kobiet-odcinki,33004/odcinek-3,S01E03,217114 
[dostęp: 22.12.2021]. 
10 https://www.instagram.com/p/CRZDgyTsijm/ [dostęp: 22.12.2021]. 
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dojrzałych i niepełnych biorą udział głównie kobiety. Komentarze, z którymi spotkała 

się Chodakowska sugerowały, że nie chce być naprawdę kochana, ponieważ praw-

dziwą miłość dają wyłącznie dzieci, nie jest normalną ani prawdziwą kobietą, umrze 
w samotności i nic nie znaczy, nie będąc matką. Powszechne jest także przekonanie, że 

kiedy kobieta, która nie chce mieć dzieci, zostanie matką, z pewnością jej się odmieni. 

Jednak macierzyństwo to proces nieodwracalny i nie da się z niego wypisać. 

Znacząca dla wywodu jest także wypowiedź Olgi Legosz, matki dwóch córek, 
w tym jednej ze spektrum autyzmu. W swoich social mediach wyznała, że kocha swoje 

dzieci i lubi być matką, jednak gdyby mogła cofnąć czas, nie zdecydowałaby się po-

nownie na macierzyństwo, ponieważ musiała zrezygnować z siebie, czasu wolnego 
i kariery. Tutaj reakcja opinii publicznej była jeszcze bardziej zaciekła, jednak 

pojawiło się wiele komentarzy z podziękowaniami sugerujących, że kobiety boją się 

osądzenia i dlatego nie mówią głośno o żałowaniu decyzji o macierzyństwie, które przed-
stawia się w superlatywach i jako coś, co jest powinnością. Bezdzietność z wyboru 

i żałowanie macierzyństwa były dotychczas tematem tabu w dyskursie medialnym. 

4. Przyczyny bezdzietności 

Postmodernistyczne myślenie doprowadziło do zmiany postrzegania rodziny, której 

główną funkcją nie jest już prokreacja. Stała się ona kwestią indywidualną, również 
związki uległy przeobrażeniu, a dziecko stanowi wybór jednostek. Bezdzietność z wy-

boru w społeczeństwach zachodnich postrzegana jest jako pozytywny aspekt życiowy 

i staje się zjawiskiem powszechnym w skali globalnej. Zmieniły się również motywacje 
do posiadania dzieci. Typowe dla drugiego przejścia demograficznego skłonności do 

zmniejszenia dzietności miały wydźwięk altruistyczny, ponieważ mniejsza liczba po-

tomstwa pozwalała na zgromadzenie nakładów podnoszących jakość wychowania 

i wykształcenia dzieci w stosunku do czasów poprzednich. Obecnie uwidacznia się 
indywidualizm w podejściu do posiadania dzieci, ponieważ nie są już inwestycją, która 

może się instrumentalnie zwrócić. Rosnąca świadomość nakładów finansowych, psy-

chicznych i czasowych, jakie należy poświęcić dziecku, sprawiła, że stało się ono niemal 
dobrem luksusowym, na które nie każdego stać. Wiek starania się o dziecko w społe-

czeństwach zachodnich ulega podniesieniu, ponieważ zdobycie wykształcenia, dobrze 

płatnej pracy i mieszkania pozwalającego na zapewnianie dziecku bezpieczeństwa 
wymaga wielu lat. Dziecko traktuje się jako projekt, który świadczy o statusie ro-

dziców, dlatego w grę wchodzi również znamienna dla czasów obecnych kalkulacja 

zysków i strat. Niska dzietność związana jest z możliwością kontrolowanej prokreacji 

w przypadku, gdy posiadanie dziecka przynosi mniej zysków niż wymaga kosztów. Na 
szczycie hierarchii wartości współczesnych ludzi stoi samorozwój, dążność do realizacji 

własnych celów i wielość wyboru ścieżek życiowych. Charakterystyczna dla ponowo-

czesności dynamika wiąże się z tempem zmian, których nigdy wcześniej na tak 
ogromną skalę nie doświadczał człowiek na przestrzeni jednego pokolenia. Dziecko 

wyklucza rodziców, a szczególnie kobietę, z rynku pracy na pewien czas, co przy 

ciągłej potrzebie dokształcania w obrębie zmieniającej się technologii i trendów spo-
łecznych sprawia, że nie może być ona na bieżąco. Również potrzeba samostanowienia 

oraz kreowania własnej tożsamości i reguł postępowania wymagają ogromnego nakładu 

czasu. Relacje w związkach nastawione są na romantyczność oraz indywidualizację, 

dziecko natomiast zmienia priorytety. Kolejnym ważnym aspektem bezdzietności 
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intencjonalnej jest dbanie o planetę i wzrost świadomości ekologicznej człowie-

czeństwa, kryzys klimatyczny czy przeludnienie. Zmniejszające się zasoby naturalne 

budzą trwogę o przyszłość pokoleń. Uwidacznia się nastawienie na dobro globalne, 
a nie własne11. 

5. Podsumowanie 

Kontrowersyjne i emocjonalne reakcje wokół podejmowanej głośno tematyki bez-

dzietności intencjonalnej tudzież żałowania macierzyństwa wskazują, że jest to sprawa 

nieobojętna społeczeństwu. Dotychczas powyższe kwestie stanowiły medialny temat 
tabu, jednak przemiany sposobu myślenia o dzieciach, które uwidaczniają się w skali 

globalnej, dotknęły także Polskę, a polityczne decyzje dotyczące praw kobiet przyspie-

szyły proces publicznego mówienia o problemie. Wydaje się, że stereotyp matki Polki 
wpływa na kobiety destrukcyjnie, ponieważ tworzy pewien kanon zachowań i norm, 

który nie pokrywa się z pragnieniami współczesnych Polek i nie przystaje do trybu życia. 

Często osoby bezdzietne obwinia się o niski przyrost demograficzny, oskarża o egoizm 
i nastawienie na zysk materialny, więc bezdzietni intencjonalnie pozostający w stałym 

związku i biologicznie zdolni do prokreacji są negatywnie odbierani przez otoczenie. 

Praca opiekuńcza, która stanowi głównie domenę kobiet, obciąża je emocjonalnie 

i fizycznie. Oczekiwanie, że będą się zajmować schorowanymi rodzicami, młodszym 
rodzeństwem lub niedojrzałym partnerem sprawia, że kobieta musi pogodzić rolę 

opiekunki i pracownicy, rezygnując ze swoich zainteresowań i samorealizacji. Media 

odgrywają znaczącą rolę w kreowaniu indywidualistycznego podejścia do życia, które 
ma być nastawione na karierę i sukces oraz nieustanne dokształcanie się w każdej ze 

sfer życia. Rodzicielstwo i nastawienie na sprawy domowe nie stanowi nośnika tak ro-

zumianego sukcesu. Wymaga także stabilnej sytuacji finansowej, mieszkaniowej oraz 

związku partnerskiego opartego na romantycznej relacji, co stanowi problem, zważy-
wszy na wzrost liczby rozwodów oraz matek samotnie wychowujących dzieci. Decyzję 

o urodzeniu pierwszego dziecka odkłada się na później, ponieważ wymaga zdobycia 

wykształcenia oraz wystarczającego zaplecza materialnego, a zbyt dojrzały wiek matki 
dla kobiety wiąże się z komplikacjami zdrowotnymi oraz zmniejsza możliwość uro-

dzenia kolejnych dzieci. 

Znamienne wydaje się to, że głównie kobiety wyrażają swoje niezadowolenie 
z powodu sposobu wychowania, ilości potomstwa oraz decyzji życiowych innych kobiet. 

Według Barbary Dolińskiej negatywne postrzeganie bezdzietności to głównie domena 

mężczyzn, osób religijnych, ludzi starszych, słabo wykształconych oraz reprezentujących 

poglądy konserwatywno-prawicowe12. Bezdzietność intencjonalna w perspektywie badań 
nad kobietami wykazuje, że cechuje ona osoby samoświadome, wykształcone, posia-

dające dużo empatii, znające realia rynku pracy oraz mające wiedzę na temat złego 

funkcjo-nowania systemu instytucjonalnego własnego państwa. Przekonania na temat 
bezdziet-nych kształtowane są w toku socjalizacji, dlatego ważne jest, by podejmować 

publicznie sprawy związane z tym, że nie ma przymusu rodzenia dzieci, jest to tylko 

jedna z ról, którą może pełnić człowiek i bezdzietność nie oznacza niedojrzałości czy 
braku przydatności dla społeczeństwa. 

 
11 Ruszkiewicz D., Kobieta-matka vs. kobieta nie-matka, https://doi.org/10.25167/FF/1940 [dostęp: 
22.12.2021]. 
12 Dolińska B., Bezdzietność. Perspektywa społeczno-kulturowa, Smak Słowa, Sopot 2014, s. 25. 
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Stereotyp matki Polki w dyskursie medialnym w kontekście bezdzietności 

intencjonalnej  

Streszczenie  
W językowym obrazie świata matka zajmuje znaczącą pozycję aksjologiczną, w skład której wchodzą: 
tradycja narodowa, rodzinna oraz religijna. Matka Polka odzwierciedla specyfikę polskiej tożsamości naro-
dowej. Jest to ściśle związane ze stereotypem, który oddziałuje na społeczne postrzeganie kobiet poprzez 

pryzmat powinności stanowiących klucz do uzyskania przez nie szczęścia i spełnienia w macierzyństwie –
jako jedynej drogi do uzyskania pełni kobiecości. Mit matki Polki to również ideał kobiecości, łączący 
figurę Matki Boskiej, patriotyzm, martyrologię i oczekiwania wobec kobiet. Mają one być matkami i żonami 
strzegącymi domowego ogniska i przygotowującymi kolejne pokolenia do walki o wolność i niepodległość 
oraz stanowić nośnik wartości narodowych niezbędny dla ogółu społeczeństwa. Wielość obowiązków, 
z którymi musiały mierzyć się kobiety na kartach historii ma swoje odzwierciedlenie w obecnej mentalności 
polskich kobiet, zmuszonych do pracy zawodowej i wyrzeczeń na rzecz rodziny, ponieważ udział w sferze 
prywatnej i publicznej okupiony był brakiem czasu wolnego. Bezdzietność intencjonalna jest coraz częstszym 
zjawiskiem wynikającym ze stylu życia, ale także sposobem na uzyskanie podmiotowości przez kobiety. 

W Polsce dotychczas rzadko podnoszono ten temat publicznie, jednak zmienia się to za sprawą kontrowersyj-
nych decyzji politycznych dotyczących ograniczenia praw reprodukcyjnych. Analiza dyskursu medialnego 
wykazuje, że znane kobiety, które wprost przyznają się do świadomej rezygnacji z posiadania dzieci lub 
cieszące się z macierzyństwa, jednak gdyby mogły cofnąć czas, nie podjęłyby ponownie decyzji o rodzi-
cielstwie, spotykają się z hejtem i wykluczeniem, ale też wyrazami wdzięczności ze strony innych kobiet, 
które boją się przyznać, że macierzyństwo nie jest tym, co dało im spełnienie. Celem wystąpienia jest 
ukazanie, w jaki sposób ewolucja stereotypu matki Polki oddziałuje na społeczne postrzeganie macierzyń-
stwa i braku macierzyństwa przez kobiety w Polsce. 

Słowa kluczowe: bezdzietność, macierzyństwo, matka Polka, stereotyp, dyskurs medialny 
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Aleksandra Urbaniak1 

Vituperatio vetulae. Kobieca starość jako przedmiot 

refleksji w średniowiecznej poezji włoskiej 

oraz galicyjsko-portugalskiej 

1. Wprowadzenie  

Topos vituperatio vetulae2 przejawiający się poprzez krytykę starych kobiet był 
w średniowiecznej poezji włoskiej oraz galicyjsko-portugalskiej jednym z chętniej 

eksploatowanych tematów. Ów nieprzychylny, a często wręcz wrogi, stosunek do 

przedstawicielek płci żeńskiej w podeszłym wieku nie stanowił jednak – co ciekawe – 
wytworu epoki powszechnie znanej ze swej mizoginii, lecz korzeniami sięga tradycji 

starożytnej. To właśnie w dziełach twórców takich jak Horacy, Owidiusz czy Marcjalis 

należałoby upatrywać źródeł tendencji polegającej na ukazywaniu sędziwych kobiet 

jako szpetnych i zepsutych moralnie3. Wkrótce się przekonamy, że wiele elementów 
obecnych w tekstach wyżej wymienionych pisarzy (odrażający zapach, rozwiązłość, 

porównania do zwierząt w celu wyeksponowania negatywnych cech bohaterki, ukazy-

wanie starej kobiety jako prostytutki, stręczycielki bądź czarownicy) przeniknęło do 
literatury późniejszego okresu, przyczyniając się do powstania pewnego „stereotypu-

wzoru kulturowego”4. Ów obraz bywał wykorzystywany i – naturalnie – utrwalany 

również przez średniowieczne traktaty o poetyce, jak słynna wówczas Ars versifi-

catoria Matthieu de Vêndome z XII wieku, która przynosi przykład negatywnego 
portretu kobiety (descriptio mulieris), przedstawiając brzydką, śmierdzącą staruchę 

o łzawiących oczach i zębach koloru rdzy5. Jednak to nie jedyne kulturowe źródła toposu 

vituperatio vetulae. 
Tworzenie satyrycznych, ośmieszających wizerunków starych kobiet można bowiem 

postrzegać jako literacką grę z pewnymi gatunkami poezji wysokiej, które w centrum 

zainteresowania stawiały wyidealizowane, piękne i młode6 damy. Niektórzy autorzy 
podejmowali nawet bezpośredni dialog z tradycją, otwarcie naigrywając się z dworskiej 

retoryki. Ta postawa znakomicie uwidacznia się w toskańskiej poezji komiczno-reali-

 
1 alessandra.urbaniak@gmail.com, Instytut Filologii Romańskiej, Wydział Neofilologii, Uniwersytet im. Adama 
Mickiewicza, www.ifrom.amu.edu.pl.  
2 Warto nadmienić, że słowo vetula oznaczające dosłownie „małą staruchę” posiada negatywny wydźwięk 
i zawsze odnosi się do złej osoby (zob. Le Goff J., Truong N., Historia ciała w średniowieczu, przeł. Kania I., 
Spółdzielnia Wydawnicza „Czytelnik”, Warszawa 2006, s. 87). 
3 Bettella P., La vecchiaia femminile nella poesia toscana del XV secolo, Quaderni d’Italianistica, 19(2), 1998, 
s. 7-8. 
4 Borowicz S., Hobot-Marcinek J., Przybylska R., Anty-Beatrycze. Studia nad kulturową historią obrazu 

pijanej i szalonej staruchy, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2016, s. 50-51. 
5 Bettella P., dz. cyt., s. 8. 
6 Jak zauważa Erich Köhler, termin joven w poezji trubadurów wyraża nie tylko kategorię biologiczną, lecz 
dodatkowo posiada konotacje społeczne i moralne, wskazując na cnoty związane z ideałem miłości dworskiej 
(fin’amors). W konsekwencji przymiotnik vielh, służący jako określenie starości, ewokuje wszystkie wartości, 
które sytuują się w opozycji do tego ideału (Bettella P., The ugly woman: Transgressive aesthetic models in 
italian poetry from the Middle Ages to the Baroque, University of Toronto Press, Toronto 2005, s. 15). 
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stycznej, do której zostanie zawężony korpus analizowanych tekstów włoskich, a która 

rozwijała się równolegle z nurtem liryki „słodkiego nowego stylu” (dolce stil novo), 

opartym na paradygmacie miłości dworskiej oraz opiewającym młodość i urodę uciele-
śnione w „kobiecie anielskiej” (donna angelicata)7. To dodatkowo zachęca do pochy-

lenia się nad utworami Rustica di Filippo (XIII wiek), Cecca Angiolieriego (przełom 

XIII i XIV wieku), jak również nieco późniejszego autora, Burchiella (wł. Domenico 

di Giovanni, XV wiek). Ze swadą kreślili oni portrety wiekowych kobiet, ukazując je 
jako szkaradne, złe i wydzielające nieprzyjemny zapach. Jednocześnie nie może umknąć 

uwadze fakt, że zbliżone wizerunki występują w galicyjsko-portugalskich cantigas de 

escárnio e maldizer, czego doskonale dowodzą teksty XIII-wiecznych autorów takich 
jak: João Garcia de Guilhade, Pedro Amigo de Sevilha, João Baveca, Afonso Anes do 

Cotom, Pero Viviães czy król Alfons X Mądry. Na potrzeby artykułu należy tutaj 

wyjaśnić, że w cantiga de escárnio satyra przybiera łagodniejszą formę, tzn. – w przeci-
wieństwie do cantiga de maldizer – nie jest skierowana do konkretnej osoby. Niemniej 

ze względu na płynną granicę między terminami ostatnio badacze proponują zbiorcze 

określenie na oba gatunki: (cantigas de) escárnio8. 

Podobieństwa tradycji włoskiej i galicyjsko-portugalskiej w zakresie rozważań na 
temat kobiecej starości inspirują do komparatystycznego ujęcia zagadnienia, lecz nie 

mniej cenne byłoby wskazanie różnic zachodzących między obiema literaturami na tym 

polu. Dlatego też celem artykułu jest analiza sposobów aktualizacji toposu vituperatio 
vetulae oraz próba określenia funkcji i specyfiki negatywnych przedstawień kobiet 

w wybranych tekstach.  

2. Między komizmem a mizoginią 

Jednym z toskańskich pisarzy wrogo nastawionych do starych kobiet jest Cecco 

Angiolieri ze Sieny, twórca powszechnie znany ze swego ciętego języka. Pod jego 
piórem topos vituperatio vetulae nabiera szczególnej ostrości. Jako przykład niech posłużą 

dwa sonety, których autorstwo mu się przypisuje, a które można postrzegać jako 

swoisty dyptyk poetycki – ze względu na to, że wers otwierający drugi wiersz: Ma ve 
n’è un’altra altrettanto molesta (Ale jest inna równie uciążliwa [stara kobieta – A.U.]) 

wyraźnie nawiązuje do poprzedniego tekstu: ***Tutto mi strugge l’animo una vecchia 

(***Dręczy mą duszę stara kobieta). Wspomniane utwory, w których podmiot liryczny 
i jego przyjaciel utyskują na starą kobietę stanowiącą przeszkodę w kontaktach z ich 

ukochanymi, zostały pomyślane jako tenzone9. Na taki zamysł artystyczny wskazuje nie 

tylko łączący je temat, lecz także powtarzalność rymu -ecchia zauważalna w obu 

tekstach, która nawiązuje do modelu tzw. odpowiedzi per le rime10. 
W pierwszym tekście, rozpoczynającym się od słów: ***Tutto mi strugge l’animo 

una vecchia (***Dręczy mą duszę stara kobieta), sędziwa kobieta wraz z mężczyzną 

przyglądają się jego wybrance: quand’i’ la miro, allora mi par certa / ch’i’ con le’ 
guardo chi ‘l bel viso specchia (I, w. 3-4). Ten śmiały gest stanowi przekroczenie 

 
7 Eco U., Historia brzydoty, Wydawnictwo Rebis, Poznań 2007, s. 163., Bettella P., The ugly woman…, s. 19, 
Tejże, La vecchiaia femminile…, s. 8. 
8 Brea M. (red.), Lírica profana galego-portuguesa, Xunta de Galicia, Santiago de Compostela 1996, s. 28.  
9 Bettella P., The ugly woman…, s. 48. 
10 W tenzonach drugi utwór (risposta), który podejmował temat pierwszego (proposta), często realizował 
model odpowiedzi per le rime, tzn. posiadał ten sam układ rymów (zob. Marcenaro S., Polemiche letterarie 
nella lirica italiana del Duecento, Revista de Filología Románica, 27, 2010, s. 98. 
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zasad dobrego wychowania, gdyż w średniowieczu zalecano, by kobiety bez względu 

na wiek unikały podnoszenia wzroku, zwłaszcza w obecności mężczyzn oraz w prze-

strzeni publicznej11. Ponadto przywodzi na myśl postać częstą w literaturze epoki oraz 
znaną już w dziełach starożytnych – strażniczkę. Należy tutaj dodać, że to bohaterka 

negatywna, która nie dość, że jest przeszkodą podczas spotkania zakochanych, bywa 

kojarzona z profesją prostytutki i w konsekwencji – zamiast chronić czystość młodej 

dziewczyny, uczy ją miłosnych sztuczek12. Z tego powodu doświadcza wrogości, a poeta 
nie szczędzi jej inwektyw, przypisując jej złośliwość (la malizia, I, w. 2) oraz zdolność 

wzbudzania strachu13 (tremar fammi, II, w. 7), nie tylko – jak można się domyślać – 

propozycjami natury erotycznej14 (prometter offerta, II, w. 7), lecz także umiejętnością 
czytania w myślach mężczyzn (sa conoscer ciò, ch’uom va pensando, IV, w. 14). 

Ta ostatnia cecha budzi też skojarzenia z czarownicą, gdyż kobieta mogła posiąść ów 

dar w wyniku konszachtów z mocami nieczystymi.  
W drugim sonecie przyjaciel zakochanego zwierza mu się, że doświadcza podobnej 

sytuacji i również złorzeczy na starą strażniczkę, która utrudnia mu kontakt z jego 

ukochaną: mai non mi lasciò scoperta / la donna mia veder (II, w. 3-4). Charakteryzuje 

ją jako osobę uciążliwą (molesta, I, w. 1), złośliwą (maliziosa, I, w. 4) i sprytną 
(sperta, II, w. 5), która nie zna strachu, gdyż nie boi się nawet Boga i śmierci (Iddio 

non tem’, e men la sepultura, III, w. 12). Zważywszy na chrześcijańską mentalność 

średniowiecza, nietrudno się domyślić, że wyjątkowo poważnie brzmi ostatni zarzut. 
Pomimo to mężczyzna, aby dać wyraz swej nienawiści, idzie o krok dalej, czyniąc 

aluzję do bazyliszka15. Jak twierdzi, stara kobieta miota z oczu jad i ogień (va od ogni 

festa, / veleno e fuoco per li occhi gittando, IV, w. 14-15). Autor czerpie tutaj z po-

wszechnie wówczas znanych bestiariuszy i wykorzystuje nierzadki motyw literatury 
mizoginicznej – porównanie kobiety do bazyliszka pojawia się chociażby w anonimo-

wych „Proverbia quae dicuntur super natura feminarum” („Przysłowiach, które mówią 

o naturze kobiet”) spisanych po wenecku (volgare veneto) na przełomie XII i XIII 
wieku16. Warto jednak zasugerować inną interpretację omawianego fragmentu, opartą 

na panującym wtedy przekonaniu, że spojrzenie starych kobiet ma toksyczne właści-

wości: Pseudo-Albert, w dziele „De secretis mulierum”, błędnie przypisanym Albertowi 
Wielkiemu, twierdził, że leciwe kobiety samym swym wzrokiem mogą zatruć dzieci 

leżące w kołysce17.  

Być może dlatego pojawia się odniesienie do wieku bohaterki wiersza, które poprzez 

zabawną hiperbolizację nieco łagodzi ostrą, satyryczną wymowę sonetu – mowa 
o tym, że kobieta jest starsza niż mury Koloseum (Hae anni e mesi vie più, che le mura 

 
11 Bettella P., The Ugly woman…, s. 42. 
12 Tamże, s. 41. 
13 Takową zdolność przypisuje wszystkim niewiastom w podeszłym wieku, mówiąc, że od zawsze przerażały 

go stare kobiety: m’hanno sempre tenuto ‘n paura / le vecchie di gran tempo (III, w. 10-11). 
14 Tamże, s. 47. 
15 Tamże, s. 48. 
16 Lo basalisco en li ogli sì porta lo veneno; / col vardar alcì li omini, de questo non è meno. / E l’oclo de la 
femena è de luxuria pleno: / vardando l’om, confondelo e ’l secca como feno (w. 9-12.). 
17 Giallongo A., L'avventura dello sguardo: educazione e comunicazione visiva nel Medioevo, Edizioni Dedalo, 
Bari 1995, s. 115. 
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/ del Culisèo, IV, w. 13-14). Kolejne określenie nacechowane komicznie18, będące 

prawdopodobnie neologizmem19, to vertecchia (III, w. 9). Słowo to pochodzi od łaciń-

skiego czasownika vertěre („obrócić, kręcić”) i wskazuje na zmienne usposobienie, 
niestałość, a także kłamliwą naturę osoby, do której się odnosi20. Warto poczynić spo-

strzeżenie, że nie tylko rymuje się z wyrazem vecchia, ale wręcz go w sobie zawiera 

(vertecchia), co nie wydaje się dziełem przypadku. Być może taki zabieg został zasto-

sowany w celu generalizacji, przypisania wszystkim starym kobietom tendencji do, 
wspomnianych wyżej, negatywnych zachowań już na poziomie samego języka poetyc-

kiego. Za taką interpretacją przemawia fakt, że w średniowieczu kobiety, nie tylko te 

w podeszłym wieku, kojarzono ze zmiennością i zakłamaniem21.  
Pewien zespół cech przypisywano jednak ze szczególnym upodobaniem starym 

kobietom. Bez wątpienia zalicza się do nich odrażający zapach – motyw występujący 

już w literaturze rzymskiej. Przypomnijmy, że w utworach Horacego i Marcjalisa stare 
prostytutki wydzielają odór podobny do tego roztaczanego przez zwierzęta22.  

Jeden z najbardziej znanych przedstawicieli toskańskiej poezji komiczno-realistycz-

nej – Rustico di Filippo – porusza zbliżony temat w słynnym sonecie stanowiącym 

ilustrację toposu vituperatio vetulae tudzież invectica in vetulam23: ***Dovunque vai, 
con teco porti il cesso (***Gdziekolwiek pójdziesz, niesiesz ze sobą odór24). Używa on 

pejoratywnego określenia epitetowego buggeressa vecchia puzzolente, którego druga 

część jednoznacznie odnosi się do brzydkiego zapachu, natomiast pierwszą krytycy 
odczytywali na różne sposoby. Niektórzy utrzymywali, że przymiotnik buggeressa 

również konotuje smród i brud25, a zatem miałby wzmacniać negatywny wydźwięk 

słowa puzzolente poprzez tautologię. Inni interpretowali go jako odpowiednik współ-

czesnego wyrazu sporcaccione26, który można rozumieć zarówno jako określenie osoby 
brudnej i mocno zaniedbanej, jak i kogoś, kto wyraża się bądź zachowuje w sposób 

nieodpowiedni lub wulgarny, zwłaszcza w kwestiach związanych ze sferą seksualną. 

Drugie znaczenie przybliża nas do interpretacji, która odsłania kolejny punkt styczny 
między utworem Rustica a wspomnianymi autorami starożytnymi, jako że wiąże termin 

buggeressa z żądzą, popędem seksualnym27. Ta cecha zdaje się sugerować, że bohaterka 

 
18 Vielmi G., Per un’indagine metrica, sintattica e lessicale del „Libro delle rime” di Franco Sacchetti, praca 
magisterska, promotor A. Afribo, Università degli Studi di Padova, 2016-2017, s. 94, http://tesi.cab.unipd.it. 
19 Termin „vertecchia” odnaleźliśmy jeszcze tylko u Franca Sacchettiego, XIV-wiecznego toskańskiego poety 

czerpiącego z nurtu komiczno-realistycznego (Zob. CVI, Canzonetta da ballo di Franco detto). Nie odnoto-
wują go też słowniki języka starowłoskiego, w tym TLIO (Tesoro della Lingua Italiana delle Origini, 
http://tlio.ovi.cnr.it/TLIO/). 
20 Vielmi G., dz. cyt., s. 94. 
21 Le Goff J., L’uomo medievale, przeł. Garin M., Tastell C., Panzone R., Editori Laterza, Bari 1996, s. 269. 
22 Bettella P., The ugly woman…, s. 22. 
23 Berisso M. (red.), Poesia comica del medioevo italiano, Rustico Filippi, XVII, ***Dovunque vai, con teco 
porti il cesso, komentarz do utworu, BUR Classici, Milano 2012. 
24 W oryginale mowa o wychodku, lecz zdecydowaliśmy się oddać słowo „cesso” jako „odór”, gdyż w kon-
tekście analizowanego utworu zdaje się trafniejszym wyborem tłumaczeniowym.  
25 Alfonzetti G., Spampinato Beretta M., L’arte dell’insulto o il rispondere per le rime, s. 9, [w:] Iliescu M., 
Siller-Runggaldier H., Danler P. (red.), Actes du XXVe Congrès International de Linguistique et de Philologie 
Romanes (Innsbruck, 3-8.09. 2007), vol. V, Walter De Gruyter, Berlin 2010. 
26 Berisso M. (red.), dz. cyt., Rustico Filippi, XVII, ***Dovunque vai, con teco porti il cesso, przypis 2. 
27 Bettella P., The ugly woman…, s. 23. Autorka powołuje się tutaj na ustalenia Mengalda i Marraniego.  
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sonetu jest prostytutką, zwłaszcza jeśli weźmiemy pod uwagę klasyczną proweniencję 

motywu.  

Niezależnie, jak odczytamy ów wyraz nastręczający problemów, jedno nie ulega 
wątpliwości: stara kobieta stanowiąca przedmiot opisu wywołuje wstręt. Autor, pragnąc 

z mocą podkreślić, że to osoba odrażająca pod względem fizycznym, sięga po liczne 

określenia, które odwołują się do zmysłu węchu odbiorcy. Zauważa na przykład, że 

każdy ucieka od owej staruchy, zatykając nos (qualunque persona ti sta presso, / si tura 
il naso e fugge inmantenente, I, w. 3-4). Używa również obrazowego, hiperbolicznego 

porównania o wydźwięku komicznym, w którym twierdzi, że przy niej nawet wychodek 

zdaje się aromatycznym drewnem (le selle paion legna d’alcipresso / inver’lo tuo 
fragor, II, w. 7-8). Taki sposób operowania językiem należy do zabiegów charakte-

rystycznych dla włoskiej poezji komiczno-realistycznej, niezwykle wyczulonej na 

wszelkie wrażenia węchowe i dotykowe28. Uwrażliwienie pisarzy na bodźce zmysłowe 
można tłumaczyć nie tylko chęcią stworzenia przez nich karykaturalnych wizerunków 

osób (niekiedy wymienianych z imienia, a w konsekwencji rozpoznawalnych przez 

miejską społeczność29), ale także pragnieniem, by codzienność stała się pełnoprawnym 

tematem literatury. 
Rustico czerpie ponadto z ówczesnego imaginarium, co doskonale ilustruje frag-

ment, w którym stwierdza, że kobieta może urodzić lisy (in corpo credo figliti le volpe, 

/ tal lezzo n’esce fuor, IV, w. 13-14), ponieważ jej ciało wydziela wstrętny zapach, a – 
jak wiadomo – zwierzęta te kojarzono wówczas ze smrodem30. Jest to tak okropny 

fetor, że przeraża wszystkich wokół (tutto ‘l mondo ti paventa, IV, w. 12). W tym 

miejscu warto jednak otworzyć inny horyzont interpretacyjny, przypominając, że lisy 

w średniowieczu uchodziły także za stworzenia powiązane z czarownicami31. Nie-
wykluczone zatem, iż kobieta budzi strach również ze względu na swe nadprzyrodzone 

umiejętności, co zbliża ją do bohaterki wiersza ***Tutto mi strugge l’animo una 

vecchia (***Dręczy mą duszę stara kobieta) Angiolieriego.  
Zasygnalizowane podobieństwa między utworami Cecca i Rustica nie są wynikiem 

przypadku. Tekst Rustica di Filippo przynosi jeden z typowych portretów sędziwych 

kobiet, gdyż elementy charakterystyki, na które kładzie nacisk, pojawiają się w innych 
utworach komiczno-realistycznych. O utrwaleniu się swoistego literackiego stereotypu 

starej kobiety dobitnie świadczy fakt, że te same aspekty powrócą jeszcze u Burchiella 

(wł. Domenico di Giovanni), który podejmie topos vituperatio vetulae w XV wieku, 

wpisując się w dwustuletnią już wówczas tradycję nurtu poesia giocosa. Przyjrzyjmy 
się więc uważniej jego dwóm reprezentatywnym dziełom, w których zmierzył się 

z tym tematem.  

W pierwszej kolejności pochylmy się nad sonetem, którego sam incipit brzmi już 
sugestywnie: ***Contro una vecchia ruffiana (***Na starą stręczycielkę). Podczas 

jego lektury samoczynnie nasuwają się skojarzenia z dziełem Rustica: przykuwa uwagę 

to, że Domenico di Giovanni użył identycznego epitetu, tj. vecchia puzzolente (śmier-
dząca starucha), w początkowym fragmencie sonetu (I, w. 2) oraz że zastosował rozbu-

 
28 Alfonzetti G., Spampinato Beretta M., dz. cyt., s. 9. 
29 Tamże, s. 7. 
30 Berisso M. (red.), dz. cyt., Rustico Filippi, XVII, ***Dovunque vai, con teco porti il cesso, przypis 13. 
31 Bettella P., The ugly woman…, s. 72. 
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dowaną apostrofę do starej kobiety. W rezultacie również w tym przypadku mamy do 

czynienia z osobistą inwektywą, co naturalnie czyni satyrę jeszcze bardziej zjadliwą. 

Niemniej jednak, mimo iż Burchiello może być postrzegany jako kontynuator 
dzieła XIII-wiecznych autorów32, w pewnej mierze przekracza tradycję. Aby zrozumieć, 

na czym polega owa transgresja, trzeba wyjaśnić, że wcześniejsi pisarze przy tworzeniu 

negatywnych portretów kobiet koncentrowali się bardziej na takich aspektach jak ich 

zły charakter i odrażająca fizjonomia, natomiast poezja XV wieku coraz silniejszy nacisk 
kładzie na postać prostytutki i czarownicy33. Rozkwitającą „karierę” literacką tej ostat-

niej można uzasadnić zarówno wzmożonym oddziaływaniem dzieł starożytnych, 

w których był obecny ów motyw, jak i rosnącą niechęcią wobec wiedźm34. 
Wrogość względem nich przebija przez utwór Burchiella bardzo mocno. Sonet 

układa się w serię przekleństw rzucanych na starą czarownicę posądzaną o herezję (Che 

non ti resti mai di pensar male, / D’eresia seminando le tue scale, I, w. 2-3): oślepnij 
(Cieca fi fai, II, w. 5), niech Bóg ześle na Ciebie cierpienie (Dio ti faccia dolente, II, w. 5), 

niech zostaną wyłupione ci oczy i włożone do soli (Fussinti tratti gli occhi, e messi in 

sale, II, w. 6), i żebym ja był twoim zabójcą (Ed io fussi di te il micidiale, II, w. 7). 

Jakby tego było mało, podmiot liryczny w akcie nienawiści wyraża pragnienie, by stara 
wiedźma (vecchia strega, IV, w. 13) spłonęła w ogniu, i powtarza je dwukrotnie, 

w początkowym i końcowym fragmencie sonetu: Ardati il fuoco, (I, w. 1), Al fuoco 

t’accomando (IV, w. 12). Oczywiście, w kontekście polowań na czarownice jest to 
bardzo znaczące vituperium, tym bardziej, jeśli uświadomimy sobie, że w 1428 roku, 

czyli wtedy, gdy Burchiello (1404–1449) miał 24 lata, została spalona na stosie, jako 

pierwsza kobieta w Europie, Matteuccia da Todi, oskarżona w procesie o czary35… 

Można więc stwierdzić, że analizowany tekst stanowi swoisty znak czasów, w których 
powstał i że odzwierciedla negatywne przemiany w mentalności społeczeństwa zacho-

dzące w kwestii podejścia do kobiet. 

Kąśliwy, bezpośredni język oraz ostry ton utworu zbliżają go natomiast do stylu 
mizoginicznych satyr Juwenalisa, który, obok Horacego, stał się istotnym punktem 

odniesienia dla późniejszych autorów celujących w tej formie literackiej wypowiedzi. 

Widzimy, że Domenico di Giovanni, podobnie jak rzymski pisarz, nie szczędzi gorzkich 
słów kobietom. Ostatnie dwa wersy sonetu stanowią swego rodzaju kulminację, gdyż 

przyjmują postać cumulatio inwektyw, enumeracji wyzwisk, jakże znamiennej dla 

poezji komiczno-realistycznej36. Stara kobieta zostaje określona m.in. jako złodziejka 

(ladra, IV, w. 14), stręczycielka (ruffiana, IV, w. 14), przeklęta ropucha37 (maladetta 

 
32 Z tego powodu traktujemy go tutaj jako pisarza przynależnego do epoki średniowiecza, jednak można 
widzieć go także jako autora tworzącego na styku dwóch epok. Tak czyni M. Marti, ukazując Burchiella jako 
ogniwo łączące Cecca Angiolieriego oraz renesansowego przedstawiciela poezji komicznej, Francesca Ber-
niego (Zob. Marti M., Cultura e stile nei poeti giocosi del tempo di Dante, Nistri-Lischi, Pisa 1953, s. 217). 
33 Bettella P., The ugly woman…, s. 66. 
34 Tamże. 
35 Matteuccia da Todi. La prima Strega Italiana, https://www.radio24.ilsole24ore.com/programmi/ 

falcogabbiano/puntata/matteuccia-todi-prima-strega-123231-ACbXUeL [data dostępu: 30.10.2021]. Więcej: 
Mammoli D., Processo alla strega Matteuccia di Francesco (Todi, 20 marzo 1428), CISAM Centro Italiano di 
Studi sull'Alto Medioevo, 2014. Tegoż, The record of the trial and condemnation of a witch, Matteuccia di 
Francesco, at Todi, 20 March, 1428, Roma 1972. 
36 Alfonzetti G., Spampinato Beretta M., dz. cyt., s. 7. 
37 Ropuchy, jak wiadomo, kojarzono wówczas z wiedźmami. Zob. Montesano M., „Fantasima, fantasima 
che di notte vai ”. La cultura magica nelle novelle toscane del Trecento, Città Nuova Editrice, Roma 2000, s. 95. 
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botta, IV, w. 14). Zachowały się jednak wersje, w których ostatni wers – zamiast 

maladetta botta – zwiera maladetta potta. Jest to wulgarne określenie waginy, które, 

użyte w ten sposób, odbiera kobiecie podmiotowość, redukując ją do seksualności, która 
u wiedźm miała być nad wyraz wybujała38. Zauważmy ponadto, że obecność słow-

nictwa związanego z narządami płciowymi zaostrza krytykę wyrażoną w utworze, 

ponieważ genitalia, podobnie jak brzuch, były w średniowieczu uznawane za „nik-

czemne” partie ciała, w odróżnieniu od części „szlachetnych” takich jak głowa39. 
Dlatego też Burchiello, świadomy tych symbolicznych znaczeń, nie stroni od dosadnych 

terminów związanych ze sferą seksualną, czego dowodzi również przy innej okazji.  

Za kolejną egzemplifikację jego postawy twórczej niech posłuży sonet ***Vecchia 
ritrosa, perfida e maligna (***Wroga, nikczemna i złośliwa starucho), w którym pod-

miot liryczny nie kryje zadowolenia z faktu, że wszyscy ludzie uciekają od staruchy 

(zauważmy – jak od bohaterki wiersza Rustica) z powodu jej zepsutej, śmierdzącej 
pochwy (da te si fugge tutta gente, / per lo tuo marcio conno puzzolente, IV, w. 13-14). 

Co więcej, kobieta odstręcza nie tylko odrażającym zapachem narządów płciowych 

i oddechu (puzzati el fiato, II, w. 7), lecz również dlatego, że jej jadowity wzrok – 

niczym spojrzenie bazyliszka – niszczy wszystko, co napotyka na swej drodze, a przed 
jego zgubnym wpływem nie zdoła uchronić się nawet anioł ani też psalmista40. Jej 

toksyczne spojrzenie można postrzegać także jako efekt działania posiadanych przez 

nią magicznych – by nie rzec diabolicznych – umiejętności: jest ona złośliwą, 
zazdrosną wiedźmą (strega (…) maliosa, I, w. 3, invidiosa, I, w. 2) i nieprzyjaciółką 

wszelkiego dobra (inimica d’ogni ben, I, w. 2), a gdy się śmieje, zdaje się, że to diabeł41 

zgrzyta zębami (se ridi pari un diavol che digrigna, II, w. 8). Wymienione cechy 

wskazują na niebezpieczny charakter czarownicy i mogą niepokoić, dlatego też do 
opisu zostają wprowadzone elementy groteskowe. Dowiadujemy się, że stara kobieta 

ma brodę gęstszą niż trawa (barbuta se’ più folta che gramigna, II, w. 5), jest 

bezzębna (sdentata, II, w. 7) i nieustannie cieknie jej z nosa i oczu (gli occhi e ‘l naso 
ti colan senza posa, II, w. 6). Ten ostatni aspekt przywodzi na myśl Beroe opisaną 

w negatywnym portrecie kobiecym w „Ars versificatoria” Matthieu de Vêndome42, co 

wzmacnia efekt komiczny i pozwala wysnuć wniosek, że tego rodzaju opisy trakto-
wano nieraz jako ćwiczenia retoryczne, metodę doskonalenia warsztatu pisarskiego. 

Co ciekawe, brzydotę zewnętrzną starych kobiet przedstawiali nie tylko autorzy 

komiczno-realistyczni, lecz także reprezentanci poezji galicyjsko-portugalskiej. Bardzo 

interesujący zabieg stosuje w tym celu João Baveca w cantiga de escárnio ***Estavam 
hoje duas soldadeiras [dizendo] (***Mówiły dzisiaj dwie prostytutki43), w której przy-

 
38 Bettella P., The ugly woman…, s. 71. 
39 Ciało odzwierciedla tym samym wertykalny porządek świata, zgodnie z którym to, co wysokie – jest 
wartościowane pozytywnie, zaś to, co niskie – jest postrzegane jako „podłe i nieszlachetne”. Zob. Le Goff J., 
Truong N., Historia ciała w średniowieczu, dz. cyt., s. 63. 
40 Zauważmy, że to uwaga o niewątpliwie komicznym charakterze. 
41 Utożsamienie starej kobiety z diabłem pojawia się również w innych tekstach z tamtego okresu, np. w utworze 
***Di diavol vecchia femmina ha natura (***Diabelską stara kobieta ma naturę) Franca Sacchettiego,  
XIV-wiecznego poety czerpiącego inspirację z nurtu komiczno-realistycznego. 
42 Bettella P., The ugly woman…, s. 69. 
43 Mianem „soldadeiras” określano tancerki i śpiewaczki, które za swą działalność artystyczną otrzymywały 
zapłatę („o soldo” – stąd ich nazwa). Pomimo to, w cantigas de escárnio e maldizer słowo „soldadeira” było 
używane również w znaczeniu prostytutki, „kobiety upadłej”. Zob. Cunha V., A soldadeira na língua dos 
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tacza podsłuchaną rozmowę kobiet w łaźni. Ich dialog, oparty na wzajemnym komen-

towaniu mankamentów urody, nazywa ironicznie wymianą komplementów i pochwał 

(e loavam-s’assi, IV, w. 2). Można się domyślić, że bohaterki wiersza do takiego 
zachowania skłoniła zazdrość, nawiasem mówiąc, często przypisywana przedstawi-

cielkom płci żeńskiej w tekstach mizoginicznych – na dowód przypomnijmy tylko, że 

czarownica scharakteryzowana w utworze Burchiella została wprost określona mianem 

zazdrosnej. Kobiety złośliwie wytykają sobie nawzajem defekty fizyczne, które stano-
wią oznaki starzenia się: zmarszczki pod oczami (Que enrugadas olheiras teendes!, I, 

w. 4), posiwiałe brwi (sobrancelhas veiras, II, w. 7), zapadłe policzki (covas essas 

caaveiras, III, w. 7) i obwisłe piersi (as tetas que semelham cevadeiras, IV, w. 6-7). 
Szczególnie uwłaczająco brzmi ostatnie stwierdzenie, gdyż opiera się na porównaniu 

piersi do worków używanych do karmienia zwierząt. Język utworu wyda nam się jednak 

stonowany w zestawieniu z tekstem króla Alfonsa X Mądrego ***Achei Sanch[a] 
Anes encavalgada (***Jechała Sanch[a] Anes konno44), który, jako że wymienia imię 

osoby, w którą wymierzone jest ostrze satyry45, zalicza się do gatunku cantiga de maldizer.  

Przedmiot opisu stanowi tu stara, tęga matrona, którą poznajemy dzięki relacji męż-

czyzny przyglądającego się jej przejażdżce po wiosce. Obserwator stwierdza z przeko-
naniem, że nigdy nie widział brzydszej kobiety (nunca vi dona peior talhada, I, w. 3) 

i że przysiągłby, że była to nie dama, lecz wóz słomy46 (quige jurar que era mostea, I, 

w. 4). Powtórzenie na końcu każdej zwrotki hiperbolicznej konstatacji: quige jurar que 
era mostea, sugerującej obfitość kształtów, jasno wskazuje na jego niedowierzanie 

oraz szyderczą wymowę utworu. Dodatkowo mamy do czynienia z odpodmiotowie-

niem kobiety – jak w jednej z wersji sonetu Burchiella, w której czarownica była 

identyfikowana z żeńskimi genitaliami (potta) – choć w tym przypadku jest ono sil-
niejsze, gdyż można mówić wręcz o urzeczowieniu.  

Kolejne podobieństwo utworu – tym razem na poziomie formalnym – do dzieł 

niektórych włoskich poetów komiczno-realistycznych zasadza się na użyciu apostrofy, 
za sprawą której satyra przybiera formę osobistej inwektywy. W ostatniej strofie 

mężczyzna zwraca się do wyśmiewanej kobiety słowami: Ai, velha fududancua, / que 

me semelhades ora mostea! – III, w. 15-16 (Och, stara rozpustnico, wydawałaś mi się 
wozem słomy!). Określenie fududancua stanowiło ciężką obelgę, nawet zagrożoną sankcją 

przez ówczesne prawo47, ponieważ odnosiło się do osoby występującej „przeciwko 

 
jograis e dos trovadores, Revista do CESP, Belo Horizonte, 35(54), 2015, s. 117., Glossário: soldadeira, 
https://cantigas.fcsh.unl.pt/palavra.asp?cdpal=1553 [data dostępu: 11.11.2021]. 
44 Termin „encavalgar” odnosi się do jazdy konnej, w niektórych wersjach utworu w drugiej strofie pojawia 
się wyraz „se(e)ndeiro”, który oznacza małego konia, jednak już w trzeciej strofie mowa o mule… Kwestia 
nie została dotąd wyjaśniona. Zob. Paredes J. (red.), Alfonso X, Cantigas profanas, Castilia Ediciones 2012, 
***Achei Sanch[a] Anes encavalgada, przypis 7. 
45 Niestety, badaczom nie udało się odnaleźć dokumentów, które potwierdzałyby rzeczywiste istnienie tej 

postaci. Zob. Giuliani Barbosa Tavares V., „Nom quer’eu donzela fea”: Misoginia nas cantigas satíricas de 
Afonso X, praca magisterska, Universidade Federal do Espírito Santo, promotor P. R. Sodré, Vitória 2018, 
s. 89, https://repositorio.ufes.br. 
46 Tamże, s. 90; Afonso X, Achei Sanch' [E]anes encavalgada, https://cantigas.fcsh.unl.pt/cantiga.asp?cdcant 
=459&pv=sim [data dostępu: 31.10.2021]. 
47 Pérez-Martín A. (red.), Alfonso X el Sabio, Fuero Real, libro IV, título III, ley II, Leyes Históricas de 
España, Boletín Oficial del Estado, Madrid 2015, s. 120. 
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naturze” w kwestiach związanych z seksualnością48, a zatem dopuszczającej się grzechu 

sodomii, przez którą od początku XIII wieku rozumiano stosunek homoseksualny49. 

Co jednak ma wspólnego konna przejażdżka Sanchy Anes z sodomią? Chcąc dostrzec 
ów związek, musimy odsłonić drugie znaczenie słów encavalgada i mostea.  

Przede wszystkim trzeba wyjaśnić, że pierwszy termin, będący derywatem czasownika 

encavalgar („jechać na koniu”), w cantigas de escárnio e maldizer często pełni funkcję 

metafory aktu seksualnego50. Natomiast wyraz mostea zdaniem niektórych krytyków 
może oznaczać także łasicę (od łac. mustela) – zwierzę, które w pewnym sensie wystę-

powało przeciw naturze, ponieważ, według bestiariuszy, było zdolne do wydania po-

tomstwa na świat przez uszy51. Obraz konnej przejażdżki oraz motyw łasicy, która 
naruszała porządek przyrody swymi nietypowymi zwyczajami reprodukcyjnymi, wolno 

więc traktować jako aluzję do homoseksualnej relacji Sanchy Anes52. Za taką inter-

pretacją przemawiałaby też maskulinizacja bohaterki, gdyż w ten sposób stereotypowo 
przedstawiano kobiety odczuwające pociąg do osób tej samej płci53, a zatem narusza-

jące normy społeczne. 

Zauważmy, że męskie cechy posiadała również wiedźma ukazana w sonecie 

Burchiella ***Vecchia ritrosa, perfida e maligna (***Wroga, nikczemna i złośliwa 
starucho), która, jak pamiętamy, była właścicielką obfitej brody. Zdaje się, że jej 

maskulinizację wolno odczytać w podobny sposób jak w kontekście utworu Alfonsa X, 

tzn. jako sugestię, że dopuszcza się ona czynów piętnowanych społecznie, w tym przy-
padku uprawiania czarów. Bohaterkę utworu można bowiem zaklasyfikować jako 

puella pilosa, a tym samym umieścić ją na marginesie społeczeństwa, wytyczyć granicę 

między tym, co „normalne” i akceptowalne, a tym, co „nienormalne” i stygmatyzo-

wane54. Nie można przy tym zapominać, że brzydota sama w sobie stanowi w średnio-
wiecznej świadomości czytelny znak zła i zepsucia. Dlatego też ani poeci włoscy, ani 

galicyjsko-portugalscy nie zawężają refleksji nad postacią starej kobiety tylko do opisu 

zewnętrznego, lecz są wyczuleni na aspekt moralny, w niektórych przypadkach poświę-
cając mu wiele miejsca.  

 Bardzo dobrze widać tę tendencję w utworze ***Covilheira velha, se voz fezesse 

[grande (e)scárnio] ***(Stara służąco, jeślibym [was wyśmiał]) Afonsa Anesa do Cotom, 
dla którego odzwierciedlenie charakteru bohaterki staje się kwestią priorytetową. 

W tekście wyszydza służącą w podeszłym wieku, przekonany o słuszności swego postę-

 
48 Alvar C., Alfonso X., Poeta profano. Temas poéticos. La corte poética del Rey, s. 10, [w:] Touber A. (red.), 

Le Rayonnement des troubadours: Actes du Colloque de l'Association Internationale d'Etudes Occitanes, 
Amsterdam, 16-18.10.1995, Editions Rodopi B.V., Amsterdam-Atlanta, GA 1998. 
49 Dąbrowski Sz.P., Zjawisko sodomii w polskiej poezji erotycznej XVIII wieku. Wstępne rozpoznanie 
problemu, Napis, 18, 2012, Uniwersytet Warszawski, s. 38-39. 
50 De Souza Silva W.F., Elementos de erotismo e sexualidade nas cantigas de escárnio e de maldizer galego-
portuguesas, praca magisterska, Universidade de São Paulo, São Paulo 2010, s. 93, https://teses.usp.br. Przy 
okazji warto poczynić spostrzeżenie, że motyw konia uwikłany w symbolikę seksualno-erotyczną jest obecny 
również we włoskiej poezji komiczno-realistycznej, np. w sonecie ***Quando ser Pepo vede alcuna potta 

(***Ledwie pan Pepo zobaczy dziewuchę) autorstwa Rustica di Filippo, w którym rozpustny bohater swym 
zachowaniem przypomina konia.  
51 Alvar C., dz. cyt., s. 10. 
52 Giuliani Barbosa Tavares V., dz. cyt., s. 91. 
53 Tamże. 
54 Orsanic L., Mujeres velludas. La imagen de la puella pilosa como signo de monstruosidad femenina en 
fuentes medievales y renacentistas, y su proyección en los siglos posteriores, Lemir, 19, 2015, s. 233-234. 
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powania (dereito faria, I, w. 2). Skarży się, że ona każdego dnia usiłowała wyrządzić 

mu zło (me buscades vós mal cada dia, I, w. 3), lecz jednocześnie nie kryje, że jest to 

wzajemna wrogość – wyznaje, że on również źle jej życzy (vos quer’eu gram mal de 
coraçom, IV, w. 21), i to od dnia swych narodzin (des que fui nado, IV, w. 23). Nie 

poprzestaje na gorzkiej krytyce swej nieprzyjaciółki, lecz przypisuje niecne intencje 

wielu sędziwym kobietom: mas som vel cent’as que m’andam buscando / mal quanto 

podem (II, w. 8-9), posądzając je dodatkowo o to, że sieją niezgodę poprzez knucie 
intryg (m’andam miscrando, II, w. 9). Jak stwierdza: nunca velha fududancua vi / que 

me nom buscasse mal, se podesse, I, w. 5-6 (nigdy nie widziałem starej rozpustnicy, / 

która nie chciałaby mi zaszkodzić, jeśliby mogła). Przykuwa uwagę obelżywy epitet 
velha fududancua, który pojawił się także u Alfonsa X, niemniej cantiga Afonsa Anesa 

do Cotom jest znacznie gwałtowniejsza, ponieważ, surowo ganiąc stare kobiety w ogóle, 

staje się utworem o wyraźnie mizoginicznym charakterze. Mężczyzna nawet prosi 
Boga, aby ten sprawił, że nie będzie miał nic wspólnego ze starymi rozpustnicami (por 

esto rog’eu de coraçom / a Deus que nunca meta se mal nom / antre mim e velhas 

fududancuas, II, w. 10-12). Mimo jego jawnej wrogości do kobiet, żadna nie wzbudza 

w nim silniejszej odrazy aniżeli służąca, której charakterystyka tworzy tematyczną oś 
utworu. Znakomicie pokazuje to ostatni wers stanowiący kulminację negatywnych 

emocji. Mężczyzna daje wówczas upust odczuwanej pogardzie i odrazie, zwracając się 

do swej nieprzyjaciółki w następujący sposób: a velha fududancua peideira (IV, w. 24). 
Przymiotnik peideira jest wyrazem pochodnym od rzeczownika peido, który wulgarnie 

określa czynność puszczania gazów. Jak widać, w wersie zamykającym cantigę nastę-

puje nagromadzenie pejoratywnych, obelżywych terminów, zgodnie z zasadą gradacji 

rosnącej, która była nieobca także włoskiej poezji komiczno-realistycznej i którą mieliśmy 
okazję zaobserwować w sonetach Burchiella. 

Zestawiwszy utwór Afonsa Anesa do Cotom z przywołanymi sonetami toskańskich 

poetów, dostrzeżemy także wiele innych frapujących zbieżności. Stara kobieta ukazana 
w wierszu jest potencjalnie niebezpieczna, ponieważ nieustannie uprzykrza życie innym, 

pragnąc działać na ich szkodę. Przypomina pod tym względem wrogo nastawione do 

otoczenia bohaterki Cecca Angiolieriego oraz Domenica di Giovanniego, o spojrzeniu 
pełnym jadu. Inne nasuwające się podobieństwo dotyczy brzydkiego zapachu, który 

wydziela starucha, a który łączy ją z kolei z odrażającą kobietą odmalowaną w sonecie 

***Dovunque vai, con teco porti il cesso (***Gdziekolwiek pójdziesz, niesiesz ze sobą 

odór55) Rustica di Filippo, jak również z tą przedstawioną w utworze ***Vecchia 
ritrosa, perfida e maligna (***Wroga, nikczemna i złośliwa starucho) Burchiella.  

3. Na antypodach poezji wysokiej 

Dotąd zajmowaliśmy się tekstami, które, mimo że wyłamywały się z kanonu lite-

ratury wysokiej pod względem tematyki i języka – nie wchodziły z nim w otwarty 
konflikt. Natomiast w tej części chcielibyśmy pokazać, że w korpusie włoskiej twór-

czości komiczno-realistycznej oraz poezji galicyjsko-portugalskiej można wyodrębnić 

utwory daleko bardziej polemiczne, ponieważ nawiązujące bezpośredni dialog z tradycją 
dworską56. W tym celu posłużymy się terminem kontrtekstu (le contre-texte), wprowa-

 
55 Zob. przypis 24. 
56 Ten problem w odniesieniu do poezji galicyjsko-portugalskiej zasygnalizował wcześniej José Luís 
Rodríguez w studium A mulher nos cancioneiros. Notas para um anti-retrato descortês, [w:] Marco A. (red.), 
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dzonym przez Pierre’a Beca57, który w niniejszej pracy odnosimy do utworów parodiu-

jących koncepcję miłości dworskiej i związany z nią model opisu kobiety. 

Francuski badacz definiuje kontrtekst jako tekst, który stoi w opozycji do tekstu 
dworskiego i którego wyróżnikiem jest komizm58. Aspekt satyryczny bądź czysto lu-

dyczny wynika z przejęcia przez kontrtekst elementów przynależnych do wysokiego 

rejestru59, które następnie zostają ukazane niejako w krzywym zwierciadle. Tym samym 

nie ulega wątpliwości, że parodia stanowi najbardziej produktywny mechanizm w usta-
nawianiu między dwoma tekstami dialogiczności, która jest główną cechą subwersyw-

nego tekstu60.  

Bardzo ciekawy przykład takiego utworu, zasługujący na uwagę, stanowi sonet 
***Guata, Manetto, quella scrignutuzza (***Spójrz, Manetto, na tamtą garbatą) Guida 

Cavalcantiego, który, choć zaliczany do mistrzów szkoły dolce stil novo kontynuującej 

tradycję dworską, sięga tym razem po rejestr komiczny. Podmiot liryczny pokazuje 
swojemu kompanowi zgarbioną starą kobietę i wyśmiewa ją ironicznym komentarzem: 

Guata (…) com’ è drittamente sfigurata, I, w. 3 (Spójrz (…), jak jest wspaniale 

wykrzywiona). Następnie w celu zwiększenia wydźwięku komicznego przedstawia hipo-

tetyczną sytuację, w której pewnego dnia owa staruszka pojawiłaby się w towarzystwie 
jakiejś pięknej, szlachetnej kobiety (apparisse di dìe accompagnata / d’alcuna bella 

donna gentiluzza, II, w. 7-8) będącej naturalnie jej przeciwieństwem. Jako że doskonałe 

kobiety były opiewane przez poetów „słodkiego nowego stylu”, w tym przez samego 
Cavalcantiego, mielibyśmy do czynienia nie tylko z parodią, lecz również z autopa-

rodią61. Mężczyzna twierdzi, że zobaczywszy tego rodzaju scenę, jego przyjaciel nie 

cierpiałby już tak z miłości ani nie doświadczał melancholii (né saresti angoscioso sì 

d’amore / né sì involto di malinconia, III, w. 10-11), co najwyżej umarłby ze śmiechu62 
(che tu non fossi a rischio de la morte / di tanto rider (…), IV, w. 12-13). Efekt 

komiczny wypływa tutaj niewątpliwie z odwrócenia tragicznej i poważnej sytuacji.  

Zestawienie dwóch kobiet na zasadzie kontrastu można postrzegać nie tylko jako 
środek służący intensyfikacji komizmu, lecz także jako nawiązanie do osobliwej metody 

leczenia choroby miłosnej (aegritudo amoris) w epoce średniowiecza, która polegała 

na przyglądaniu się przez chorego brzydkiej starej kobiecie63. 
Do tego sposobu terapii odwołuje się również inny utwór: ***Deh, guata, Ciampol, 

ben questa vecchiuzza (***Och, przypatrz się, Ciampol, dobrze tej starusze)64, który 

przypisywano niegdyś Angiolieriemu, lecz obecnie przeważa opinia, że jego autorem 

jest Nicola Muscia. Sonet stanowi imitację dzieła Cavalcantiego, na co wskazują podo-

 
Simpósio Internacional Muller e Cultura (Compostela, 27-29.02.1992), Universidade de Santiago de 
Compostela, Santiago de Compostela 1993, s. 43-67, które wykorzystujemy jako punkt odniesienia.  
57 Bec P., Burlesque et obscénité chez les troubadours : le contre-texte au moyen âge, Stock, Paris 1984. 
58 Brusegan R., Pierre Bec. – Burlesque et obscénité chez les troubadours. Le contre-texte au moyen âge, 
Cahiers de Civilisation Médiévale, 129, 1990, s. 68.  
59 Tamże. 
60 „La parodie représente le mécanisme le plus productif dans l’établissement du dialogisme entre les deux 

textes, qui est le trait principal du texte subversif”.  
61 Bettella P., The ugly woman…, s. 32; Cavalcanti G., Rime. Con le rime di Iacopo Cavalcanti; De Robertis 
D. (red.), Ledizioni, Milano 2012, komentarz De Robertisa do utworu, s. 206. 
62 Motyw śmierci ze śmiechu jest typowy dla poezji niskiej. 
63 Holmes O., Dante's two beloveds. Ethics and erotics in the Divine Comedy, Yale University Press, New 
Haven, Connecticut 2008, s. 66; Bettella P., The ugly woman…, s. 39. 
64 Bettella P., The ugly woman…, s. 39. 
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bieństwo sytuacji lirycznej (dwóch mężczyzn obserwujących starą, brzydką kobietę), 

topos aegritudo amoris (towarzysz podmiotu lirycznego doświadcza miłosnej udręki) 

oraz sama struktura tekstu. Trzeba bowiem zasygnalizować, że wiersz – analogicznie 
jak ***Guata, Manetto, quella scrignutuzza (***Spójrz, Manetto, na tamtą garbatą) – 

przybiera formę rozbudowanej apostrofy skierowanej do nieszczęśliwie zakochanego 

przyjaciela. Poeta powiela też pewne sformułowania obecne u Guida, np. używa 

wyrażenia e quel, che par, I, w. 3 (i to, jaka się wydaje) oraz słowa come („jak”), które 
w sześciu wersach pojawia się cztery razy, dokładnie tak jak w naśladowanym tekście65. 

Ponadto przejmuje rym -uzza, który przez swe ostre brzmienie66 stoi w opozycji do 

„słodyczy stylistycznej” postulowanej przez autorów dolce stil novo. Również kobieta 
nabiera cech, które czynią jej postać wstrętną, a jednocześnie groteskową. Wydziela 

ona brzydki zapach (coralmente viene ‘n puzza, I, w. 4), zgrzyta zębami (digrigna la 

boccuzza, II, w. 8), a jej szpetota oraz naśladowanie zachowania młodej, pięknej 
kobiety przywodzą na myśl małpę (sembra una bertuzza / del viso e de le spalle e di 

fattezza, II, w. 5-6)67. Mogłaby uleczyć chorego na miłość z gniewu, niepokoju i udręki, 

czyli psychicznych symptomów aegritudo amoris (Ché non dovresti sì forte sentire / 

d’ira, d’angoscia, d’affanno o d’amore, III, w. 9-10), ponieważ sam jej wygląd nieomal 
zabija „duszki miłosne” w sercu zakochanego (veggendo lei, che fa meravigliarti / sì, 

che per poço non ti fa perire / gli spiriti amorosi ne lo core, IV, w. 12-14). Domenico 

De Robertis dostrzega w tym miejscu analogię, która zachodzi między śmiercią spiriti 
amorosi u Musci a śmiercią ze śmiechu w utworze Cavalcantiego68. Nie ulega wątpli-

wości, że przytoczony fragment wzmaga efekt komiczny, ponieważ można go odczytać 

jako parodię języka poetów dolce stil novo, u których termin spirito amoroso oznaczał 

zdolność Amora do wzbudzenia uczucia miłości69.  
Po motyw starej kobiety w celu sparodiowania dworskiego dyskursu miłosnego 

sięgali również twórcy galicyjsko-portugalscy. Jako wzorcowy przykład może posłużyć 

cantiga de escárnio ***Ai dona fea, fostes-vos queixar (***Och, brzydka pani, narze-
kałaś), której autorem jest João Garcia de Guilhade. Poeta zwraca się do kobiety, która 

żaliła się, że nigdy nie opiewał jej w swych dziełach. Teraz zapewnia, że pragnie 

zrekompensować damie wcześniejszy brak zainteresowania, lecz, jak się przekonamy, 
uczyni to w nader przewrotny i złośliwy sposób. Mianowicie obiecuje wygłosić po-

chwałę pod jej adresem tylko po to, by ostatecznie poprzestać na wątpliwym komple-

mencie: dona fea, velha e sandia70! (brzydka, stara i szalona pani!), który powraca 

w ostatnim wersie każdej strofy niczym jednowersowy refren. Zauważmy, że – 

 
65 Cavalcanti G., dz. cyt., s. 206, komentarz D. De Robertisa. 
66 Alfonzetti G., Spampinato Beretta M., dz. cyt., s. 9. Dodajmy jako ciekawostkę, że termin rime aspre 
(rithimorum asperitas) pojawia się już w traktacie o języku De vulgari eloquentia napisanym przez Dantego 
(Zob. De vulgari eloquentia, Księga II, Rozdział XIII, 13).  
67 Bettella P., The ugly woman…, s. 39. 
68 Cavalcanti G., dz. cyt., s. 206, komentarz D. De Robertisa. 
69 Blanco Valdés C.F., El amor en el dolce stil novo. Fenomenología: teoría y práctica, Servicio de 
Publicación e Intercambio Científico, Santiago de Compostela 1996, s. 160. 
70 Przymiotnik „sandia” komentatorzy wyjaśniali w tym kontekście jako „szalona”, lecz warto nadmienić, że 
glosariusz świeckiej poezji średniowiecznej w języku galicyjsko-portugalskim (Glosario da poesía medieval 
profana galego-portuguesa) tłumaczy to słowo jako „louca, insensata, necia”, tzn. „szalona, bezmyślna, głupia”. 
Zob. Universo Cantigas. Edición crítica da poesía medieval galego-portuguesa, https://www.universocantigas. 
gal/glosario/termo/3068?resaltar=sandia [data dostępu: 7.11.2021]. 
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zgodnie z zasadą postulowaną przez średniowieczne poetyki71 – trubadur w tej krótkiej 

charakterystyce płynnie przechodzi od opisu zewnętrznego do opisu wewnętrznego 

(descriptio interioris). Ponadto parodiuje z premedytacją wyidealizowany wizerunek 
damy typowy dla poezji dworskiej. W kontekście analizowanego utworu można wręcz 

mówić o autoparodii – jak w przypadku Cavalcantiego – gdyż João Garcia de Guilhade 

zalicza się jednocześnie do najwybitniejszych przedstawicieli poezji dworskiej72. Jako 

że krytyka kobiety, sprowadzona do trzech wartościujących negatywnie przymiotni-
ków, przybiera postać ironicznego komplementu, w tekście następuje intrygujący splot 

laudatio i vituperatio. Terminy związane z pochwałą powtarzają się aż dziewięć razy, 

co potęguje efekt humorystyczny, jednoznacznie wskazując na przyświecającą autorowi 
intencję satyryczną. Wśród istotnych określeń przejętych z rejestru poezji wysokiej 

wypada ponadto wymienić wyraz dona, którym w celach komicznych posłużył się 

również, jak widzieliśmy, Alfons X w ***Achei Sanch[a] Anes encavalgada 
(***Jechała Sanch[a] Anes konno)73. 

Ten termin wykorzystał też Pedro Amigo de Sevilha w wierszu ***Meus amigos, 

tam desaventurado (***Moi przyjaciele, tak nieszczęśliwym), w którym przedmiotem 

parodii uczynił nie tylko postać kobiety, lecz także samą miłość dworską (fin’amors). 
W apostrofie do przyjaciół, otwierającej cantigę de escárnio, zwierza się ze swych 

trosk, o które obwinia Stwórcę, mówiąc: tak nieszczęśliwym / uczynił mnie Bóg (tam 

desaventurado / me fez Deus, I, w. 1-2). Nieszczęście poety jest spowodowane wielką 
miłością, którą żywi on do kobiety tak brzydkiej i starej, jakiej nigdy wcześniej nie 

widział (ũa dona [mi] fez querer gram bem, / fea e velha, nunca eu vi tanto, I, w. 4-6). 

Na widok jej starego i pomarszczonego oblicza wręcz umiera z miłości (jasc'eu 

morrendo d'amor, e sem falha, / polo seu rostro velh'e enrugado, II, w. 13-14) i traci 
rozum (perca meu sem, II, w. 9). Mamy tu niezaprzeczalnie do czynienia z parody-

styczną realizacją dwóch motywów współtworzących topos aegritudo amoris i powszech-

nie eksploatowanych w poezji dworskiej, tzn. śmiercią z miłości oraz utratą rozsądku – 
bądź nawet szaleństwem – z powodu niezaspokojonego pragnienia. Co gorsza – 

ukochana trubadura okazuje się kobietą o złych obyczajach. Dobitnie na to wskazuje 

jeden z najbardziej obraźliwych terminów odnotowanych w korpusie poezji galicyjsko-
portugalskiej: dona puta (I, w. 6), który w wulgarny sposób określa prostytutkę.  

Aby uzyskać pełniejszy obraz interesującego nas zagadnienia, warto przywołać 

inny pokrewny tematycznie utwór, który podejmuje dialog z tradycją dworską: ***Ũa 

donzela coitado [d’amor] (***Dama cierpiąca [z miłości]) Pera Viviãesa. Analogicznie 
jak Pedro Amigo de Sevilha, poeta udaje, że cierpi z miłości i jako zakochany pragnie 

mówić o urodzie swej damy (en sas feituras falar / quero eu, come namorado, I, w. 3-4). 

Z tego powodu kreśli karykaturalny, obfitujący w detale portret ukochanej, konstru-

 
71 Rodríguez J.L., dz. cyt., s. 50. 
72 Uchodzi nie tylko za jednego z najbardziej oryginalnych i płodnych trubadurów tworzących w języku 
galicyjsko-portugalskim, lecz dodatkowo uważa się go za poetę, który wprowadził do poezji portugalskiej 

motyw zielonych oczu damy, chętnie podejmowany przez kolejne pokolenia artystów. Zob. Amparo Tavares 
Maleval M., Apresentação. Uma raridade na estante medieval, s. 7, [w:] Nobiling O., Frateschi Vieira Y. 
(red.), As cantigas de D. Joan Garcia de Guilhade e estudos dispersos, EdUFF, Niterói 2007. 
73 Dla jasności chcielibyśmy zaznaczyć, że ta cantiga została sklasyfikowana przez J.L. Rodrígueza jako 
kontrtekst ze względu na wyłaniający się z niej parodystyczny wizerunek damy. Nam jednak zależało na na-
świetleniu pewnych podobieństw między utworem Alfonsa X a sonetami Burchiella, dlatego nie wpisaliśmy 
go w tę kategorię, ale przeanalizowaliśmy w pierwszej części pracy. 
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ując go w formie enumeratio, zgodnie z zaleceniami ówczesnych poetyk74. Za pomocą 

rozmaitych epitetów i porównań sławi jej oblicze spiczaste jak u fretki (rostr’agudo 

come foron, I, w. 5), brodę (barva, I, w. 6), duży i nadęty brzuch (o ventre grand’e 
inchado, I, w. 7), gęste, duże i bardzo krzaczaste brwi, zachodzące na oczy (sobra-

cenlhas mesturadas, / grandes e mui cabeludas, sobre-los olhos merjudas, II, w. 8-10), 

obwisłe i bardzo duże piersi (as tetas pendoradas / e mui grandes, II, w. 11-12), pomarsz-

czoną głowę (A testa ten enrugada, III, w. 15), wklęsłe oczy (os olhos encovados, III, 
w. 16) i zęby pomalowane jak kości do gry (dentes pintos come dados, III, w. 17), tzn. 

z widocznymi oznakami próchnicy75. Charakteryzowana kobieta jest stara i zanied-

bana, a jej ciało zostaje przedstawione jako nieforemne – a przez to groteskowe – na co 
wskazuje m.in. nacisk kładziony w opisie na przymiotnik grande („duży”). Ponadto 

możemy się domyślać, że bohaterka utworu wydziela przykry zapach, ponieważ fretka, 

do której trubadur porównuje jej twarz, należy do zwierząt znanych ze swej nie-
przyjemnej woni. Parodystyczny wydźwięk wiersza wzmacnia wykorzystanie słow-

nictwa zapożyczonego z liryki miłosnej: donzela, coitado, namorado, jak również 

humorystyczne użycie motywu literatury dworskiej (tj. damy jako dzieła Boga), który 

wieńczy cantigę: Atal a fez Nostro Senhor (III, w. 19). Poeta żartobliwie konstatuje, że 
jest to dzieło wyjątkowo nieudane (mui sen doair’e e sen sabor; des i mui pobr’e forçada, 

III, w. 20-21), jakby jeszcze mocniej chciał zaznaczyć, że ukazana przez niego postać 

stanowi całkowite zaprzeczenie kanonu kobiecego piękna. 

4. Podsumowanie 

W świetle przywołanych utworów można sformułować wniosek, że topos vitupe-

ratio vetulae w toskańskiej poezji komiczno-realistycznej stanowi mniej lub bardziej 

wyraźną parodię literatury wysokiej, lecz w większości przeanalizowanych dzieł 

negatywny obraz kobiet jest zarysowany nieco łagodniej niż w tekstach galicyjsko-
portugalskich. Przyczyniają się do tego niewątpliwie liczne elementy humorystyczne 

w opisie ich wyglądu i charakteru oraz pewnego rodzaju subtelność włoskich autorów, 

którzy nie wymieniają imion opisywanych staruszek, w przeciwieństwie do twórców 
cantigas de maldizer, osiągających w ten sposób większy realizm przedstawień76. 

Należy też dodać, że w przypadku wybranego korpusu galicyjsko-portugalskiego wiele 

tekstów ma bardziej prześmiewczy i złośliwy ton, który nadaje im zdecydowanie 
mizoginiczny charakter. 

Natomiast istotnym aspektem zbliżającym twórców obu tradycji jest to, że odmalo-

wują oni antypatyczne wizerunki bohaterek wierszy, by w konsekwencji ukazać je jako 

przeciwieństwo kobiet mogących stanowić przedmiot męskich pragnień77. Z tego 
 

74 Henry N., Les effets de la parodie dans un sonnet comico-réaliste de Rustico di Filippo, Chroniques 
Italiennes, 15, 1988, s. 11. 
75 Rodríguez J.L., A mulher nos cancioneiros. Notas para um anti-retrato descortês, s. 56, [w:] Marco A. 
(red.), Simpósio Internacional Muller e Cultura (Compostela, 27-29.02.1992), Universidade de Santiago de 
Compostela, Santiago de Compostela 1993. 
76 Ze względu na wagę tego argumentu uważamy za istotne, by wskazać kilka innych cantigas de maldizer, 
w których ostrze krytyki zostaje wymierzone w stare kobiety: ***Elvir', a capa velha dest'aqui Pedra Amigo 
de Sevilha (bohaterka wiersza to soldadeira Elvira) czy też ***Maria Leve, u se maenfestava, której autorem 
jest João Vasques de Talaveira (przedmiotem satyry staje się w tym przypadku Maria Leve). 
77 Gęsicka A., La vieille femme aux yeux des poètes au bas Moyen Age : vision d'Eustache Deschamps et de 
François Villon, s. 141, [w:] Mane P. (red.), La femme dans la société médiévale et moderne (actes du 
colloque de Nieborów 6-8.06.2002), Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2005. 
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powodu wzbogacają teksty o odpychające szczegóły dotyczące ich fizjonomii. Wśród 

interesujących zabiegów, które stosują, należy wymienić opisywanie nie tylko części 

kobiecego ciała obecnych w literaturze wysokiej (twarz i jej elementy), lecz również 
obszarów, które w oficjalnej tradycji należały do tematów tabu (brzuch, organy seksu-

alne), w wyniku czego były pomijane milczeniem. Co ciekawe, zarówno poeci toskańscy, 

jak i galicyjsko-portugalscy wspominają o stanie uzębienia starych kobiet, ich ogólnym 

zaniedbaniu oraz przykrym zapachu, jaki wydzielają z tego powodu. Wśród wspólnych 
motywów należy wymienić także obraz brodatej kobiety, która przez ów typowo męski 

rys wyglądu nabiera cech karykaturalnych. 

Autorzy, zafascynowani brzydotą cielesną i moralną, w swych artystycznych eksplo-
racjach sięgają do dzieł pisarzy starożytnych, bestiariuszy, czerpią z obiegowych poglą-

dów i życia codziennego. Przypisują starym kobietom rozwiązłość, złe obyczaje i intencje, 

ukazują je niejednokrotnie jako prostytutki. Dodatkowo w średniowiecznej poezji 
włoskiej występują motywy strażniczki, stręczycielki i czarownicy. Nie zaobserwowa-

liśmy ich w przeanalizowanych utworach galicyjsko-portugalskich, lecz problem wy-

maga zbadania w szerszej perspektywie, której przyjęcie – ze względu na rozpiętość 

korpusu poezji galicyjsko-portugalskiej i wynikające z niej bogactwo materiału badaw-
czego – nie było tu możliwe. Dlatego też na razie pozostawiamy tę kwestię otwartą.  

Natomiast z pełnym przekonaniem możemy stwierdzić, że przedstawiciele obu 

literatur w zbliżony sposób posługują się językiem poetyckim. Sięgają po elementy 
groteski, wartościujące negatywnie epitety, hiperbole, porównania o zabarwieniu komicz-

nym bądź deprecjonujące porównania do zwierząt, które mają za zadanie wyekspo-

nować negatywne cechy opisywanych bohaterek. Wykorzystują ponadto apostrofy do 

starych kobiet (będących przedmiotem krytyki), które nadają wierszom ton osobistej 
inwektywy. Nie stronią również od obelżywych i wulgarnych określeń, wprowadzanych 

często zgodnie z zasadą gradacji rosnącej, w wyniku której na końcu utworów (bądź 

poszczególnych strof) następuje kumulacja obelg – ten chwyt retoryczny wzmacnia 
satyryczną wymowę tekstów. Niekiedy obraźliwe słownictwo tworzy dysonans styli-

styczny z terminami zapożyczonymi z poezji dworskiej. Mieliśmy okazję zaobserwo-

wać ów rozdźwięk w grupie tekstów, które wchodzą w bezpośrednią polemikę z wizją 
kobiety i miłości w literaturze wysokiej. Omawiany zabieg intensyfikuje efekt komiczny 

i w wielu przypadkach przekształca dzieła w autoparodie. Twórczość niektórych autorów 

kontrtekstów (takich jak Cavalcanti, Alfons X, João Garcia de Guilhade, Pedro Amigo 

de Sevilha czy Pero Viviães) może być bowiem rozpatrywana w dwóch płaszczyznach 
znaczeniowych: poezji satyrycznej oraz poezji wysokiej, konkretnie miłosnej liryki 

dworskiej. Są to więc twórcy doskonale świadomi konwencji, którą parodiują. Warto 

poczynić spostrzeżenie, że w celach komicznych przejmują nie tylko wybrane terminy 
z rejestru wysokiego i sytuację liryczną (zakochany mężczyzna opiewający przymioty 

swej wybranki), lecz także same formy literackiej wypowiedzi, tj. sonet i cantigę. 

Trzeba jednak zaznaczyć, że gatunek uprawiany przez poetów galicyjsko-portugal-
skich, którzy parodiują tradycję dworską, jest określany jako cantiga de escárnio bądź 

cantiga de maldizer, co przeciwstawia tego typu utwory gatunkom poezji wysokiej 

takim jak cantiga de amor i cantiga de amigo.  

Przeprowadzona analiza porównawcza wybranych dzieł z korpusu włoskiej poezji 
komiczno-realistycznej oraz literatury galicyjsko-portugalskiej była zasadna nie tylko 

z uwagi na wiele podobieństw, które zaobserwowaliśmy między obiema tradycjami, lecz 



 
Aleksandra Urbaniak 

 

58 
 

również dlatego, że nie można wykluczyć możliwości ich bezpośredniego kontaktu. 

Mogło do niego dojść w następstwie misji dyplomatycznej pisarza Brunetta Latiniego – 

przyjaciela Rustica di Filippo – u Alfonsa X w 1260 roku78. Niemniej na chwilę obecną, 
z braku konkretnych dowodów, należy założyć, że analogie na poziomie niektórych 

motywów oraz elementów języka poetyckiego wynikają ze wspólnego dziedzictwa 

kulturowego. 
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Vituperatio vetulae. Kobieca starość jako przedmiot refleksji w średniowiecznej 

poezji włoskiej oraz galicyjsko-portugalskiej 

Streszczenie  
Celem artykułu była analiza sposobów aktualizacji toposu vituperatio vetulae we włoskiej literaturze 
komiczno-realistycznej oraz poezji galicyjsko-portugalskiej, jak również próba określenia funkcji i spe-
cyfiki negatywnych przedstawień kobiet w tych tradycjach. W perspektywie porównawczej zostały zbadane 
wizerunki starych kobiet wyłaniające się z wybranych sonetów autorów toskańskich (Cecca Angiolieriego, 
Rustica di Filippo, Burchiella, Guida Cavalcantiego i Nicoli Musci) oraz cantigas twórców galicyjsko-
portugalskich takich jak João Garcia de Guilhade, Pedro Amigo de Sevilha, João Baveca, Afonso Anes do 
Cotom, Pero Viviães i król Alfons X Mądry. Wyselekcjonowane teksty podzielono na dwie grupy, obrawszy 
za kryterium stopień, w jakim wchodzą one w dialog z niektórymi gatunkami poezji wysokiej. W pierwszej 

kategorii znalazły się utwory polemiczne ze względu na temat kobiecej starości oraz język, natomiast do 
drugiej zaliczono – wykorzystując termin „kontrtekstu” (le contre-texte) Pierre’a Beca – teksty, które można 
uznać za bezpośrednią parodię paradygmatu miłości dworskiej oraz związanego z nim modelu opisu damy. 
W wyniku przeprowadzonej analizy naświetlono zbieżności tekstów włoskich i galicyjsko-portugalskich 
na poziomie motywów oraz środków wyrazu. Ponadto zasygnalizowano pewne różnice między obiema 
literaturami w spojrzeniu na kobiecą starość. Do najważniejszych należy większa subtelność autorów 
toskańskich, którzy nie wymieniają wyśmiewanych kobiet z imienia oraz sięgają po liczne elementy 
komiczne w opisie ich wizerunków. Z tego powodu w większości przypadków utwory włoskie posiadają 

nieco łagodniejszą wymowę niż satyry galicyjsko-portugalskie o wyraźnie mizoginicznym charakterze. 
Słowa kluczowe: cantigas de escárnio e maldizer, parodia, poezja komiczno-realistyczna, satyra, vitupe-
ratio vetulae 
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Dorota Kamińska-Jones1 

Kobieca skóra w tradycyjnej kosmetologii indyjskiej 

1. Wstęp 

Skóra jako największy narząd ludzkiego ciała zajmuje bardzo ważne miejsce w ko-

smetologii, a ta z kolei odgrywa dużą rolę w życiu kobiet według tradycji indyjskiej. 

Tradycyjna kosmetologia indyjska jest tematem niezwykle złożonym, o długiej i barwnej 
historii. Kosmetyki, makijaż, upiększanie i pielęgnacja skóry oraz stosowanie wonności 

stanowiły zawsze istotne elementy życia kobiet. W Indiach bardzo dużą wagę przy-

wiązywano do urody, higieny i odpowiedniej dbałości o skórę. Oprócz tych aspektów – 

wiele z elementów kosmetologii miało znaczenie rytualne, duchowe i magiczne. Infor-
macji na ten temat dostarcza literatura, wykopaliska archeologiczne i dzieła sztuki, a także 

tradycja przekazywana ustnie z pokolenia na pokolenia, głównie w linii żeńskiej. Bardzo 

ważną grupę, jeśli chodzi o skórę, jej budowę, fizjologię i pielęgnację, stanowią teksty 
medyczne Ajurwedy. W skład kolejnej grupy wchodzą dzieła literackie zajmujące się 

właściwym wypełnianiem celów życiowych. Dużo informacji istotnych dla zrozumienia 

kontekstu kulturowego dostarcza również literatura piękna, a szczególnie poezja późnego 

średniowiecza (Riti Kal, poł. XVII–poł. XIX w.). Z dzieł sztuki bardzo ważne są przed-
stawienia rzeźbiarskie, płaskorzeźby oraz miniatury, przede wszystkim radźpuckie 

z Radźasthanu i terenów górskich (pahari). Tradycja ustna jest bardzo zróżnicowana, 

szczególnie ze względu na region. Co jednak ciekawe, wiele elementów jest wspólnych 
dla znacznej większości (np. kropka między brwiami – bindi).  

2. Skóra w Ajurwedzie  

Skóra, jako największy organ ciała, odgrywa dużą rolę w Ajurwedzie. Według mędrca 

Ćaraki, autora jednego z kluczowych tekstów ajurwedyjskich – Ćarakasamhity, skóra 
(twak) posiada sześć głównych warstw. Natomiast Suśruta, autor niezwykle ważnego 

ajurwedyjskiego kompendium „Suśrutasamhita”, wydziela ich siedem2. 

Awabhasini – najbardziej zewnętrzna, odzwierciedla stan tkanki rasa – czyli osocza 

i limfy, jest niczym lustro – widoczny jest na niej stan całego organizmu oraz aura 
duchowa człowieka, nie ma własnej barwy, a zależy od pozostałych warstw, jej stan 

poprawiają regularne masaże oraz nawilżanie (od wewnątrz i z zewnątrz). 

 
1 dorkam@umk.pl, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Sztuk Pięknych, Katedra Historii Sztuki Nowo-
czesnej i Pozaeuropejskiej. 
2 An english translation of the Sushruta Samhita, based on original sanskrit text. With a full and compre-

hensive introduction, translation of different readings, notes, comperative views, index, glossary and plates, 
vol. II, Kaviraj Kunja Lal Bhishagratna (red.), Published by the Author, 1911, Calcutta, s. 144-145; Ayurvedic 
cosmetology. A comprehensive course on Ayurveda, Jiva Ayurveda, 2018-1019 (niepublikowany maszynopis), 
s. 43-44; Balkrishna A., Telles S., Gupta R.K., The anatomy of the skin. Concepts from Ayurveda and 
computational modelling, Indian Journal of Clinical Anatomy and Physiology, 5(1), January-March 2018, 
s. 144-147; Meulenbeld Gerrit J., A history of indian medical literature, 1, E. Forsten, Groningen, The 
Netherlands 1999, s. 44. 
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Lohita – wspiera zewnętrzną warstwę, odzwierciedla stan rakta dhatu, czyli krwi, 

jest koloru stopionego żelaza; jeśli w krwi znajdują się toksyny, to wpływają na jej 

wygląd, a także na wrażliwość na słońce.  
Śweta – warstwa biała, zapewnia równowagę kolorystyczną skórze, rozjaśnia 

ciemniejsze warstwy leżące poniżej. 

Tamra – odżywia wyżej położne warstwy, wspiera system immunologiczny oraz 

funkcję skóry jako bariery ochronnej; infekcje skóry tutaj (w niej) się manifestują, jest 
koloru miedzianego. 

Wedini – odpowiedzialna za zmysłową funkcję skóry (uczucie bólu), łączy skórę 

z resztą ciała na poziomie zmysłowym. 
Rohini – warstwa, która wspiera procesy zdrowienia i regeneracji, zaburzenia w jej 

funkcji prowadzą do problemów z gojeniem się ran; wspomaga ją właściwe odżywienie 

organizmu, czyli odpowiednia dieta. 
Mamsadhara – najbardziej wewnętrzna warstwa, podstawa dla pozostałych, dzięki 

niej skóra wygląda młodo, produkty anti-aging działają właśnie na jej struktury.  

Ajurweda określa wiele czynników determinujących zdrowie skóry. Przede wszyst-

kim wszystkie główne bioenergie – dosze muszą być w równowadze. I tak kapha 
(Woda i Ziemia) zapewnia optymalne nawilżenie, pitta (Ogień i Woda) – odpowiedni 

poziom hormonów oraz przemiany metaboliczne, wata (Powietrze i Eter) – właściwe 

krążenie krwi i dostarczanie substancji odżywczych. Tkankami (dhatu) odpowiedzial-
nymi za stan skóry są: limfa (rasa), krew (rakta) i mięśnie (mamsa).  

Kiedy rasa dhatu jest w pełni dojrzała i ma wyższą jakość, nazywa się ją rasa sara. 

Osoba z taką rasą ma piękną, miękką i gładką skórę o jednolitym kolorycie, bez 

pieprzyków i wyprysków, a włosy miękkie i falowane. 
Kiedy rakta dhatu jest optymalna, nazywa się to rakta sara. Osoba z taką raktą ma 

zdrową cerę i ciepłą, delikatną skórę, z różowymi policzkami, czerwonymi ustami 

i błyszczącymi oczami. Ma także różowe paznokcie, dłonie i stopy.  
Stan mięśni jest dla skóry szczególnie istotny, ponieważ sama w sobie stanowi ona 

produkt tkanki mamsa. Skóra oraz powięzi i ścięgna stanowią korzenie dla kanałów 

przenoszących składniki odżywcze dla tkanki mięśniowej (mamsa waha srota) – ich 
pasażem jest cały układ mięśniowy, natomiast otwarcie stanowią pory skóry. Jak 

wcześniej wspomniano, naskórek jest spokrewniony z rasa dhatu, skóra właściwa – 

z rakta dhatu, natomiast trzecia warstwa skóry jest szczególnie związana z mamsa 

dhatu. Tak więc istnieje funkcjonalna integralność tych warstw skóry z mamsą. Z tego 
też powodu, masowanie skóry ma tak duże znaczenie dla rozluźnienia mięśni – i odwrot-

nie – spięte mięśnie powodują napięcia skóry i wpływają bezpośrednio na jej wygląd3.  

Skóra jest też siedzibą pitty bhradźaka, która jest odpowiedzialna za metabolizm 
skóry i regulację temperatury ciała, zapewnia jej ciepło, odpowiednią karnację i zdrowy 

blask. Kiedy nakłada się jakąś substancję na skórę, wówczas znajdujący się w niej ogień 

trawienny – agni bhradźaka ją wchłania i przyswaja, a zaburzenia w jej funkcjonowaniu 
mogą powodować choroby skóry, takie jak egzema, zapalenie skóry, trądzik i utratę 

zmysłu dotyku, mrowienie oraz drętwienie. Skóra jest więc bramą, drzwiami, które są 

funkcjonalne dzięki pittcie bhradźaka. Kolor skóry i oczu zależy natomiast od 

randźaka pitty, której siedzibą jest wątroba, śledziona i żołądek.  
 

3 Lad V., Textbook of Ayurveda. Fundamental principles of Ayurveda, t. 1, Ayurvedic Press, Albuquerque 
2001, s. 190.  
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Według Ajurwedy skóra jest organem zmysłu dotyku, który z kolei jest elementem 

powietrza (waju). Organem działania związanym ze zmysłem dotyku jest ręka. Skóra 

dłoni jest szczególnie wrażliwa, a ręka jest odpowiedzialna za czynności związane z trzy-
maniem, dawaniem i otrzymywaniem. Zdrowie zmysłów jest według Ajurwedy bardzo 

ważne, ponieważ stanowią one pomost pomiędzy światem fizycznym a umysłem. 

Uważa się, że zmysły powstały właśnie dla duszy, a są materialne, ponieważ powstały 

z pięciu podstawowych elementów w celu poznawania materii. Ciało postrzegane jest 
jako dom duszy, a zmysły jako jego okna. Zmysły więc pozwalają duszy spełnić cel jej 

ziemskiej egzystencji. Należy właściwie z nich korzystać, używanie ich bowiem tylko 

w celach materialnych prowadzi do zaburzeń organizmu. Mózg jest natomiast 
dowódcą zmysłów – porównuje się go do woźnicy, który powozi dziesięcioma końmi 

(zmysłami). Tak więc jeśli człowiek umie kontrolować zmysły – umie także 

kontrolować umysł.  
Skóra jest połączona ze wszystkimi narządami wewnętrznymi, ich stan odbija się 

więc bezpośrednio na jej wyglądzie i kondycji. Dlatego czytanie ze stanu skóry stanowi 

jeden z elementów profesjonalnej diagnozy ajurwedyjskiej. Na skórze znajdują również 

wyraz emocje. Uważa się, że nierozwiązany gniew, strach i stres gromadzą się w tkance 
podskórnej. Kiedy osoba doświadcza złości, skóra staje się gorąca, zaczerwieniona, 

a oddychanie podskórne zostaje zatrzymane; kiedy natomiast przeżywa stres lub niepo-

kój – oddech jest ściśnięty i płytki, a skóra staje się blada. Połączenie między tą zewnętrzną 
manifestacją skóry a emocjami jest ustanawiane przez pranę – kosmiczną energię. 

Uważa się, że skóra oddycha praną. Znajdują się na niej punkty energetyczne – marma, 

przez które jest ona wdychana i wydychana. Punkty marmy postrzegane są więc jako 

mosty łączące ciało, umysł i duszę. Ajurweda wymienia ich 107, natomiast skórę, z racji 
tego, że jest organem zmysłu oraz łączy wszystkie istniejące punkty, uważa się za 108 

marmę4.  

Ajurweda rozróżnia trzy główne typy skóry, które związane są z konstytucją danej 
osoby (prakryti): wata, pitta i kapha. Niekiedy dodaje się jeszcze bardziej zróżnico-

wane podziały, uwzględniając typy dwudoszowe, a także typ trzydoszowy. Trzeba też 

pamiętać, że niezależnie od prakryti, skóra może wykazywać cechy innej doszy, gdyż 
jeśli któraś z nich ulegnie podwyższeniu w organizmie, to powłoka skórna zacznie 

wykazywać jej cechy, np. cera kapha na skutek podniesionej waty w organizmie może 

stać się przesuszona. 

Wata posiada skórę suchą, cienką, tkanka podskórna jest niewielkiej grubości. Poprzez 
takie cechy ma ona tendencję do wczesnego pojawiania się zmarszczek i starzenia. Mogą 

występować na niej nierówności pigmentacyjne, np. na obszarze stawów może mieć 

nieco ciemniejszy kolor.  
Skóra pitty jest ciepła i miękka, często pokryta piegami i pieprzykami. Jest ona 

wrażliwa, przeważnie mieszana, łatwo czerwieniejąca, podatna na trądzik, wysypki, 

siniaki i poparzenia słoneczne, zaburzenia pigmentacji oraz teleangiektazję. Pitta mają 
w sobie dużo wewnętrznego ognia i w związku z tym przejawiają wyraźną tendencję 

do pocenia się.  

 
4 Tamże; Lad V., Durve A., Marma points of Ayurveda. The energy pathways for healing body, mind and 
consciousness with a comparison to traditional chinese medicine, Ayurvedic Press, Albuquerque, 2016; Lad 
V., Frawley D., Ranade S., Ayurveda and marma therapy. Energy points in yogic healing, Lotus Press, Twin 
Lakes, Wisconsin 2003. 



 
Dorota Kamińska-Jones 

 

64 
 

Skóra kaphy jest gładka, miękka, wilgotna i raczej bez zmarszczek, Charakteryzuje 

się jasną, delikatną cerą, z tendencją do przetłuszczania. Często występują na niej roz-

szerzone pory, ma też tendencję do krostek i ropnych wyprysków. Posiada dość 
rozbudowaną tkankę tłuszczową, jest też dość gruba i zazwyczaj dobrze nawilżona. Te 

cechy sprawiają, że znacznie później pojawiają się na niej oznaki starzenia.  

Wata-pitta posiada skórę suchą, nieco wrażliwą, wata-kapha – skórę suchą, ale 

nieco grubszą. Pitta-wata to skóra wrażliwa, nieco odwodniona, pitta-kapha – wrażliwa, 
nieco tłusta, gruba. Kapha-pitta cechuje się cerą tłustą, nieco wrażliwą, kapha-wata – 

tłustą strefą T, a suchymi czołem i policzkami. Typ trzydoszowy natomiast (wata-pitta-

kapha) może mieć skórę suchą, wrażliwą lub też tłustą.  

3. Zasady kosmetologii ajurwedyjskiej 

Ajurweda przywiązuje bardzo dużą wagę do odpowiedniego dbania o siebie. Mędrzec 

Ćaraka uważa, że tak jak urzędnik dba o swoje obowiązki, a woźnica dba o to, by jego 

pojazd był w dobrym stanie, tak właśnie mądry człowiek powinien dbać o siebie (1, 5, 
108)5. Według Ajurwedy człowiek składa się z trzech głównych elementów: ciała, 

umysłu i duszy. Zatem – aby być zdrowym – należy odpowiednio pielęgnować i trak-

tować każdy z nich. Piękno jest więc odzwierciedleniem zdrowia całego organizmu na 

tych trzech podstawowych poziomach.  
Każdy człowiek jest inny, niepowtarzalny. Aby więc odpowiednio siebie traktować, 

należy się najpierw dobrze poznać – określić swoją wrodzoną konstytucję (prakryti), 

a w przypadku jakichś zaburzeń – określić na jakim one poziomie występują (wrakryti). 
Kiedy to już jest dokładnie ustalone, należy podjąć szeroko zakrojone działania na rzecz 

odpowiedniego życia, które jest podstawą zdrowia. W skład tych działań wchodzą przede 

wszystkim: rutyna dnia codziennego, odpowiednie dla konstytucji oraz pory roku i dnia 

pożywienie, które przyjmowane jest we właściwy sposób (w skupieniu, powoli, w odpo-
wiednim miejscu, w odpowiedniej atmosferze itp.), ćwiczenia fizyczne. Bardzo ważne 

jest dbanie o właściwy stan ognia trawiennego (on bowiem gwarantuje przyswajanie 

substancji odżywczych), o drożność kanałów, przez które przemieszczają się substancje. 
Należy również przykładać odpowiednią wagę do stanu umysłu. Według Ajurwedy, 

podobnie jak konstytucja cielesna, istnieje również konstytucja mentalna. W przeci-

wieństwie jednak do prakryti, nad nią można i należy pracować, dążąc do osiągnięcia 
jak najwyższego, sattwicznego stanu. Podobnie ważny jest trzeci wymiar człowieka – 

duchowy. Według Ajurwedy bardzo duże znaczenie dla pięknego wyglądu ma aura 

człowieka, która jest wynikiem rozwoju duchowego. Co więcej, znawcy na podstawie 

kondycji skóry oraz oczu oceniają właśnie jej stan. Kiedy cera jest lśniąca, a oczy 
jaśniejące – świadczy to o dobrej kondycji aury6. Tak więc, aby osiągnąć piękno, w tym 

piękną skórę – należy mieć zdrowe i zrównoważone te trzy filary człowieczeństwa. 

Niezwykle ważną koncepcją w kontekście kosmetologii jest ajurwedyjska definicja 
pożywienia. Zakłada ona, że wszystko, co dostaje się do organizmu za pomocą zmysłów, 

stanowi dla niego pożywienie. Skóra jest głównym miejscem występowania pitty 

bhradźaka. Pomaga ona w przetwarzaniu olejków, past i leków nakładanych zewnętrz-
nie na skórę. Wynika z tego bardzo ważne założenie, że na skórę można zaaplikować 

tylko to, co się nadaje do jedzenia. Wykluczone są więc wszystkie substancje, których 

 
5 Rajpoot G., Interpretation of the Charaka Samhita. Sutrasthan, tom 1a/10, Kindle Edition, 2016. 
6 Frawley D., Ayurvedic healing. A comprehensive guide, Lotus Press, Twin Lakes, Wisconsin 2001, s. 112.  
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nie można przyjąć również wewnętrznie. Z punktu widzenia fizjologii ma to swoje 

uzasadnienie, skóra bowiem obdarzona jest aktywnością enzymatyczną oraz posiada 

zdolności wchłaniania substancji. Posługując się terminologią Ajurwedy – skóra spożywa 
to, co się na nią nakłada. Założenie więc, że powinny być to produkty naturalne, jest 

oczywiste. Bardzo ważna jest również energia nakładanych substancji. Uważa się, że 

powstałe w laboratoriach specyfiki są „martwe” i nie ma w nich życiowej siły. Takową 

natomiast posiadają produkty naturalne i świeże. Trzeba też pamiętać, że nie można 
nakładać nic co emanuje negatywną energią, czyli powstałego w wyniku śmierci lub 

cierpienia (np. fragmentów zabitych lub poddanych cierpieniu zwierząt). 

Dbanie o skórę jest w Ajurwedzie bardzo ważne. Jak wcześniej wspomniano, jest 
ona organem zmysłu dotyku, a utrzymywanie w czystości i dobrej kondycji zmysłów 

jest kluczowe dla zdrowia fizycznego, psychicznego i duchowego. O zmysły, jako 

okna domu duszy, należy regularnie dbać. Skóra – jako największy organ ciała – jest 
niezwykle w Ajurwedzie istotna, uważa się bowiem, że umysł podróżuje przez całe 

ciało, a czyszczenie i odżywianie skóry stanowi również odżywianie umysłu. Tak więc 

odpowiednie dbanie o skórę jest również wyrazem troski o umysł i duszę. Kosmeto-

logia ajurwedyjska bierze więc pod uwagę nie tylko stan skóry, ale także wewnętrzne 
piękno. Uroda to więc według Ajurwedy stan zrównoważenia konstytucji zarówno 

fizycznej, jak i psychicznej, a także duchowej. 

4. Kąpiel  

Mycie ciała jest podstawowym zabiegiem higieniczno-kosmetycznym. W kulturze 
indyjskiej mycie ciała ma również znaczenie rytualne. Przed rozpoczęciem dnia, 

wejściem do kuchni, a tym bardziej do miejsca świętego (np. do domowej kapliczki), 

rozpoczęciem jakiegoś święta – wskazane jest umycie ciała. Tradycyjna kąpiel składała 

się z kilku podstawowych elementów: 1 – całościowe zanurzenie się w wodzie, 2 – 
płukanie ust, 3 – umycie stóp, 4 – nałożenie różnych substancji myjąco-odżywczych na 

ciało (np. jogurt, mleko, olej, miód), 5 – polanie całego ciała wodą, 6 – usuwanie 

resztek zanieczyszczeń z ciała, 7 – osuszenie. Ajurweda zaleca codzienny poranny 
prysznic jako obowiązkowy punkt rutyny dnia. Należy odpowiednio dobierać tempera-

turę wody do mycia ciała – głowa powinna być myta chłodniejszą, podczas gdy dolna 

część ciała – cieplejszą7. Ćaraka uważa, że  

regularne oczyszczanie stóp i otworów wydzielniczych organizmu wspomaga 

inteligencję, czystość i długą żywotność oraz eliminuje niekorzystne wpływy 

i zabrudzenia (1, 5, 98)8, a kąpiel oczyszcza, ma działanie afrodyzjakalne, 
wspo-maga życie, łagodzi zmęczenie, usuwa brud i pot, dodaje sił ciału, 

wspomaga odporność (1, 5, 94)9. 

Suśruta jest zdania, że kąpiel uspokaja zmysły, wzmacnia ogień trawienny i zwiększa 

energię; nadaje też ciału połysk i wywołuje poczucie szczęścia10. Podobnego zdania 

 
7 Wujastyk D., The roots of Āyurveda. Selections from sanskrit medical writings, Penguin, New York 2003, 
s. 258-259. 
8 Rajpoot G., dz. cyt. 
9 Tamże. 
10 Tamże. 
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jest mędrzec ajurwedyjski Wagbhata, który dodaje też, że kąpiel podnosi potencję, wi-

talność, usuwa swędzenie skóry, a także zdejmuje ciężar problemów11.  

Tradycyjna nauka o aranżowaniu przestrzeni – Wastu Śastra – przedstawia wiele 
zaleceń związanych z umiejscowieniem łazienki w domu. Uważa się, że najlepsze miejsce 

jest na wschodzie, aby podczas porannych ablucji napełnić się i oczyścić energią 

wschodzącego słońca12. Na co dzień preferowane jest mycie pod bieżącą wodą, a nie 

kąpiele. Kąpiel całego ciała w wannie postrzegana jest jako luksus. Zabiegi tego typu 
tradycyjnie odbywały osoby wysoko urodzone oraz księżniczki i królowe na dworach 

królewskich. Tradycyjnie też wiele osób uważa, że przebywanie w wodzie, do której 

uwalnia się brud z ciała, jest nie do przyjęcia. Większość łazienek indyjskich nie jest 
wyposażona w wanny, znacznie częściej jest to miejsce, w którym się myje pod bieżącą 

wodą.  

Do mycia ciała tradycyjnie używa się naturalnych składników. Uważa się, że pod-
czas mycia ciała dobrze jest poddać je lekkiemu peelingowi, aby zachować zdrową, 

lśniącą skórę. Bardzo dobre właściwości myjące posiada śirisza (waka, Albizia lebbeck), 

która jest popularna na południu Indii, w Kerali. Niewielką ilość proszku miesza się 

z wodą i rozprowadza na wilgotnym ciele. W analogiczny sposób stosuje się również 
sproszkowaną zieloną fasolkę mung (fasola złota, fasolka mung, Vigna radiata). Do 

mycia popularna jest również mąka z ciecierzycy, którą stosuje się samodzielnie bądź 

w połączeniu z innymi składniami. Bardzo typowe jest jej połączenie z kurkumą i mle-
kiem, które stosuje się nawet już u niemowląt. W tradycyjnych sklepach z przypra-

wami i naturalnymi składnikami, szczególnie na południu Indii, dostępne są proszki do 

mycia, które stanowią mieszankę rozmaitych ziół. Stosuje się je też w klinikach ajurwe-

dyjskich do mycia po zabiegach. Ich skład jest jednak często utrzymywany w tajemnicy 
i nie podaje się go na opakowaniu. Aby wzmocnić efekt peelingujący stosuje się rów-

nież specjalne przybory, np. szorstką gąbkę z wysuszonej trukwy (trukwa, gąbczak, Luffa). 

5. Odżywienie i masaż 

Masaż jest bardzo ważnym zabiegiem, zalecanym przez Ajurwedę do wykonywania 
codziennie. Ma on za zadanie odżywienie tkanek, pobudzenie krążenia, zapewnienie 

lepszego wchłaniania składników odżywczych. Mędrzec Ćaraka uważa, że kto regularnie 

poddaje się masażowi olejem, będzie miał ciało odporne na przypadkowe urazy czy 
wymagającą pracę. Po codziennym masażu ciało jest przyjemne w dotyku, szczuplejsze 

i mocniejsze, nabiera wdzięku i wolniej się starzeje (1, 5, 88-89)13. Masaż poprawia 

jędrność skóry: 

tak jak naczynie jest uszczelniane przez szczotkowanie olejem (…) tak skóra 

jest również ujędrniona, gdy jest pocierana i smarowana olejem. Masaż olejem 

nadaje ciału jędrność, miękkość skórze, likwiduje zaburzenia waty oraz wspo-

maga wytrzymałość podczas ćwiczeń i wysiłku (1, 5, 85-86)14. 

Szereg niezwykle pozytywnych właściwości posiada masaż stóp, który 

 
11 Wujastyk D., dz. cyt., s. 258. 
12 Bharadwaj M., India ’s beauty secrets. Natural solutions for body and soul, Kyle Cathie Limited, London 
2008. 
13 Rajpoot G. dz. cyt. 
14 Tamże. 



 
Kobieca skóra w tradycyjnej kosmetologii indyjskiej 

 

67 
 

(…) szybko łagodzi zmęczenie, drętwienie, szorstkość, sztywność i twardość. 

Dodatkowo dodaje miękkości, rozjaśnia oczy, zwiększa pewność siebie, solid-

ność i siłę stóp oraz łagodzi watę. Masując stopy olejem, zapobiegamy zwężaniu 
naczyń krwionośnych, pękaniu skóry, rwie kulszowej i skracaniu więzadeł  

(1, 5, 90-92)15. 

Uważa się również, że masaż, szczególnie wykonywany pod włos, wpływa zna-
cznie na relaksację mięśni, które, jak wspomniano, są jedną z najważniejszych tkanek 

odpowiedzialnych za stan skóry. Panuje przekonanie, że tak wykonany, przy użyciu 

odpowiedniego oleju (najlepiej sezamowego), wpływa tonizująco na centralny układ 
nerwowy, usuwa skutki negatywnych emocji i ma przez to duży potencjał relaksa-

cyjny. Regularny masaż zapewnia lśniącą, zdrową skórę16. 

Przed właściwym masażem, do którego zaleca się oleje, po umyciu ciała, ale 
jeszcze przed wysuszeniem, wykonuje się niekiedy dodatkowe zabiegi odżywcze. Do 

takich należy masaż ciała kawałkiem świeżego owocu. Poleca się w tym celu mango, 

ananas, papaję czy winogrona. Kiedy nie są dostępne, można zastąpić je pomarań-

czami, brzoskwiniami czy truskawkami. Skóra po takim masażu zyskuje odżywienie 
i blask. Po spłukaniu resztek owocu i soku oraz wysuszeniu skóry wykonuje się wła-

ściwy masaż olejowy (abhjanga). Oleje wybiera się w zależności od dominującej doszy, 

ale także pory roku. Dla waty polecane są oleje: sezamowy, migdałowy, oliwa z oliwek 
oraz masło klarowane; dla pitty: olej kokosowy, słonecznikowy, krokoszowy i masło 

klarowane; dla kaphy: olej gorczycowy, krokoszowy, morelowy, sezamowy (w małych 

ilościach). W okresie szczególnie gorącym zalecany jest olej kokosowy dla wszystkich 
dosz – z uwagi na jego właściwości chłodzące. Należy pamiętać, aby oleje były ciepłe, 

trzeba je więc przed zastosowaniem podgrzać do temperatury przyjemnej dla ciała. 

Niekiedy poleca się wykonanie masażu przed kąpielą. Taki zabieg ma pomóc w usu-

nięciu toksyn. Wedle Ćaraki regularne nacieranie ciała olejem przed kąpielą usuwa 
zabrudzenia, zmniejsza senność, uczucie ciężkości, swędzenie, utratę apetytu, zapach 

potu, zmniejsza też potliwość (1, 5, 93)17. Po nim należy wziąć dłuższy prysznic, który 

usunie wszelkie pozostałości. Zaleca się co najmniej 15-minutowy automasaż ciała, 
a w razie braku czasu – choćby 5-minutowy. Niektóre szkoły zalecają też różne pory 

dla poszczególnych konstytucji.  

6. Dezodorant/pachnidła 

Po tych zabiegach zalecane jest też nałożenie substancji, które będą zapobiegać 

nieprzyjemnemu zapachowi w ciągu dnia. Jednym z naturalnych sposobów jest natarcie 
okolicy dołów pachowych kawałkiem cytryny. Jest to jeden z najprostszych i najbar-

dziej efektywnych dezodorantów. Oprócz tego stosowane są również specjalne mieszanki. 

Na południu Indii, szczególnie w stanie Tamil Nadu, w powszechnym użyciu jest pro-
szek Dźawadhu. Jest to mieszanka ziół, przypraw i kwiatów z proszkiem z drzewa 

sandałowego. Ta kombinacja tworzy bardzo specyficzny zapach, który, według tradycji, 

mieli stworzyć święci mężowie w celu oczyszczenia aury i pomocy w działaniach 

 
15 Tamże. 
16 Wujastyk D., The roots of Ayurveda. Selections from sanskrit medical writings, Penguin, New York 2003, 
s. 258. 
17 Rajpoot G., dz. cyt. 
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religijnych. Początkowo stosowany przez joginów jako pomoc w medytacji, modlit-

wach oraz oddawaniu czci Bogu. Stopniowo zaczął być używany szerzej. Sądzi się, że 

bardzo dobrze maskuje nieprzyjemny zapach. Niewielką jego ilość miesza się z wodą 
i nakłada na ciało. Można też nałożyć go na ubrania. Uważa się, że jest niezwykle 

piękny, podnosi pozytywne wibracje, poprawia nastrój, a także że jest silnym afro-

dyzjakiem. 

Bardzo ważne jest również używanie zapachów w charakterze perfum. Ćaraka 
stwierdza, że naturalne zapachy, takie jak szafran, drzewo sandałowe i pachnące kwiaty 

przyczyniają się do piękna i uczucia spełnienia, długiego życia i siły. Uspokajają umysł 

i zmniejszają poczucie ubóstwa (1, 5, 96)18. Zapachy są w Indiach niezwykle ważne 
i powszechnie stosowane – pomagają w medytacji, oczyszczają powietrze, odpo-

wiednio nastrajają. Bardzo podkreśla się również aspekt afrodyzjaku, szczególnie jeśli 

chodzi o zapachy polecane kobietom. Ciało powinno zawsze pięknie pachnieć. 
Tradycyjnie bardzo rozważnie wybierano poszczególne zapachy do odpowiednich 

sytuacji. Brano przede wszystkim pod uwagę wiek kobiety, charakter, nastrój, jej status 

matrymonialny i rytualny, a nawet porę dnia i kolor szat. Zapach bowiem powinien 

współgrać z człowiekiem i sprawiać, by harmonizował z całym otaczającym światem19. 

7. Dbanie o urodę jako obowiązek kobiety 

Kobiety w Indiach od najdawniejszych czasów przywiązywały wielką wagę do 

swojego wyglądu i odpowiedniej pielęgnacji skóry. Nawet w tekstach poświęconych 

dharmie (czyli traktatach na temat właściwego postępowania) podkreślano wagę 
odpowiedniego wyglądu. Manu Swajambhuwa w dziele „Manusmryti, czyli traktatat 

o zacności” w następujący sposób to ujmuje: 

Jeśli się białogłowa nie upiększa – nie rozkocha męża w sobie, wówczas mąż 

jej, nie kochając, nie będzie miał chęci począć z nią potomstwa (…). Cały ród 
jest upiększony, gdy niewiasty upiększone, lecz się zda niepięknym cały, gdy się 

one nie upiększą20. 

Podobna opinia pojawia się również w „Stridharmapaddhati”, autorstwa Trjamba-
kajadźwana, jedynym tego typu tekście w całości skupionym na kobiecej dharmie: 

Oddana żona, która życzy swojemu mężowi długiego życia oraz wszystkiego, 

co najlepsze nie powinna zapominać o następujących czynnościach: nakładaniu 
wonnych maści, w tym kurkumy na czoło, malowaniu oczu na czarno, nakła-

daniu czerwonej kropki na czoło, znaczeniu przedziałka włosów na czerwono, 

żuciu betelu, noszeniu biżuterii świadczącej o statusie mężatki, zdobieniu uszu, 

rąk i o starannym ułożeniu fryzury21. 

Dbanie o siebie nie było więc jedynie czymś, co kobieta robiła wyłącznie dla swo-

jego zdrowia i samopoczucia, ale stanowiło niejako jej obowiązek – zarówno wobec 

 
18 Tamże.  
19 Anand M.R., Hutheesing K., The brides book of beauty, Kutub, Bombay 1947, s. 121-124. 
20 Manu Swajambhuwa, Manusmryti, czyli traktat o zacności, Watsjajana Mallanaga, Kamasutra, czyli traktat 
o miłowaniu, przeł. z oryg. sanskr., wstępem, przedm., przypisami i słowniczkiem opatrzył Maria Krzysztof 
Byrski, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1985, s. 86. 
21 Leslie J., The perfect wife. The orthodox hindu women according to the Strīdharmapaddhati of 
Tryambakayajvan, Oxford University Press, Oxford 1989, s. 96. 
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mężczyzny, jak i społeczeństwa. Już na podstawie tych dwóch fragmentów widać, że 

odpowiednia higiena i upiększanie miały za zadanie sprawić przyjemność mężczyźnie. 

Kobieta, będąc mężatką, musiała odpowiednio o siebie dbać, aby podobać się mężowi 
i wzbudzić w nim pożądanie. Trjambakajadźwan w następujący sposób opisuje, jak 

kobieta powinna przygotować się dla męża:  

czwartego dnia okresu powinna dokonać rytualnej, oczyszczającej kąpieli, 

myśląc w tym czasie wyłącznie o mężu i upiększyć się dla niego. Wieczorem 
tego dnia powinna wykonać następujące czynności: namaściwszy się kurkumą 

i szafranem, powinna założyć strój w barwach radosnych, myśleć wyłącznie 

o lotosowych stopach swego małżonka, patrzeć na swoje stopy (mieć oczy 
spuszczone), nie patrzeć na innych mężczyzn, tylko mieć w umyśle obraz swego 

małżonka jako światła jej życia; powinna zachować absolutną czystość rytu-

alną (nie dotykać nic zanieczyszczającego); pięknie odziana i przyozdobiona, 

natarta perfumami, w dobrym nastroju powinna udać się do łóżka22. 

Kiedy kobieta przebywała w stanie nieczystości rytualnej (np. podczas miesiączki) 

lub też była z innych powodów niedostępna dla męża, nie mogła dokonywać ablucji 

ani się upiększać, a co więcej – praktykowanie tego groziło straszliwymi konsekwen-
cjami, szczególnie dla przyszłego potomka. Wierzono na przykład, że gdy natrze się 

wówczas wonnym olejkiem – jej przyszłe dziecko urodzi się z chorobą skóry, gdy 

pomaluje oczy – urodzi się ślepe, wyczyści zęby – będzie miało przebarwione zęby, 
jeśli się wykąpie – utopi się, a jak upnie włosy – będzie łyse23.  

8. Znaczenie magiczne elementów makijażu  

Poszczególne elementy osobistej toalety i makijażu skorelowane były bardzo często 

ze statusem matrymonialnym kobiety i zawierały w sobie wielokrotnie ukryty kod 

symboliczny. W tradycji indyjskiej istnieje bardzo wiele opisów kobiecej toalety. Często 
w kontekście tych czynności pojawiała się liczba szesnaście. Jeden z wybitniejszych 

poetów późnego średniowiecza, Keśawdas, przedstawiając opis czynności kosmetycz-

nych, które powinny wykonywać kobiety, wymienia właśnie taką liczbę poszczegól-
nych elementów składowych obowiązkowej toalety, takich jak: kąpiel i ablucje wszel-

kiego rodzaju, nałożenie czystych szat, upinanie włosów, namalowanie czarnego pieprzyka 

na policzku, pomalowanie cynobrem przedziałka, dłoni henną, pastą sandałową znaku 
na czole oraz namaszczenie nią całego ciała, czyszczenie zębów, żucie betelu i karda-

monu, nałożenie czarnej pasty na zęby, pomalowanie oczu na czarno, a ust na czerwono, 

a następnie przyozdobienie się kwiatami i innymi elementami24.  
Sama liczba ma w tym wypadku też swoje symboliczne znaczenie. Odpowiada 

bowiem ilości faz księżyca, a co za tym idzie – cyklowi miesięcznemu kobiety. Po-
wszechnie sądzono również, że w wieku lat szesnastu osiąga ona szczyt swojej urody, 
która w tym okresie jest w najpełniejszym rozkwicie25. Jest to również rok, w którym, 
według niektórych tradycyjnych przekonań, dziewczyna osiągała dojrzałość26. Liczbę 

 
22 Tamże, s. 286-287. 
23 Leslie J., The perfect wife. The orthodox hindu women according to the Strīdharmapaddhati of 
Tryambakayajvan, Oxford University Press, Oxford 1989.  
24 Bahadur K.P., Rasikapriya of Keshavadasa, Motilal Banarsidass, Delhi 1972, s. 32-33. 
25 Bihari, The Satasai, przekł. i wstęp K.P. Bahadur, Penguin Classics, New Delhi 1990, s. 378-379.  
26 Saksena J., Art of Rajasthan. Henna and floor decorations, Sundeep, Delhi 1979, s. 42-43.  
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szesnaście w odniesieniu do toalety łączy się niekiedy z poszczególnymi częściami 
ciała, w których wydzielano wtedy następujące grupy: cztery długie – włosy, palce, 
oczy, szyja, cztery krótkie – zęby, czoło, piersi, pępek, cztery pełne – policzki, biodra, 
przeguby i pośladki, cztery wąskie – nos, talia, brzuch i usta27. 

Poza wspomnianymi szesnastoma elementami toalety, kobiety malowały również na 
czerwono stopy, dłonie i kropkę między brwiami oraz używały innych kosmetyków, 
np. szafranu (łac. Crocus sativus).  

Malowanie poszczególnych części ciała, prócz swej funkcji ozdobnej, posiadało 
również często i inne głębsze znaczenie. Określało przede wszystkim stosunek do męż-
czyzny – czy kobieta jest zamężna i czy jest dla niego dostępna seksualnie. Czerwona 
farba nakładana na stopy i dłonie miała za zadanie uwypuklenie części ciała uznawa-
nych za strefy erogenne. Kolor ten powiązany jest z płodnością, seksem; posiada 
również właściwości ochronne przed złem. 

Barwienie przedziałka było wyróżnikiem kobiety zamężnej. Po raz pierwszy czer-
wony kolor jest nakładany przez męża podczas ceremonii zaślubin. Aktem tym męż-
czyzna symbolicznie otwiera seksualność kobiety28. Mężatka powinna zdobić się 
w taki sposób przez całe życie, podkreślając tym swój status. Kiedy mąż umrze pierwszy, 
musi barwnik usunąć i nigdy nie malować się w taki sposób w stanie wdowieństwa.  

Kropka na czole – bindi (zwana także tilaka) – jest symbolem błogosławieństwa 
Umy lub Parwati i oznacza żeńską energię (śakti). Wierzono, że posiada moc ochronną 
zarówno noszącej, jak i jej małżonka. Pojmowana była też niekiedy w sposób 
analogiczny do znaków wyznaniowych umieszczanych na czole mężczyzny – noszący 
je podkreślał swe oddanie danemu bogu, tak samo kobieta posiadająca bindi sygnali-
zowała posiadanie swego boga – męża, któremu oddawała codziennie należną cześć. 
Uważano, że mężczyzna bez znaku wyznaniowego na czole jest mężczyzną bez Boga, 
podobnie kobieta bez takiego znaku jest kobieta nie posiadającą swego boga – męża. 
Panuje przekonanie, że kobieta, która nosi bindi – lśni, ponieważ mężatka emanuje 
blaskiem. Kiedy jednak przechodzi w stan wdowieństwa, traci cały swój blask i musi 
usunąć kropkę. Niegdyś tilaka zarezerwowana była wyłącznie dla mężatek, obecnie 
jest noszona przez niemal wszystkie przedstawicielki płci pięknej – niezależnie od 
wieku i stanu. 

Znaczenie magiczne posiadał również czarny pieprzyk na policzku, który miał 
chronić swoją właścicielkę przed złym okiem29. Znak ten maluje się także na innych 
częściach ciała. Kobiety decydują się niekiedy na umieszczanie go za uchem, aby nie 
przykuwał uwagi patrzących. Takie umiejscowienie w ich mniemaniu nie wpływa 
jednak na jego magiczną skuteczność.  

Podobne znaczenie ma też malowanie oczu czarnym barwnikiem – kadźalem. Ajur-
weda zaleca tę formę makijażu jako remedium na swędzenie powiek oraz zaczerwienie 
gałek ocznych, natomiast w sensie magicznym zabezpiecza to przez złym spojrzeniem 
i jego późniejszymi konsekwencjami (z tego powodu w taki sposób maluje się również 
oczy dzieci). 

 
27 Podział ten podaje: Bahadur K.P, The Poems of Surdasa, Abhinav Publications, New Delhi 1999, s. 92, 

powołując się przy tym na poetów, których nie wymienia jednak z nazwiska. 
28 Symbolika seksualna przedziałka omówiona została w artykule: Kamińska-Jones D., Kobiece włosy 
w Indiach – kultura, sztuka, tradycyjna kosmetologia i Ajurweda, [w:] Kobieta w literaturze, sztuce i muzyce – 
ujęcie interdyscyplinarne, red. Chodźko E., Szymczyk P., t. 1, Wydawnictwo Naukowe TYGIEL, Lublin 
2021, s. 85-93. 
29 The Satasai of Bihari. Seven hundred love poems, przekł., wstęp, Bahadur K.P., Penguin Classic, 1990, 
s. 224-225, 372. 
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9. Rytuały z użyciem surowców kosmetycznych  

W Indiach istnieje bardzo wiele rytuałów, w których stosuje się surowce stosowane 
w kosmetyce i lecznictwie. Do najważniejszych i najbardziej rozpowszechnionych 
należą zwyczaje z użyciem henny oraz kurkumy 

9.1. Henna (Lawsonia inermis) 

Zdobienie ciała henną ma swoją bardzo długą tradycję w kulturze indyjskiej. Ko-
biety dekorują w wymyślne wzory przede wszystkim dłonie (oprócz wcześniej omó-
wionego farbowania na gładko dłoni i stóp). Istnieje ogromna różnorodność wzorów 
wykonywanych henną. Niektóre zarezerwowane są na konkretne święta, inne powszech-
nie stosowane niezależnie od okazji. Najważniejszą uroczystością związaną z tymi 
zdobieniami jest tak zwana „noc henny”. Odbywa się ona w żeńskim gronie przed 
ślubem. Najbardziej rozbudowanymi wzorami ozdabia się oczywiście przyszłą pannę 
młodą. Pozostałe kobiety biorące udział w ceremonii oczywiście też są malowane. Jednym 
z powszechnych przesądów związanym ze stosowaniem henny jest przekonanie o ścisłej 
korelacji trwałości wzorów z uczuciem mężczyzny: im dłużej wzór pozostaje na ciele 
kobiety, tym bardziej jest ona kochana przez swojego męża. 

9.2. Kurkuma (Curcuma longa) 

Kurkuma w tradycji indyjskiej powiązana jest głęboko z powodzeniem i szczęściem. 
W najstarszych tekstach uważano ją za pochodzącą od Słońca. Jako taka przynosi więc 
ona pomyślność i szczęście. Łączona jest również z kultem Bogini – wierzy się, że 
kłącze to sprawia, iż zyskuje się jej energię30. To powiązanie widoczne jest również 
w nazewnictwie. Często bowiem kurkumę określa się boskimi, żeńskimi imionami, takimi 
jak np. Lakszmi31 – aspektem Bogini zapewniającym pomyślność, szczęście i bogactwo. 
W związku z tym kłącze to wykorzystywane jest podczas wielu ważnych uroczystości. 

Kurkuma postrzegana też jest niekiedy jako symbol stanu małżeńskiego, szczególnie 
na południu Indii32, stąd jej powszechne użycie zarówno przed zawarciem związku, jak 
i w trakcie uroczystości. Kobiecym świętem związanym z zaślubinami jest ceremonia 
nakładania na przyszłą pannę młodą kurkumy z dodatkiem mleka. Odbywa się ona na 
dwa dni przed planowanym ślubem. Inną kobiecą uroczystością związaną z kurkumą 
jest Haldi Kumkum. Obchodzona jest ona przez zamężne kobiety – świątecznie ubrane 
spotykają się one w swoim gronie, nacierają i wymieniają obydwoma proszkami (haldi – 
kurkuma, kumkum – cynober), dzielą słodyczami, niekiedy obdarowują prezentami. 
Święto to obchodzone jest w intencji pomyślności i szczęścia małżonków; początkowo 
jedynie w stanie Maharasztra i na południu Indii, stopniowo jednak zyskując popular-
ność także w wielu innych regionach tego kraju. 

10. Konkluzja  

W tradycyjnej kosmetologii indyjskiej kobieca skóra zajmuje miejsce szczególne. 
Dbałość o wygląd była ważna dla obu płci, jednakże kobieta miała znacznie więcej 
w tym aspekcie obowiązków oraz obostrzeń; niektóre czynności z użyciem substancji 

 
30 Frawley D., Lad V., Joga ziół. Ziołolecznictwo ajurwedyjskie, Zielone Wydawnictwo, Kraków 2018, s. 144.  
31 Nair K.P., Turmeric (Curcuma longa L.) and ginger (Zingiber officinale Rosc.) – world's invaluable 
medicinal spices. The agronomy and economy of turmeric and ginger, Springer Nature Switzerland AG, 
2019, s. 236. 
32 Kinsley D.R., Tantric visions of the divine feminine. The ten Mahāvidyās, Motilal Banarsidass Publishers, 
Delhi 1998, s. 199. 
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kosmetycznych miały również znaczenie magiczne. Ajurweda kładzie duży nacisk na 
odpowiednią dbałość o skórę. Jej wygląd i zdrowie determinowane są ogólną kondycją 
organizmu, w tym też zależy od stanu umysłu i ducha. Kobieta powinna przede wszyst-
kim poznać dokładnie swoją wrodzoną konstytucję (prakryti), a następnie starać się 
utrzymać ją w równowadze, zapewniając tym sobie optymalne zdrowie. Wykonując 
poszczególne czynności higieniczno-kosmetyczne musi brać pod uwagę wiele czynni-
ków, począwszy od odpowiedniego wyboru składników, poprzez odpowiednią porę 
dnia i roku, a na swoim statusie rytualnym skończywszy. Wszystko to sprawia, że 
dbałość o skórę, ten największy narząd ciała ludzkiego, jest nie tylko obowiązkiem 
higienicznym, ale także rytualnym i duchowym. 
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Kobieca skóra w tradycyjnej kosmetologii indyjskiej 

Streszczenie  
Skóra odgrywa bardzo ważną rolę w tradycyjnej kosmetologii, a ta z kolei – w życiu kobiet. Najważniej-
szymi źródłami informacji na temat zabiegów kosmetycznych są teksty medyczne i literackie oraz recep-
tury przekazywane z pokolenia na pokolenie w linii żeńskiej. Skóra według Ajurwedy połączona jest ze 
wszystkimi narządami wewnętrznymi, a ich stan widoczny jest bezpośrednio w wyglądzie i kondycji. Dlatego 
czytanie ze stanu skóry stanowi jeden z elementów profesjonalnej diagnozy ajurwedyjskiej. Kobiety przy-
wiązywały wagę do właściwej pielęgnacji. Najważniejszymi elementami były: kąpiel, odżywienie, peeling 
oraz masaż. Niezwykle istotny w życiu kobiety był makijaż, a jego poszczególne elementy miały też często 

znaczenie symboliczne i magiczne. Zabiegi dokonywane na skórze niekiedy stanowiły także swoiste 
rytuały, które odprawiano z racji różnych okoliczność (np. zawierania związku małżeńskiego). 
Słowa kluczowe: tradycyjna kosmetologia indyjska, Ajurweda, skóra, kobieta, makijaż, pielęgnacja  
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Katarzyna Jachimowska1 

Osobisty portret współczesnej kobiety  

w zbiorze felietonów Katarzyny Nosowskiej  

„A ja żem jej powiedziała …” 

1. Tło badań 

Naukowe dociekania dotyczące obrazu kobiety można znaleźć w niezliczonych tomach 
obszernych monografii i zbiorach wielu artykułów. Nie sposób wymienić wszystkich 

pozycji. Motyw kobiety stał się przedmiotem rozważań specjalistów z wielu dziedzin, 

a o jego atrakcyjności świadczy chociażby cyklicznie organizowana przez Fundację na 
rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Mo-

tyw kobiety – matki, bohaterki, opiekunki …”. Monografia zatytułowana „Motywy 

miłości, kobiety i rodziny w wybranych dziedzinach nauki” pod redakcją Joanny 

Kozłowskiej i Eweliny Chodźko (Lublin 2021) jest przykładem naukowego opracowania 
motywu kobiety w świetle badań m.in. językoznawców2, medioznawców3, literaturo-

znawców4, muzykologów5 i artystów6. Perspektywy badań wydają się nieograniczone, 

biorąc pod uwagę chociażby współczesny interdyscyplinarny obszar badawczy zajmujący 
się płcią kulturową (gender studies). Pozostając przy oglądzie stricte językoznawczym – 

o wzroście znaczenia roli kobiet w życiu społecznym i zainteresowań naukowców tą 

tematyką świadczy stanowisko Rady Języka Polskiego w sprawie żeńskich form nazw 

tytułów i zawodów przyjęte na posiedzeniu plenarnym Rady 19 marca 2012 roku. 
Rada ustosunkowała się do licznych wypowiedzi medialnych dotyczących form nazw 

zawodów uprawianych przez kobiety i funkcji przez nie sprawowanych, takich jak np. 

ministra, marszałkini. Stwierdziła, że są one systemowo dopuszczalne, a  

jeżeli przy większości nazw zawodów i tytułów nie są one dotąd powszechnie 

używane, to dlatego, że budzą negatywne reakcje większości osób mówiących 
po polsku. To, oczywiście, można zmienić, jeśli przekona się społeczeństwo, że 

 
1 katarzyna.jachimowska@uni.lodz.pl, Zakład Współczesnego Języka Polskiego, Instytut Filologii Polskiej 
i Logopedii, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Łódzki, www.uni.lodz.pl. 
2 Sikorska-Bujnowicz K., Stereotyp kobiety w krzywym zwierciadle żartu niemieckiego, [w:] Kozłowska J., 
Chodźko E. (red.), Motywy miłości, kobiety i rodziny w wybranych dziedzinach nauki, Wydawnictwo Naukowe 
TYGIEL, Lublin 2021, s. 7-23. 
3 Zburzyńska N., „Kołysanka Rosemary” jako motyw matki w filmie Romana Polańskiego, [w:] Kozłowska J., 
Chodźko E. (red.), Motywy miłości, kobiety i rodziny w wybranych dziedzinach nauki, Wydawnictwo Naukowe 
TYGIEL, Lublin 2021, s. 87-96. 
4 Holder M., Przeciw opresji wobec kobiet i zwierząt. Krytyka mody wiktoriańskiej w wybranych pracach 
Charlotte Perkins Gilman, [w:] Kozłowska J., Chodźko E. (red.), Motywy miłości, kobiety i rodziny w wybra-

nych dziedzinach nauki, Wydawnictwo Naukowe TYGIEL, Lublin 2021, s. 46-60. 
5 Renat M., Dźwiękowe obrazy kobiet walczących w wybranych dziełach literatury muzycznej, [w:] Kozłowska 
J., Chodźko E. (red.), Motywy miłości, kobiety i rodziny w wybranych dziedzinach nauki, Wydawnictwo 
Naukowe TYGIEL, Lublin 2021, s. 70-86. 
6 Pikuzińska-Kaczmarek M., Kobieta jako podmiot fetyszyzujący, kobiecość jako przedmiot fetyszyzacji 
w modzie, [w:] Kozłowska J., Chodźko E. (red.), Motywy miłości, kobiety i rodziny w wybranych dziedzinach 
nauki, Wydawnictwo Naukowe TYGIEL, Lublin 2021, s. 256-264. 
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formy żeńskie wspomnianych nazw są potrzebne, a ich używanie będzie świad-

czyć o równouprawnieniu kobiet w zakresie wykonywania zawodów i piasto-

wania funkcji7.  

Do popularyzacji feminatywów może wydatnie przyczynić się współczesna literatura. 

Na częstsze posługiwanie się nimi w języku ogólnopolskim może wpłynąć postawa nie 

tylko autorów i autorek powieści, opowiadań i felietonów, ale także twórców i twór-
czyń reportaży i artykułów prasowych, w których coraz częściej używane są takie formy 

jak prezydentka, aranżerka czy naukowczyni. 

2. Wstęp 

Źródłem naukowych opracowań motywu kobiety w różnych aspektach stają się 
współcześnie nie tylko dzieła literackie, ale także kultura popularna. Literatura popularna 

często stanowi odbicie dyskusji na aktualne tematy z pogranicza psychologii, socjologii 

i kultury. Dużym zainteresowaniem czytelników cieszą się szczególnie te dzieła, które 
mieszają konwencje, łączą gatunki, przedstawiają stare schematy w nowych nieoczeki-

wanych konfiguracjach8. Odbiorcy chętnie sięgają po te teksty, w których obecny jest 

dowcip oraz komizm sytuacyjny i językowy, cenią satyrę i parodię. Współczesna 

literatura popularna ma nierzadko swój rodowód w mediach społecznościowych. Tak 
stało się w przypadku książki Katarzyny Nosowskiej pt. „A ja żem jej powiedziała…” 

wydanej przez wydawnictwo Wielka Litera, wyróżnionej tytułem Bestsellera Empiku 

w 2018 roku w kategorii „literatura polska”. Książka stała się źródłem analiz w niniej-
szym artykule. Jakościowa analiza tekstu odpowiada na trzy zasadnicze pytania: 1) jaki 

osobisty obraz kobiety wyłania się z tekstu Nosowskiej oraz jakie role społeczne 

portretuje autorka? 2) jakimi środkami językowymi posługuje się autorka w zbiorze 
swoich felietonów, kreując prywatny portret kobiety? 3) jaka jest struktura całego zbioru? 

Celem pracy jest więc rekonstrukcja portretu kobiety – córki, partnerki, matki 

i artystki na podstawie wykorzystanych przez Katarzynę Nosowską środków języko-

wych i zastosowanych zabiegów stylistycznych, ponadto – zwrócenie uwagi na ory-
ginalność stylistyczną felietonów.  

3. Katarzyna/Kaśka Nosowska – kobieta o wielu talentach 

Katarzyna Nosowska jest określana jako jedna z najbardziej wyrazistych i najpopu-

larniejszych osobowości polskiej sceny rockowej ostatnich kilkunastu lat9. Jest charyzma-
tyczną piosenkarką, autorką tekstów, kompozytorką i pisarką, bywa aktorką i dyrek-

torką artystyczną; udziela się w mediach społecznościowych, prowadzi swoją stronę 

internetową http://www.nosowska.pl. Jako wokalistka zespołu „Hey” wydała w latach 

1992-2017 jedenaście albumów studyjnych. Jest też autorką siedmiu albumów solowych. 
Za ostatni album pt. „Basta” (2018) przyznano jej „Fryderyka” w kategorii „album 

roku – alternatywa”. Jej felietony były opublikowane na łamach takich miesięczników 

jak „Zwierciadło”, „Filipinka”, „Muza”. Jest też autorką dwóch książek: „A ja żem jej 

 
7 https://rjp.pan.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1359:stanowisko-rady-jzyka-polskiego-
w-sprawie-eskich-form-nazw-zawodow-i-tytuow (dostęp: 1.08.2021). 
8 Juza M., Perspektywy rozwoju kultury popularnej w obliczu nowych mediów, s. 16, [w:] Ogonowska A. (red.), 
Oblicza nowych mediów, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie, Kraków 
2011. 
9 https://culture.pl/pl/tworca/katarzyna-nosowska (dostęp: 20.09.2021). 
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powiedziała…” (2018) oraz „Powrót z Bambuko” (2020). Grywa okazjonalnie w seria-

lach („Niania”, 2008; „Druga szansa”, 2018) i filmach („Pitbull. Ostatni pies”, reż. 

Władysław Pasikowski, 2018; „Maryjki”, reż. Daria Woszek, 2020; „Bóg internetów”, 
reż. Joanna Satanowska, 2021). 

4. Geneza powstania książki 

O genezie powstania książki pt. „A ja żem jej powiedziała …” pisze Nosowska we 

wstępie, przywołując moment udostępnienia w lipcu 2017 roku serii kilkusekun-

dowych filmów na swoim Instagramie. Propozycję Wielkiej Litery, by szerokoustej 
babie z Instagrama pozwolić na drukowaną wypowiedź, przyjęłam z „pewną taką 

nieśmiałością”, ale i entuzjazmem (s. 5). Określenie szerokousta baba nawiązuje do jej 

instagramowego wizerunku z nałożonym filtrem odkształcającym twarz i zmienionym 
głosem. W krótkich filmikach na Instagramie wykreowana przez Nosowską postać zwra-

cała się do swojej rzekomej przyjaciółki, Kaśki. Rozpoczynała swój monolog od słów: 

A ja żem jej powiedziała. Ironiczne, dowcipne komentarze rzeczywistości przysporzyły 
jej wielu fanów. Związek wyrazowy szerokousta baba może też nawiązywać do niczym 

nieskrępowanego mówienia na różne tematy, jeżeli potraktować go metaforycznie. 

Nieoczekiwanie we wrześniu 2018 roku Nosowska usunęła z konta wszystkie filmy, 

a swoje zdjęcie opatrzyła komentarzem „#BASTA”10. Koniec jednej działalności arty-
stycznej stał się początkiem innej – pod koniec tego samego roku wydała książkę zatytu-

łowaną tak samo jak cykl instagramowych wystąpień i solowy album pt. „Basta”. 

5. Tytuł – implikacje językowych zabiegów 

Interesujący jest schemat składniowy tytułu, który (można założyć) rozpoczyna się 
partykułą A o funkcji wzmacniającej, łączącej i nawiązującej, używaną w potocznej 

odmianie polszczyzny w pozycji inicjalnej, np.: A nie mówiłam, że się spóźni. Inna 

interpretacja zakłada, że w tytule użyto spójnika A łączącego zdania lub ich części, 

sugerującego wypowiedzeniową elipsę – tytuł staje się wtedy dalszą częścią rozpo-
czętej (domyślnej) swobodnej wypowiedzi (na wzór: Ona mi powiedziała…, a ja jej 

powiedziałam…). 

W normie potocznej mieści się zastosowany przez Nosowską zabieg dołączania 
ruchomej końcówki czasowników –(a)m/-(e)m; -(a)ś/-(e)ś; -śmy, -ście do spójnika że 

(A ja żem jej powiedziała > Powiedziałam jej, że …, na wzór: Wiem, żeście tu byli > 

Wiem, że tu byliście). Wielokropek w tytule może sugerować wypowiedzenie złożone 
z podrzędnym zdaniem dopełnieniowym. W języku potocznym bardzo często końcówki 

czasu przeszłego 1. i 2. osoby lp. oraz lm. dołącza się też do prepozycyjnego że- (np. 

Ale żeśmy się napracowali! Jak żeśmy przyszli), którego jedyną funkcją jest stwa-

rzanie podpórki dla ruchomej końcówki czasownikowej. Językoznawcy krytykują ten 
powszechny zwyczaj11. Tytuły podrozdziałów książki Nosowskiej, zaczynające się od 

słów A ja żem jej powiedziała, Kaśka…, sugerują właśnie takie użycie usamodzielnionej 

cząstki żem (żeśmy, żeście, gdzie że nie jest ani spójnikiem, ani partykułą), która szerzy 
się wśród użytkowników polszczyzny (konstrukcje te uważano kiedyś za prowincjo-

 
10 Hasztag #Basta odsyłał do płyty. 
11 Kochański B., Klebanowska W., Markowski A., O dobrej i złej polszczyźnie, Wiedza Powszechna, 
Warszawa 1989, s. 167-168, por. też Markowski A. (red.), Nowy słownik poprawnej polszczyzny PWN, 
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003. 
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nalizmy, były typowe m.in. dla gwary warszawskiej12). Ten typ użycia uznano w „Wiel-

kim słowniku poprawnej polszczyzny PWN” za niepoprawny. Jak widać – już sam 

tytuł sprawia problemy interpretacyjne, wynikające z lingwistycznych przesłanek – pro-
wokuje, zaciekawia, staje się zaproszeniem do wspólnego odkrywania sensów i zabawy 

słowem. 

6. „A ja żem jej powiedziała…” z perspektywy genologii lingwistycznej 

Książkę Nosowskiej „A ja żem jej powiedziała…” można uznać za zbiór felieto-

nów, przyjmując za „Słownikiem terminów literackich”, że felieton to jeden z gatunków 
publicystyki, swobodny w charakterze, często posługujący się literackimi środkami 

ekspresji13, równocześnie pamiętając o jego heterogeniczności i synkretyczności. Jak 

pisze Maria Wojtak, felieton to cały gatunkowy kosmos14, to gatunek „rozdarty” między 
publicystyką a literaturą15. Za dominantę gatunkową można przyjąć dużą swobodę 

twórcy, który jest praktycznie suwerenny w swych decyzjach odnoszących się do wyboru 

kształtu wypowiedzi16. Swoboda wypowiedzi wiąże się z dowolnością tematyczną, a swo-
boda stylistyczna z wykorzystywaniem różnych środków językowych pochodzących 

z wielu odmian stylistycznych polszczyzny. Utrzymanie tej samej konwencji w całym 

cyklu felietonów jest niewątpliwie podyktowane osobowością felietonisty, który mani-

festuje swoją podmiotowość, niezależność poglądów, subiektywizuje wypowiedź17, tak 
jak to się dzieje w książce Nosowskiej. Jedną z fundamentalnych cech gatunku, który 

Wojtak określa mianem „informacji zakamuflowanej”18, jest konceptyzm uwidacznia-

jący się w dążeniu do zaskoczenia czytelnika oryginalnym strukturalnym lub tematycz-
nym pomysłem. Przynależne książce Nosowskiej lekkość, aktualność, wielotreściowość, 

nieoficjalność i narracyjność kierują w stronę cech charakterystycznych dla wewnętrz-

nego ukształtowania tekstu felietonu, o których pisze Edward Chudziński19. Środki 

ekspresji językowej wykorzystywane przez Nosowską, takie jak gra słów, dowcip, 
metafora, hiperbola, aluzja, ironia, parodia, satyra, są nośnikiem komizmu językowego 

opartego na psychologicznym mechanizmie zaskoczenia odbiorcy. Warto zastanowić 

się, czy immanentny komizm językowy felietonów Nosowskiej nie jest cechą charak-
terystyczną jej języka osobniczego, tzw. idiostylu20. Ograniczenia objętości artykułu 

profilowanego pod innym kątem uniemożliwiają zbadanie tej hipotezy, która wyma-

gałaby badań rozszerzonych o analizy drugiej książki Nosowskiej pt. „Powrót z Bambuko” 
(2020). 

  

 
12 Wieczorkiewicz B., Gwara warszawska dawniej i dziś, PIW, Warszawa 1974. 
13 Sławiński J. (red.), Słownik terminów literackich, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław-Warszawa-
Kraków 1998. 
14 Wojtak M., Analiza gatunków prasowych, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2008, s. 109. 
15 Wojtak M., Gatunki prasowe, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2004, s. 205. 
16 Wojtak M., Analiza gatunków prasowych. Zręby teorii i elementy dydaktyki, Media – Kultura – Społe-

czeństwo, 1, 2006, s. 33. 
17 Grochala B., Komizm językowy w felietonach Antoniego Słonimskiego, Wydawnictwo Piktor, Łódź 2006, s. 21. 
18 Wojtak M., Gatunki prasowe, Wydawnictwo UMCS, dz. cyt., s. 202. 
19 Chudziński E., Felieton. Geneza i ewolucja gatunku, [w:] Bauer Z., Chudziński E. (red.), Dziennikarstwo 
i świat mediów, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych „Universitas”, Kraków 2000, s. 207. 
20 O idiostylu por. Gajda S., O pojęciu idiostylu, [w:] Brzeziński J. (red.), Język osobniczy jako przejaw badań 
lingwistycznych, Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Zielonej Górze, Zielona Góra 1988. 
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7. Kompozycja zbioru 

Osobiste podłoże literackich działań Nosowskiej sygnalizowane jest przez autorkę 

expressis verbis we wstępie, a sam zabieg wykorzystywania autobiograficznych wątków 

jest konsekwentnie realizowany w całej książce. Zbiór felietonów oparto na koncepcie 
„szerokoustej baby”, która jest szczera i prawdomówna, zaprasza czytelnika do podróży 

w głąb siebie. Opis osobistych doświadczeń rozpoczynający każdy felieton staje się 

punktem wyjścia do refleksji nad życiem i konstatacji przekraczających często granice 

płci. W 50 felietonach autorka pisze o współczesnym konsumpcjonizmie, uzależnieniach, 
wierze. W krzywym zwierciadle satyry czytelnik i czytelniczka odnajdują prawdę 

o współczesnym show-biznesie, mediach i celebryckiej megalomanii, współczesnych 

atrybutach kobiecego piękna, obsesjach i modach, stereotypach i oczekiwaniach innych 
wobec naszych zachowań. Przez pryzmat swoich doświadczeń Nosowska pisze o seksu-

alności kobiety, jej kompleksach, dojrzałości i zbliżającej się starości; kobiecej intuicji; 

pracy nad związkiem partnerskim; relacjach z rodzicami, dzieckiem, przyjaciółmi. 
Z lapidarnych felietonów wyłania się osobisty obraz córki, partnerki, matki, artystki.  

Zamysł kompozycyjny książki opiera się na incipitowym sformułowaniu A ja żem 

jej powiedziała, Kaśka…, po którym umieszczona jest wypowiedź na kształt glosy/ 

komentarza, odzwierciedlająca swobodny tok myślenia, który zmierza do puenty. Może 
przybierać postać: 

• sentencji operującej skrótem myślowym (np. Udawać orgazmy? Bardzo proste. 

Spróbuj poudawać szczęście) [9]21; 

• przyjacielskiej rady (Uśmiechnij się czasami, bo nikt cię do reklamy nie weźmie) 

[2]; 

• rady w postaci dykteryjki (Wlej do wanny wrzątku, wsyp dwa kilo żelatyny i zasty-
gnij w powstałej galarecie, do czasu osiągnięcia wymarzonej wagi) [23]; 

• paradoksalnej porady (Poczekaj, aż koty z kurzu będą naprawdę duże, uformuj 

z nich kulę, spryskaj lakierem do włosów i powieś pod sufitem) [4]; 

• żartobliwego komentarza (To, że Edyta Górniak odpowiedziała ci kiedyś „cześć”, 

nie oznacza, że masz koleżankę w Los Angeles) [24]; 

• zalecenia operującego komizmem sytuacyjnym (Może byś włożyła coś elastycz-
nego i poćwiczyła z Anną Ewą Lewandowską-Chodakowską albo chociaż ją 

pooglądała) [11]; 

•  kalamburu (Książka „Sexy mama” już jest, może więc to ty powinnaś dopisać 

dwie brakujące do trylogii części: „Sexy babcia” i „Sexy zmarła”?) [14]; 

• prześmiewczej instrukcji (Robisz tak: po premierze filmu podchodzisz do Krystyny 

Jandy, prosisz ją o autograf, a potem opowiadasz w wywiadach: „Krysia? Baaardzo 
się przyjaźnimy”) [43]; 

• przestrogi (Kiedy jako dzieciak chciałaś najeść się śniegu, to chowałaś się za samo-

chód, żeby ojciec tego nie widział. Z Bogiem Ojcem nie pójdzie ci tak łatwo) [25]; 

• wskazówki życiowej (Jeżeli mówisz do chłopaka: „Piłeś”, a on na to: „Nie”, 

a potem okazuje się, że barek jest nawet pod kaloryferem – to w nogi!) [29]; 

 
21 Dla przejrzystości analiz ponumerowano felietony od [1] do [50]. 
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• oceny z uzasadnieniem (Nie mogłabyś zastąpić Magdy Gessler. Tobie smakuje po 
prostu wszystko. Zamówiłabyś całą kartę, poprosiła o dokładkę, a skórką od chleba 

wyżarła resztki z patelni) [49]; 

• uszczypliwego komentarza (Jeśli chodzi o ciebie, to czarny nie wyszczupla) [8]; 

• ironicznej nagany (Bardzo źle wyhodowałaś syna. Od małego powinien w mary-

narskich portkach bujać się po okładkach. Dziecko gwiazdy jest własnością tłumu, 
jak gwiazda…) [33]; 

• wyjaśnienia z użyciem exemplum (Pytanie retoryczne to takie, na które nie oczekuje 

się odpowiedzi, jak wtedy, gdy ojciec podsuwa ci rękę pod nos i pyta: „Wiesz, 

czym to pachnie?!”, a ty nie musisz odpowiadać: „Papierosami”…) [44]. 

Gdyby wyekscerpować z tych początkowych części tylko czasowniki, to najwięcej 
byłoby form w trybie rozkazującym. Przykładowe formy rozkaźnika: uśmiechnij się, 

uświadom, poczekaj, oddaj, spróbuj, nie mów, spytaj, wejdź, nawrzucaj, uważaj, nie 

zakładaj, podlicz, pamiętaj, zrób, powiedz, przestań, weź, zacznij, nie dziw się. Seman-
tycznie są one bardzo ciekawe, mając na uwadze to, że słowa kierowane są przez 

Kaśkę – porte-parole autorki. Są to słowa wewnętrznego krytyka zwanego przez nią 

„puczystą” (s. 45). Formy imperativusa stają się nośnikiem prywatnego, swoistego – 
bo zabarwionego ironią – drogowskazu, który bazuje na dystansie do siebie. Część 

zasadnicza większości felietonów rozpoczyna się albo od wspomnień, co znajduje wyraz 

w takich początkowych formułach, jak np.: Od urodzenia miałam problem. [1], Na po-

czątku lat dziewięćdziesiątych otrzymałam pierwszą i ostatnią propozycję wzięcia 
udziału w reklamie. [2], Rozmawiałam kiedyś z chłopakami z zespołu o seksie. [9], 

Kiedy mój siedemdziesięcioletni tata mówi przed koncertem… [12], albo od konstatacji/ 

sentencji, która znajduje rozwinięcie w dalszej części felietonu, np. Zazdrość czyni z nas 
gończe psy. [10], Wiedza przychodzi do człowieka dokładnie wtedy, kiedy jest gotów ją 

przyswoić. [19], Kompleks jest jak chip umieszczony głęboko pod skórą. [21], Konflikty 

są napędzane energią stron. [35], To Facebook nam to uczynił. [43], Do niektórych 
ludzi pieniądze się garną. [46], Wiemy o ludziach tyle, ile nam powiedzą. [48]. Ze 

zbioru felietonów z perspektywy dojrzałej kobiety wyłania się to, co najcenniejsze – 

szczere portrety córki, partnerki, matki i artystki. Kluczową rolę w kształtowaniu tych 

osobistych portretów odgrywa dystans do siebie, który uwiarygadnia słowa No-
sowskiej ze wstępu: Jeśli jest Wam czasem ciężko, zaufajcie mi, zaufajcie Kaśce! (s. 5). 

8. Osobisty obraz kobiety 

8.1. Kobieta – córka 

W poszukiwaniu siebie, w odkrywaniu swojej wartości, Nosowska często sięga do 

dzieciństwa. Środowiskowe uwarunkowania nierzadko przekładają się na to, kim je-

steśmy. Można wyjść z domu rodzinnego z walizką, pikowaną kołdrą po babci i samo-

oceną niższą niż Tom Cruise [1]. Dowcip oparty na osobliwie zestawionym wyliczeniu 
(rzeczownik abstrakcyjny w zbiorze rzeczowników konkretnych) z wykorzystaniem 

polisemantyzmu niski jest świadectwem dystansu narratorki do siebie. Wyznacza też 

kierunek interpretacji – córka jest wyposażana w pewne „prawdy” o sobie, zabiera 
z rodzinnego domu doświadczenia, które często determinują jej wybory w dorosłym 

życiu. Obciąża ją życiowy kompas, który wpoiła jej matka: Co ludzie powiedzą? Bogaty? 

Pewnie nakradł, Jak taka będziesz, nikt cię nie zechce, Nikomu nie ufaj [1], Lepiej, 
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żeby kobieta kochała mężczyznę ciut mniej, niż on ją [15], Jak uderzy raz – będzie bił 

zawsze [15]. W dorosłym życiu pojawia się chęć spalenia map i przecięcia postronka 

pępowiny [1] oraz pragnienie przyjrzenia się „córce” z innej perspektywy. Oczeki-
wania rodziców wobec córki (Musisz mieć świadectwo z czerwonym paskiem, bo jak 

nie, to będziesz miała przesrane wakacje [5]) i często sprzeczne komunikaty (Pasek 

był. I przesrane wakacje również [5]) powodują, że w dorosłe życie córka wkracza 

z wacianym kręgosłupem moralnym [5]. Metafora zbudowana z użyciem przymiotni-
kowego epitetu podkreśla niespójność, nietrwałość i słabość zasad wyniesionych z rodzin-

nego domu. Brak rodzicielskiego wyczulenia na wrażliwość dziecka oraz niedostrze-

ganie jego emocjonalnej kruchości często skutkują wypuszczeniem w świat chorych na 
mentalną osteoporozę słabeuszy lub hejterów z patologiczną atrofią empatii i pozo-

stałych uczuć wyższych [5]. Udany zabieg językowy połączenia w jednym felietonie 

[5] słownictwa medycznego z wulgaryzmami, oryginalnych metafor i języka potocz-
nego, kontrastowych paralelnych składniowo zestawień i przykładów buduje silny apel 

do rodziców o bezprzemocową opiekę nad dzieckiem i konsekwencję w wychowaniu 

córki/syna.  

8.2. Kobieta – partnerka 

Nieporozumienia zdarzają się w każdym związku partnerskim. Nosowska portretuje 
trudny związek z osobą uzależnioną od alkoholu. Różne są sposoby radzenia sobie 

w takiej sytuacji z problemami. Jednym z nich jest rozmowa z psychoterapeutą, którą 

autorka nazywa ironicznie kozetkowaniem. W lapidarny i zabawny sposób w felietonie 
[3], który ma charakter scenki rodzajowej, Nosowska podaje w wątpliwość skutecz-

ność takich działań w pierwszym momencie po uświadomieniu sobie złożoności problemu. 

Antynomia językowa zbudowana z wykorzystaniem powtórzeń leksykalnych, które 

wzmacniają ekspresję wypowiedzi, wskazuje na chęć zapobieżenia rozpadowi związku: 
(…) usłyszałam stanowcze: „Rzucić! Natychmiast go rzucić! Tu nie ma nad czym 

pracować”. Wyszłam, nie wykorzystując gwarantowanej godziny, bo zakładałam, że da 

się ratować, ratować ten związek! [3]. W sugestywny sposób zbudowany jest obraz 
partnerki – ofiary przemocy domowej. Krótkie wypowiedzenia pojedyncze, często 

ograniczone tylko do orzeczenia wyrażonego czasownikiem czynnościowym (płaczę, 

wybaczam, nie słucham) lub orzeczenia z dopełnieniem (kopie mnie, myję naczynia), 
współgrają z metaforą walki, która kończy się przegraną. Kobieta zdaje sobie sprawę, 

że „dogorywa” nie tylko stary rok, ale i związek, o który walczyła [15]. Partnerka 

osoby uzależnionej od alkoholu, która trwa w takim związku od dawna, może wziąć na 

siebie ciężar zorganizowania dna i odejść, przedtem jednak uświadamia sobie swoją 
rolę w tym procesie. Opis etapów można sprowadzić do czynności i stanów wymienio-

nych przez Nosowską w felietonie [29]: zaczynasz liczyć mu łyki, czekasz, wyczekujesz, 

cieszysz się, nie chcesz się z nim kochać, jesteś potwornie samotna, zaczynasz gasnąć. 
Partnerka, odchodząc, może uratować partnera – alkoholika, a jeśli się nie uda, może 

uratować siebie. I dzieci. 

O kobiecej zazdrości i zdradzie w związku pisze Nosowska w kilku felietonach. To 
tematy, z którymi się zmierza, wykorzystując anafory, paralelne odwrócenia (on błaga, 

żebyś przestała błagać), pospolite frazeologizmy (rzuca cię w cholerę), metaforę cho-

roby (dusza cię łupie) [10]. Kobieta partnerka, odurzona zielonym likierem zazdrości 

[31], chce się pozbyć uczucia zazdrości, które negatywnie wpływa na związek. Pracuje 
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nad tym, czytając podręczniki, analizując swoje zachowanie, konfrontując wypracowane 

teoretyczne postawy z rzeczywistością. Często w starciu z praktyką przegrywa [38].  

Cechę gatunkowej synkretyczności felietonu wykorzystuje Nosowska w tekście po-
święconym konfliktom w związku, które są napędzane energią stron [35]. Odwołuje 

się do pre-tekstu – serii „Transerfing rzeczywistości” Vadima Zelanda, który opisuje 

zasadę wahadeł. Stanowi ona punkt wyjścia do konstatacji, że partnerka nie doznaje ujmy, 

rezygnując z kłótni. Mądra partnerka potrafi rozładowywać konflikty tak, aby druga 
strona nie miała w kim zatopić bagnetu [35]. Swoboda stylistyczna widoczna w felie-

tonie [35] przejawia się w operowaniu środkami językowymi pochodzącymi z różnych 

odmian polszczyzny – przynależnymi stylowi potocznemu wyzwiskami (ty debilu), 
wyrazami pospolitymi (zeżreć, odpuścić) i potocznymi frazemami (jutro, jutro, panie 

kochany), słowami książkowymi opatrzonymi w słownikach tym kwalifikatorem: (np. 

oponent) oraz neologizmami (nanowycinek). Eksplicytne nawiązanie do serii książek 
Zelanda wprowadza element intelektualnej gry, zachęca czytelnika do podjęcia men-

talnego ćwiczenia. Efekty tych ćwiczeń opisuje Nosowska za pomocą scenek. Kobieta 

partnerka, po przeczytaniu serii „Transfering rzeczywistości”, potrafi użyć metod, 

które zduszą konflikt w zarodku. 
Kobiety często poszukują idealnego partnera. Nosowska w felietonie [32] z dystan-

sem i ironią opisuje obowiązki takiego partnera. Sięga przy tym po rożne środki wyrazu. 

Posługuje się antonimią (Być złym policjantem, Być dobrym policjantem), metaforą 
(Powinien miłosną fugą połączyć drobne elementy naszej zdezintegrowanej osobowości 

w przepiękną mozaikę), kontekstowym żartem z udosłownieniem (Być w szampańskim 

humorze bez picia szampana), narusza łączliwość leksykalną wyrazów (Ma pamiętać 

o kwiatkach z okazji i kwiatkach spontanicznych). Wszystkie te zabiegi są świadectwem 
autorskiej kreatywności językowej. Nosowska jest świadoma tego, że prawdziwe part-

nerstwo nie oznacza wchodzenia w rolę demiurga, demiurżycy [nazwa żeńska utwo-

rzona za pomocą sufiksu -i(y)ca na wzór takich wyrazów jak łotrzyca, siostrzenica]. 
Ostateczna konstatacja wynikająca z felietonu to: być razem nie oznacza aktywnie 

uczestniczyć w sprzątaniu bałaganu partnera. Oznacza czekać cierpliwie i kibicować, 

zajmując się jednocześnie własnym bałaganem [32]. 

8.3. Kobieta – matka 

Potencjalnie jest matką prymuską [3], w realnym życiu – miotana wątpliwościami, 

pełna niepokoju i wewnętrznych rozterek – potrafi przyznać się do błędów [5]. Ma 

ambicję być „spoko matką” [12], która wbrew stereotypom będzie robiła to, na co ma 

ochotę, a nie to, co wypada. Będzie podróżować z plecakiem i szukać nowych smaków 
(…), kopać kamienie, robić balony z gumy do żucia (…), podrygiwać do muzyki 

w sklepach (…) [12]. Język młodego pokolenia, pokolenia syna, którym posługuje się 

matka, a który budzi zdziwienie i niechęć nastolatka, prowokuje do refleksji o prawie 
do samodzielnego decydowania o sobie. Postulat swobody znajduje odbicie w styli-

stycznej swobodzie felietonu. Żargon młodzieżowy (leksyka współczesnego socjolektu – 

elo, ziom; na propsie oraz chronologicznie starszego – dać czadu, przypał, spoko) zesta-
wiony ze słownictwem języka ogólnego buduje komizm językowy felietonu.  

Teoretycznie wiadomo, jak być dobrą matką i nie popełniać błędów swoich rodzi-

ców. Praktycznie – matka, po doświadczeniu zniknięcia dziecka zostawionego samego 

na dwie minuty, nosi w sobie traumę do końca życia. Rodzicielski instynkt nie zadziałał, 
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jak pisze Nosowska – czas się zatrzymał, a ja wraz z nim. Stałam sparaliżowana, wpa-

trując się w spokojną taflę jeziora [38]. Wspomnienie trudnego doświadczenia matki 

jest okazją do refleksji nad sensem deklaratywnego życia skonfrontowanego z praktyką.  

8.4. Kobieta – artystka 

Parafrazując słowa Nosowskiej – sama jest sobie winna, że rzęsami zamiata parkiety 

[2]. Narratorka z przekorą wyznaje: Od lat funkcjonuję na marginesie, z którego do 

reklam nie biorą [2]. Reklama staje się tu metaforą agresywnego show-biznesu, me-

dialnego wyścigu gwiazd do bycia rozpoznawalnym. Celebryckie życie nie interesuje 
artystki. Dziwi ją zainteresowanie mediów, zdumiewają oczekiwania wobec niej ludzi 

związanych z show-biznesem [6]. Dystansuje się od świata mediów w charaktery-

styczny dla siebie sposób – za pomocą humoru opartego na purnonsensie: Zgadzam się 
na marsze, na zaśpiewanie coveru „Poison”, na skok bez spadochronu (…), bileto-

wany poród, na zabieg odjęcia nosa i zatopienie go w bursztynie [6]. Komiczny efekt 

rodzi się z jawnej niedorzeczności, absurdalnego zestawienia czynności, które zaskakują 
swoją irracjonalnością. Świat mediów nie jest jej światem. Symbolicznie odcina się od 

niego, konstruując metaforę przerwanej rozmowy telefonicznej: A potem, kiedy dzwonią 

w sprawie ustalenia terminów, muszę, no po prostu musze powiedzieć: „Halo? Halo?” 

i się rozłączyć” [6]. Jej wyznanie: wiem niewiele [17] staje się przeciwwagą dla stale 
obecnych w mediach gwiazd i gwiazdeczek, które są przekonane o swojej wszech-

wiedzy, rozsiadają się wygodnie na kanapach i perorują. Na każdy temat [17]. No-

sowska – artystka – nie rysuje nosem nieba [18]. W felietonie portretującym życie 
gwiazd versus zwykłych ludzi stara się wskazać na wzajemne relacje, współuzależ-

nienia, przyczyny przekonań gwiazd o swojej „boskiej esencji”. Posługuje się przy tym 

różnymi środkami językowymi: neologizmami (gwiazdy są zmuszone użyć „kurwamaci” 

i „japierdola”), homonimami, które budują komizm językowy (meble z Ikei wysta-
wione na nieziemskie promieniowanie gwiazdy), zwrotem grzecznościowym używanym 

nieosobowo w napisach nakazujących zachowanie, przestrzeganie czegoś, umieszczanych 

w miejscach publicznych22 (Uprasza się gwiazdy, by natychmiast zeszły z wyimagino-
wanego piętra). Wykorzystuje nawiązania do związków frazeologicznych, np. sprowadzać 

coś do parteru – ktoś zaczyna o czymś mówić, traktować coś w sposób przyziemny23, 

na którym oparty jest metaforyczny obraz (Powiedzmy, że rzeczywistość ma parterową 
konstrukcję) [18]. Obce są Nosowskiej współczesne, popularne sposoby zaistnienia 

w mediach i świadomości fanów. W satyryczny sposób opisuje te zabiegi i przekornie 

radzi: 1) wybrać goliznę, którą widać nawet z dużej odległości, 2) wybrać skandal, 

3) połączyć siły z kimś, „kto już zajada z koryta”, 4) wybrać opcję „Ikona mody”, 
4) zastosować metamorfozę, 5) można zamontować aparat na zębach, 6) można zacząć 

wszystko od nowa z nowiutką twarzą, 7) najlepiej jednak dostać się do telewizji [37]. 

Tekst tego felietonu wyraźnie wymierzony jest w pewien aspekt medialnego życia 
gwiazd i celebrytów – chęć bycia uwielbianym i rozpoznawalnym za wszelką cenę. 

Celom satyrycznym służy ironia – zauważalna przez czytelnika sprzeczność między 

dosłownym znaczeniem wypowiedzi a jej znaczeniem właściwym.  

 
22 Por. Szymczak M. (red.), Słownik języka polskiego PWN, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002. 
23 Müldner-Nieckowski P., Wielki słownik frazeologiczny języka polskiego. Wyrażenia, zwroty, frazy, Świat 
Książki, Warszawa 2003. 
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Felieton [45] to swoiste credo artystki, intymne wyznanie. Bycie 25 lat na scenie 

pozwoliło jej uświadomić sobie, że wszystkie działania artystyczne okupione były lękiem 

przed brakiem akceptacji. Świadomość tego, że własne poczucie wartości ulokowane 
jest na zewnątrz, każe narratorce zastanowić się nad zmianą podejścia do życia i odpo-

wiedzieć na pytania: na jakim etapie działalności jest najbardziej sobą? „najbardziej 

w sobie”, kim jest? co lubi? [45]. Okazuje się, że najszczęśliwsza jest wtedy, gdy drugi 

człowiek mówi: „Mam tak samo”, „Czytam cię”, w znaczeniu „Rozumiem” [45]. 
Wyznaje, że proces twórczy jest mozolny i wyczerpujący (Ja wysiaduję. Do odleżyn), 

ale doświadczenie pisania, w którym dochodzi do porozumienia między narratorem 

a czytelnikiem, przynosi poczucie spełnienia i wewnętrznego spokoju. Nosowska – 
wokalistka ustępuje pola Nosowskiej – pisarce. 

9. Zakończenie 

Analizy felietonów Nosowskiej pozwalają widzieć w autorce uważnego obserwatora 

współczesnego życia i oryginalnego komentatora rzeczywistości, ale przede wszystkim 
kobietę, która poszukuje siebie, swojej wartości, która mierzy się ze swoimi lękami. Na 

pytanie – kim jest? – sama udziela odpowiedzi – jest tą, która boi się utraty szczęścia, 

podpierdalaczką od złych obrazów, nieutuloną małą Kasią, marudą, naczelniczką [50]. 

Jej prywatny portret córki, partnerki, matki i artystki zrekonstruowano na podstawie 
użytych środków językowych oraz zastosowanych zabiegów. W toku przeprowadzonej 

analizy zwrócono uwagę na cechy gatunkowe felietonu, kompozycję zbioru oraz 

sposoby kreowania obrazu kobiety, która pełni wiele ról społecznych. Organizujący 
cały zbiór udany zabieg oddania głosu Kaśce – wewnętrznemu krytykowi – uruchomił 

ciąg szczerych wypowiedzi skoncentrowanych wokół różnych problemów, m.in. 

partnerstwa, zdrady, zazdrości, rodzicielstwa. Czytelnicy śledzą proces odkrywania 

własnej tożsamości autorki poprzez opis osobistego doświadczenia. Autentyczność jest 
pociągająca, zmusza czytelnika do refleksji nad sobą, a widoczny we wszystkich 

felietonach narratorski dystans do siebie pogłębia wrażenie szczerości. 

W zbiorze felietonów dostrzeżono przejawy oryginalności słownej i kreatywności 
językowej. Nosowska miesza konwencje, posługuje się ironią, satyrą oraz kreacyjnymi 

(poetyckimi) metaforami, wykorzystuje grę słów i aluzję, zabarwia tekst purnonsen-

sowym humorem. Często narusza łączliwość leksykalną, co staje się nośnikiem komizmu 
językowego. Fortunnie i funkcjonalnie wykorzystuje leksykę pochodzącą z różnych 

odmian stylistycznych polszczyzny. Jej słowna oryginalność widoczna jest w użyciu 

wyrazów wieloznacznych, zastosowaniu homonimii, antonimii, tworzeniu neologizmów. 

Na płaszczyźnie składniowej widoczne są anafory, paralelne powtórzenia, pytania 
i wykrzyknienia. Interesującym zabiegiem stosowanym przez Nosowską jest kontrast 

słowny, który należy do form dowcipu językowego. Częstym zabiegiem formalnym 

jest też puenta. Ukształtowanie językowe felietonów pozwala dotrzeć do tego, co praw-
dziwe, a przez to bliskie czytelnikowi. Dzięki wykorzystaniu przez autorkę różnych 

językowych środków budowania humoru lapidarne i esencjonalne treściowo felietony 

prowokują do gry z czytelnikiem. Zbiór felietonów Katarzyny Nosowskiej pt. „A ja 
żem jej powiedziała …” stanowi niewątpliwie ważną część jej działalności artystycznej. 
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Osobisty portret współczesnej kobiety w zbiorze felietonów Katarzyny Nosowskiej 

„A ja żem jej powiedziała …” 

Streszczenie 
Jakościowa analiza książki Katarzyny Nosowskiej odpowiada na trzy zasadnicze pytania: 1) jaki osobisty 
obraz kobiety wyłania się z tekstu Nosowskiej oraz jakie role społeczne portretuje autorka? 2) jakimi środ-
kami językowymi posługuje się autorka w zbiorze swoich felietonów? 3) jaka jest struktura całego zbioru? 
Analizy materiału wykazały, że zabieg autobiograficznych wątków jest konsekwentnie realizowany w całej 
książce. Przez pryzmat swoich doświadczeń Nosowska pisze o seksualności kobiety, jej kompleksach, doj-
rzałości i zbliżającej się starości; kobiecej intuicji; pracy nad związkiem partnerskim; relacjach z rodzi-
cami, dzieckiem, przyjaciółmi. Z lapidarnych felietonów wyłania się osobisty obraz córki, partnerki, matki, 

artystki. W zbiorze felietonów dostrzeżono przejawy oryginalności słownej i kreatywności językowej. Zwró-
cono uwagę na mieszanie konwencji, posługiwanie się ironią, satyrą, kreacyjnymi (poetyckimi) meta-
forami, a także na wykorzystywanie gry słów i aluzji oraz zabarwianie tekstu purnonsensowym humorem. 
Wskazano na częste naruszanie łączliwości leksykalnej, które staje się nośnikiem komizmu językowego. 
Zaobserwowano przykłady fortunnego i funkcjonalnego wykorzystywania leksyki pochodzącej z różnych 
odmian stylistycznych polszczyzny. Językowa oryginalność widoczna w felietonach przejawia się między 
innymi w użyciu wyrazów wieloznacznych, zastosowaniu homonimii, antonimii oraz tworzeniu neologizmów. 
Na płaszczyźnie składniowej widoczne są anafory, paralelne powtórzenia, pytania i wykrzyknienia, które 

budują emocjonalne napięcie. Interesującym zabiegiem stosowanym przez Nosowską jest kontrast słowny, 
który stanowi jedną z form dowcipu językowego. Utrzymanie tej samej konwencji w całym cyklu felieto-
nów jest niewątpliwie podyktowane osobowością felietonistki, która manifestuje swoją podmiotowość 
i niezależność poglądów. 
Słowa kluczowe: felieton, językowe środki budowania humoru, środki stylistyczne, role społeczne 
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Anna Sokół-Klein1 

Maria Janion szłaby z nami; Nawet Shrek nie chciałby 

żyć w takim bagnie – analiza językowa wybranych haseł 

umieszczanych na transparentach w czasie strajku 

kobiet jesienią 2020 roku 

1. Wstęp – kontekst społeczny 

Dwudziestego drugiego października 2020 roku został ogłoszony wyrok Trybunału 

Konstytucyjnego w sprawie aborcji eugenicznej, którą uznano za niezgodną z Konsty-

tucją Rzeczpospolitej Polskiej2. Rzecz dotyczyła drugiego punktu artykułu 4a Ustawy 
z 7 stycznia 1993 roku o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach 

dopuszczalności przerywania ciąży. Zgodnie z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego 

nie można przerwać ciąży, gdy badania prenatalne lub inne przesłanki medyczne wska-

zują na duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu 
albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu3. Nadal jednak można dokonać 

aborcji, gdy ciąża stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia kobiety ciężarnej oraz gdy 

zachodzi uzasadnione podejrzenie, że ciąża powstała w wyniku czynu zabronionego4. 
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, dotyczący punktu 2 wspomnianej ustawy, spotkał 

się z ogromną falą protestów. Kobiety (niekiedy z dziećmi i mężami), mimo trwającej 

pandemii zakaźnej choroby COVID-19, wyszły na ulicę, pokazując złość i niechęć nie 
tylko w stosunku do orzeczenia organu władzy sądowniczej, ale również do rządów 

obecnej partii. Głównym przedmiotem ataku stała się więc aktualna władza, w szczegól-

ności polski polityk, Jarosław Kaczyński, lider Konfederacji – Krzysztof Bosak, prezes 

Trybunału Konstytucyjnego – Julia Przyłębska, aktywistka antyaborcyjna – Kaja Godek, 
a także instytucja, jaką jest Kościół katolicki, który poparł decyzję Trybunału 

Konstytucyjnego. W manifestacjach brało udział około 430 tysięcy osób5. Tym samym 

zostały uznane za największe protesty uliczne od czasów przemian ustrojowych z lat 80.  

 
1 anna.klein@uni.lodz.pl, Zakład Współczesnego Języka Polskiego, Wydział Filologiczny, Uniwersytet 
Łódzki, http://filolog.uni.lodz.pl/kwjp/. 
2 W orzeczeniu możemy przeczytać, że „Art. 4a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu 
rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży (Dz. U. Nr 17, poz. 78, 
z 1995 r., Nr 66, poz. 334, z 1996 r., Nr 139, poz. 646, z 1997 r., Nr 141, poz. 943 i Nr 157, poz. 1040, z 1999 
r., Nr 5, poz. 32 oraz z 2001 r. Nr 154, poz. 1792) jest niezgodny z art. 38 w związku z art. 30, w związku 
z art. 31 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej”, https://sip.lex.pl/orzeczenia-i-pisma-urzedowe/ 
orzeczenia-sadow/k-1-20-wyrok-trybunalu-konstytucyjnego-523165093 [data dostępu: 25.01.2022]. 
3 Artykuł 4a, punkt 2, Ustawa z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego 
i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży (Dz. U. z 1993 r., poz. 78). 
4 Artykuł 4a, punkt 1 i 3, Ustawa z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego 
i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży, (Dz. U. z 1993 r., poz. 78). 
5 Komendant Główny Policji, gen. Jarosław Szymczyk, podaje, że przykładowo 28 października 2020 roku 
w całym kraju odnotowano 410 protestów, w których uczestniczyło 430 tys. osób, https://www.gazetaprawna.pl/ 
wiadomosci/artykuly/1494857,komendant-glowny-policji-o-protestach-zatrzymano-blisko-80-osob-prowadzo-
nych-jest-ponad-100-postepowan-ws-dewastacji.html [dostęp: 10.01.2021]. Inicjatorkami manifestacji były 
przedstawicielki ruchu społecznego, zwanego Ogólnopolski Strajk Kobiet, które systematycznie umieszczały 
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2. Język haseł – ogólna charakterystyka 

Sprzeciw wobec decyzji Trybunału Konstytucyjnego został oddany nie tylko za po-

mocą określonego zachowania6, ale również poprzez niezwykle kreatywne hasła głoszone 

przez protestujących. Warto zwrócić uwagę na fakt, że prawie wszystkie transparenty 
zostały przygotowane z kartonów po opakowaniach z pizzy czy sprzętu AGD7. Z jednej 

strony może być to dowodem dużej spontaniczności tak licznych zgromadzeń na 

ulicach całej Polski, z drugiej brakiem szacunku do obecnej władzy8. Maria Poprzęcka, 

profesor, historyk i krytyk sztuki, uważa, że kartony to 

szczególny rodzaj nośnika treści (…), są „przedmiotami najniższej rangi”. 

Zaledwie pozostałościami po czymś, wyciągniętymi ze śmietników, sklepowych 

zapleczy i kontenerów na segregowane odpady (…), są łącznikiem z mijają-
cymi ich ludźmi. Łącznikiem żałosnym, tandetnym, ale częstokroć jedynym (…). 

Zazwyczaj jednak te przedmioty „najniższej rangi”, na krótki czas podniesione 

do godności i obdarzone silnym głosem, wracają do swego statusu śmiecia. 
Ale ich przekaz pozostaje. Przekaz pozostanie jednak nie tylko w pamięci 

i umysłach uczestników wieczornych „spacerów”9 ulicami polskich miast. 

Przeniesiony z ulicznej ikonosfery do netosfery, każdy osobny, jednostkowy 

głos przetrwa zwielokrotniony w setkach tysięcy odsłon. Pozostanie jako zapis 

stanu ducha i emocji „Polaków niebezpiecznej pory” – jesieni roku 202010. 

Mimo tego, że w protestach wzięło udział ponad 400 tysięcy ludzi, każdy uczestnik 

pokazał swoją indywidualność, twórczość i kreatywność poprzez hasła, które głosił. 

 
w mediach społecznościowych informacje o kolejnych datach protestów i nakłaniały do uczestnictwa w ulicz-
nych demonstracjach. Ich zaangażowanie w działania demonstracyjne, konsekwencja w sposobie myślenia 
i publiczna obrona własnych poglądów mogły mieć znaczący wpływ na większość kobiet, które zdecydowały 

się wziąć udział w codziennych manifestacjach (por. wzajemne wpływy większości i mniejszości, Wojciszke B., 
Człowiek wśród ludzi. Zarys psychologii społecznej, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2006, 
s. 383). Dodatkowym wzmocnieniem działań protestacyjnych było ich poparcie przez wielu popularnych 
aktorów i piosenkarzy, którzy nie tylko publicznie wyrażali swoją opinię, ale również uczestniczyli w ogólno-
polskim strajku (por. społeczny dowód słuszności, Wojciszke, dz. cyt., s. 258; Cialdini R., Wywieranie wpływu 
na ludzi. Teoria i praktyka, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2000, s. 117). Ważnym rów-
nież czynnikiem okazała się teoria reaktancji/oporu psychologicznego (por. Cialdini, dz. cyt., s. 225-232), 
którą w kontekście protestów scharakteryzowano następująco: Im mniej tolerancyjne zachowania propagują 
rządzący, tym bardziej tolerancyjni stają się Polacy, im głośniej politycy PiS potępiają rzekomą moralną zgni-

liznę płynącą z Zachodu, tym łatwiej Polacy akceptują aborcję z przyczyn społecznych i związki jednopłciowe 
(Gazeta Wyborcza, 14). 
6 Protesty w formie pogrzebu (zapalanie zniczy przed siedzibami partii PiS i przyklejanie nekrologów infor-
mujących o śmierci praw kobiet), profanacje kościołów, blokady ulic.  
7 Niektóre transparenty nawiązują do tworzywa, z jakiego zostały wykonane: „Musiałam zabrać kotu karton. 
Teraz musi siedzieć na kiblu”, „Drogi PiSie, serdecznie przypominam, że Hankę Mostowiak też wykończyły 
kartony”, „Przestańcie, kończą mi się kartony!”. 
8 Jedno z haseł, napisane na małej kartce papieru, brzmiało „Nie zasługujecie nawet na porządny transparent”. 
9 Z uwagi na to, że manifestacje odbywały się w czasie pandemii, oficjalnie nazwano je spacerami, gdyż te, 
w przeciwieństwie do licznych zgromadzeń, nie zostały zakazane  
Wszelkie zaproszenia na demonstracje opatrzono więc w mediach społecznościowych tytułem „Spacer po 
prawa kobiet”. Leksem spacer uzyskał więc tu status neosemantyzmu. 
10 Poprzęcka M., Na oko: kartony, 2020, https://www.dwutygodnik.com/artykul/9205-na-oko-kartony.html? 
fbclid=IwAR3ihD1RZxoKWh_Af4L4wyi8ARu4Uv7kklPqEZ01lJx7BbDrAnIWloSOTYM [data dostępu: 
5.01.2021]. 
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Jak podkreśla Maria Poprzęcka, idzie nie zdepersonalizowany, ujęty w skoordynowane 

ramy pochód, lecz płynie silnie zindywidualizowana wielka ludzka rzesza11.  

Funkcja pragmatyczna, przejawiająca się w oddziaływaniu na odbiorcę między innymi 

poprzez wyrażanie własnych uczuć, realizowana jest tu głównie poprzez ekspresyw-

ność haseł, które są emocjonalnie nacechowane. Język protestujących obfituje zatem 

w wiele wulgaryzmów, często dotyczących sfery seksualnej. Może więc bulwersować, 

szczególnie że nadawcą większości haseł są kobiety. Używanie przekleństw i slangu 

seksualnego, głównie łączone z zachowaniem mężczyzny12, jest jeszcze często nie do 

zaakceptowania w języku kobiet13. Jak zauważają Diana K. Ivy i Phil Backlund, powo-

łując się na Robin Lakoff, język kobiet sprzyja temu, by pozostawały „skromnymi pa-

nienkami”. Kobieta w nadmiarze używająca slangu lub przekleństw burzy taki obraz14. 

Dodatkowym czynnikiem wywołującym oburzenie w kontekście wulgarnych haseł jest 

fakt, że ich nadawcą często są matki. W językowo-kulturowym obrazie świata matka 

jest symbolem miłości, opiekuńczości i wyrozumiałości. Matkować komuś, to opiekować 

się kimś15. Ten dysonans między językowym obrazem kobiety-matki a językiem trans-

parentów może jednak zostać zmniejszony z uwagi na fakt, że autorami tekstów są 

głównie osoby należące do pokolenia Z, czyli urodzone po 1995 roku, które nie znają 

rzeczywistości bez Internetu, telefonów komórkowych, tabletów i nowoczesnej tech-

nologii oraz dla których niezwykle ważna jest wolność słowa, a wulgaryzmy, jako forma 

ekspresywnej komunikacji w sieci, nie mają już tak mocnego nacechowania. Hasła 

Wypierdalać!16, Jebać PiS! czy Trzeba było nas nie wkurwiać, wyrażające gniew 

w stosunku do adresata, „przeniosły się” tu zatem z rzeczywistości wirtualnej do realnej17. 

Osoby protestujące pokazały tym samym, że podobnie jak nie bały się wyjść na ulicę, 

nie miały też oporów przed łamaniem tabu językowego18.  

Ekspresja językowa haseł umieszczonych na transparentach została oddana nie tylko 
za pomocą wulgaryzmów, ale także szeregu niezwykle kreatywnych i oryginalnych teks-
tów, które nawiązują do literatury, filmu, muzyki czy wydarzeń politycznych. Rafał Zimny 
stworzył typologię haseł demonstrantów, dzieląc je na literackie, obyczajowo-kulturowe 

 
11 Tamże. 
12 Stąd popularny frazeologizm klnie jak szewc. 
13 Ivy D., Backlund P., Język kobiet i język mężczyzn, [w:] Stewart J. (red.), Mosty zamiast murów. Podręcznik 

komunikacji interpersonalnej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008, s. 280. 
14 Tamże, s. 279. 
15 Bartmiński J., Stereotypy mieszkają w języku. Studia etnolingwistyczne, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2009, 
s. 103. 
16 Słowo „wypierdalać!” stało się przewodnim hasłem protestu. 
17 Socjolog Magdalena Muszel i politolog Paweł Maranowski uważają, że hasła umieszczone na kartonach są 
analogową emanacją wirtualnych memów (Chudzyński, dziennikbaltycki.pl).  
18 W polskich serwisach internetowych pojawiły się dyskusje naukowców na temat konieczności umieszczania 

wulgarnych haseł na transparentach podczas strajku kobiet. Jerzy Bralczyk uważa, że bardziej szkodzą niż 
pomagają (zob. Gersz A., Wypier*** na Strajku Kobiet. Prof. Bralczyk: to słowo szkodzi, jestem przeciwko, 
https://natemat.pl/), Michał Rusinek twierdzi, że protesty spowodowały demenalizację wulgaryzmów (zob. 
Rusinek M., Kiedy córka krzyknęła do mnie „Ty jebaciu!”, uznałem, że nie nadaję się do roli surowego ojca, 
https://www.wysokieobcasy.pl/), a Rafał Zimny wspomina, że wulgaryzacja w języku została przez młodych 
ludzi częściowo odtabuizowana (zob. Szczycielska-Jakubowska A., Językoznawca o hasłach protestujących: 
Język pokolenia Z, https://bydgoszcz.wyborcza.pl/bydgoszcz/).  
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i wiecowe19. Podobne kryterium podziału, z pewnym jednak uzupełnieniem, zastosowano 
w niniejszym artykule. Pierwsza grupa to hasła odwołujące się do wiedzy literackiej, 
kulturowej i społecznej, często będące cytatami, aluzjami i trawestacjami tekstów poetyc-
kich, filmowych, muzycznych, reklamowych czy wypowiedzi polityków i osób publicz-
nych (Maria Janion szłaby z nami; Chcemy zdrowia, nie zdrowasiek). Druga to napisy 
o charakterze obyczajowo-kulturowym, nawiązujące do wojny na murach kibiców 
ŁKS-u i Widzewa (PiS robi herbatę na wodzie po pierogach; Duda myśli, że In vitro 
to nazwa włoskiej pizzerii). Trzecia to hasła o charakterze komicznym, które, w prze-
ciwieństwie do pierwszych dwóch grup, nie mają charakteru intertekstualnego. Nasta-
wione są na kreatywność i rozśmieszenie odbiorcy (Jest tak źle, że przyszli nawet 
introwertycy; Kot może zostać; Studenci medycyny wyszli z biblioteki. Jest źle!). Z kolei 
czwarta grupa to hasła wiecowe, najmniej kreatywne, będące wyrazem agresji i zawie-
rające największą liczbę wulgaryzmów (Wolność wyboru. Jebać PiS).  

3. Hasła odwołujące się do wiedzy literackiej, kulturowej i społecznej 

Z uwagi na obszerny materiał badawczy do analizy została wybrana pierwsza grupa 
haseł20, którą można podzielić na cztery podgrupy. Najliczniejsza, stanowiąca 48,5 proc. 
zebranych przykładów, mająca charakter intertekstualny, to trawestacje fragmentów 
utworów literackich, dialogów filmowych, tekstów piosenek, sloganów reklamowych 
czy wypowiedzi polityków i osób publicznych. Następna (35 proc. analizowanych haseł) 
to teksty nawiązujące do konkretnych osób i sytuacji. Odszyfrowanie znaczenia wymaga 
tu znajomości nazwisk badaczy, postaci ze świata polityki i kultury, a także całego 
kontekstu społeczno-kulturowego. Kolejna to cytaty (9,5 proc.). Wśród analizowanego 
materiału znalazły się również hasła-rymowanki, które stanowiły niecałe 7% zebranych 
przykładów. 

W artykule skoncentrowano się na napisach drugiej podgrupy, a także na hasłach-
rymowankach21. Materiał w postaci tekstów umieszczonych na transparentach został 
pozyskany z gazet („Nasz Dziennik”, „Dziennik Trybuna”, „Dziennik Łódzki”, „Gazeta 
Wyborcza”, „Gazeta Polska”, „Newsweek Polska”, „Angora”, „Express ilustrowany”, 
„Dziennik Gazeta Prawna”) oraz z mediów społecznościowych (profil Michała 
Rusinka, strony: „Wydarzenia w Łodzi” i „Łódź” na Facebooku) w dniach 23.10.2020 r.– 
8.11.2020 r. Łącznie zebrano 31 haseł. Ich wykaz wraz z lokalizacją przedstawiono 
w tabeli pod niniejszym artykułem.  

Analizowane przykłady nawiązują zarówno do osób rzeczywistych (politycy, 
naukowcy, muzycy, twórcy filmowi, komicy), jak i fikcyjnych (bohaterowie filmowi 
i literaccy), a także do konkretnych wydarzeń politycznych. Mają więc często charakter 
aluzyjny22. Podobnie rzecz ma się z rymowankami, wśród których pojawił się również 
jeden napis będący trawestacją popularnego wierszyka Cisza na morzu, cisza w komnacie, 

 
19 Zob. Szczycielska-Jakubowska A., Językoznawca o hasłach protestujących: Język pokolenia Z, 2020, 
https://bydgoszcz.wyborcza.pl/bydgoszcz/7,48722,26485809,jezyk-pokolenia-z.html?fbclid=IwAR1XJ0nuc4 
KvFUI-pAMhZ8qr6tNH3v3hCZPC756S7UKouyAY1bffA5Yqg7k#s=BoxLoByMT [data dostępu: 15.01.2021] 
20 Łącznie zebrano 74 hasła. 
21 W artykule zatytułowanym No woman, no kraj; Girls just to wanna have choice, czyli o intertekstualności 
haseł umieszczanych na transparentach w czasie strajku kobiet jesienią 2020 roku (w druku) poddano analizie 
hasła będące trawestacjami fragmentów utworów literackich, tekstów piosenek i dialogów filmowych, a także 
cytaty.  
22 Aluzyjność to wzmianka mająca wywołać skojarzenie z czymś, o czym się nie chce lub o czym nie można 
powiedzieć wprost, https://sjp.pwn.pl/szukaj/aluzyjno%C5%9B%C4%87.html [dostęp: 25.05.2021]. 
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kto się odezwie, ten ściąga gacie!23. Rymowanki zazwyczaj składają się ze współbrzmią-
cych par wyrazów, w których brak wyraźnego skonwencjonalizowanego znaczenia 
słownikowego rekompensowany jest znaczeniem okazjonalnym, krystalizującym się dzięki 
motywacjom kontekstowym, sytuacyjnym lub onomatopeicznym, np. ecie-pecie (…)24. 
Nie mają więc dużej wartości artystycznej. Są elementem kultury ludowej, mowy poto-
cznej czy literatury dziecięcej. W kontekście omawianych haseł są formą zabawy języ-
kowej i odzwierciedlają kreatywność nadawcy. W trawestacji popularnego wierszyka 
Cisza na morzu, cisza w komnacie, kto się odezwie, ten ściąga gacie!25 (Cisza na 
morzu, cisza w komnacie, Jarek Kaczyński narobił w gacie) frazem narobić w gacie26, 
odnoszący się tu do Jarosława Kaczyńskiego, ma charakter nieco szyderczy i ośmie-
szający popularnego polityka. W kontekście ogólnopolskiego strajku, w którym brało 
udział ok. 430 tysięcy osób dziennie, może być formą przestrogi, informacją, że to nie 
protestujący ludzie powinni się bać. Fragment Jarek Kaczyński narobił w gacie ukazuje 
zatem stosunek lekceważący do polityka, jednak sformułowanie to zostało nieco zła-
godzone, właśnie dzięki włączeniu go w strukturę rymowanki. Pozostałe formy, mimo 
że nie są trawestacjami, również odzwierciedlają niezwykle dużą pomysłowość nadawcy, 
np.: Dość! Przebrała się miarka. Idę z wami, kobiety – powiedział kot Jarka; Nawet 
dziecko o tym wie, wkurzysz mamę, będzie źle; Mamie w strajku pomagamy – dziś 
w pieluchy nie sikamy. Ja kobieta, ja jej brat, dziś zmieniamy razem świat27; Lepsze 
w szkole same pały niż pisowskie trybunały.  

Z kolei jeśli chodzi o hasła niebędące rymowankami, natomiast nawiązujące do 

konkretnych postaci literackich, popularnych osób czy wydarzeń społeczno-politycz-

nych, nadawca musiał wykazać się nie tylko znajomością życia społeczno-kulturalno-

politycznego, ale również wiedzą na temat określonych postaw osób ze świata nauki 
(Maria Janion szłaby z nami28), a także umiejętnością zestawiania różnych faktów, 

sytuacji fikcyjnych z rzeczywistymi (Rząd jest śmieszny jak Kevin sam w domu; Życie 

w Polsce jest gorsze niż filmy Vegi29; Jarek, nawet Sofokles ci nie dorówna w zrobieniu 
prawdziwej tragedii/Gdyby Szekspir was znał, to by napisał więcej tragedii; Wokul-

 
23 Warto zatem pokrótce zdefiniować pojęcie, jakim jest intertekstualność, która właśnie odnosi się do 
związków łączących jeden tekst z innym. Za intertekst można więc uznać aluzje, skrzydlate słowa, parodie, 
trawestacje, parafrazy, pastisze, cytaty, kolaże, memy, a nawet plagiaty. Należy jednak podkreślić, że między 
tekstami powinna zaistnieć tak zwana semantyczna aktywizacja. To właśnie dzięki niej wcześniejszy tekst 
(hipotekst) buduje znaczenie nowego tekstu (hipertekst). Odwołanie intertekstualne jest jednak procesem 

zamierzonym, zaś odbiorca powinien być świadomy tego, że nadawca mówi w danym fragmencie swego 
dzieła cudzymi słowami (zob. Głowiński M., O intertekstualności, [w:] Głowiński M. (red.), Poetyka i okolice, 
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995, s. 102). 
24 Sławiński J. (red.), Słownik terminów literackich, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Kraków 2002, s. 492. 
25 Rymowanka ta występuje w kilku wersjach: 1. Cisza na morzu, wicher dmie, za chwilę bałwan odezwie 
się. A tym bałwanem będzie ten, kto pierwszy odezwie się. 2. Cisza na morzu, bałwan śpi, kto się odezwie, 
będzie nim itd.  
26 Według Wielkiego Słownika Języka Polskiego PAN, jeśli ktoś robi w gacie, to znaczy, że jest wystraszony, 

przerażony. Por. https://wsjp.pl/haslo/do_druku/73521/ktos-robi-w-gacie [dostęp: 18.05.2021]. 
27 Transparent był trzymany przez siedzące w wózku bliźniaki. 
28 Popularne stało się wystąpienie Marii Janion na I Kongresie Kobiet w 2009 roku, w którym zwróciła uwagę 
na istotę kobiecej solidarności. 
29 Patryk Sebastian Vega w swoich filmach ukazuje między innymi takie problemy polskiego społeczeństwa, 
jak działalność koncernów farmaceutycznych, stosunek lekarzy do pacjentów i aborcji („Botoks”) czy 
korupcja, alkoholizm i romanse w świecie polityki oraz zależność Kościoła od państwa („Polityka”).  
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skiemu lepiej szło z Łęcką niż wam z rządzeniem; Chcemy zdrowia, nie zdrowasiek30 

itp.) czy byłych wydarzeń politycznych z aktualnymi (PiS nie Hajto, poniesie konse-

kwencję31; Protesty się odbywają, bo nie organizuje ich Sasin/Jeżeli ten stan wojenny 
będzie organizował Sasin, to nie panikujemy32). Napisy często mają charakter prze-

śmiewczy (wspomniane hasło Protesty się odbywają, bo nie organizuje ich Sasin/ 

Jeżeli ten stan wojenny będzie organizował Sasin, to nie panikujemy, a także: Jarek, 

jeszcze będziesz chciał coś z Avonu/Jarek, nie wezmę ci nic z Avonu33; Jedyni starsi 
panowie, których mam ochotę słuchać, to Przybora i Wasowski) czy są przejawem nie 

tyle kreatywności językowej34, co dużej pomysłowości samego nadawcy (Cytując 

Hamleta, akt piąty, scenę pierwszą, wers 425: NIE). Najsilniej jednak nacechowanymi 
emocjonalnie napisami, będącymi przejawem agresji słownej, są te, w których wulga-

ryzmy nie tylko stanowią wyraz ekspresji nadawcy (Już byłam rozważna i roman-

tyczna. Teraz jestem wkurwiona35), ale odnoszą się bezpośrednio do adresata wypowie-
dzi (W 1962 r. ukradłeś księżyc, masz gdzie wypierdalać; Jak Balladynę za wszelkie 

zbrodnie, czerwony piorun36 Was dziś pier…).  

Wśród haseł tej podgrupy najliczniejsze oparte są na porównaniu, które ma tu 

charakter aksjologiczny (wartościowanie polega na odpowiednim doborze członu porów-
nującego, a w kontekście strajku kobiet – deprecjonujący jest człon porównywany). 

Działalność polityczną rządu, konkretnych polityków czy życie w Polsce zestawia się 

z negatywnymi postaciami fikcyjnymi (Jaki kraj, taki Voldemort37), bohaterami często 
uwikłanymi w tragiczne konsekwencje swoich działań (Wokulskiemu38 lepiej szło 

z Łęcką niż wam z rządzeniem), jak również z fikcyjnym obrazem ukazującym polskie 

realia (Życie w Polsce jest gorsze niż filmy Vegi). Niezwykle popularne i często obecne 

w mediach jest hasło, w którym władza skonfrontowana jest z piosenkami zespołu 
„Dżem” (Jesteście gorsi niż piosenki Dżemu). Fragment może być albo subiektywnym 

wyrazem niechęci nadawcy do twórczości popularnej grupy muzycznej, która mimo 

swej „nieudolności” i tak jest lepsza od polskiej władzy, albo ma znaczenie meta-
foryczne. Leksem piosenki może być bowiem formą metonimii i odnosić się tylko do 

 
30 Nawiązanie do historii wsadzenia Rozalki (bohaterka noweli „Antek” Bolesława Prusa) do pieca na czas 
trzykrotnego odmówienia modlitwy „Pozdrowienie anielskie”. 
31 Nawiązanie do potrącenia staruszki na przejściu dla pieszych przez piłkarza Tomasza Hajtę w 2007 r. 
w Łodzi. 
32 Nawiązanie do wydania dużych środków finansowych na organizację przez Jacka Sasina majowych 
wyborów prezydenckich, które ostatecznie się nie odbyły z uwagi na epidemię. 
33 Nawiązanie do burzliwej dyskusji między dwiema internautkami. Propozycja Hej, chcesz coś z Avonu 
miała być formą zakończenia sporu. 
34 Przejawem kreatywności językowej może być hasło Chcemy zdrowia, nie zdrowasiek. Oba leksemy mają 
ten sam rdzeń zdrow-, jednak wyraz zdrowaśka to w języku potocznym modlitwa „Pozdrowienie anielskie”, 
zaczynająca się od słów „Zdrowaś Mario (…)”.  
35 Eufemistyczną wersją tego hasła może być napis Orkowie Mordoru też są nieco wkurzeni. Ork to postać 
stworzona przez Władcę Ciemności w powieści J.R.R. Tolkiena „Władca Pierścieni”. Z kolei Mordor to 
kraina zamieszkała przez orków. 
36 Leksem piorun, oznaczający potężne wyładowanie elektryczne pomiędzy dwiema chmurami albo pomiędzy 
chmurą a ziemią, któremu towarzyszy huk i błyskawica (por. https://sjp.pwn.pl/szukaj/piorun.html, 28.12.2020) 
to również symbol Ogólnopolskiego Strajku Kobiet, który pojawia się w logotypie i identyfikacji wizualnej 
organizacji. 
37 Lord Voldemort – czarnoksiężnik w serii powieści J.K. Rowling „Harry Potter”. Postać mroczna i wzbu-
dzająca lęk; wróg i prześladowca Harry’ego Pottera. 
38 Stanisław Wokulski z powodu nieszczęśliwej miłości do Izabeli Łęckiej próbował popełnić samobójstwo.  
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treści zawartej w tekstach piosenek, które między innymi poruszają takie problemy jak 

nałogi czy śmierć. Niekiedy porównanie pełni funkcję groźby (Wywiozą was jak 

Jagnę39), innym razem jest formą żartu bądź nawet ironii (Rząd jest śmieszny jak Kevin 
sam w domu)40. 

Równie częstym środkiem stylistycznym pojawiającym się w hasłach obecnych na 
transparentach jest metafora, która podobnie jak porównanie oparta jest na podobień-
stwie realnym lub domniemanym, wyobrażonym, wykreowanym na potrzeby danego 
komunikatu41, na nakładaniu się na siebie dwóch obrazów ideacyjnych42. Porównaniowa 
teoria metafory ma swoje źródło w Arystotelesowskiej opinii mówiącej o tym, że 
metafora to skrócone porównanie, a konstrukcja dobrej metafory to dostrzeganie podo-
bieństwa w rzeczach niepodobnych43. W wyekscerpowanych przykładach metafora 
oparta jest na podobieństwie sytuacji kraju do takich leksemów jak bagno czy tragedia 
(Nawet Shrek nie chciałby żyć w takim bagnie44; Gdyby Szekspir was znał, to by 
napisał więcej tragedii), a także na zestawieniu sytuacji Polski z fikcyjną Republiką 
Gileadzką czy polskich polityków z negatywnymi postaciami fikcyjnymi (Gilead – 
„Opowieści podręcznej”45; Jarek, ciebie pocałować chce już tylko dementor46; 
Mieszkam na Żoliborzu i ciągle boli mnie blizna47). Nie brak tu również haseł mają-
cych charakter wołania o pomoc (Gdzie jest Gondor48, kiedy PiS nas prześladuje?). 
Gondor, metafora walki ze złem, został położony na przeciwległej szali do polskiej władzy. 
Ciekawym przykładem metafory jest także hasło Annuszka rozlała już olej49 będące 
nawiązaniem do popularnej powieści Michaiła Bułhakowa pt. „Mistrz i Małgorzata”, 
które w kontekście strajku kobiet jest symbolem ważnego i przełomowego wydarzenia. 

 
39 Jagna Paczesiówna, bohaterka powieści S. Reymonta pt. „Chłopi”, za swoje zachowanie została wygnana 
przez mieszkańców wsi Lipce. Podobny wydźwięk, mający charakter groźby, zawiera hasło odwołujące się 
do powieści J.K. Rowling „Harry Potter i więzień Azkabanu” – Wsadzimy was do Azkabanu. Azkaban (wię-
zienie dla czarodziejów, którzy złamali prawo). To symbol niewoli, w której mieliby znaleźć się rządzący.  
40 Popularny film („Kevin sam w domu”), corocznie transmitowany w telewizji polskiej w Wigilię świąt 

Bożego Narodzenia, niektórym odbiorcom wciąż dostarcza dużej dawki humoru. Z kolei dla innych, z uwagi 
na częstą powtarzalność w mediach, stał się powszechny, przewidywalny, a co za tym idzie nie stanowi już 
źródła radości. Nadawca hasła może zatem chcieć przekazać komunikat o treści „działania rządu wcale nie są 
zabawne”. 
41 Siekiera R., Interprzestrzeń komunikacyjna w porównaniach, [w:] Burska K., Olejniczak E. (red.), Strasznie 
lubię cię, piosenko. Szkice o tekstach Wojciecha Młynarskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 
2008, s. 210. 
42 Zob. Awdiejew A., Habrajska G., Wprowadzenie do gramatyki komunikacyjnej, t. 1, Oficyna Wydawnicza 
LEKSEM, Łask 2004, s. 302-303. 
43 Sławiński J., dz. cyt., s. 301. 
44 Shrek, bohater serii amerykańskich filmów animowanych o ogrze, mieszkał w domu na bagnach. 
45 Akcja powieści kanadyjskiej pisarki, Margaret Atwood, toczy się w Republice Gileadzkiej. Podręczne to 
kobiety, które przez władców Gileadu przeznaczane są do reprodukcji. Odbywa się to w trakcie określonego 
rytuału seksualnego. 
46 Dementor – negatywna i przerażająca postać z powieści „Harry Potter”, która wysysa z innych szczęście. 
Potrafił pozbawić ludzi duszy, składając na nich tzw. „pocałunek dementora”. 
47 Blizna to ślad po zaklęciu Voldemorta na Harrym Potterze. Harry’ego zawsze bolała blizna, gdy w pobliżu 

pojawiał się Lord Voldemort, który z punktu widzenia osób protestujących utożsamiany jest z polską władzą 
(por. Jaki kraj, taki Voldemort).  
48 Przeciwieństwem do Republiki Gileadzkiej jest Gondor, czyli państwo, które stawiło czoło naczelnemu 
Złemu w powieści „Władcy Pierścieni”. 
49 Rozlanie przez Annuszkę oleju na torach spowodowało bieg niefortunnych wydarzeń: Berlioz poślizgnął 
się na torach i tramwaj uciął mu głowę. Annuszka jest również tytułową bohaterką piosenki Krzysztofa 
Zalewskiego („Annuszka”).  
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Napis pełni tutaj funkcję ostrzeżenia, może być przestrogą dla władzy, by zmieniła 
postawę, zanim wydarzy się coś złego. 

4. Wnioski końcowe 

Ogólna charakterystyka lingwistyczna wszystkich haseł, które pojawiły się na trans-
parentach w czasie strajku kobiet jesienią 2020 roku pokazała, że język protestujących, 
będący wyrazem silnych emocji każdego uczestnika pochodu, obfituje w wiele wulga-
ryzmów, często wyrażających groźby skierowane w stronę władzy, czy Kościoła. 
Może to niektórych dziwić i szokować, szczególnie że nadawcą większości haseł są 
kobiety, nie-jednokrotnie będące matkami, które (zwłaszcza w odniesieniu do Polek) 
w językowo-kulturowym obrazie świata50 są symbolem miłości, opiekuńczości i oddania.  

Analiza wszystkich przykładów pozwoliła stworzyć ich typologię, dzieląc napisy na:  

• hasła odwołujące się do wiedzy literackiej, kulturowej i społecznej, często będące 
cytatami, aluzjami i trawestacjami tekstów poetyckich, filmowych, muzycznych, 
reklamowych czy wypowiedzi polityków i osób publicznych; 

• hasła o charakterze obyczajowo-kulturowym, nawiązujące do wojny na murach 
kibiców ŁKS-u i Widzewa; 

• hasła o charakterze komicznym, które w przeciwieństwie do pierwszych dwóch 
grup nie mają charakteru intertekstualnego; 

• hasła wiecowe będące wyrazem agresji i zawierające największą liczbę wulga-
ryzmów. 

Z uwagi na obszerny materiał badawczy analizie poddano wybrane hasła pierwszej 
grupy napisów, czyli nawiązujące do konkretnych osób i sytuacji (35% analizowanego 
materiału), a także hasła-rymowanki (niecałe 7%), które są formą zabawy językowej 
i odzwierciedlają kreatywność nadawcy. Jeśli chodzi o hasła będące nawiązaniem do 
postaci literackich, popularnych osób czy wydarzeń społeczno-politycznych, najlicz-
niejsze oparte są na porównaniu, które ma tu charakter aksjologiczny, a w kontekście 
ulicznych manifestacji – deprecjonujący człon porównywany. Równie często pojawia-
jącym się środkiem stylistycznym jest metafora oparta na podobieństwie sytuacji kraju 
do takich leksemów jak bagno czy tragedia, a także na zestawieniu polskich polity-
ków z negatywnymi postaciami fikcyjnymi. 

Hasła umieszczone na transparentach w trakcie Ogólnopolskiego Strajku Kobiet 
jesienią 2020 roku charakteryzują się niezwykle dużą kreatywnością językową nadawcy, 
który, wykorzystując przeróżne zabiegi lingwistyczne, dał wyraz swojemu buntowi 
i niezgodzie na otaczającą go rzeczywistość. 

Tabela 1. Wykaz i lokalizacja omawianych haseł 

Nawiązanie do postaci/sytuacji związanych z filmem, muzyką, literaturą, a także do wydarzeń 
politycznych i społecznych 

 
Film 

W 1962 r. ukradłeś księżyc, masz gdzie wypierdalać (Lech i Jarosław Kaczyńscy – 
bohaterowie filmu Jana Batorego „O dwóch takich, co ukradli księżyc”) 
Rząd jest śmieszny jak Kevin sam w domu (Kevin – bohater filmu Chrisa 
Columbusa „Kevin sam w domu”) 
Życie w Polsce jest gorsze niż filmy Vegi (Patryk Sebastian Vega – polski reżyser 
i scenarzysta) 
Nawet Shrek nie chciałby żyć w takim bagnie („Shrek”, reżyser Andrew Adamson) 

 
50 Bartmiński J., Polski stereotyp matki, Postscriptum Polonistyczne, 1(1), 2008, s. 33-53. 
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Muzyka 

Jedyni starsi panowie, których mam ochotę słuchać, to Przybora i Wasowski 

(Jeremi Przybora i Jerzy Wasowski, twórcy Kabaretu Starszych Panów) 
Jesteście gorsi niż piosenki Dżemu (Dżem – polski zespół muzyczny) 

 

Literatura 

Chcemy zdrowia, nie zdrowasiek (B. Prus, „Antek”) 

Annuszka rozlała już olej (Annuszka – bohaterka powieści M. Bułhakowa, „Mistrz 

i Małgorzata”) 

Cytując Hamleta, akt piąty, scenę pierwszą, wers 425: NIE (Hamlet, bohater 

powieści W. Szekspira „Hamlet”) 

Jarek, nawet Sofokles ci nie dorówna w zrobieniu prawdziwej tragedii (Sofokles – 

jeden z największych tragików starożytnej Grecji, autor „Antygony”) 

Wokulskiemu lepiej szło z Łęcką niż wam z rządzeniem (Stanisław Wokulski 

i Izabela Łęcka – bohaterowie powieści „Lalka” B. Prusa) 

Wywiozą was jak Jagnę (Jagna – bohaterka powieści „Chłopi” S. Reymonta) 

Gdyby Szekspir was znał, to by napisał więcej tragedii (William Szekspir – 
angielski dramaturg) 

Jaki kraj, taki Voldemort (Lord Voldemort – czarnoksiężnik w serii powieści  

J.K. Rowling „Harry Potter”) 

Maria Janion szłaby z nami (Maria Janion – polska historyczka literatury)  

Gilead – nawiązanie do powieści M. Atwood („Opowieści podręcznej” Margaret 

Atwood) 

Wsadzimy was do Azkabanu (J.K. Rowling, „Harry Potter i więzień Azkabanu”) 

Jarek, ciebie pocałować chce już tylko dementor (dementor – postać z powieści 

J.K. Rowling „Harry Potter”). 

Mieszkam na Żoliborzu i ciągle boli mnie blizna (J.K. Rowling, seria powieści 

„Harry Potter”) 

Orkowie Mordoru też są nieco wkurzeni (ork – postać w powieści J.R.R. Tolkiena 
„Władca Pierścieni”) 

Gdzie jest Gondor, kiedy PiS nas prześladuje? (Gondor – kraina w powieści J.R.R. 

Tolkiena „Władca Pierścieni”) 

Już byłam rozważna i romantyczna. Teraz jestem wkurwiona („Rozważna 

i romantyczna” – powieść Jane Austen) 

Jak Balladynę za wszelkie zbrodnie, czerwony piorun Was dziś pier… 

(„Balladyna” – Juliusz Słowacki) 

 

Wydarzenia 

polityczne 

i społeczne 

PiS nie Hajto, poniesie konsekwencję (Tomasza Hajto – polski piłkarz) 

Protesty się odbywają, bo nie organizuje ich Sasin/Jeżeli ten stan wojenny będzie 

organizował Sasin, to nie panikujemy (Jacek Sasin – polski polityk, minister 

aktywów państwowych).  

Jarek, jeszcze będziesz chciał coś z Avonu/Jarek, nie wezmę ci nic z Avonu – 
nawiązanie do dyskusji między dwiema internautkami (Hej, chcesz coś z Avonu)  

 

RYMOWANKI 

Trawestacje Rymowanki stworzone na potrzebę protestu 

Cisza na morzu, cisza 

w komnacie, Jarek Kaczyński 

narobił w gacie (Cisza na 

morzu, cisza w komnacie, kto 

się odezwie, ten ściąga gacie!) 

Dość! Przebrała się miarka. Idę z wami, kobiety – powiedział 

kot Jarka 

Nawet dziecko o tym wie, wkurzysz mamę, będzie źle 

Transparent trzymany przez bliźniaki w wózku: Mamie 

w strajku pomagamy – dziś w pieluchy nie sikamy. Ja kobieta, 

ja jej brat, dziś zmieniamy razem świat. 

Lepsze w szkole same pały niż pisowskie trybunały 

Źródło: Opracowanie własne 



Maria Janion szłaby z nami; Nawet Shrek nie chciałby żyć w takim bagnie – analiza językowa 
wybranych haseł umieszczanych na transparentach w czasie strajku kobiet jesienią 2020 roku 

 

95 
 

Literatura 

Awdiejew A., Habrajska G., Wprowadzenie do gramatyki komunikacyjnej, t. 1, Oficyna 
Wydawnicza LEKSEM, Łask 2004. 

Bartmiński J., Polski stereotyp matki, Postscriptum Polonistyczne, 1(1), 2008, s. 33-53. 

Bartmiński J., Stereotypy mieszkają w języku. Studia etnolingwistyczne, Wydawnictwo UMCS, 
Lublin 2009.  

Chudzyński T., Kartony wykończyły nawet Hankę Mostowiak, czyli szyfr przeciw dziadersom, 
Gdańsk 2020, https://dziennikbaltycki.pl/kartony-wykonczyly-nawet-hanke-mostowiak-hasla-
strajku-kobiet-czyli-szyfr-przeciw-dziadersom/ar/c1-15276522 [dostęp: 10.01.2021].  

Cialdini R., Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka, Gdańskie Wydawnictwo 
Psychologiczne, Gdańsk 2000. 

Gersz A., Wypier*** na Strajku Kobiet. Prof. Bralczyk: to słowo szkodzi, jestem przeciwko, 2020, 
https://natemat.pl/324657,wypierdalac-na-strajku-kobiet-prof-bralczyk-to-slowo-szkodzi-
protestom [dostęp: 7.01.2021]. 

Głowiński M., O intertekstualności, [w:] Głowiński M. (red.), Poetyka i okolice, Wydawnictwo 
Naukowe PWN, Warszawa 1995, s. 87-124. 

Ivy D., Backlund P., Język kobiet i język mężczyzn, [w:] Stewart J. (red.), Mosty zamiast murów. 
Podręcznik komunikacji interpersonalnej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008, 
s. 273-290. 

Kudra A., Kudra B., Gry intetekstualne na przykładzie telewizyjnego programu satyrycznego 
„Ale plama!”, [w:] Michalewski K. (red.), Tekst w mediach, Wydawnictwo Uniwersytetu 
Łódzkiego, Łódź 2002, s. 500-513. 

Miodońska-Brookes E., Kulawik A., Tatara M., Zarys poetyki, Państwowe Wydawnictwo 
Naukowe, Warszawa 1980. 

Ostromęcka-Frączak B., Wyrażanie emocji w nagłówkach prasowych, [w:] Michalewski K. (red.), 
Wyrażanie emocji, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2006, s. 221-229. 

Poprzęcka M., Na oko: kartony, 2020, https://www.dwutygodnik.com/artykul/9205-na-oko-
kartony.html?fbclid=IwAR3ihD1RZxoKWh_Af4L4wyi8ARu4Uv7kklPqEZ01lJx7BbDrAnIWlo
SOTYM [dostęp: 5.01.2021]. 

Rusinek M., Kiedy córka krzyknęła do mnie „Ty jebaciu!”, uznałem, że nie nadaję się do roli 
surowego ojca, 2020, https://www.wysokieobcasy.pl/wysokie-
obcasy/7,100865,26486101,rusinek-kiedy-corka-krzyknela-do-mnie-ty-jebaciu-
uznalem.html?fbclid=IwAR2cmYTZ3_qENCwNIKh8OxUH-IKEdnXXg3OA3nIv14P-
Qfddr7jDbZSsoVI [dostęp: 20.01.2021].  

Siekiera R., Interprzestrzeń komunikacyjna w porównaniach, [w:] Burska K., Olejniczak E. (red.), 
Strasznie lubię cię, piosenko. Szkice o tekstach Wojciecha Młynarskiego, Wydawnictwo 
Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2008, s. 209-226. 

Sławiński J. (red.), Słownik terminów literackich, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Kraków 2002. 

Szczycielska-Jakubowska A., Językoznawca o hasłach protestujących: Język pokolenia Z, 2020, 
https://bydgoszcz.wyborcza.pl/bydgoszcz/7,48722,26485809,jezyk-pokolenia-z.html?fbclid= 
IwAR1XJ0nuc4KvFUI-pAMhZ8qr6tNH3v3hCZPC756S7UKouy AY1bffA5Yqg7k#s=Box 
LoByMT [dostęp: 15.01.2021]. 

Wojciszke B., Człowiek wśród ludzi. Zarys psychologii społecznej, Wydawnictwo Naukowe 
SCHOLAR, Warszawa 2006. 



 
Anna Sokół-Klein 

 

96 
 

https://sip.lex.pl/orzeczenia-i-pisma-urzedowe/orzeczenia-sadow/k-1-20-wyrok-trybunalu-
konstytucyjnego-523165093 [dostęp: 25.01.2022]. 

https://sjp.pwn.pl/szukaj/piorun.html [dostęp: 28.12.2020]. 

https://sjp.pwn.pl/szukaj/aluzyjno%C5%9B%C4%87.html [dostęp: 25.05.2021]. 

https://wsjp.pl/haslo/do_druku/73521/ktos-robi-w-gacie [dostęp: 18.05.2021]. 

https://www.facebook.com/mmrusinek [dostęp: 23.10-8.11.2020]. 

https://www.facebook.com/lodzpl [dostęp: 23.10-8.11.2020]. 

https://www.facebook.com/groups/wydarzeniawlodzi [dostęp: 23.10-8.11.2020]. 

https://www.gazetaprawna.pl/wiadomosci/artykuly/1494857,komendant-glowny-policji-o-
protestach-zatrzymano-blisko-80-osob-prowadzonych-jest-ponad-100-postepowan-ws-
dewastacji.html [dostęp: 10.01.2021]. 

Ustawa z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach 
dopuszczalności przerywania ciąży (Dz. U. z 1993 r., poz. 78), https://isap.sejm.gov.pl/ 
isap.nsf/download.xsp/WDU19930170078/U/D19930078Lj.pdf [dostęp: 5.01.2021]. 

Źródła: 

Angora, 44(1585), 2020. 

Dziennik Gazeta Prawna, 210, 2020. 

Dziennik Łódzki, 252, 2020. 

Dziennik Trybuna, 212-213, 2020. 

Express Ilustrowany, 252, 2020. 

Gazeta Polska, 252(2772), 2020. 

Gazeta Wyborcza, 252(5), 2020. 

Nasz Dziennik, 251, 2020. 

Newsweek, 44, 2020. 

Maria Janion szłaby z nami; Nawet Shrek nie chciałby żyć w takim bagnie –  
analiza językowa wybranych haseł umieszczanych na transparentach  
w czasie strajku kobiet jesienią 2020 roku 

Streszczenie 
Celem artykułu jest analiza lingwistyczna haseł, które pojawiły się na transparentach w czasie strajku kobiet 
jesienią 2020 roku. Charakterystyka językowa wybranej grupy napisów (nawiązujących do literatury, filmu, 
muzyki i wydarzeń politycznych) została poprzedzona typologią i krótką analizą wszystkich haseł demon-
strantów (szczególnie zwrócono uwagę na wulgaryzację języka). Materiał pozyskano z gazet („Nasz Dziennik”, 
„Dziennik Trybuna”, „Dziennik Łódzki”, „Gazeta Wyborcza”, „Gazeta Polska”, „Newsweek Polska”, 
„Angora”, „Express ilustrowany”, „Dziennik Gazeta Prawna”) oraz z mediów społecznościowych (profil 
Michała Rusinka, strona „Wydarzenia w Łodzi”, „Łódź” na Facebooku) w dniach 23.10.2020 r.-8.11.2020 r. 
W artykule opisano kontekst społeczno-kulturowy z uwzględnieniem czynników psychologicznych, które 
miały znaczący wpływ na ogólnopolskie manifestacje. Z uwagi na duży materiał badawczy w grupie haseł 
odwołujących się do wiedzy literackiej, kulturowej i społecznej (głównie są to cytaty, aluzje i trawestacje 
tekstów poetyckich, filmowych, muzycznych, reklamowych czy wypowiedzi polityków i osób publicz-
nych) skupiono się głównie na charakterystyce tych napisów, które nie są cytatami i trawestacjami, a nawią-
zują do określonych osób i sytuacji. Odszyfrowanie znaczenia wymaga tu znajomości nazwisk badaczy, 
postaci ze świata polityki, kultury i literatury, a także całego kontekstu społeczno-kulturowego.  
Słowa kluczowe: Ogólnopolski Strajk Kobiet, intertekstualność, rymowanki, kreatywność językowa, wul-
garyzacja języka 
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Magdalena Przybysz-Stawska1 

Ja, Liwia2. Portret kobiety na łamach polskiej 

współczesnej prasy kobiecej. Wybrane przykłady 

Ciężki jest los współczesnej kobiety.  

Musi ubierać się jak chłopak, wyglądać jak dziewczyna,  

myśleć jak mężczyzna i pracować jak koń  

Elizabeth Taylor 

Na przestrzeni dziejów kobiecie – postrzeganej jako istota słabsza od mężczyzny – 

wyznaczano rozmaite misje, zazwyczaj jednak sprowadzając jej pozycję w społeczeń-
stwie do roli przykładnej małżonki, troskliwej matki i dobrej gospodyni. Jakkolwiek 

w dzisiejszych czasach takie uogólnienie może wydawać się dla wielu niesprawiedliwe 

i rażące, to jednak przez wiele wieków było ono powszechnie uznawane, a same zainte-
resowane, godziły się (mniej lub bardziej chętnie) na taką rolę. Utwierdzała je w tym 

także prasa, adresowana do płci pięknej. Od początku swego istnienia periodyki tego 

typu promowały określony wzór osobowy kobiety (warto podkreślić, że odpowiadał on 
temu funkcjonującemu w społeczeństwie), wskazywały na zadania, jakie przed nią 

stawia życie, rodzina, a niekiedy i ojczyzna3, jasno precyzowały obowiązki, które 

kobieta powinna spełniać, rzadziej przypominając o prawach, które jej przysługiwały. 

Oczywiście ów wizerunek kreowany na łamach prasy był wypadkową wielu zmien-
nych. W znacznym stopniu wynikał zarówno z kultury, jak i religii, w jakich żyła 

kobieta, jej pochodzenia społecznego, ponadto również z czynników o charakterze 

ogólnym, w tym politycznych, ekonomicznych, etycznych, moralnych, ze zmieniającego 
się światopoglądu i szeregu innych czynników. Jednak, niezależnie od zmieniających 

się czasów, prasa kobieca stanowiła i stanowi interesujące oraz ważne źródło infor-

macji, a także przedmiot badań nie tylko medioznawców, ale i historyków, socjologów 

czy psychologów. W prezentowanym opracowaniu skoncentrowano się na przybliżeniu 
wizerunku kobiety propagowanego na łamach wybranych czasopism kobiecych wyda-

wanych w Polsce po 1989 roku4. Celem jest nakreślenie wzoru osobowego współczesnej 

 
1 magdalena.przybysz-stawska@uni.lodz.pl, Katedra Bibliologii i Informatologii, Wydział Filologiczny, 
Uniwersytet Łódzki, ORCID: 0000-0001-5868-6840. 
2 Czarnecki Ł., Ja, Liwia, Focus Historia, 6, 2021, s. 7. W artykule, którego tytuł przytoczono, autor przy-
wołuje postać Liwii Druzylli, żony cesarza Oktawiana Augusta, jako przykład kobiety silnej i niezależnej, 
która dzięki tym przymiotom osiągnęła pozycję jednej z najważniejszych postaci świata starożytnego, 
aczkolwiek, co trzeba przyznać, część historyków przedstawia ją jako kobietę żądną władzy, która dla swych 
celów nie wahała się poświęcić innych ludzi.  
3 Tak było na przykład w przypadku prasy wydawanej na ziemiach polskich w XIX wieku. Polska, znaj-
dująca się pod zaborami, potrzebowała mężczyzn gotowych do walki o odzyskanie niepodległości, stąd na 
łamach periodyków kobiecych propagowano wzór kobiety-matki, której celem było wychowanie synów 
w duchu patriotyzmu, odważnych, gotowych ginąć w imię Ojczyzny.  
4 Wybór dolnej cezury czasowej podyktowany jest transformacją ustrojową w Polsce, której to transformacji 
efektem były m.in. także zmiany na rynku prasowym: likwidacja cenzury, rozwiązanie RSW „Prasa-Książka-
Ruch”, pojawienie się obcego kapitału, boom na czasopisma kobiece, nierzadko „kalki” pism zachodnich. 
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Polki obecnego w prasie adresowanej do kobiet5. Pytania badawcze, jakie postawiono, 

brzmią: Czy z analizowanych periodyków kobiecych wyłania się jednolity obraz współ-

czesnej Polki? Jaki wizerunek kobiety z początków XXI wieku kreowany jest przez 
wydawców i redaktorów czasopism dostępnych na polskim rynku prasowym? Jakie 

role i zadania przypisuje się obecnie „słabej” płci”? Aby odpowiedzieć na wskazane 

pytania wykorzystano w pracy metodę historyczną, analizę zawartości prasy (zarówno 

jakościową, jak i ilościową), także w odniesieniu do wybranej literatury przedmiotu 
wykazanej w bibliografii załącznikowej. 

1. Portret kobiety6 na osi czasu 

W kontekście podjętego tematu warto przyjrzeć się sytuacji kobiet i ich pozycji 

w społeczeństwie na przestrzeni dziejów. Ze zrozumiałych względów może to być 
jedynie krótki szkic, który jednak pozwoli lepiej zrozumieć wzorce osobowe propa-

gowane na łamach wybranych współczesnych polskich periodyków kobiecych. Jaką 

rolę wyznaczały kobiecie zmieniające się czasy? Czego oczekiwało od niej otoczenie? 
W starożytności Rzymianie uważali, że miejsce kobiety jest w domu7. Jakkolwiek 

w tamtych czasach to mężczyzna nim rządził, kobiecie zlecając zazwyczaj zarządzanie 

niewolnikami, niekiedy powierzając jej także opiekę nad domowym skarbcem, to 

jednak kobiety wykształcone nie należały do rzadkości, oczywiście jeśli chodzi o te 
urodzone w wyższych sferach, czyli patrycjuszki. Nie mogły one jednak sprawować 

funkcji publicznych, powszechnie uważano bowiem, że pracą, jaką może zajmować się 

wolna kobieta, było przysłowiowe przędzenie wełny8. Pomimo że w czasach Cesarstwa 
Rzymskiego kobieta uzyskała wiele uprawnień, to jednak jej rola była podrzędna wobec 

mężczyzny, stała zawsze „z boku”, co najwyżej pełniąc rolę „szarej eminencji”, kieru-

 
Natomiast konkretne przykłady obrazujące wizerunek współczesnej kobiety, propagowany na łamach prasy 

do nich adresowanej, zaczerpnięto z wydań periodyków ukazujących się w pierwszych dwóch dekadach  
XXI wieku. Jakkolwiek pomiędzy tymi granicami czasowymi w obrębie segmentu pism kobiecych zaistniały 
zmiany, to jednak obraz współczesnej kobiety, który kształtował się w latach 90. ubiegłego wieku, dał 
początek dzisiejszemu jej postrzeganiu.  
5 Mnogość i zróżnicowanie tytułów, adresowanych do kobiet powoduje, że podjęty temat jest niezwykle 
obszerny i wieloaspektowy, dlatego też, ze względu na ramy objętościowe niniejszej pracy, ograniczono się do 
zasygnalizowania najważniejszych, zdaniem autorki, trendów obecnych w wybranych periodykach. Warto 
podkreślić, że problematyka prasy kobiecej znajduje swoje odzwierciedlenia w badaniach wielu medioznaw-
ców i prasoznawców, jak np. Olgi Dąbrowskiej-Cendrowskiej, Katarzyny Wodniak, Zofii Sokół, Edyty Zier-

kiewicz i wielu innych.  
6 Warto zwrócić uwagę na fakt, że wyraz kobieta pojawił się dopiero w XVI stuleciu. Jak pisze Marek 
Łaziński, jest to jeden z najbardziej tajemniczych wyrazów języka polskiego, nie występujący w innych językach 
słowiańskich, a jego etymologia jest niepewna, choć z punktu widzenia podjętego tematu, znamienna. Otóż 
jednym z najwcześniejszych określeń kobiety, wspólnym językom słowiańskim, była żona – określenie to 
odnosiło się nie tylko do roli w rodzinie (jak dzisiaj), ale oznaczało również płeć. Przez około trzysta lat (XV-
XVII w.) używano również innych wyrazów: żeńszczyzna (jako odpowiednika mężczyzny), niewiasta 
(pierwotnie określenie to odnosiło się do kobiety, która wchodziła do rodziny jako synowa, czyli nieznana), 

białogłowa (określenie pochodzące od białego czepca noszonego wówczas przez kobiety). W wieku XVI 
wyraz kobieta uważany był za pogardliwy, a wręcz obraźliwy i dopiero w XIX stuleciu stał się określeniem 
o neutralnym, ogólnym znaczeniu. Zob. Łaziński M., Ogólnopolskie słowo roku 2016, Fragment poświęcony 
słowom października 2016, kobieta – Ciekawostki językowe PWN. 
7 Czarnecki Ł., dz. cyt., s. 7. 
8 Grimal P., Miłość w starożytnym Rzymie, przeł. Kaczyński J.R., Państwowy Instytut Wydawniczy, 
Warszawa 2005, s. 53. 

https://sjp.pwn.pl/ciekawostki/haslo/kobieta;5757019.html
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jącej mężczyzną, który uległ jej bogactwu, powiązaniom rodzinnym albo wdziękom9. 

Z tego schematu wyłamywało się jednak wiele kobiet, z których współcześnie naj-

bardziej znaną (m.in. dzięki sztuce, malarstwu, literaturze i filmowi) jest Kleopatra 
VII, władczyni Egiptu. Inną, wartą wspomnienia, kobietą wyrastającą ponad swoje 

czasy jest Liwia Druzylla (58 r. p.n.e.-29 r.n.e.), żona cesarza Oktawiana Augusta, rzą-

dząca wspólnie z mężem, ferująca wyroki, wpływająca na decyzje o tym, kto zostanie 

namiestnikiem prowincji rzymskiej, a kogo należy stracić za faktyczną czy wyima-
ginowaną zbrodnię. Owa pierwsza cesarzowa Rzymu, z wrodzoną kobiecie żądzą 

panowania, jak pisał Tacyt, rządziła za pośrednictwem najpierw męża, później syna10.  

W starożytnych miastach greckich pozycja społeczna kobiet była bardzo niska. I tu, 
podobnie jak w antycznym Rzymie, kobiety wychodziły za mąż w bardzo młodym 

wieku, nierzadko za mężczyzn znacznie od siebie starszych. Małżeństwo było punktem 

zwrotnym w życiu kobiety, jako że dopiero wtedy stawała się ona pełnoprawnym 
obywatelem. Celem małżeństwa było wydanie na świat legalnego potomstwa – był to 

jednocześnie cel główny, który stawiano przed Greczynkami (mówiono, że kobiecie 

przystoi pokazać się publicznie dopiero wtedy, kiedy inni będą mogli zapytać, czyją 

jest matką, a nie czyją jest żoną). Pozostawały one przez całe życie pod opieką męż-
czyzny (ojca, męża, syna, zięcia), bez którego wiele dziedzin życia było dla nich 

niedostępnych, a choć zdarzały się święta, w których udział mogły brać jedynie 

kobiety, to jednak na większość imprez kulturalnych nie miały one wstępu. 

  
Zdjęcie 1-2. Kobiety w świecie starożytnym. 

Źródło: Kobiety w starożytnej Grecji – Bing images; kobiety w antycznym Egipcie – Bing images 

W czasach wczesnego średniowiecza kobieta nadal zależna była od mężczyzny. 

Wynikało to z faktu, że rodzina w średniowieczu miała charakter patriarchalny i była 

wyraźnie zhierarchizowana: kobieta postrzegana była jako istota słabsza nie tylko fi-
zycznie, ale również mentalnie i moralnie, niesamodzielna, a w związku z tym 

potrzebująca stałej opieki11. Niekiedy (zwłaszcza w rodzinach panujących) zdarzało 

się, że kobiety zyskiwały prawo do działania w sferze publicznej – wszak historia ukazuje 
wiele przykładów królowych lub księżnych12. Ale i wtedy obowiązywał je ściśle 

 
9 Status i rola kobiety w świecie greckim i rzymskim, s. 1, Status i rola kobiety w świecie greckim i rzymskim | 
Konflikty.pl.  
10 Tak pisał o Liwii Tacyt, aczkolwiek jego charakterystyka jest pełna niekonsekwencji, więcej zob. Tacyt P.K., 

Roczniki V, tłum. Okęcki Wł., Wydawnictwo Vis-à-vis Etiuda, Kraków 2021. 
11 Rola kobiety w społeczeństwie Europy średniowiecznej, s. 1, Rola kobiety w społeczeństwie Europy 
średniowiecznej | Konflikty.pl.  
12 Jako przykład można przywołać Teodorę, żonę cesarza Justyniana. Zapamiętano ją jako władczynię zarówno 
wykształconą, jak i niezwykle energiczną, która nie tylko pomogła utrzymać się na tronie mężowi, ale i współ-
rządziła z nim, stając się współtwórczynią kodeksu reform (tzw. Kodeks Justyniana), rozkwitu politycznej 
potęgi Bizancjum.  

https://www.konflikty.pl/historia/starozytnosc/status-i-rola-kobiety-w-swiecie-greckim-i-rzymskim/
https://www.konflikty.pl/historia/starozytnosc/status-i-rola-kobiety-w-swiecie-greckim-i-rzymskim/
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określony protokół zachowania oraz wyraźnie określone były stojące przed nimi główne 

zadania, wśród których najważniejszym było urodzenie następcy tronu. Dobrze widziana 

była także działalność charytatywna: opieka nad ubogimi i chorymi, fundowanie klasz-
torów i kościołów, mecenat nad artystami czy pisarzami.  

 

Zdjęcie 3. Kobiety w średniowieczu. Źródło: Kobiety w śreniowieczu – Bing images 

W czasach nowożytnych niewiele się pod tym względem zmieniło: kobiety wycho-

wywane były na istoty bierne i uległe, których życie nadal sprowadzało się do roli 

posłusznej żony, opiekuńczej matki, zapobiegliwej gospodyni i kapłanki domowego 
ogniska. Podległa pozycja kobiet była dodatkowo uprawomocniona przez Kościół 

i nauczanie religijne13 oraz wzmocniona wzorcami osobowymi propagowanymi w lite-

raturze. Zasadniczo położenie prawne kobiety pozostawało niezmienne. Sytuacja zaczęła 
wyraźniej zmieniać się dopiero w XIX wieku, kiedy kobiety podejmowały szerzej za-

krojoną działalność społeczną i polityczną14. Na przykład na ziemiach polskich pojawił 

się nowy wzorzec osobowy kobiety-patriotki, czynnie angażującej się w kwestie naro-

dowe i niepodległościowe15, organizującej kwesty, biorącej udział w uroczystościach 
patriotycznych, pomagającej skazańcom. 

 

Zdjęcie 4. Kobieta w XIX w. Źródło: Rodzina XIX wieku – Bing images 

 
13 Zob. np. Debita M., Rola kobiety w życiu społecznym, kościelnym i rodzinnym w świetle nauczania papie-
skiego, [w:] Duch praw w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, s. 105-115, Rola kobiety w życiu społecz-
nym, kościelnym i rodzinnym w świetle nauczania papieskiego – Repozytorium Uniwersytetu Wrocławskiego.  
14 Zob. np. Bednarz-Grzybek R., Emancypantka i patriotka. Wizerunek kobiety przełomu XIX i XX wieku 
w czasopismach Królestwa Polskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2010. 
15 Przykładem może być Emilia Plater (1806-1831), walcząca w powstaniu listopadowym. 



 
Ja, Liwia. Portret kobiety na łamach polskiej współczesnej prasy kobiecej. Wybrane przykłady 

 

101 
 

 

Zdjęcie 5. Emilia Plater na czele kosynierów, obraz Jana Rosena. Źródło: Focus.pl 

Pod koniec XIX stulecia coraz częściej zaczynano mówić o równym statusie kobiet 

i mężczyzn, ale dopiero I wojna światowa przyniosła znaczące praktyczne zmiany 

w położeniu kobiet. Wynikało to w znacznej mierze z nieobecności mężczyzn (przeby-
wających na froncie), dotąd sprawujących opiekę nad kobietami. Musiały one stanąć 

do walki o byt. Ich aktywność nie mogła już ograniczać się tylko do spraw domowych; 

nierzadko zmuszone były do podjęcia pracy (niekiedy pierwszej w życiu), by zapewnić 
sobie i rodzinie środki do życia. Nowe okoliczności rozbiły dotychczasowy model, 

w którym obowiązywał tradycyjny podział na zajęcia przeznaczone dla mężczyzn i te 

„typowo” kobiece. W efekcie kobiety stały się bardziej niezależne, samodzielne, 

odważne. Znaczącym krokiem na drodze do ich równouprawnienia było bez wątpienia 
przyznanie im praw wyborczych16. Nową rolę wyznaczył kobietom okres po zakoń-

czeniu II wojny światowej. Znamienne było ich położenie w krajach, które znalazły się 

po drugiej stronie „żelaznej kurtyny”. W czasach PRL-u propagowany był wzór oso-
bowy kobiety odwołujący się do wzorców radzieckich, a słynny plakat, przedstawia-

jący kobietę na traktorze wyraźnie wskazywał na jej nowy wizerunek w społeczeństwie.  

 

Zdjęcie 6. Plakat: Kobieta w PRL-u. Źródło: Kobiety PRL Plakatu – Bing images 

Warto w tym miejscu zauważyć, że w czasach PRL-u kwestia emancypacji kobiet 

była na tyle ważna, że postrzegano ją przez pryzmat reform społecznych, co znajdo-

wało swoje odzwierciedlenie chociażby w zapisach Konstytucji z 1952 roku: Kobieta 
w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej ma równe z mężczyzną prawa we wszystkich 

 
16 Warto przypomnieć, że o prawo wyborcze walczyły już w wieku XVIII sufrażystki, a pierwszym teryto-
rium w czasach nowożytnych, na którym wprowadzono prawo wyborcze dla kobiet, było Terytorium Wyoming 
w Stanach Zjednoczonych – tu kobiety mogły głosować już od 1869 r. W Europie nastąpiło to na początku 
XX wieku: w 1906 r. w Wielkim Księstwie Finlandii, w 1917 r. w Kanadzie, w 1927 r. m.in. w Rosji i Estonii. 
W Polsce miało to miejsce w 1918 r.  
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dziedzinach życia państwowego, politycznego, gospodarczego, społecznego i kultural-

nego17. Kobiety wykonywały pracę w zawodach tradycyjnie określanych jako męskie 

(spawacz, górnik, hutnik). Zyskiwały dzięki temu z jednej strony niejednokrotnie nie-
zależność ekonomiczną, pewien prestiż społeczny, z drugiej jednak owa większa 

niezależność finansowa przekładała się jednocześnie na swobodniejszy stosunek kobiet 

do ich tradycyjnych ról w społeczeństwie (żony i matki), zmieniając dotychczasowy 

model rodziny, otwierając dyskusje na tematy dotąd zamknięte18. Toczyły się one nie-
rzadko również na łamach ówczesnej prasy kobiecej (np. „Przyjaciółki” czy „Zwier-

ciadła”), pełniącej wówczas w znacznym stopniu rolę poradnika dla czytelniczek.  

Rok 1989 w krajach bloku wschodniego przyniósł brzemienne w skutki zmiany. 
Nie inaczej było w Polsce. Wraz z transformacją ustrojową dokonały się przemiany niemal 

w każdej dziedzinie życia. Kobiety ponownie stanęły przed nowymi wyzwaniami. 

Jednak ich określony wizerunek, tworzony przez wieki, nadal funkcjonował w świa-
domości społecznej, co widoczne było m.in. w środkach masowego przekazu, szcze-

gólnie zaś w telewizji. Przekazy reklamowe i telenowele przedstawiały  

stereotypowe postacie żyjące w wyidealizowanym świecie. Kobiety znajdują 

się na niższym szczeblu w hierarchii społecznej, jednak nie starają się tego 
zmienić, gdyż taka pozycja im odpowiada, a nawet je uszczęśliwia. Spełniają 

się w roli strażniczek ogniska domowego, przy czym są nienagannie ubrane, 

wiecznie uśmiechnięte i tryskające energią. Obowiązki domowe oraz zaspoka-
janie potrzeb męża i dzieci stanowią dla nich źródło satysfakcji i spełnienia. 

Drugi „model kobiet” prezentowany przez współczesne media, to młode, nie-

skazitelnie piękne „nimfy”, dla których jedyny priorytet stanowi dbanie o wygląd 

i pielęgnacja idealnego, szczupłego ciała. Ukazywane w ten sposób modelki 
czy aktorki są uprzedmiotawiane, traktowane wyłącznie jako obiekt seksualny, 

a w efekcie same stają się towarem19. 

Czy i taki obraz wyłaniał się z tekstów zamieszczanych na łamach prasy kobiecej, 
która w ostatniej dekadzie XX wieku i w pierwszych dwudziestu latach XXI stulecia 

święciła triumfy, a jej wpływ na czytelniczki, mierzony między innymi liczbą tytułów 

i wysokością nakładu, był niezaprzeczalny? Czy i tutaj kobieta była przedstawiana 
jako „słaba płeć”? 

2. Twoje idealne Ja?20, czyli co o kobietach mówi prasa do nich adresowana  

Profil prasy kobiecej, zgodnie z definicją: 

kształtowany jest pod kątem potrzeb czytelniczych kobiet oraz ich aktualnego 

położenia społecznego. Obecne są w nich artykuły publicystyczne, reportaże, 
felietony, utwory literackie, a w niektórych czasopismach także materiały pra-

 
17 Konsytuacja PRL, 1952, Art. 66, pkt. 1.  
18 Zob. np. Mrozik A., Wywołać z milczenia. Historia kobiet w PRL-u – kobiety w historii PRL-u, Teksty 
Drugie, 4, 2011, s. 112-119.  
19 Cienka K., Kobieta w społeczeństwie - dynamika pozycji i ról społecznych oraz stereotypów płci w Polsce, 
Zeszyty Naukowe Ruchu Studenckiego, 1, 2013, s. 35. 
20 Zob.: Zierkiewicz E., Łysak A., Jasielec K., Twoje idealne Ja? Analiza okładek tygodnika „Wysokie 
Obcasy”, [w:] Zierkiewicz E., Kobiety i mężczyźni [z] kolorowych czasopism, Oficyna Wydawnicza ATUT-
Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, Wrocław 2010. 
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sowe ogólnoinformacyjne. Oprócz tego, na ich zawartość treściową składają 

się najczęściej działy lub rubryki poświęcone sprawom mody, gospodarstwa 

domowego, wychowania dzieci, problematyce rodziny itp. Istotną cechą 
polskich pism kobiecych jest ustawiczne podążanie do podnoszenia wiedzy 

(zwłaszcza praktycznej) i poziomu kulturalnego kobiet oraz stałego wzrostu ich 

udziału i pozycji w życiu społecznym i zawodowym21. 

Jak wspomniano wcześniej – prasa kobieca od początku swego istnienia pełni 
istotną rolę w kształtowaniu wzorców kobiecości odpowiadających społecznemu postrze-

ganiu kobiet. W Polsce bardzo wyraźnie wzrosło znaczenie tego typu czasopism 

w czasach PRL-u. Na łamach takich periodyków jak „Przekrój”, „Przyjaciółka”, 
„Moda i Życie” i „Zwierciadło” zamieszczano teksty, z których wyłaniał się, odmienny 

od dotychczasowego, wizerunek kobiety pracującej, która „żadnej pracy się nie boi”, 

także tej dotąd podejmowanej wyłącznie przez mężczyzn22. Po upadku komunizmu 
w Polsce, wraz z transformacją ustrojową nastąpiła również zmiana w postrzeganiu 

roli kobiety w społeczeństwie. Jej obraz uległ zmianie, a nowe warunki i okoliczności 

spowodowały zróżnicowanie postaw i wynikających z nich dążeń, udowadniając, że 

płeć piękna nie zawsze jest też słabą. W 1997 roku uchwalono w Polsce nową 
Konstytucję, w której podkreślono, że  

1. kobieta i mężczyzna w Rzeczypospolitej Polskiej mają równe prawa w życiu 

rodzinnym, politycznym, społecznym i gospodarczym 

2. Kobieta i mężczyzna mają w szczególności równe prawo do kształcenia, 

zatrudnienia i awansów, do jednakowego wynagradzania za pracę jednakowej 

wartości, do zabezpieczenia społecznego oraz do zajmowania stanowisk, peł-

nienia funkcji oraz uzyskiwania godności publicznych i odznaczeń23. 

Zapis ten sankcjonował jednocześnie sytuację, która niejako naturalnie ukształto-

wała się wraz z przeobrażeniami wynikającymi z transformacji ustrojowej i zmian 

w sposobie postrzegania rzeczywistości. Kobiety szybko przystosowały się do nowych 
warunków, a prasa kobieca, realizując jedną ze swych podstawowych funkcji (funkcję 

poradniczą), stała się z jednej strony swego rodzaju pomocą dla części kobiet, z drugiej 

zaś, dla innych czytelniczek, swoistym drogowskazem i przewodnikiem, niezgłębio-
nym kompendium wiedzy użytecznej dla kobiet podejmujących różne role społeczne, 

m.in. gospodyni domowej, matki, żony, pracowniczki czy podróżniczki24.  

Znaczenie periodyków kobiecych wynikało nie tylko z gwałtownego wzrostu 

nowych tytułów i towarzyszących im wysokich nakładów, ale również z bardzo 
dużego zróżnicowania oferty wydawniczej. W 2005 roku udział czasopism kobiecych 

w nakładzie globalnym na rynku prasowym w Polce wynosił 638 mln egz. (przy 992 mln 

 
21 Maślanka J. (red.), Encyklopedia wiedzy o prasie, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1976, 
s. 172-173. 
22 Więcej zob. Sokół Z., Prasa kobieca w Polsce w latach 1945-1995, Wydawnictwo Wyższej Szkoły 
Pedagogicznej, Rzeszów 1998. 
23 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, 1997, Art. 33, § 1 i 2. Warto podkreślić, że równość kobiet 
i mężczyzn jest także jedną z podstawowych zasad Unii Europejskiej. 
24 Świat kobiecej prasy – czego uczą kobiece czasopisma? [w:] Zierkiewicz E., Prasa jako medium 
edukacyjne, Impuls, Kraków 2013, s. 2, Świat kobiecej prasy – czego uczą kobiece czasopisma? – 
Psychologia – Polki.pl.  
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egz. czasopism ogółem), pięć lat później, w 2005 roku nieco zmalał (613,3 mln egz. 

przy 962,6 mln egz. ogółem) i jakkolwiek tendencja spadkowa przez kolejne lata nadal 

się utrzymywała, to i tak nakłady czasopism kobiecych były wysokie (np. w 2015 r. 
wynosiły 440 mln egz. przy 752,1 mln egz. czasopism ogółem)25. 

Współczesną prasę kobiecą można podzielić, opierając się na miarodajnym kryte-

rium zawartości, między innymi na periodyki społeczno-kulturalne, rozrywkowo-re-

laksowe, poradnikowe i praktyczne, dotyczące higieny, ochrony zdrowia oraz pielęgnacji 
urody, rodzinne i dla matek, feministyczne, zawodowo-fachowe i inne. Olga Dąbrowska-

Cendrowska proponuje z kolei podział tego sektora rynku m.in. na klasyczne maga-

zyny luksusowe, magazyny o modzie i urodzie, pisma rozrywkowo-plotkarskie, periodyki 
adresowane do rodziców (tzw. parentingowe, czytane przede wszystkim przez kobiety 

spodziewające się dzieci lub już je posiadające) i pisma kulinarne26. Przywołane rodzaje 

czasopism ukazują duże zróżnicowanie tematyczne prasy adresowanej bezpośrednio 
lub pośrednio do kobiet, a oferta koncernów zagranicznych w tym zakresie powoduje, 

że każda kobieta, niezależnie od wykształcenia, stopnia zamożności, osobistych pre-

ferencji czy zainteresowań, może odnaleźć odpowiadający jej tytuł. Ma do wyboru 

tygodniki, dwutygodniki, miesięczniki, a nawet półroczniki, przygotowywane z myślą 
o jej potrzebach i zainteresowaniach. Dominującą rolę w tym segmencie rynku praso-

wego odgrywają koncerny niemieckie, takie jak np. Bauer Media Polska (51 tytułów, 

w tym „Życia na Gorąco”, „Przyjaciółka”), Burda International (10 tytułów, np. „Elle”), 
ale także inne, jak chociażby szwajcarski Edipresse Polska (15 tytułów prasowych, 

m.in. „Cienie i Blaski” „Viva”), Marquard Media Polska (pięć tytułów, np. „Cosmo-

politan”)27. Udział koncernów zagranicznych w tym sektorze rynku prasowego jest 

o tyle istotny, że często wydawane przez nie tytuły są markami znanymi także w innych 
krajach, powodując tym samym swego rodzaju umiędzynarodowienie proponowanych 

treści i wynikających zeń wzorców osobowych współczesnych kobiet na świecie. Można 

powiedzieć, że dzięki tej prasie, obecnej w różnych krajach, ów wzorzec przekracza 
granice i staje się wspólny dla Polek, Czeszek, Francuzek, Brytyjek, Niemek czy 

Amerykanek (oczywiście z pewnymi cechami charakterystycznymi dla każdej z naro-

dowości, wynikającymi chociażby z różnic kulturowych czy mentalnościowych).  
Już w pierwszym okresie burzliwego rozwoju tej prasy w Polsce nastąpił niefor-

malny podział na określone kategorie periodyków28, odpowiadające jednocześnie  

nieformalnemu podziałowi wśród kształtujących się na początku lat 90. ubiegłego 

stulecia wzorców osobowych współczesnych Polek. Taki podział, choć z biegiem czasu 
ulegał pewnym zmianom, w swych ogólnych zarysach pozostał jednak charaktery-

styczny i nadal jest swego rodzaju lustrem, w którym przeglądają się czytelniczki. Na 

efekt lustra w tym przypadku zwraca uwagę wielu badaczy, podkreślając, że prasa 
kobieca często posługuje się tą przenośnią,  

 
25 Za: Dąbrowska-Cendrowska O., Zagraniczni wydawcy polskiej prasy kobiecej i młodzieżowej. Zagrożenie 

dla polskich rodzin? Zeszyty Prasoznawcze, 1, 2019, s. 88. 
26 Cendrowska-Dąbrowska O., Prasa kobieca w czasach ekspansji nowych mediów, Zeszyty Prasoznawcze, 
2, 2016, s. 429-437. 
27 Dąbrowska-Cendrowska O., Zagraniczni wydawcy polskiej prasy kobiecej i młodzieżowej. Zagrożenie dla 
polskich rodzin? Zeszyty Prasoznawcze, 1, s. 80-96. 
28 Sokół Z., Prasa kobieca w Polsce w latach 1945-1995, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 
Rzeszów 1998, s. 342-364. 
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by przekonać czytelniczki, że nie dokonuje żadnych ingerencji w przedstawiany 
im obraz „kobiecego świata”, ale że po prostu prawdziwie odzwierciedla go 
takim, jakim on jest – a zgodnie z płynącymi z niej przekazami jest to świat, 
w którym największe znaczenie ma różnica płciowa. (…) Istotne jest to, iż 
różne czasopisma oferują czytelniczce różne lustra „odbijające” jej przyszłe 
Ja, a raczej sugerujące jej, iż zbliży się do tych wizerunków dzięki [np. – przyp. 
MPS] dokonaniu określonych zakupów. Te okna czy też lustra (…) są ostro 
wyselekcjonowanymi ramami, poprzez które spostrzegamy kobiecość – nie 
tylko tę zapośredniczoną medialnie, ale również tę reprezentowaną przez 
kobiety z naszego otoczenia i przez nas same29.  

Odmienność każdej ze wspomnianych kategorii, każdego „lustra”, znajduje swój 
wyraz nie tylko w zawartości merytorycznej periodyków z danej grupy, ale również 
cechuje się specyficznym językiem i stylem wypowiedzi, wyróżnia się określoną szatą 
graficzną, objętością, ceną, a nawet częstotliwością wydawania. Cechą wspólną 
wszystkich tych pism jest jednak ich poradnikowy charakter, co widoczne jest przede 
wszystkim w dwóch pierwszych poniżej scharakteryzowanych kategoriach. Czaso-
pisma reprezentatywne dla każdej z kategorii dostosowane są do poziomu percepcji 
swoich czytelniczek, ich oczekiwań, odpowiadają kobiecemu sposobowi odczuwania 
i reagowania.  

2.1. Trzy światy kobiety  

2.1.1. Zdali egzamin z rodzicielstwa30, czyli tradycyjny wizerunek kobiety 

Pierwszą grupę stanowią periodyki, które swoje czytelniczki przenoszą w świat 
marzeń. Już w 1992 roku Piotr Sarzyński określił tę kategorię czasopism mianem „dla 
nas, ale nie o nas”31. Zalicza się do nich kolorowe, bogato ilustrowane, tanie (około 2-3 
zł), przeważnie tygodniki lub dwutygodniki, wydane na słabym jakościowo papierze. 
To często „kalki” pism zachodnich, przeznaczone przede wszystkim do oglądania, nie 
do czytania (dominują w nich zdjęcia średniej klasy uzupełniające krótki tekst, zazwy-
czaj, co istotne, niepodpisany), typu: „Cienie i Blaski”, „Tina”, „Życie na Gorąco”. 

 

Zdjęcie 7. Okładka czasopisma „Tina”, 3, 2021.  
Źródło: https://ecsmedia.pl/c/tina-b-iext98170330.jpg 

 
29Zierkiewicz E., Łysak A., Jasielec K., Twoje idealne Ja? Analiza okładek tygodnika „Wysokie Obcasy”, 
[w:] Łysak A., Zierkiewicz E. (red.), Kobiety i mężczyźni (z) kolorowych czasopism, Zeszyt Kół Naukowych, 
6, 2010, s. 141-142. 
30 Zdali egzamin z rodzicielstwa, Życie Na Gorąco, 46, 2021, s. 4. 
31 Sarzyński P., Gazetowa Polka, Polityka, 51, 1992, s. 8. 
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Zdjęcie 8. Okładka czasopisma „Życie na Gorąco”, 46, 2021.  

Źródło: https://ecsmedia.pl/c/zycie-na-goraco-b-iext98325633.jpg 

Adresatką tej prasy jest czytelniczka odpowiadająca tradycyjnemu wzorcowi, do-

stosowanemu do czasów współczesnych. To zazwyczaj kobieta niepracująca zawo-

dowo, przykładna żona i matka, strażniczka domowego ogniska, dobra gospodyni, „opoka, 
na której stoi dom”, obarczona obowiązkami rodzinnymi. To kobieta, która postrzega 

świat przez pryzmat emocji. Praca zawodowa w jej życiu ukazana jest na łamach pism 

zaliczanych do omawianej kategorii jako coś niepotrzebnego, przeszkadzającego 
w realizacji prawdziwego powołania kobiety, koncentrującej się na jak najlepszym 

spełnianiu swych domowych obowiązków. Pisma z tej półki nie tylko propagują taki 

wzór osobowy kobiety, ale również mają wypełniać czas wolny swych czytelniczek, 

ułatwiać im prowadzenia gospodarstwa domowego. Tym celom służą liczne porady 
(m.in. zdrowotne, dotyczące zarówno profilaktyki, jak i leczenia konkretnych chorób, 

np. Wirusowy alert32, Leniwa tarczyca: jak może nam, zaszkodzić, co poprawi jej 

pracę33), „sprawdzone” przepisy kulinarne (Nowe pomysły na rodzinny obiad34) 
i wskazówki, nierzadko popierane listami od innych czytelniczek, poradami ekspertów 

(np. prawników). Poza tym, na łamach tych pism odnaleźć można informacje dotyczące 

życia gwiazd, celebrytów (najczęściej w formie plotek czy „złotych myśli” wy-
powiadanych publicznie przez gwiazdy estrady), wywiady z osobami znanymi (np. 

z aktorką Julią Kamińską, prezenterką Dorotą Gawryluk), krzyżówki z nagrodami, 

psychozabawy i horoskopy. Niekiedy zamieszczane są również reportaże; ich bohate-

rami są „przeciętni ludzie” (z którymi czytelniczki mogą się identyfikować) borykający 
się z problemami dnia codziennego, ale i z tragediami, jak np. niepełnosprawność 

któregoś z członków rodziny, choroba. W prasie tej znaleźć można również porady 

psychologa dotyczące relacji interpersonalnych, najczęściej w rodzinie, ale także do-
tyczące wychowania dzieci i rozwiązywania problemów wychowawczych. Język tej 

prasy jest prosty, potoczny, nierzadko stosowane są kolokwializmy (np. latanie ze 

szpadlem; był wkurzony i zdołowany35). Czytelniczki czasopism z tej grupy znajdą 

również na ich łamach reklamy niedrogich artykułów, przeważnie spożywczych 
i chemii domowej oraz tanich kosmetyków. 

 
32 Wirusowy alert, Tina, 23, 2021, s. 29. 
33 Leniwa tarczyca: jak może nam, zaszkodzić, co poprawi jej pracę, Tina, 23, 2021, s. 30. 
34 Nowe pomysły na rodzinny obiad, Tina, 23, 2021, s. 15. 
35 Cienie i Blaski, 11, 2021, s. 6, 33. 
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Reasumując – w prasie tego typu propagowany jest wzór kobiety nawiązujący do 
ideału Matki Polki. Macierzyństwo przedstawiane jest tu jako główna, najważniejsza 
wartość w życiu kobiety, dopełniona następnie pielęgnowaniem domu, wartości rodzin-
nych i tradycji. Kobieta, jaka wyłania się z materiałów zamieszczanych na łamach tych 
czasopism, to istota łagodna, opiekuńcza, wrażliwa, zaradna i gospodarna, poświęcająca 
się dla męża i dzieci. 

Dziennikarze pisali często w materiałach prasowych o „poświęcaniu się kobiet”; 
przybierało ono rangę cnoty i „naturalnej powinności wynikającej z płci 
biologicznej” (…) Kobiety poświęcały się dla dobra małżeństwa, tolerowały 
zdrady małżeńskie, choć wiele z nich wspominało o „zawiedzionych nadziejach”. 
Tego typu przekaz może sugerować czytelniczce, że aby utrzymać rodzinę, ma 
nauczyć się cierpieć, rezygnować z miłości oraz wybaczać36. 

2.1.2. Jak dbać o związek z długim stażem37, czyli współczesny kobiecy miks  

Tę grupę pism kobiecych stanowią periodyki „nie tylko dla nas, ale i o nas”38, re-
prezentujące tzw. „środkową półkę”. To tytuły, podobnie jak czasopisma z wcześniej 
przedstawionej grupy, popularne, poradnikowe, ale już nieco droższe, o rozszerzonej 
tematycznie zawartości, zazwyczaj miesięczniki i dwutygodniki, choć zdarzają się 
również (rzadziej) tygodniki, np. „Chwila dla Ciebie” „Claudia”, „Kobieta i Życie”, 
„Przyjaciółka”, „Świat Kobiety”. 

 
Zdjęcie 9. Okładka czasopisma „Przyjaciółka”, 7, 2004.  

Źródło: czasopismo Przyjaciółka – Bing images 

 

Zdjęcie 10. Okładka czasopisma „Świat Kobiety”, 12, 2020. 
Źródło: Świat kobiety czasopismo – Bing images 

 
36 Zaworska-Dominiuk D., Wzory kobiecości i męskości w polskiej prasie dla kobiet XXI wieku, 
Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2008, s. 191. 
37 Jak dbać o związek z długim stażem, Świat kobiety, 4, 2021 [okładka]. 
38 Sarzyński, P., dz. cyt., s. 10. 
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Czytelniczki tej prasy (panie domu) jednocześnie pracują zawodowo, ale  

przeważnie jednak wykonywały [zawody – przyp. MPS] naznaczone stereo-
typami w rodzaju: ich role zawodowe stanowiły przedłużenie ról rodzinnych 
i macierzyńskich. Związane były z pełnieniem czynności opiekuńczo-usługo-
wych wobec mężczyzn i dzieci (np. przedszkolanka, pielęgniarka, sekretarka, 
nauczycielka itp.); nie ukazywano kobiet w rolach decydenckich (typu: przed-

siębiorca, dyrektor firmy, polityk)39. 

Wzór osobowy, jaki wyłania się z periodyków tej grupy, to kobieta, która potrafi 
pogodzić aktywność macierzyńską i zawodową, wykonuje swoją pracę sumiennie, nie 
ma jednakże większych ambicji zawodowych, traktując pracę przede wszystkim jako 
środek do uzupełnienia czy podratowania domowego budżetu. Stara się łączyć życie 
zawodowe z osobistym, a w kupowanych przez siebie czasopismach poszukuje przede 
wszystkim porad związanych z rozwiązywaniem codziennych, nierzadko prozaicznych, 
problemów, wskazówek, jak optymalnie zorganizować czas, aby jak najlepiej wypeł-
niać obowiązki zaradnej i praktycznej pani domu, jednocześnie pamiętając o tym, by 
znaleźć czas dla siebie, zadbać o swój wygląd (Włosy na kuracji odmładzającej40; Jak 
pozbyć się worków pod oczami?41), wykrzesać z siebie siły oraz chęci na to, by prezen-
tować rodzinie zawsze uśmiechniętą optymistycznie twarz. O tym, że połączenie tych 
wszystkich działań i osiągnięcie wskazanego celu jest możliwe, a wybrana (lub narzu-
cona) droga życiowa jest słuszna, przekonywali wydawcy tej prasy, radząc przy tym, 
jak żyć niekoniecznie lepiej, ale przynajmniej wygodniej42. Czasopisma te promują 
wartości rodzinne, pomoc innym, czynienie dobra. Ponadto aktywizują i motywują 
czytelniczki do wzięcia udziału w organizowanych akcjach (np. Dobroczynka, którą 
organizuje „Przyjaciółka”), obiecując w zamian atrakcyjne nagrody. Również na łamach 
i tej prasy zamieszczane są „historie prawdziwe”, drukowane często w formie reportaży 
(np. To cud, że się odnalazłyśmy43 – historia Justyny porzuconej przez matkę na klatce 
schodowej i uratowanej przez Barbarę; kobiety po wielu latach poszukiwań nareszcie 
się odnalazły). Napawają one nieco naiwnym optymizmem, bo pomimo początkowych 
kłopotów, perypetie bohaterów zawsze kończą się szczęśliwie. Jednak czytelniczki 
mogą również liczyć na porady praktyczne, które odnoszą się do niełatwych sytuacji 
w życiu (np. w odpowiedzi na list jednej z czytelniczek, ekspert radzi, jak przeprowadzić 
rozmowę z rodziną o rozwodzie44) czy przestrzegają przed pułapkami, jakie czyhają na 
łatwowierne klientki w Internecie (Bezpieczne zakupy w sieci – 9 ważnych zasad45) 
albo w banku (Zanim się zadłużysz. Na co uważać?46).  

Język stosowany w tej prasie również jest prosty i zrozumiały, zaś teksty uzupełniane 
są nie tylko zdjęciami, ale i tabelami, w których podawane są najważniejsze informacje 
dotyczące danego zagadnienia. Proponowane treści niosą ze sobą pozytywne, dające 
nadzieję, przekazy. Często używanymi słowami są: rodzina, miłość, dom, radość.  

 
39 Zaworska-Dominiuk D., dz. cyt., s. 277. 
40 Włosy na kuracji odmładzającej, Przyjaciółka, 23, 2021, s. 10-11. 
41 Jak pozbyć się worków pod oczami? Kobieta i Życie, 12, 2021, s. 28. 
42 Przybysz-Stawska M., Książka na łamach wybranych czasopism w Polsce u progu XXI wieku, 
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013, s. 299-303. 
43 To cud, że się odnalazłyśmy, Przyjaciółka, 23, 2021, s. 6-7. 
44 Wywiad z psycholog, Moniką Dreger, Przyjaciółka, 23, 2021, s. 38-39. 
45 Bezpieczne zakupy w sieci – 9 ważnych zasad, Przyjaciółka, 23, 2021, s. 44-45. 
46 Zanim się zadłużysz. Na co uważać? Kobieta i Życie, 12, 2021, s. 74-75. 
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2.1.3. Kobieta z żelaza47, czyli piękna, samodzielna i ambitna 

Ostatnie z omawianych kategorii pism kobiecych, to tzw. żurnale, ekskluzywne 
magazyny, miesięczniki adresowane do kobiet sukcesu, zrywające ze stereotypową 
rolą „słabej płci” w społeczeństwie, kształtujące najbardziej wyzwolony i niezależny 
typ kobiety spośród omawianych w niniejszym materiale. Tytuły tej grupy wydawane 
są na dobrym jakościowo papierze, w błyszczącej okładce, z profesjonalnie wykona-
nymi zdjęciami i średnią objętością każdego numeru ponad stu stron; ich cena jest 
wyraźnie wyższa niż w dwóch wcześniej przedstawionych przypadkach (około 10 zł 
i więcej). Reprezentatywne czasopisma, promujące taki wizerunek kobiety, to m.in. 
„Elle”, „Twój Styl”, „Zwierciadło”, ale też pisma typowo modowe, jak „Glamour”. 

 

Zdjęcie 11. Okładka czasopisma „Twój Styl”, 3, 2014. 
Źródło: czasopismo Twój styl – Bing images 

 
Zdjęcie 12. Okładka czasopisma „Elle”,  6, 2017.  

Źródło: czasopismo Elle – Bing images 

 
47 Krystyna Zachwatowicz. Kobieta z żelaza. Bez niej Wajda byłby kimś innym, Twój Styl, 1, 2018, s. 38. 
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Propagowany prze te pisma wizerunek kobiety to „dama biznesu”, kobieta wielkich 
interesów – zarządza, kieruje, reklamuje, sponsoruje, odnosząca sukcesy bizneswoman, 
która zakłada, a następnie rozwija własną firmę, staje do (wyrównanej) rywalizacji 
z mężczyzną i ją wygrywa. To kobieta przedsiębiorcza, zaradna; pracę traktuje bardzo 
poważnie, także jako środek do zdobycia niezależności i postawienia swojego życia na 
odpowiednio wysokiej stopie. Jednocześnie jest elegancka, zorientowana na swój 
wygląd, rozwój fizyczny, intelektualny, kulturowy i duchowy, prowadzi zdrowy tryb 
życia, dzięki czemu zachowuje długo szczupłą i wysportowaną sylwetkę. To kobieta, 
która realizuje swoje potrzeby i pasje. Stąd rozbudowane w omawianych magazynach 
działy poświęcone modzie, urodzie, zdrowiu i kulturze (Nowy festiwal z Agatą Buzek, 
festiwal amerykańskich filmów i książki, które warto przeczytać48). A zatem, jest to 
kobieta zrywająca ze stereotypami, biorąca życie we własne ręce, ale, co również 
ważne, dbająca nie tylko o siebie, ale także o swoich bliskich. Tworzy związek part-
nerski z mężczyzną, nie zawsze finalizując miłość ślubem. Pełnię szczęścia osiąga dzięki 
udanemu połączeniu obydwu sfer życia: zawodowej i osobistej, w każdej dążąc do ideału. 
Pomóc w tym mają zamieszczane na łamach tej prasy portrety znanych kobiet, które 
mogą pochwalić się sukcesem w sferze publicznej, są rozpoznawalne, podziwiane. Obok 
wywiadów, co jest charakterystycznym gatunkiem dziennikarskim dla prasy kobiecej, 
czytelniczki odnajdują w prasie z górnej półki rozbudowane artykuły, nawiązujące 
między innymi do rozwoju duchowego, poszerzania horyzontów, teksty poradnicze, 
informacje o szkoleniach, kursach, systemie awansu zawodowego, komunikacji inter-
personalnej w pracy. Obok materiałów poświęconych karierze zawodowej, redakcje 
magazynów podkreślają kobiecość swoich czytelniczek. Ukazywane są najnowsze 
trendy modowe obowiązujące w danym sezonie, drukowane są relacje z wybiegów, 
polecane i zalecane odpowiednie kroje i fasony, które mają podkreślić zalety każdej 
sylwetki, tuszując ewentualne (drobne) mankamenty. W prasie prezentującej tę półkę 
czasopism kobiecych najwięcej (w porównaniu z wcześniej przywołanymi rodzajami) 
miejsca zajmują reklamy. O ile jednak w poprzednich przypadkach były to zazwyczaj 
reklamy stosunkowo tanich produktów, o tyle tu, co wynika z charakteru magazynów, 
czytelniczki odnajdą zachętę do kupna drogich perfum, ofertę zagranicznych podróży, 
proponowaną przez sprawdzone biura, zaproszenia do spa lub kurortu. Lansowana jest 
droga odzież markowych producentów, podobnie jak drogie kosmetyki i biżuteria. 

Prasie tego typu zarzuca się często propagowanie konsumpcyjnego stylu życia przy 
jednoczesnym promowaniu wyidealizowanego wzoru kobiety i swego rodzaju presji 
psychicznej do jego osiągnięcia. Wzoru zrywającego jednak ze stereotypowym postrze-
ganiem kobiety, jej roli i znaczenia w społeczeństwie.  

3. Polka zmienia priorytety49. Podsumowanie 

Na przestrzeni wieków postrzeganie kobiety, jej roli w społeczeństwie ulegało 
zmianom. Współcześnie  

w wielu dziedzinach życia społecznego, włączając również te, które niegdyś 
zarezerwowane były tylko dla mężczyzn, udział kobiet jest coraz liczniejszy 
i staje się coraz bardziej pożądany. Nadal jednak na ich drodze do kariery 

 
48 Nowy festiwal z Agatą Buzek, festiwal amerykańskich filmów i książki, które warto przeczytać, Twój Styl, 
11, 2021, s. 120.  
49 Polka zmienia priorytety (raport), Twój Styl, 11, 2020, s. 88-92. 
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stoją liczne utrudnienia. Niezwykle ciężką do pokonania barierą są panujące 
w naszej kulturze stereotypy, określające tradycyjne miejsce i role odpowiednie 
dla obu płci. Jednak wzory te w coraz większym stopniu zacierają się i tracą 
na znaczeniu. Choć problem nierówności i szeroko rozumianej dyskryminacji 
płciowej jest wciąż obecny we współczesnym świecie, mentalność społeczeństwa 
ulega stałym, dynamicznym zmianom, które sprzyjają kobietom50. 

Wspomniane w cytowanym fragmencie, nadal pokutujące w społecznej świado-

mości, stereotypy przydzielające określone role kobietom i mężczyznom są trudne do 
przezwyciężenia. Pewne jest, że współcześnie wizerunek kobiety uległ zmianie i odbiega 

od tradycyjnych schematów. Z pewnością XXI wiek dał kobiecie wiele możliwości 

wyboru drogi życiowej, postawił przed „słabą płcią” nowe wyzwania. Przypisana jej 
rola żony, matki i pani domu, mimo że nadal wydaje się popularna i oczekiwana, nie 

jest już jedyną, jaką kobieta może wybrać. Z dostępnych na rynku prasowym w Polsce 

czasopism wyłania się jednak niejednoznaczny obraz – tak, jak niejednoznaczne są 

współczesne Polki. Periodyki do nich adresowane (jakkolwiek w każdej z grup zachodzą 
dodatkowe podziały, wynikające chociażby z takich zmiennych, jak wiek docelowej 

grupy odbiorczyń) przekonują, że dziś kobieta może być tym, kim tylko chce. Może 

przyjąć na siebie rolę tradycyjną, realizując się w zaciszu domowego ogniska i w jego 
cieple odnajdywać ideał życia. Może też podjąć pracę zawodową i jednocześnie spełniać 

się jako przykładna, dobrze zorganizowana pani domu, menadżerka rodziny. Może 

wreszcie dążyć do pełnej niezależności od mężczyzny, stawiając na rozwój osobisty, 

rodzinę traktując jako pewnego rodzaju dopełnienie szczęścia, do którego, co jest 
podkreślane we wszystkich czasopiśmach, każda kobieta dąży. 

Lektura prasy kobiecej umacnia uznawane za oczywiste przekonanie, że ludzie 

rodzą się kobietami lub mężczyznami, że obie płcie zasadniczo się od siebie 
różnią i że nic tego nie zmieni. Jednocześnie cały przekaz zorientowany jest na 

wydobycie kobiecości z kobiet, na jej rozwijanie, wręcz wypracowanie: w popu-

larnych czasopismach kobiecość ukazywana jest bowiem jako „zadanie do 
wykonania”. Prasa kobieca zachęca więc swoje czytelniczki do identyfikowania 

się z rozpowszechnianymi przez siebie wzorami kobiecości51. 

Jednocześnie (jak mawiała kobieta, która osiągnęła sukces): Możliwe, że będziesz 

musiała stoczyć więcej niż jedną bitwę, by odnieść zwycięstwo52. Prasa kobieca 
dopinguje kobiety w tym działaniu.  
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Ja, Liwia
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. Portret kobiety na łamach polskiej współczesnej prasy kobiecej. 

Wybrane przykłady 

Streszczenie 
Zgodnie z definicją, prasa kobieca od początku swego istnienia jest trybuną propagującą określone wzorce 
osobowe kobiet, podkreślając ich charakterystyczną dla epoki, w której żyją, rolę w rodzinie i społeczeń-
stwie. Wizerunek, który przebija przez teksty zamieszczane na łamach gazet i czasopism stanowi wypadkową 

wielu zmiennych, do których należy zaliczyć zarówno warunki polityczne, tradycję i obyczaje, jak i społeczne 
postrzeganie praw oraz obowiązków kobiety. Wydaje się jednak, że jednym z najistotniejszych czynników 
determinujących portret kobiety, który odnaleźć można na łamach prasy, jest moment dziejowy: wszak 
inaczej postrzegano kobietę w okresie Baroku, jeszcze inne zadania stawiano przed nią w wieku XIX, 
a zupełnie nową rolę do odegrania proponowano jej w XX stuleciu czy na początku wieku XXI. Prasa, 
zwłaszcza wydawana od drugiej połowie XIX wieku do czasów nam współczesnych, stanowi niezwykle 
cenne, ważne i bogate, a także zróżnicowane źródło informacji na temat kobiety i jej roli w społeczeństwie, 
a także powinności wobec rodziny i kraju. Portrety, które możemy oglądać na „sztalugach” prasy pokazują 

nam, jak zmieniał się propagowany przez redakcję poszczególnych pism styl życia i styl bycia kobiety – 
córki, partnerki, żony, matki, gospodyni domowej, a nawet, „głowy rodziny”. To także niekiedy obraz singielki, 
nastawionej na własny rozwój osobowy i zawodowy, kobiety ambitnej, dążącej do wyznaczonego celu, 
stającej do walki z mężczyzną. Celem badawczym jest nakreślenie wzoru osobowego współczesnej Polki, 
obecnego w prasie adresowanej do kobiet, zaś postawione pytania badawcze, na które starano się odpo-
wiedzieć brzmią: Czy z analizowanych periodyków kobiecych wyłania się jednolity obraz współczesnej 
Polki? Jaki wizerunek kobiety z początków XXI wieku kreowany jest przez wydawców i redaktorów 
czasopism dostępnych na polskim rynku prasowym? Jakie role i zadania przypisuje się obecnie „słabej” 

płci”? Przy opracowywaniu podjętego tematu korzystano z metody historycznej, analizy jakościowej 

i ilościowej, także w odniesieniu do wybranej literatury przedmiotu wykazanej w bibliografii załącznikowej. 
Słowa kluczowe: portret kobiety, prasa współczesna, prasa kobieca 
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Magdalena Szulc1 

Moda na brzydotę czy naturalne piękno?  

Jak Instagram kreuje współczesne kanony urody 

1. Wprowadzenie  

Dominującą formą przekazu we współczesnej kulturze medialnej jest obraz. Z uwagi 

na przemiany technologiczne i społeczno-ekonomiczne obserwujemy nieustanny rozwój 
mediów, w tym mediów internetowych, w których każdego dnia oglądamy tysiące obra-

zów. Dlatego też kultura wizualna jest nieodłącznym elementem dzisiejszego społe-

czeństwa i ma niebagatelny wpływ na wartości, które nim kierują. Jak podaje Agnieszka 

Ogonowska:  

kultura wizualna to ogół widzialnych aspektów świata społecznego, w części 

zobiektywizowanych w postaci obrazów oraz reguł określających ich pro-

dukcję, analizę, interpretację i ocenę; to zestaw sposobów patrzenia (wpatry-
wania się, molestowania wzrokiem, pogardliwego spojrzenia) oraz strategii 

wytwarzania nowych porządków widzialności i reżimów widzenia (2012, 53)2. 

Problematyka związana z wizualnym wizerunkiem jednostki w mediach staje się 
w ostatnich latach tematem coraz bardziej popularnym. Czym jest piękno? Czym jest 

brzydota? Czy jedno stoi w opozycji do drugiego? Te pytania zadaje sobie ludzkość od 

zarania dziejów. Już w starożytności filozofowie próbowali znaleźć na nie odpowiedzi, 

a pogoń za nimi zdaje się trwać do dziś. Pojęcia piękna i brzydoty uwarunkowane były 
układem sił społecznych i związane były z danym ideałem społecznym, moralnym lub 

religijnym. Od XIX wieku pojęcia piękna i brzydoty coraz częściej pojmowane są jako 

kategorie odnoszące się do układów odbieranych zmysłowo. Obecnie do tych pojęć 
odnosi się wartość artystyczną lub estetyczną. Współczesne kanony piękna, podobnie 

jak inne koncepcje kierujące zbiorową wyobraźnią, kreowane są najczęściej przez media3. 

Teoria media ultivation zakłada, że przekazy medialne kreują pożądany w danej 
kulturze wizerunek ciała, który staje się jedynym słusznym wzorcem4. 

Wyróżniają się na ich tle zwłaszcza koncepcje powstające w mediach społeczno-

ściowych, gdyż jednostki coraz częściej z nich korzystają i poświęcają im znacznie 

więcej czasu niż mediom tradycyjnym. Zwłaszcza jednostki, które zwracają uwagę na 
aspekty estetyczne, bowiem media społecznościowe w dużym stopniu na nich się opierają. 

Media społecznościowe są rodzajem mediów, które charakteryzują się wysokim stopniem 

interaktywności, wykorzystującym dostępne i rozbudowane techniki komunikacji. 

 
1 magdalena.szulc@amu.edu.pl, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Pedagogiczno-

Artystyczny w Kaliszu.  
2 Ogonowska A., Kultura, komunikacja i kompetencja wizualna w kontekście wybranych zagadnień współ-
czesnej humanistyki, [w:] E. Kulczycki, M. Wendland (red.), Komunikologia. Teoria i praktyka komunikacji, 
Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii UAM, Poznań 2012. 
3 Zob. Hopek P., Feminizacja piękna. Wątki kanonów urody w kulturze ponowoczesnej i ich recepcja na język 
reklamy, https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/169760, [dostęp: 10.10.2021]. 
4 Grubner G., Gross L., The scary word of TV’s heavy viewer, [w:] Psychology Today, 16, 1976, s. 41-45. 
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Opierają się na sieciowych, często mobilnych technologiach, zmieniając wymiar komu-

nikacji i akcentując rolę nieformalnej wymiany informacji pomiędzy użytkownikami. 

Andreas Kaplan i Michael Haenlein5 definiują media społecznościowe jako grupę apli-
kacji opartych na technologii sieciowej, bazujących na ideologicznych i technologicz-

nych podstawach Web 2.0, pozwalających tworzyć i wymieniać treści generowane 

przez użytkowników (user-generated content). Tymi treściami są najczęściej materiały 

wizualne, takie jak zdjęcia bądź filmy. Rozwój mediów społecznościowych niewątpli-
wie przyczynił się do rozwoju kategorii piękna i brzydoty i ich społecznego postrze-

gania. Celem niniejszego artykułu jest pokazanie, w jaki sposób interpretowany poprzez 

zapis fotograficzny w serwisie Instagram jest hasztag #modanabrzydotę, który 
w ostatnich miesiącach zyskał popularność dzięki postowi jednej z celebrytek, Agnieszki 

Kaczorowskiej-Peli, której post opublikowany na jej profilu na Instagramie wywołał 

medialne poruszenie. 

2. Medialny pejzaż piękna 

Media zawsze kreowały trendy i wzorce piękna. W przestrzeni internetu portale 

społecznościowe, które przybierają formę różnorodnych serwisów i aplikacji, mają 

ogromny wpływ na pejzaż medialny, jak i zachowania użytkowników. Ze względu na 

swoją dostępność dla przeciętnego użytkownika i popularność, media społecznościowe 
mają o wiele większą moc kreowania wzorców niż media tradycyjne. Zjawiska zacho-

dzące w przestrzeni mediów społecznościowych przenikają do rzeczywistości mediów 

tradycyjnych oraz do przestrzeni offline, jednocześnie kształtując trendy, oddziałując 
na zbiorową wyobraźnię i postrzeganie ważnych społecznie tematów. Internetowi 

influencerzy (ang. Influence – wpływ), którymi stają się często także celebryci, kreują 

rzeczywistość i wywierają wpływ na masy swoich odbiorców. W tym artykule kon-

centrować się będę zwłaszcza na serwisie fotograficznym, jakim jest Instagram. W epoce 
nowych mediów to właśnie Instagram cieszy się szczególnym zainteresowaniem, a Lev 

Manovich określa nowe media nawet jako wgląd w tożsamość młodego globalnego 

pokolenia połączonego przez popularne platformy mediów społecznościowych, wrażli-
wość kulturową i estetykę wizualną6. W tym kontekście nie sposób było uniknąć nowych 

wzorców piękna, które wykształciły się poprzez możliwości, jakie daje swoim użyt-

kownikom Instagram. To platforma przeznaczona do komunikacji wizualnej, ale tym, 
co ją wyróżnia, jest nie tylko możliwość udostępniania zdjęć, ale także fotografowania 

z pozycji aplikacji, edycja, obróbka graficzna za pomocą rozbudowanych funkcji oraz 

filtrów cyfrowych, a także kręcenie krótkich filmów oraz udostępnianie ich w formie 

instastory. Wszystkie te funkcje sprawiają, że użytkownicy serwisu funkcjonują 
w rzeczywistości mocno nastawionej na estetyzację codzienności. Instagram, oferując 

edycję, filtry i pewne wzorce, został powiązany ze zjawiskiem instagramizacji7, okre-

ślanym też efektem Instagrama. Emily Matchar, która jako pierwsza użyła pojęcia 
instagramizacja, opisała je w kontekście kulturowym: designu, gentryfikacji i turyzmu 

na wyspie Penang w Malezji. Instagramizacja świata zachodzi wówczas, gdy miejsca 

 
5 Kaplan A., Haenlein M., Users of the world, unite! The challenges and opportunities of Social Media, 
Business Horizons, 53, 2010, s. 59. 
6 Manovich L., Instagram and Contemporary Image, 2017, s. 4, http://manovich.net/index.php/projects/ 
instagram-and-contemporary-image [dostęp: 10.07.2021]. 
7 Hughes E., The instagramization of the city. Understanding the spatial reflections of digital trends, 2019. 
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i sytuacje stają się „przyjazne dla instagramerów”, w pewnym sensie wymuszając robienie 

zdjęć i publikowanie ich na Instagramie8. Moc instagramizacji polega nie tylko na tym, 

że serwis oddziałuje na życie swoich użytkowników w wirtualnej przestrzeni, ale 
również, że ma wpływ na świat offline oraz wyznacza aktualne standardy piękna. Insta-

gramizacja łączy się z przedstawianiem i upiększaniem rzeczywistości m.in. poprzez 

stosowanie filtrów oferowanych przez aplikację, tak aby uzyskać jak największe 

zainteresowanie swoim postem. Przez lata, właściwie od początku powstania serwisu, 
na jego łamach prezentowane były idealne wizerunki ludzkiego ciała i twarzy9. Jak 

pokazują badania – na skutek pokazywania w mediach społecznościowych idealnych 

wizerunków ciała 91% kobiet jest niezadowolonych ze swojego ciała, a około  
80,7 proc. mężczyzn odczuwa niepokój względem swojego ciała10. Presja idealnego 

wyglądu może prowadzić do obniżonej samooceny, a nawet depresji czy samobójstw, 

zwłaszcza wśród młodych ludzi z pokolenia Z. Na ten temat powstało już wiele badań, 
np. Mariki Szczepaniak11 czy Renee Engeln12. 

3. Ciałopozytywność 

Obecne pokolenie więcej czasu spędza w wirtualnym świecie i tworzy idealny 

obraz swojego ciała i otoczenia. Piękno jest ich nieodzownym elementem – ważne jest 

piękne, szczupłe ciało, dobrze dobrany strój i makijaż. Podkreślane jest to zwłaszcza 
w przypadku kobiet. Kobiecość, w którą wpisana jest szczupła sylwetka, jest nie tylko 

atutem kobiety, ale również ważnym elementem pozytywnej samooceny13 .  

Jednak współczesne kanony piękna nie są jednolite i coraz częściej otwierają się na 
nowe aspekty wyglądu. Podejmowane są próby zwiększające świadomość społeczną 

w zakresie samoakceptacji, pewności siebie i asertywności kobiet. Wiążą się one z pro-

pagowaniem takich wartości jak: szacunek dla siebie i innych oraz tolerancja i otwartość. 

Jedną z najbardziej znanych tendencji propagujących te wartości jest ciałopozytywność 
(ang. body positive), która zakłada, że każde ciało jest piękne i należy je akceptować 

bez względu na jego rozmiar. W połowie kwietnia 2018 roku na stronie Obserwatorium 

Językowego Uniwersytetu Warszawskiego dodano słowo „ciałopozytywność” z definicją: 
akceptowanie swojego ciała14. Ruch wychodzi naprzeciw kanonom piękna propagowa-

nym przez media. Jego przedstawicielki publikują swoje zdjęcia w strojach kąpielo-

wych czy innych pokazujących ich ciało takim, jakie naprawdę jest. Wśród polskich 

 
8 Matchar E., How instagram is changing the way we design cultural spaces, 2017, https://www.smithsonianmag. 

com/innovation/how-instagram-changing-way-we--design-cultural-spaces-180967071/, [dostęp: 10.10.2021]. 
9 Zob. Szulc M., Tylko cycyki, tyłki i tatuaże? Wizerunek kobiecego i męskiego ciała na Instagramie, [w:] 
Kalisz A., Biłas-Pleszak E., Tyc E. (red.), Autopromocja, autoprezentacja, wizerunek w komunikowaniu 
masowym. Błąd, kryzys, skandal, t. 5, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2020. 
10 Aziz J., Social media and body issues in young adults. An empirical study on the influence of Instagram use 
on body image and fatphobia in catalan university students, Barcelona 2017. 
11 Zob. Szczepaniak M., Czy nastała era globalnego Stepford? Kobieta generacji Z a wpływ kultury wizualnej 
na autowizerunek, [w:] Krawczyk-Łaskarzewska A., Naruszewicz-Duchlińska A., Cichmińska M. (red.), 

Postać w kulturze wizualnej. Media, słowa, wizerunki, t. 4, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Warmińsko-
Mazurskiego, Olsztyn 2019, s. 159-174. 
12 Zob. Engeln R., Obsesja piękna, przeł. Komorowska M., Wydawnictwo Buchmann, Warszawa 2018. 
13 Apfeldorfer G., Anoreksja, bulimia, otyłość, przeł. Kałkowska A., Wydawnictwo Książnica, Katowice 
1999, s. 81-98. 
14 Obserwatorium Językowe Uniwersytetu Warszawskiego, https://nowewyrazy.uw.edu.pl/haslo/cialopozy-
tywnosc.html [dostęp: 2.09.2021]. 
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kont na Instagramie, których autorki propagują taki przekaz można wymienić między 

innymi Radzkę czy Sexy zaczyna się w głowie. Co istotne, założeniem ciałopozy-

tywności ma być nieuleganie normom estetycznym stawianym przez współczesną kulturę:  

Body positive realizuje ideę normalizacji przekazów medialnych i różnorod-

ności wśród ludzi (nie tylko kobiet, choć w dużej mierze przeważają aktyw-

ności ich dotyczące) oraz obalania mitów związanych z cielesnością i fizjologią 

człowieka. Założeniem uprawiania sportu jest dbanie o dobrą kondycję swojego 
ciała i przyjemność, a nie dopasowanie wyglądu ciała do wzorca wypraco-

wanego przez kulturę. W takiej samej kategorii rozważany jest makijaż i ubiór, 

tak by było to realizowane dla własnych potrzeb, a nie w ramach oczekiwań 

społecznych15. 

Ruch ciałopozytywności oznaczony w mediach społecznościowych hasztagiem 

#bodypositive zyskuje na popularności w ostatnich latach, lecz nie jest to zjawisko 
nowe. Pierwszych organizacji związanych z ciałopozytywnością musimy szukać już 

w latach 60. XX wieku, kiedy to ruch walki z zawstydzaniem ciała (początkowo 

z zawstydzeniem osób otyłych) przedostał się do mediów cyfrowych z dyskursu publicz-

nego. W Stanach Zjednoczonych w 1969 roku pojawiła się pierwsza organizacja zwal-
czająca dyskryminację ludzi ze względu na tuszę, wielkość ciała: National Association 

to Advance Fat Acceptance (NAAFA). Od 2012 roku w przestrzeni cyfrowej obecny 

jest ruch pozytywności wobec ciała, który przeciwstawia się nierealnym standardom 
piękna. Coraz więcej użytkowników publikuje swoje zdjęcia bez filtra. W ostatnich 

miesiącach nasilił się także trend, który mogłabym określić jako twarzopozytywność 

(w nawiązaniu do ciałopozytywność) opierający się na publikowaniu zdjęć twarzy bez 

makijażu, bez filtra, saute. W ten sposób użytkownicy (a zwłaszcza użytkowniczki) 
promują publiczne pokazywanie się bez makijażu, naturalność swojego wyglądu 

i dyskusję w mediach tradycyjnych na ten temat. Ideą stojącą za tymi zachowaniami 

jest chęć pokazania szerszemu gronu odbiorców, że człowiek nie musi poddawać się 
presji makijażu i stylizacji, by akceptować siebie i być akceptowanym przez otoczenie. 

Sprzeciwia się rygorystycznym zabiegom medycyny estetycznej, dietom, niemożności 

pokazywania się w przestrzeni publicznej bez makijażu. Uczy użytkowników akcepto-
wania swojego naturalnego wyglądu, gdyż dzięki publikacji wielu zdjęć w tym nurcie 

coraz więcej osób przekonuje się, że taki wygląd również może być piękny i same 

mogą się na niego otwierać bez odczuwania wstydu, skrępowania czy ciągłego porów-

nywania się z innymi. 

4. Studium przypadku – post Agnieszki Kaczorowskiej-Peli na Instagramie 

Rzeczywistość wirtualna oferuje wiele możliwości poszerzania przestrzeni poznawczej 

i rozwijania wyobraźni poprzez uczestnictwo w nowych sytuacjach i poznanie zdania 

zwykłych osób. Influencerzy, głównie za pomocą mediów społecznościowych i funkcji, 
jakie oferują, zmieniają nie tylko system przepływu informacji, ale też społeczeństwo. 

W społeczeństwie sieci najważniejsza jest komunikacja bezpośrednia i zindywiduali-

zowana lub pozornie zindywidualizowana – stąd poczucie bycia autentycznym, jakie 

 
15 Rosicka N., Ciało kobiety jako produkt marketingowy. Rola mediów w kreacji standardów kobiecego piękna 
w kulturze ponowoczesnej, [w:] Kuszak K., Mizerka J. (red.), Nowe media i informatyzacja a poznawcze 
i społeczne funkcjonowanie jednostek i grup społecznych, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2021, s. 90. 
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oferują influencerzy. Social media jako jedyne mogą reagować na wydarzenia w tak 

zwanym czasie rzeczywistym, komentować je i się do nich ustosunkowywać. Co 

więcej – kanały te dają tyle możliwości angażowania użytkowników, że pozwalają 
influencerom jeszcze lepiej docierać do swych odbiorców, a tym samym wpływać na 

społeczne interakcje i kreowanie mód. Jedną z takich influencerek jest aktorka, tancerka 

i osobowość telewizyjna – Agnieszka Kaczorowska-Pela, której konto na Instagramie 

@agakaczor16 obserwuje 406 tysięcy użytkowników17. Według klasyfikacji osób 
znanych, zaproponowanej przez Pawła Piórkowskiego18, influencerkę możemy zaklasy-

fikować do grona celebrytów, czyli osób znanych z tego, że są znane. To osoby często 

występujące w mediach, których wizerunek jest wykreowanych przez nich samych lub 
przez owe media, by zwiększyć swoją popularność i statystyki wyświetleń. Celebrytów 

cechuje fakt, że interesują się nimi inne, postronne osoby, tak zwani przeciętni ludzie, 

dla których celebryta często jest niedoścignionym wzorem lub po prostu obiektem, 
którego życie prywatne i zawodowe warto śledzić. Dzięki sile oddziaływania mediów 

społecznościowych obecnie celebrytą lub przynajmniej mikrocelebrytą może stać się 

każdy, kto tego zapragnie19.  

5 czerwca 2021 roku Agnieszka Kaczorowska-Pela opublikowała na swoim profilu 
na Instagramie post, który zapoczątkował dyskusję wokół hasła „moda na brzydotę”, 

którego celebrytka użyła w treści posta:  

Moda na brzydotę. Jestem estetką. To prawda. Myślę, że głównie taniec to we 
mnie ukształtował. Lubię piękno kryjące się pod wieloma aspektami. O pięknie 

można byłoby rozmawiać długo, bo to pojęcie względne… Natomiast obserwuję 

obecnie modę na brzydotę. Trochę wydaje mi się, że wynika z chęci prze-

ciwstawienia się instagramowemu pięknu, które narzuciło pewne standardy, 
a z drugiej strony ze zbyt skrajnego pojmowania takich haseł jak #bodypositive. 

Po co na siłę robić z siebie „taką zwyczajną” zamiast „wyjątkową i niepowta-

rzalną”? Po co być „zmęczoną” i w tym taką „prawdziwą”, jak można kon-
centrować się na swojej sile? Po co eksponować swoje wady, mówiąc o dystansie, 

jak można po prostu je akceptować, żyć sobie z nimi spokojnie, a budować 

markę osobistą opartą na superlatywach? Nie rozumiem tego…, ale rozumieć 
nie muszę. Tylko potem widzę wycieczkę zgarbionych nastolatek chowających 

się na zdjęciach za swoimi włosami czy rękoma…, bo bycie pięknym i wyjątko-

wym nie jest w modzie. Bo gdy wypinasz klatkę, podnosisz brodę i idziesz 

śmiało przed siebie, to jesteś zadufany. Bycie normalnym i fajnym oznacza 
bycie zwykłym, nieinteresującym, a przede wszystkim nierzucającym się w oczy? 

W świecie Instagrama zapanowała na niektórych profilach moda na brzydotę. 

I nie podoba mi się to, bo liderzy, czyli osoby z kontami o największych zasię-

gach, powinni motywować i zachęcać do rozwoju i wzrastania (…)20. 

 
16 Instagram Aga Kaczor, www.instagram.com/agakaczor [dostęp: 4.10.2021]. 
17 Stan na 4.10.2021 r.  
18 Zob. Piórkowski P., Autorytety. Idole, pozory, eksperci i celebryci, Wydawnictwo Witanet, Konin 2016. 
19 Marwick A.E., Instafame. Luxury selfies in the attention economy, Public Culture, 27, Duke 2015,  
s. 137-160. 
20 Instagram Aga Kaczor, www.instagram.com/agakaczor [dostęp: 30.09.2021]. 
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Post zyskał 21 346 komentarzy, w większości negatywnych. Co istotne – na tle 

innych postów opublikowanych na profilu – ma on znacząco więcej komentarzy21. Wi-

dzimy zatem, że wywołał duże zainteresowanie użytkowników, a swoją opinię pozo-
stawiły nie tylko osoby, które stale obserwują na Instagramie celebrytkę, ale też inni, 

gdyż informacja o poście pojawiła się na kontach innych znanych influencerów, 

a nawet w mediach22. W niniejszym artykule koncentrować się jednak będę wyłącznie 

na analizie wybranych komentarzy pod wspomnianym postem oraz postów, które 
zostały zamieszczone pod hasztagiem #modanabrzydotę. 

W przytoczonym poście przeczytać można, że celebrytkę razi panujące w mediach 

społecznościowych podejście do urody. Według niej pokazywanie swojej naturalności 
jest promowaniem brzydoty, a zamiast niej użytkownicy powinni wzmacniać pozy-

tywne cechy piękna. Kaczorowska-Pela wydaje się być zwolenniczką klasycznego 

stosunku do piękna jako reprezentacji pięknych cech zewnętrznych człowieka. Pisze 
też o tym, że piękno to pewność siebie i ciągły rozwój, a nie akceptacja swoich wad 

i chowanie się przed światem. Oczywiście autorką mogła kierować chęć wzbudzenia 

zainteresowania swoim profilem i przyciągnięcia uwagi mediów, co często czynią 

celebryci, jednak wydaje się, że jej słowa odpowiadają przekonaniom. Stając w opo-
zycji do ciało- i twarzopozytywności, niewątpliwie wywołała kontrowersje, gdyż nikt 

z influencerów nie poruszał wcześniej tego tematu w taki sposób.  

Badanie, które przeprowadziłam opierało się na analizie jakościowej i ilościowej 
komentarzy zamieszczonych pod postem Kaczorowskiej-Peli. Większość komentarzy 

ma wydźwięk negatywny (80% komentarzy) – krytykują treść posta (60% komentarzy), 

a nawet bezpośrednio atakują jego autorkę (20% komentarzy). Ze względu na ogra-

niczoną liczbę znaków w publikacji, poniżej przytaczam dziesięć wybranych przeze 
mnie komentarzy, które podzieliłam na kilka grup23: 

• posty krytykujące opinię celebrytki (60% wszystkich komentarzy) – tego rodzaju 

posty często zawierają ironię skierowaną w kierunku autorki lub opisywanego 

zjawiska. Wyrażają opinię sprzeczną ze słowami Kaczorowskiej-Peli, odwołując 
się do przykładów „z życia wziętych”. Autorki zwracają również uwagę na fakt, że 

piękno ma wiele oblicz i nie każdy musi je interpretować w jednakowy sposób 

oraz że każdy powinien kierować się regułami, które są bliskie jego świato-
poglądowi. Często za wyglądem danej osoby stoi coś więcej, na przykład to, że 

pracuje ona w zawodzie niepozwalającym na noszenie makijażu czy biżuterii; 

Powyłamywanymi:  

1. Ja też tańczyłam, ale balet. Tam to dopiero była moda na piękno – niejedną 
doprowadziła do zaburzeń odżywiania… 2. Uważam, że właśnie pięknem jest 

akceptacja swoich wad i nieukrywanie ich za wszelką cenę, tylko właśnie 

przejście do porządku dziennego. To dużo trudniejsze niż wypielęgnowanie się 
od stóp do głów. 3. Piękno z Instagrama dla większości wiąże się ze sporymi 

 
21 Pozostałe posty opublikowane w okresie kilku dni mają następującą liczbę komentarzy: 255, 23, 64, 93, 92. 
22 Zob. Burza po wpisie Agnieszki Kaczorowskiej o „modzie na brzydotę”. Teraz przeprasza [dostep: 8.06.2021]. 
https://www.wirtualnemedia.pl/artykul/agnieszka-kaczorowska-przeprosiny-krytyka-body-positive-moda-na-
brzydote, Agnieszka Kaczorowska reaguje na burzę wokół „mody na brzydotę”. „Pięknego dnia!”, 
06.06.2021 r., https://natemat.pl/357197,agnieszka-kaczorowska-i-moda-na-brzydote-wpis-na-instagramie-
aktorki [dostęp: 10.10.2021]. 
23 Instagram Aga Kaczor, www.instagram.com/agakaczor [dostęp: 1.10.2021]. 
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wydatkami i nie każdego na to stać. 4. Jeśli ktoś jest zmęczony i tak wygląda 

dlatego, że np. robił operację 15 godzin, czy wtedy powinien się zadręczać 

tym, jak wygląda, czy raczej cieszyć, że uratował komuś życie? (…). 

Magda.noname:  

Ahaha XXI wiek, a tu ciągle konieczność tłumaczenia się z tego, że ktoś nie 

chce i nie ma ochoty piąć się w górę, nie ma ochoty chcieć żyć jak inni, 

równać do innych i zawsze w górę, spełniać czyichś oczekiwań estetycznych. 
Jeśli kobieta chce nosić siwe włosy i nie chować zmarszczek, to może tego nie 

robić. Może nosić dres cały dzień. To nie jest promowanie brzydoty i byle-

jakości, tylko prawo ludzi do życia i bycia, jakimi chcą. Bez zarzucania im, że 

nie pasują. 

Lenaa.kwiatek:  

Smutny wpis… proszę pamiętać, że każda z nas jest wystarczająco piękna. 

I kiedy kobieta czuje się piękna i silna w środku, to widać na zewnątrz. 

• komentarze odnoszące się do reakcji odbiorców o neutralnym wydźwieku (5% 

wszystkich komentarzy) – tego rodzaju posty zauważają zarówno pozytywną, jak 

i negatywną stronę zjawiska określonego przez Kaczorowską-Pelę mianem „mody 

na brzydotę”. Zawierają także rady, co teraz powinna zrobić celebrytka (przeprosić) 
oraz odnoszą się do reakcji tłumu na jej post, wskazując na brak zrozumienia; 

Cukier_z_pudrem:  

Ja myślę, że skoro tyle osób rzuciło się na jedną osobę to znak, że postąpiła mimo 
wszystko nie tak i nic tego nie tłumaczy. Trzeba szczerze przeprosić i powiedzieć, 

że ten post był błędem. Nawet tego nie tłumaczyć, bo nie ma czego. 

Pawlasrogalska:  

Największym problemem jest to, że większość nie zrozumiała Pani postu. 

Wylała się fala hejtu, a tak naprawdę ma Pani rację. 

• komentarze atakujące influencerkę (20% wszystkich komentarzy) – tego rodzaju 

posty najczęściej zawierają bezpośrednie zwroty do celebrytki, a ich język bywa 

agresywny. Posty podszyte są ironią i szyderstwem. Jednocześnie ich autorki 
całkowicie negują zjawisko mody na brzydotę i przeciwstawiają się opinii aktorki; 

Z_archiwum_xd:  

A propos niepowtarzalności, na każdym zdjęciu wyglądasz tak samo, gdzie ta 

twoja wyjątkowość, ten sam doklejony uśmiech jak z banneru reklamy Auchan. 

Mamuskazuzii:  

Ciekawe, czy przy drugim dziecku będzie full make up (…). 

Joasia_marciniak:  

Mam rozumieć, że stoisz na czele tej całej <brzydoty>? Oj dziewczyno, więcej 

pokory… co z tego, że opakowanie może być <ładne> (kwestia gustu), jak 

wnętrze całe zepsute. 
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• komentarze pochwalające wypowiedź celebrytki (15% wszystkich komentarzy) – 

tego rodzaju posty zgadzają się z przedstawioną opinią, są nacechowane pozytywnie, 

a z ich treści wynika, że autorki rozumieją przedstawiony problem. Autorki starają 

się niejako wytłumaczyć innym postawę celebrytki, gdyż uważają, że krytyka, która 

ją dosięgnęła wynika z niezrozumienia. Ponadto w treści postów można odnaleźć 

parafrazy słów Kaczorowskiej-Peli. 

Katka793:  

Rozumiem Cię. Przedstawiłaś temat nieco zawile, stąd większe pole manewru 

mają Twoi oponenci. Mnie jest bliżej do Ciebie. 

Moon_iique:  

Ja zrozumiałam wpis Agnieszki. Tu nie chodzi o instagramowe piękności, ale 

dążenie do własnej doskonałości. Gdyby każdy patrzył na siebie nie byłoby 

porównywania się i samobiczowania. Po co godzić się na własną przeciętność, 

skoro można sięgać wyżej, dla siebie, nie dla innych. To się nazywa ambicja. 

Czy ktoś się zgadza na bylejakość w relacji, karierze, finansach? Zdrowi ludzie 

chcą się rozwijać, iść dalej, a nie tkwić w jednym miejscu. Uważam, że sporo 

ludzi ma problemy z komunikacją, z czytaniem ze zrozumieniem. 

5. Hasztag #modanabrzydotę 

Druga część przeprowadzonego badania obejmowała analizę ilościową i jakościową 

postów zamieszczonych na Instagramie pod hasztagiem #modanabrzydotę. W okresie 

następującym po publikacji posta przez Kaczorowską-Pelę, zamieszczono 1026 postów24, 

z czego najwięcej opublikowano w czerwcu, czyli krótko po publikacji posta celebrytki. 

Niektóre posty bezpośrednio nawiązywały do głównego posta influencerki, a nawet 

oznaczały ją w treści poprzez dodanie linka do jej profilu. Zdjęcia w większości ukazują 

ciało lub twarz autorki/autora bez dodatkowej obróbki, filtra czy makijażu, a czasem 

nawet w pozie celowo podkreślającej mankamenty figury, jak media zwykły określać 

cechy ciała nieprzystające do obowiązującego kanonu urody. Widać zatem cellulit, 

rozstępy, nadwagę, fałdki tłuszczu, krzywe nogi, zmarszczki, pryszcze i wszelkiego 

rodzaju inne cechy ciała określane masowo jako negatywne. Przy wielu postach poja-

wiają się także dodatkowe hasztagi korespondujące z ideą ciałopozytywności, takie jak 

#nomakeup, #natural, #nieidealna, #bodypositive, #selflove. Poniżej przytaczam kilka 

przykładowych postów: 

Re.jouir:  

Obserwuję na bieżąco to, co dzieje się na Instagramie. Czasami wchodzę tu po 

inspirację lub po prostu zobaczyć, co słychać u osób, które obserwuję. Jednak 

zdarzają się takie treści, których wolałabym nie zobaczyć. Fatshaming, moda 

na brzydotę – wierzyć się nie chce, że ludziom tak bardzo brakuje empatii! To 

cecha, której brak u ludzi mnie najbardziej przeraża. I nie mogę tego pojąć, 

 
24 Stan na 30.09.2021. 
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jak można publicznie, bezkarnie obrażać innych ludzi. Ze względu na wagę, 

wybory, wygląd, zachowanie. Czy nie można po prostu swoją opinię zostawić 

wyłącznie dla siebie? Czy trzeba zawsze ją wypowiadać na głos? (…)25 

 
Fotografia 126 

Autorka powyższego posta krytycznie odnosi się do tematu poruszonego przez 

Kaczorowską-Pelę. Z jej słów wynika, że jest oburzona brakiem empatii i poruszaniem 

tematów, które krzywdzą innych. Stawia też pytania retoryczne, zastanawiając się, czy 

każda opinia powinna być zamieszczona publicznie. Zdjęcie dołączone do tych słów 
jest raczej neutralne, przedstawia bowiem instagramerkę w naturalnej pozie w otoczeniu 

przyrody i gdyby nie treść posta, niczym by się nie wyróżniało, nie widać na nim bowiem 

żadnych mankamentów urody czy promowania brzydoty (lub piękna). 
Stansky: I szczucie cellulitem :P przepraszam panią Kaczorowską :P27 

 
25 Instagram Re.jouir, www.instagram.com/re.jouir, post 11.07.2021 [dostęp: 5.10.2021]. 
26 Tamże.  
27 Instagram Stansky, www.instagram.com/stansky, post 21.06.2021 [dostęp: 05.10.2021]. 
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Fotografia 228 

Post Stansky jest bardzo krótki, lecz wymowny w swej treści. Słowa bezpośrednio 

nawiązują do obrazu, na którym widać autorkę w stroju kąpielowym, która pokazuje 
swój cellulit, tatuaże i dużo nagości. Zarazem poza jej ciała jest otwarta, a kadr ukazuje 

ciało i twarz w dużym zbliżeniu (zajmują one większość fotografii), co pozwala sądzić, 

że autorka nie wstydzi się swojego wyglądu, a jest z niego dumna. Taki jest też przekaz 
postu. Teoretycznie Stansky przeprasza Kaczorowską-Pelę („Przepraszam panią Kaczo-

rowską”), lecz zamieszczony na końcu zdania emotikon i ironiczny ton jej wypowiedzi 

wskazują na fakt, że są to przeprosiny prześmiewcze.  
Lvmablack:  

Kochane dziewczyny, patrzę na to, co dzieje się od kilku dni w polskich 

mediach i ciężko się nie emocjonować… Mam poczucie, że my kobiety, od zawsze 

jesteśmy wciskane w jakieś nierealne standardy. Czy są to standardy piękna, 
czy bycia dobrą matką, czy lwicą biznesu… Zawsze mówi się nam, że coś jest 

z nami nie tak, coś za mało, czegoś nam brakuje. Za gruba, za chuda, za ładna, 

babochłop (…). Ja się bardzo cieszę z tego, że nastała #modanabrzydotę, co 
dla mnie w wolnym tłumaczeniu znaczy #modanaprawdę, bo tak naprawdę 

wszystkie czasem tak wyglądamy (…). Dzięki social mediom dziś każda z nas 

może poczuć się, jak chce – prawdziwa lub podrasowana – w zależności od 

dnia i humoru. Coś, co kiedyś było dostępne tylko dla aktorek i modelek, dziś 
jest dostępne dla każdej z nas (…). To jakaś wielka ulga, że każdy „może być 

brzydki”. I ważna dla mnie rzecz – nie godzę się w ogóle na wylew ostrych 

słów pod kątem @agakaczor (…). Myślę, że chciała dobrze – zachęcić nas do 

pracy nad sobą – może zrobione było to w niefortunny sposób (…)29. 

 
28 Tamże.  
29 Instagram Lvmblack, www.instagram.com/lvmblack, post 08.06.2021 [dostęp: 5.10.2021]. 
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Post Lvmablack ma zabarwienie emocjonalne, co autorka sama przyznaje już 

w pierwszym zdaniu. Nawiązuje do kobiecej solidarności („my kobiety”) i odwiecznych 

standardów, w jakich musimy funkcjonować – dotyczących nie tylko wyglądu zewnętrz-

nego, ale też pracy zawodowej czy życia rodzinnego. Warto wspomnieć, że te stan-
dardy dotyczą oczywiście obu płci, jednak przytoczone posty koncentrują się głównie 

na rolach kobiet. Być może również dlatego, że w mediach te role są mocniej akcen-

towane. Autorka wskazuje, że media społecznościowe dają swoim użytkownikom 
możliwość wejścia w dowolną rolę w zależności od nastroju, co świadczy o ich sile. 

Mimo że autorka postu ma negatywny stosunek do wypowiedzi Kaczorowskiej-Peli, 

to jednak staje w jej obronie, pisząc, że ta „chciała dobrze”, a jedynie wykonanie było 
niefortunne. Zdjęcie przedstawia kobietę ze zniesmaczoną miną, która ma zapewne 

obrazować jej negatywny stosunek do poruszanego tematu. Ubrana jest w casualowy 

strój, który ma podkreślać, że wygodę ceni sobie bardziej niż elegancję.  

Little.smirk:  

Moda na brzydotę? Takiego zdjęcia miało tu nie być. To nie jest coś, czym 

chcę się chwalić. Ale nie mogę przejść obojętnie obok takich idiotyzmów (…). 

To nie moda na brzydotę. To próba zaakceptowania własnego ciała. 90% 
kobiet ma kompleksy Kompleksy, które drastycznie zaniżają ich samoocenę, 

które je wiążą. Nawet nie wyobrażacie sobie, jak ciężko jest mi pokazać, co 

ciąża zrobiła z moim ciałem. Moja skóra miała głęboko w poważaniu kolejne 
pieniądze wydawane na coraz droższe olejki i kremy, które miały zapobiec 

powstawaniu rozstępów. A wierzcie mi, powstawanie takiej ilości, z taką mocą 

i w tak krótkim czasie bolało. Na tyle, że niejednokrotnie nie mogłam zasnąć, 

bo dotyk kołdry na mojej skórze parzył. I co teraz? Mam się zamknąć ze 

 
30 Tamże.  
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wstydu w domu? Resztę swoich dni przeżyć zakryta od stóp do głów? Mam 

nałożyć na siebie szlaban na plażę i strój kąpielowy? A może wyrzucić męża 

z domu? Może pocieszę się tym, że przecież w końcu jestem modna? No patrzcie, 

a nawet się nie starałam. #bodypositive to ważny ruch (…)31. 
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Autorka powyższego posta przyznaje, że zamieszcza go tylko dlatego, że słowa 

Kaczorowskiej-Peli wywołały jej sprzeciw i oburzenie. Niechętnie pokazuje publicznie 
swoje obnażone ciało, lecz ma poczucie misji. Jednak czuje, że musi to zrobić, by 

udowodnić, że temat nie jest jej obojętny. Przywołuje wspomnienia, mówi o tym, jak 

wiele trudu kosztuje ją zlikwidowanie rozstępów, które w powszechnej opinii są 
symbolem zaniedbanego ciała – czemu instagramerka zaprzecza. Dla niej to ból, trud 

i poczucie wstydu, z którym jednak walczy, bo nie chce, by wygląd jej ciała definiował 

jej wybory życiowe.  

6. Podsumowanie 

Przez wieki kanony piękna ludzkiego ciała przechodziły wiele zmian. Współ-
cześnie również ciało jest poddawane ciągłej reinterpretacji, co widać wyraźnie w mediach, 

zwłaszcza internetowych. Współczesne postrzeganie ciała w przestrzeni medialnej jest 

ciekawym i płynnym zjawiskiem. Obowiązujące trendy są skrajnie różne – od idealnego, 
szczupłego, wysportowanego ciała i twarzy z makijażem po naturalność, która nie 

obawia się prezentowania w przestrzeni publicznej zdjęć niedoskonałości ciała i twarzy. 

Należy pamiętać jednak, że nasze postrzeganie rzeczywistości ograniczone jest do baniek 
medialnych, w których funkcjonujemy na co dzień. Dostęp do określonych treści kształ-

tuje nasz światopogląd, przyzwyczajenia, ale także upodobania estetyczne. W konse-

kwencji wszystkie te aspekty składają się na tożsamość jednostki. Niektóre treści 

 
31 Instagram Little smirk, www.instagram.com/little.smirk, post 7.06.2021 [dostęp: 5.10.2021]. 
32 Tamże.  
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absorbowane są nieświadomie, na skutek częstej na nie ekspozycji. Jednym z takich 

estetycznych aspektów jest obowiązujący kanon urody – bez względu na to, czy 

określimy go mianem „mody na brzydotę”, czy „naturalnego piękna”. Dla każdego 
będzie to kwestia subiektywna, indywidualna. Jak pokazują przeanalizowane w artykule 

posty zamieszczone na Instagramie, postrzeganie piękna zależy w dużym stopniu właśnie 

od bańki, w której tkwi autor. Mimo powszechności i dostępności mediów społeczno-

ściowych w XXI wieku tworzenie, przekazywanie i odbieranie informacji jest, wbrew 
pozorom, coraz trudniejsze. Chociaż wszyscy tworzymy i rozpowszechniamy infor-

macje, wielu osobom brakuje umiejętności ich krytycznej interpretacji. Jednostki nie 

chcą już być idealne, a chcą pokazać prawdziwych siebie – dotyczy to obu płci, lecz 
głównie kobiet, gdyż to na nich spoczywa największa presja odnośnie do atrakcyjnego 

wyglądu. Kobiety przestają nakładać na siebie samodyscyplinę ze względu na fakt, że 

ciągle są przez kogoś obserwowane, że narzucane jest im, jak mają wyglądać. Nie chcą 
już podporządkowywać się jednemu wzorcowi piękna, a chcą tworzyć własne. Dlatego 

też post Agnieszki Kaczorowskiej-Peli wzbudził w nich taki bunt. Ten post to oczy-

wiście subiektywne odczucia influencerki, jednak publikując go na swoim zasięgowym 

koncie, musiała przewidzieć, że może wywołać taką reakcję. Jej głos był jak powrót do 
kajdan, które media narzucały ludziom przez lata. Do kajdan, które współczesne kobiety 

chcą odrzucić i wreszcie poczuć prawdziwą wolność. 
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kanony urody 

Streszczenie 
Niniejszy artykuł dotyczy postrzegania piękna na Instagramie, a w szczególności aktualnego trendu 
#modanabrzydotę, który zapoczątkowała jedna z celebrytek, Agnieszka Kaczorowska-Pela, której post 

dotyczący tego zjawiska wywołał falę oburzenia zarówno w social mediach, jak i mediach tradycyjnych. 
W artykule przeanalizowałam reakcje na post oraz zdjęcia, które można znaleźć na Instagramie pod haszta-
giem #modanabrzydotę. Czy akceptacja swojego wyglądu, trend ciałopozytywności i coraz częstsze poka-
zywanie się światu w wydaniu saute jest tylko chwilowym trendem, czy zmianą postrzegania kanonu piękna? 
Instagram do tej pory cechował się głównie promocją klasycznego piękna, lecz w ostatnich miesiącach ta 
tendencja się zmienia. Użytkownicy chcą wyzwalać siebie samych spod presji idealnego wyglądu i inspi-
rować do tego innych. Czym jest dziś piękno i brzydota na Instagramie?  
Słowa kluczowe: media społecznościowe, Agnieszka Kaczorowska-Pela, piękno, brzydota, moda na brzydotę  
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