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Aleksander Bednarski1 

Blodeuwedd, czyli kobieta zrodzona z kwiatów  

we współczesnej prozie walijskiej.  

Perspektywa intermedialna 

1. Wprowadzenie 

Blodeuwedd2 (wal. „kwiat”, „oblicze kwiatu”) jest jedną z najbardziej charaktery-
stycznych postaci średniowiecznego cyklu walijskich opowieści znanych jako „Cztery 
Gałęzie Mabinogi”. W jego ostatniej części, jeden z bohaterów – Lleu Llaw Gyffes – 
na skutek klątwy rzuconej przez matkę, nie może pojąć za żonę zwykłej śmiertelniczki. 
Wuj Lleu, Gwydion, wyczarowuje dla niego zatem kobietę z kwiatów – Blodeuwedd – 
która za swą niewierność i współudział w zabójstwie męża zostaje ukarana zamienie-
niem w sowę.  

Co ciekawe, postać Blodeuwedd nie pojawia się w niemal żadnych innych zacho-
wanych zabytkach średniowiecznej literatury walijskiej. Swoisty renesans postaci 
obserwujemy natomiast w drugiej połowie XX wieku, kiedy „Zrodzona z Kwiatów”3 
staje się popularnym motywem zarówno we współczesnej literaturze walijskiej, jak 
i literaturze anglojęzycznej inspirowanej szeroko pojętą tradycją celtycką. Niniejszy 
artykuł jest próbą analizy motywu Blodeuwedd w dwóch powieściach reprezentujących 
prozę walijską (walijsko- i angielskojęzyczną). Są to, odpowiednio, „Y Dylluan Wen” 
(„Płomykówka”)4 Angharad Jones (1995) oraz „The Meat Tree” („Mięsne drzewo”) 
Gwyneth Lewis (2010). Proponujemy przyjrzeć się postaci „Zrodzonej z Kwiatów” 
z perspektywy relacji intermedialnych, a dokładnie poprzez analizę zapośredniczonych 
językowo elementów wizualnych obecnych w obu utworach. Celem artykułu jest zatem 
zbadanie relacji pomiędzy motywem Blodeuwedd, której główną cechą jest liminalność 
i niemożność jednoznacznej klasyfikacji, a środkami wizualnymi, które użyte na pła-
szczyźnie konstruowania narracji i postaci wytwarzają napięcie pomiędzy językiem 
a obrazem i skutkują nasyceniem tekstu literackiego cechami hybrydowymi.  

W niniejszym opracowaniu pominięty zostaje związek postaci Blodeuwedd z pisar-
stwem kobiecym. Zagadnienie to zasługuje na osobne omówienie5. Motyw „Kobiety 
z Kwiatów” rozpatrywany jest raczej jako figura retoryczno-kompozycyjna wykazująca 
predylekcję do generowania wielorakich znaczeń, jak również sprzyjająca przełamywaniu 
homogeniczności przekazu językowego. Dodatkowym celem artykułu jest przybliżenie 
polskiemu czytelnikowi kontekstu historycznoliterackiego dziejów „Czterech Gałęzi 
Mabinogi” oraz zarysowanie stanu badań nad tym zabytkiem.  

 
1 aleksander.bednarski@kul.pl, Katedra Filologii Celtyckiej, Instytut Literaturoznawstwa, Katolicki Uniwersytet 

Lubelski Jana Pawła II, www.kul.pl. 
2 Wym. [blɔˈdɛɨwɛð]. 
3 Termin pochodzi z przekładu „Mabinogionu” z j. angielskiego Andrzeja Sarwy (Cztery gałęzie Mabinogi: 

prastare sagi walijskie, przeł. Sarwa A., Armoryka, Sandomierz 2008). W niniejszym opracowaniu termin 

używany jest wymiennie z określeniem „Kobieta z Kwiatów”. 
4 Wal. dosł. „biała sowa”. 
5 W dalszej części artykułu zostaje zasygnalizowany jedynie jego wpływ na kobiecą lirykę walijską. Warto 

zaznaczyć, że zarówno wątek Blodeuwedd, jak i nawiązania do historii „Czterech Gałęzi” czy „Mabinogionu” 

nie doczekały się jeszcze systematycznego opracowania. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Help:IPA/Welsh
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2. „Cztery Gałęzie Mabinogi” 

Jak już wspomnieliśmy, historia Blodeuwedd stanowi jeden z wątków cyklu znanego 

jako „Cztery Gałęzie Mabinogi” („Pedair Cainc y Mabinogi”)6. Materiał składający się 

na cykl prawdopodobnie podlegał wcześniej cyrkulacji ustnej, a swoją obecną formę 

i spójną strukturę narracyjną zawdzięcza redaktorowi lub autorowi aktywnemu między 

XI a XII stuleciem7. Niezależnie od kwestii autorstwa, wśród badaczy panuje zgoda, iż 

„Cztery Gałęzie” są jednym z nielicznych świadectw tradycji narracyjnej sięgającej 

czasów przedchrześcijańskich, kultywowanej w Walii przez tzw. cyfarwyddiaid (zawo-

dowych gawędziarzy/igrców)8. Nasycenie „Czterech Gałęzi” wątkami mitologicznymi 

pochodzącymi ze świata brytyjskich Celtów świadczy o wielowiekowej transmisji ustnej, 

jakiej podlegał zrąb fabularny utworu9. Obok warstwy archaicznej, „Cztery Gałęzie” 

zawierają również wiele elementów pochodzących ze średniowiecznej tradycji ludowej 

(zob. niżej). Termin „Mabinogi” zawiera rdzeń „mab”, oznaczający syna lub chłopca, 

i pierwotnie prawdopodobnie odnosił się do opowieści o czasach młodości10.  

Najwcześniejsze datowane na ok. 1250 rok, choć tylko fragmentaryczne wersje 

„Czterech Gałęzi” pochodzą ze zbioru rękopisów z kolekcji Sir Roberta Vaughana 

(1592-1667). Funkcjonują one pod nazwą Peniarth, wywodzącą się od posiadłości, 

w której były przechowywane do roku 1898, zanim znalazły się w Walijskiej Bibliotece 

Narodowej w Aberystwyth11. W zbiorze tym znajduje się także najstarsza kompletna 

wersja opowieści tj. Biała Księga Rhyddercha (Llyfr Gwyn Rhydderch) datowana na 

połowę XIV stulecia. Kodeks ten jest swego rodzaju antologią tekstów łacińskich lub 

francuskich w tłumaczeniu na język walijski oraz oryginalnych tekstów walijskich, 

 
6 Opowieści te wchodzą zwyczajowo w skład większego, niejednorodnego zbioru zatytułowanego „Mabino-

gion”, złożonego z dziesięciu historii. Oprócz „Czterech Gałęzi” zawiera on m.in. prawdopodobnie jeszcze 

starsze podanie „Culwch i Olwena” oraz m.in. prozatorskie adaptacje romansów rycerskich, w tym „Perce-

wala z Walii” Chrétiena de Troyes. Termin „Mabinogion” jest prawdopodobnie wynikiem pomyłki kopisty, 
która została powielona przez XIX-wiecznych tłumaczy na j. angielski: w języku walijskim sufiks -ion jest 

charakterystyczny dla liczby mnogiej. Niestety pojawiające się tylko w jednym miejscu słowo „mabinogion” 

zostało ekstrapolowane jako tytuł obejmujący wszystkie utwory (Davies S., Mabinogi/Mabinogion, s. 1207, 

[w:] Koch J.T. (red.), Celtic Culture: A Historical Encyclopedia, ABC-CLIO, Santa Barbara 2006). Termin 
„mabinogi” występuje natomiast w zakończeniu każdej z czterech „Gałęzi”, które zamykane są słowami: I tak 

oto kończy się ta gałąź mabinogi. Oprócz wymienionych opowieści w skład zbioru wchodzą: „Sen Macsena 

Wlediga”, „Lludd i Llefelys”, „Peredur” (wspomniana częściowa adaptacja „Percewala z Walii”), „Owain” 

(lub „Pani Źródła”) oraz „Geraint i Enid”.  
7 Autorstwo, jak i powiązany z tym problem datowania „Czterech Gałęzi” jest nadal przedmiotem badań 

i sporów (Davies S., Mabinogi/Mabinogion, dz. cyt., s. 1207). Na temat datowania, zob. Breeze A., The Origins 

of the „Four Branches of the Mabinogi”, Gracewing, Leominster 2009. Ten sam autor wysunął hipotezę, iż 

autorką „Czterech Gałęzi” była walijska księżniczka Gwenllian, poległa w walce z Anglo-Normanami w roku 
1136 (Tamże, s. vii). 
8 Na temat średniowiecznej walijskiej tradycji gawędziarskiej zob. Davies S., Storytelling in Medieval Wales, 

Oral Tradition, 7:2, 1992, s. 231-57. 
9 Tolstoy N., The Oldest British Prose Literature: The Compilation of the Four Branches of the „Mabinogi”, 
The Edwin Mellen Press, Lampeter 2009, s. 1. 
10 Davies S., dz. cyt., s. 1207. 
11 [hasło:] Peniarth Manuscripts, [w:] Stephens M. (red.), The New Companion to the Literature of Wales, 

University of Wales Press, Cardiff 1998, s. 578. 
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głównie o charakterze mityczno-historycznym12. Najmłodszym źródłem, w którym za-

chowane są wszystkie opowieści znane dziś jako „Mabinogion”, jest Czerwona Księga 

z Hergest (Llyfr Coch Hergest). Powstała ona prawdopodobnie na zlecenie Hopcyna 

ap Tomasa ab Einion między 1382 a 1410 rokiem13. Rękopis pozostawał w rodzinie 

Hopcyna aż do XV wieku, kiedy to zmienił właścicieli i znalazł się w rękach rodziny 

Vaughanów z Breconshire. Następnie wszedł w skład spuścizny przedstawicieli odga-

łęzienia tego samego rodu z posiadłości Hergest, skąd zaczerpnął swą nazwę14. Po 

kolejnych zmianach właścicieli Czerwona Księga ostatecznie trafiła do Biblioteki 

Bodlejańskiej w Oksfordzie15.  

Przez długi czas tekst „Czterech Gałęzi” znany był nielicznym antykwarystom 

i kolekcjonerom rękopisów. Drogę do szerszego zainteresowania czytelników i badaczy 

utorowały mu dopiero tłumaczenia opowieści na angielski. Pionierką w tym względzie 

była Lady Charlotte Guest (1812-1895), Angielka, która poświęciła się studiowaniu 

i popularyzacji średniowiecznej literatury walijskiej. Z pomocą walijskojęzycznych anty-

kwarystów, wydała ona w latach 1838-1845 tłumaczenie „Mabinogionu”, poszerzone 

o legendę o Taliesinie16. Przekład ten stał się wersją kanoniczną na ponad sto lat. Do-

piero w 1949 roku ukazało się uwspółcześnione tłumaczenie Gwyna Jonesa i Thomasa 

Jonesa (wielokrotnie uzupełniane i wznawiane) uznawane za podstawowy tekst we 

współczesnej angielszczyźnie aż do czasu publikacji przekładu Sioned Davies w roku 

200717. Alternatywny przekład oferuje np. Will Parker w monumentalnym dziele „The 

Four Branches of the Mabinogi”18.   

 
12 Księga podzielona jest na 2 części znane jako Peniarth MS 4 i Peniarth MS 5, przy czym najcenniejsze 

zabytki znajdują się w Peniarth MS 4. Peniarth MS 5 zawiera prozę religijną i adaptacje tekstów kontynen-

talnych. Przyjmuje się, że fundatorem Białej Księgi był walijski arystokrata Rhydderch ab Ieuan Llwyd 

(zm. 1398/1400). Rękopis pozostawał w posiadaniu rodziny Rhyddercha aż do XV wieku. Następnie przechodził 
z rąk do rąk (przeważnie kolekcjonerów o zacięciu badawczym), by w XVII wieku trafić do zbiorów Roberta 

Vaughana, przejętych na początku XX wieku przez Walijską Bibliotekę Narodową (National Library of Wales) 

w Aberystwyth, w której pozostaje do dziś ([hasło:] Peniarth Manuscripts, dz. cyt., s. 578). 
13 Tamże, s. 620. 
14 Tamże. 
15 Tamże.  
16 [hasło:] Guest, Charlotte, Stephens M. (red.), dz. cyt., s. 288. 
17 The Mabinogion, przeł. Sioned Davies, Oxford University Press, Oxford 2008. 
18 Bardic Press, Oregon House 2005. Przekłady polskie, jak dotąd dokonywane jedynie za pośrednictwem  

j. angielskiego, obejmują wersje wspomnianego Andrzeja Sarwy, a także Elżbiety Nogieć i Andrzeja Nowaka 

oraz Marii Skibniewskiej. Omówienie przekładów pod kątem zawartych w opowieściach aspektów prawnych, 

zob. Jaworska-Biskup K., Translating or Mistranslating Celtic Law in the Polish Versions of the „Four Branches 
of the Mabinogi”, s. 31-45, [w:] Bednarski A., Czerniak P., Czerniakowski M. (red.), New Perspectives in 

Celtic Studies, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle upon Tyne 2015. Fragment opowieści „Culwch 

i Olwena” („Jak starał się Kulhuch o rękę Olweny”) w przekładzie Stefana Czarnowskiego znalazł się w tomie 

VI antologii „Wielkiej literatury powszechnej” (s. 105-109). Zwięzłe omówienie problematyki „Mabinogionu” 
i średniowiecznej literatury walijskiej, zob. Czarnowski S., Literatury celtyckie, s. 3-69, [w:] Lam S. (red.), 

Wielka literatura powszechna, tom III, Trzaska, Evert & Michalski, Warszawa 1932 oraz Majewicz A.F., 

Majewiczowa E., Literatura walijska, s. 728-749, [w:] Floryan W. (red.), Dzieje literatur europejskich, tom II, 

Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1991. Osobną kwestię stanowią przekłady walijskojęzycznej 
literatury współczesnej. Jak dotąd jedynymi spolszczonymi walijskojęzycznymi utworami prozatorskimi są 

dokonane przez dr Martę Listewnik „Uciekałem pięć razy. Walijski gwardzista w szeregach Armii Krajowej” 

(Wydawnictwo Replika, Zakrzewo 2017), „Jedna księżycowa noc” Caradoga Pricharda (Officyna, Łódź 2017) 

oraz „Niebieska księga z Nebo Manon” Steffan Ros (Pauza, Warszawa 2020). 
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2.1. „Czwarta Gałąź Mabinogi” – „Math, syn Mathonwy19” 

Historia Blodeuwedd związana jest z drugą częścią „Czwartej Gałęzi”20, kiedy to 

Aranrhod, siostrzenica króla Matha, po trzykroć przeklina swojego syna21. Zgodnie 

z jej klątwą pozostanie on bezimienny, o ile imienia nie nada mu sama, nie będzie 

mógł nosić broni, jeśli sama mu jej nie wręczy, oraz nie poślubi kobiety spośród ludzi 

żyjących na ziemi22. Wujowi przeklętego mężczyzny – czarodziejowi Gwydionowi – 

udaje się przechytrzyć Aranrhod we wszystkich trzech przypadkach. Razem z Mathem 

wyczarowują dla Lleu żonę z kwiatów dębu, żarnowca i tawuły, którą chrzczą imie-

niem Blodeuwedd23. Jednak w trakcie nieobecności męża Blodeuwedd nawiązuje romans 

z napotkanym podczas polowania Gronw Pebrem. Kochankowie planują pozbycie się 

Lleu. Niewierna żona nakłania więc męża, aby zdradził jej szczegóły sekretnego rytuału, 

którego wypełnienie jest jedyną szansą na jego uśmiercenie. Ten, nieświadomy podstępu, 

zdradza jej tajemnicę: 

Należy urządzić dla mnie łaźnię na brzegu rzeki, ogrodziwszy kocioł z wodą 

plecionym płotem i przykrywszy go słomianym daszkiem. Potem należy 

przyprowadzić kozła i postawić go obok kotła, a kiedy postawię jedną nogę na 

krawędzi kotła, a drugą – na grzbiecie owego zwierzęcia, każdy kto mnie 

zaskoczy w takim położeniu, może mnie zabić24.  

Blodeuwedd aranżuje wymaganą sytuację i Gronw trafia Lleu specjalnie przygo-

towaną włócznią. Ten jednak nie ginie, lecz zamienia się w orła i usadawia w koronie 

dębu. Tam zostaje odnaleziony przez Gwydiona, który przywraca mu ludzki kształt. 

Mężczyźni wracają pomścić zbrodnię niewiernej żony. Gronw ginie z ręki Lleu, 

natomiast dla Blodeuwedd przeznaczony zostaje los wiecznego potępienia: Gwydion 

zamienia ją w sowę, która nie ujrzy więcej światła dziennego, a inne ptaki będą jej 

nienawidzić i znęcać się nad nią25.  

W dotychczasowych badaniach nad „Czterema Gałęziami Mabinogi” dominuje 

zagadnienie autorstwa, datowania i proweniencji tekstu. Postać Blodeuwedd natomiast 

nie stanowi przedmiotu szerszych dociekań. Robert Graves widział w bohaterce 

„Czwartej Gałęzi” wariant bogini księżyca, która bierze udział w eliminacji świętego 

króla, którego zdradza, a na jesieni zamienia się w sowę – boginię śmierci26. Badacze 

 
19 Istnieje wątpliwość, czy imię „Mathonwy” odnosi się do ojca czy matki Matha (Hughes I., Math fab 
Mathonwy, [w:] Koch J.T. (red.), dz. cyt., s. 1277). 
20 W ostatniej gałęzi Mabinogi bracia Gwydion i Gilfaethwy wywołują wojnę z sąsiednim królestwem, aby 

wywabić króla Matha z dworu. Stwarza to okazję do zgwałcenia Goedwin, dziewicy sprawującej urząd 

„trzymaczki królewskich nóg”, w której zakochał się Gilfaethwy (Math może przeżyć tylko wtedy, kiedy jego 
nogi spoczywają na kolanach dziewicy – jedynym odstępstwem od tej zasady jest jego udział w wojnie). 

Bracia ponoszą karę, a Math jest zmuszony szukać nowej dziewicy. Kandydatką zostaje Aranrhod. Podczas 

próby mającej na celu udowodnienie jej dziewictwa, upuszcza jednak „jakąś rzecz”, którą Gwydion zamyka 

w skrzyni. Po jakimś czasie czarodziej odkrywa, że w kufrze znajduje się mały chłopiec – syn Aranrhod 
(Math, syn Mathonwy, [w:] Cztery gałęzie Mabinogi, dz. cyt., s. 79-105). 
21 Motywy Aranrhod nie są jasne. Lleu jest dla niej prawdopodobnie symbolem hańbiącej porażki jako 

niedoszłej „trzymaczki” nóg Matha.  
22 Tamże, s. 97. 
23 Tamże. 
24 Tamże, s. 99. 
25 Tamże, s. 103. 
26 Graves R., Mity greckie, tłum. Krzeczkowski H., Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1982, s. 269. 
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są zgodni, że w historii „Kobiety z Kwiatów” wykorzystana jest topika pochodzenia 

ludowego, występująca powszechnie w wielu średniowiecznych tradycjach europejskich27. 

Mowa tu o toposach narzeczonej ze świata nadprzyrodzonego oraz człowieka-ptaka 

(obecny szczególnie w tradycji celtyckiej, w postaciach Myrddina-Merlina, Lailokena 

i Suibne, noszący echa szamańskiej transformacji w ptaka – łącznika ze światem du-

chowym)28.  

Will Parker zwraca uwagę, że motyw powołania do życia kobiety za pomocą czarów 

nie znajduje bezpośrednich analogii w tradycji celtyckiej i może być wytworem wy-

obraźni samego autora gałęzi29, chociaż jest jednocześnie rozpowszechniony w innych 

regionach Europy i przypuszczalnie sięga epoki mezolitu30. Jednym z jego wariantów 

jest oczywiście mit o Pigmalionie31. Łatwo zauważyć, że pokrewnymi motywami są 

też toposy homunkulusa, golema czy monstrum Frankensteina, a więc de facto motywu 

uzurpowania czy naśladowania przez człowieka boskiego aktu kreacji. Prawdopo-

dobnie bezpośrednim źródłem wątku Blodeuwedd jest natomiast irlandzka legenda 

o Bláthnat („Kwiatuszku”, córce króla Wyspy Man i małżonce króla Munsteru Cú Roí), 

którą w wyniku romansu z herosem Cú Chulainnem spotyka śmierć32.  

Parker posuwa się jeszcze dalej, rozpatrując motyw sowy. Ptak ten ma według niego 

konotacje z szeroko pojętą symboliką kobiecości. Inspirując się teorią Marii Gimbutas, 

widzi on w Blodeuwedd-sowie relikt tradycji matriarchalnej33. Brakuje dowodów, czy 

tak jest w istocie. Sowa z pewnością była popularnym symbolem przenikania się świata 

nadprzyrodzonego i materialnego nie tylko w starożytnej sztuce celtyckiej, ale również 

greckiej czy mezopotamskiej34. Niezależnie od proweniencji motywu wydaje się, że 

Parker trafnie rozpoznaje mechanizm kształtowania się głębokiej struktury „Czwartej 

Gałęzi”, widząc w nim echo rytuałów mających na celu oczyszczenie rzeczywistości 

z elementów postrzeganych jako potencjalnie destabilizujące35. Wątek Blodeuwedd 

odczytuje przy tym jako jeden z wielu elementów konstrukcyjnych opowieści, które 

uwidaczniają napięcie wynikające z niestabilności i płynności granic pomiędzy świa-

tem materialnym a duchowym (lub podświadomym), a także między kulturą a światem 

przyrody36. 

 
27 Jones G.E., Early Prose: The Mabinogi, s. 189-202, [w:] Jarman A.O.H., Hughes G.R. (red.), A Guide to 
Welsh Literature, Tom I, University of Cardiff Press, Cardiff 1992. 
28 Parker W., The Four Branches of the Mabinogi, Bardic Press, Oregon House, 2005, s. 526. 
29 Tenże, s. 521. 
30 Tenże, s. 521. 
31 Parker sugeruje, że mit, w dwunastowiecznej Europie bardzo popularny, mógł stanowić jedno ze źródeł 

inspiracji dla Blodeuwedd (dz. cyt., s. 521). 
32 Badacz zwraca uwagę na możliwy substrat mitologiczny: opowieść byłaby echem konfliktu między kultem 

chtonicznym, reprezentowanym przez Cú Roí a solarnym – uosabianym przez Cú Chulainna (s. 522). Wątek 
ten dotyczy jednak aspektu zdrady i kary, nienadnaturalnej genezy Blodeuwedd. 
33 Tenże, s. 526. 
34 Asmus S., Degórska M., Pozytywne i negatywne aspekty motywu sowy, [w:] Kamińska E., Hendryk E. 

(red.), U źródeł fantasy. Postaci i motywy z literatury niemieckiej w relacjach interkulturowych, Przedsiębior-
stwo Produkcyjno-Handlowe ZAPOL, Szczecin 2013, s. 211-225. 
35 Tenże, s. 527 (a ritual process of spiritual purgation of elements which were felt to be threatening, desta-

bilising). 
36 Tenże, s. 110. 
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Ze średniowiecza ani nowożytności nie zachowały się niemal żadne zabytki lite-

rackie, które wspominałyby o Blodeuwedd37. Postać pojawia się dopiero w XX wieku 

i przeżywa swego rodzaju renesans. Przenika ona do kultury popularnej szczególnie 

w kręgu anglosaskim, być może również za sprawą rosnącego zainteresowania kulturami 

celtyckimi, w tym walijską. Jednym z najbardziej znanych walijskich utworów bezpo-

średnio nawiązującym do Blodeuwedd jest osadzona w średniowiecznych realiach 

„Czwartej Gałęzi” sztuka Saundersa Lewisa pt. „Blodeuwedd”38. Dominują w niej 

dylematy egzystencjalne „Zrodzonej z Kwiatów”, która odczuwa kryzys tożsamości 

spowodowany brakiem poczucia przynależności do świata ludzi, nie widząc sensu 

w przestrzeganiu ich zasad moralnych. Podobne rozważania są również osnową wielu 

powieści czy popularnych filmów z gatunku science fiction, gdzie ich wyrazicielami są 

postacie androidów czy obdarzonych sztuczną inteligencją robotów39.  

Postać Blodeuwedd jest natomiast częstą inspiracją widoczną w liryce walijskiej, 

szczególnie wśród poetek, które widzą w bohaterce „Czwartej Gałęzi” uosobienie kobiety 

walczącej o swoje miejsce w nieprzyjaznym świecie zdominowanym przez mężczyzn40. 

Historia „Kobiety z Kwiatów” stanowi też osnowę walijskojęzycznego filmu „Pata-

gonia” osadzonego m.in. w walijskiej diasporze w Argentynie41. Jest ona również jedną 

z głównych bohaterek animowanej adaptacji „Czterech Gałęzi” i opartego na niej 

komiksu42 oraz tematem szeroko eksplorowanym przez teatr43. 

 
37 Motyw kobiety stworzonej z kwiatów lub zamienionej w sowę pojawia się w kilku zabytkach na 

przestrzeni między XII a XVII stuleciem, ale w żadnym z nich nie jest wymienione imię Blodeuwedd 

(Hughes I., Blodeuwedd/Blodeuedd, [w:] Koch J.T. (red.), Celtic Culture: A Historical Encyclopedia, ABC-

CLIO, Santa Barbara 2006, s. 216-217). 
38 Saunders Lewis (1893-1985) był walijskojęzycznym badaczem literatury, poetą, dramaturgiem, powieścio-

pisarzem i politykiem – współzałożycielem Narodowej Partii Walii (Plaid Genedlaethol Cymru, 1925). Wraz 

z dwoma innymi członkami partii, pastorem i wykładowcą literatury, dokonał podpalenia zabudowań bazy 

RAF w Penyberth (północna Walia) w ramach protestu przeciwko budowie bazy, w której społeczność walijsko-
języczna widziała zagrożenie dla użytkowania języka walijskiego na tym obszarze. Jego wykład „Los języka” 

(„Tynged yr Iaith”) wygłoszony na antenie radia BBC w roku 1962 był główną inspiracją dla walijskiego 

ruchu narodowego i walki o równouprawnienie języka walijskiego. Spuścizna literacka Lewisa obejmuje 

głównie dramaty, poezje i dwie powieści. W swej twórczości równie silnie nawiązywał do średniowiecznej 
literatury walijskiej, jak i literatury europejskiej, a pod wpływem konwersji na katolicyzm podejmował bardziej 

współczesne wątki moralne i religijne. Lewis wniósł również znaczący wkład w badania i popularyzację 

średniowiecznej literatury Walii (Saunders Lewis, http://welshwriters.co.uk/saunders-lewis/, [data dostępu: 

11.04.2022]). 
39 W niniejszym artykule wskazujemy na pewne analogie pomiędzy postacią Blodeuwedd a motywem 

replikantów poddawanych testowi empatii Voighta-Kampffa w książce Philipa K. Dicka „Blade Runner: czy 

androidy marzą o elektrycznych owcach?” lub w jej filmowej adaptacji („Łowca androidów”), chociaż szersza 

analiza tych paraleli wymaga osobnego opracowania. 
40 Zob. Cusick E. (red.), Blodeuwedd: An Anthology of Women’s Poetry, Headland, Ruthin 2001. 
41 Patagonia, Evans M. (reż.), S4C, Wielka Brytania/Argentyna 2010. Na temat walijskiego osadnictwa 

w Patagonii zob. Bednarski A., Kulturowe i językowe aspekty osadnictwa walijskiego w Patagonii, Roczniki 

Humanistyczne KUL, 5, 2011, s. 27-38 oraz Jones M., Czy Walijczycy powinni opuścić Wyspy Brytyjskie? 
Bliskie i dalekie migracje Walijczyków, Sensus Historiae, 1, 2015, s. 173-188. W języku angielskim dostępne 

są opracowania Glyna Williamsa dotyczące różnych aspektów walijskiego osadnictwa, pochodzą one jednak 

jeszcze z lat 60. i 70. XX wieku (np. Welsh Settlers and Native Americans in Patagonia, Journal of Latin 

American Studies, 11, 1979, s. 41-66). O specyfice i historii języka walijskiego w „Kolonii” pisze Owen 
Robert Jones w artykule: Yr Iaith Gymraeg yn y Wladfa, s. 281-305, [w:] Jenkins G.H. (red.), Iaith Carreg fy 

Aelwyd. Iaith a Chymuned yn y Bedwaredd Ganrif ar Bymtheg, University of Wales Press, Cardiff 1998. 
42 Zob. Otherworld, Hayes D.W. (reż.), Cartŵn Cymru, Walia 2003 i Collins M., Y Mabinogi, Hughes, 

Caerdydd 2002. 
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3. Perspektywa intermedialna – aparat pojęciowy 

Liminalność i wieloaspektowość postaci Blodeuwedd czynią z niej wdzięczny, 

jakkolwiek kłopotliwy pod względem metodologicznym, obiekt badań. Kompleksowa 

analiza motywu „Kobiety z Kwiatów” wymaga bowiem uwzględnienia jego kontekstu 

mitologicznego, historyczno-literackiego, a także poruszania się pomiędzy współczes-

nymi gatunkami literackimi i innymi tekstami kultury. W tym artykule ograniczymy 

się do perspektywy intermedialnej. Ta, uwzględniając wzajemne przenikanie się różnych 

systemów semiotycznych, wydaje się uzasadniona ze względu na hybrydowy charakter 

Blodeuwedd. Takie spojrzenie pozwala na uchwycenie niektórych mechanizmów 

towarzyszących wprowadzaniu jej postaci, co zostanie przeanalizowane na przykładzie 

dwóch wybranych utworów prozatorskich44. 

Badania intermedialne są nowym zjawiskiem w badaniach literackich. Nie wypra-

cowano dotychczas ani spójnej terminologii, ani metodologii. Wynika to m.in. z różnorod-

ności dyscyplin dostarczających potencjalnego materiału badawczego (obok literatury 

są to sztuki wizualne, zarówno te tradycyjne, jak i współczesne, wykorzystujące np. 

performance, materiał video, a także komiks, film, teatr czy wreszcie medium cyfrowe)45. 

W niniejszym opracowaniu jesteśmy zmuszeni ograniczyć aparat pojęciowy do relacji 

słowo-obraz na gruncie literatury, które z perspektywy badań intermedialnych stanowią 

jeden z wielu możliwych podobszarów badawczych46. Jednak i w tym przypadku mamy 

do czynienia z wieloma typologiami, modelami relacji oraz często pokrywającymi się 

zestawami terminologii.  

Jedną z bardziej klarownych kategoryzacji relacji intermedialnych jest rozróżnienie 

na jawne/bezpośrednie (overt) i ukryte/pośrednie (covert) dokonane przez Wernera 

Wolfa47. W pierwszej kategorii znajdują się teksty literackie, w których obraz lub inny 

element graficzny funkcjonuje w swoim oryginalnym systemie znakowym (np. ilustra-

cja), lub za sprawą zabiegów typograficznych sam staje się obrazem (np. poezja kon-

kretna). Druga kategoria zawiera interesującą nas intermedialność ukrytą (określaną 

 
43 Zob. Davies H.W., Case study: refashioning a myth, performances of the tale of Blodeuwedd, [w:] Kershaw B., 

The Cambridge History of British Theatre, tom III, Cambridge University Press, Cambridge 2004, s. 273-287.  
44 Osobnym wymiarem omawianych w tym artykule powieści są relacje intertekstualne w rozumieniu związ-

ków między tekstami literackimi (opowieści ze średniowiecznego „Mabinogionu” a współczesna powieść). 
Choć niektóre z modeli relacji intermedialnych uznają intertekstualność za podkategorię relacji intermedialnych, 

to w niniejszym opracowaniu skoncentrujemy się na powiązaniach między różnymi systemami semiotycznymi.  
45 W piśmiennictwie polskim problematykę historii i teorii intermedialności szczegółowo omawia Magdalena 

Wasilewska-Chmura w pierwszej części monografii pt.: Przestrzeń intermedialna literatury i muzyki: muzyka 
jako model i tworzywo w szwedzkiej poezji późnego modernizmu i neoawangardy, Wydawnictwo Uniwer-

sytetu Jagiellońskiego, Kraków 2011, s. 19-54. 
46 Badania nad relacjami słowo-obraz biorą sobie zwykle za punkt wyjścia czasy starożytne, a konkretnie 

dictum Simonidesa z Keos malarstwo to niema poezja, a poezja – mówiące malarstwo oraz werset Horacego: 
poemat – niczym obraz/ut pictura poesis (Wysołuch S., Ut pictura poesis – stara formuła i nowe problemy, s. 5). 

W późniejszych okresach stronami w debacie byli m.in. Leon Battista Alberti (traktat „O malarstwie”) czy 

głoszący prymat malarstwa Leonardo da Vinci. Za rozdzieleniem obu sztuk opowiadał się z kolei Gotthold 

Lessing w swoim dziele z 1766 roku „Laokoon, czyli o granicach malarstwa i poezji”. Z perspektywy 
historycznej badania intermedialne mogą być zatem postrzegane jako rozszerzenie debaty toczonej już od 

ponad dwóch tysiącleci. 
47 Wolf W., The Musicalization of Fiction: A Study in the Theory and History of Intermediality, Rodopi, 

Amsterdam 1999, s. 39-41. Tłumaczenie terminologii polskiej za Wasilewska-Chmura M., dz. cyt., s. 36-37. 
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również jako „monomedialną”48). Ze zjawiskiem tym mamy do czynienia, gdy w jednym 

utworze użyto dwóch lub więcej mediów, z których tylko jedno występuje we właści-

wym dla siebie systemie znakowym49. Intermedialność ukrytą dzieli się zasadniczo 

dodatkowo na dwie podkategorie, które Wolf nazywa tematyzowaniem (telling) oraz 

imitacją (showing)50. W poniższej analizie proponujemy jednak zastosować paralelny, 

ale bardziej precyzyjny model Hansa Lunda, który intermedialność ukrytą określa 

mianem transformacji, rozróżniając w niej dwa zjawiska (odpowiadające z grubsza 

tematyzowaniu i imitacji): ekfrazę i projekcję ikoniczną (iconic projection)51. Lund 

definiuje ekfrazę jako tekst opisujący lub interpretujący rzeczywiste lub fikcyjne obrazy, 

natomiast projekcja ikoniczna jest wg niego komentowaniem czy też opisywaniem 

części świata przedstawionego w postaci obrazu52.  

W ciągu ostatnich trzydziestu lat pojęcie ekfrazy uległo znacznym modyfikacjom 

polegającym na znacznym poszerzeniu denotowanych przez nią zjawisk. Claus Clüver, 

na przykład, określa ją jako werbalizację prawdziwych lub fikcyjnych tekstów skompo-

nowanych w niewerbalnym systemie znakowym53. Jeśli chodzi o projekcję ikoniczną, 

niezbędnym warunkiem jej zaistnienia jest według Lunda obramowanie czy wykadro-

wanie fragmentu świata przedstawionego, co najczęściej następuje podczas opisu widoku 

ograniczonego ramą okna lub drzwi. Ramy mogą się tu pojawić także na poziomie 

narracji, np. poprzez zmianę perspektywy. Projekcja ikoniczna jest zjawiskiem zdefi-

niowanym. Można jednak zaryzykować stwierdzenie, iż sama w sobie stanowi przejaw 

głębszej wspólnoty sztuk, w znaczeniu, jakim widział to Borys Uspieński. Mowa tu 

o analogiach strukturalnych w których – idąc za Uspieńskim – modulacje perspektywy 

(punktu widzenia) na planie językowym, psychologicznym, ideologicznym i przestrzenno-

-czasowym do pewnego stopnia mogą naśladować relacje przestrzenne obecne w sztukach 

wizualnych, w oparciu o kombinacje wewnętrznego i zewnętrznego punktu widzenia54. 

4. Angharad Jones – „Płomykówka”  

Nieprzetłumaczona dotychczas na angielski powieść Angharad Jones55 opowiada 

historię Myfanwy (Myfi) Jones, która po wielu latach wraca do rodzinnej miejsco-

wości w Walii. Podejmuje pracę w szkole, gdzie przygotowuje z podopiecznymi przed-

 
48 Lund H., Text as Picture: Studies in the Literary Transformation of Pictures, przeł. Götrick K., The Edwin 

Mellen Press, Lampeter 1992, s. 9-16. 
49 Wolf W., dz. cyt., s. 41. 
50 Tenże, s. 44-45. Tłumaczenie terminów za Wasilewska-Chmura M., dz. cyt., s. 39. 
51 Lund H., dz. cyt. 
52 Tenże, s. 16. 
53 Clüver C., Quotation, Enargeia, and the Functions of Ekphrasis, s. 49, [w:] Robillard V., Jongeneel E. (red.), 

Pictures into Words: Theoretical and Descriptive Approaches to Ekphrasis, VU University Press, Amsterdam 

1998, s. 35-52, tłumaczenie własne. 
54 Uspieński B., Strukturalna wspólnota różnych rodzajów sztuki (na przykładzie malarstwa i literatury), [w:] 
Janus E., Mayenowa M.R. (red.), Semiotyka kultury, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1977, 

s. 182-212. 
55 Angharad Jones (1962-2010) była powieściopisarką, poetką oraz autorką scenariuszy filmowych i telewi-

zyjnych związaną z walijskojęzycznym kanałem S4C (Sianel Pedwar Cymru). W roku 1995 powieść „Płomy-
kówka” nagrodzona została Medalem podczas Eisteddfodu. Jones była też producentką adaptacji filmowej 

książki („Tylluan Wen”, 1997), w której główną rolę zagrała piosenkarka Siân James. W roku 2010 Angharad 

Jones popełniła samobójstwo (Cyn-gomisiynydd drama, Angharad Jones, wedi marw, http://news.bbc.co.uk/ 

welsh/hi/newsid_8450000/newsid_8450100/8450120.stm, [data dostępu: 20.05.2019]). 
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stawienie zatytułowane „Płomykówka” oparte na „Czwartej Gałęzi Mabinogi”. Rolę 

Blodeuwedd ma w nim odegrać Gwen – córka Ifora Gruffydda, dyrektora szkoły 

i byłego nauczyciela Myfanwy. Prawdziwym celem działań Myfanwy jest zemsta na 

Gruffydzie, który przed laty znęcał się nad nią na oczach innych uczniów. Kobieta 

wini Gruffydda także za śmierć swojego ojca, który – wzburzony widokiem pobitej 

przez nauczyciela córki – wybiegł na ulicę wprost pod koła samochodu. Gruffydd 

i jego była uczennica nawiązują romans, co prowadzi do rozbicia rodziny nauczyciela. 

Mimo tego niedługo po przedstawieniu przebrana w kostium sowy Myfanwy, przy-

oblekając się w rolę hamletowskiego mściciela, zabija Gruffydda laską, której niegdyś 

użył dyrektor do wymierzenia jej kary. 

Jak możemy zauważyć, aspekty historii Blodeuwedd są tu tematyzowane na wielu 

poziomach. Uwidaczniają się w postaciach Gwen i Myfanwy, szkolnym przedstawieniu, 

a także w obecności narratora wewnętrznego, który przyjmuje perspektywę mogącą 

uchodzić za punkt widzenia tytułowej sowy (pojawia się on w krótkich, nienumero-

wanych zapisanych kursywą rozdziałach, a do czytelnika implikowanego zwraca się 

„współszybujący”56, zapraszając go do wspólnego lotu). Można zatem pokusić się 

o stwierdzenie, że powieść przedstawia kilka etapów życia Blodeuwedd: okres dzieciń-

stwa i niewinności, w którym jednak dominuje przeczucie tragicznej przyszłości 

(Gwen), etap zranienia i dążenie do zemsty, oznaczającej wyrzeczenie się ludzkiej 

moralności (Myfanwy) oraz perspektywę po przemianie w sowę (narrator-sowa).  

Wspólnym mianownikiem wszystkich wymienionych wymiarów postaci Blodeuwedd 

jest zestaw zabiegów, które skutkują wzmocnioną fikcjonalizacją (znakowością) elemen-

tów związanych z motywem „Kobiety z Kwiatów”. Najbardziej oczywistym przykładem 

jest teatralizacja: osią fabuły jest przygotowywane przez Myfanwy przedstawienie, do 

którego sama pisze scenariusz. Kobieta spóźnia się na premierę i jest świadkiem ostat-

niej sceny, w której Gwydion zamienia Blodeuwedd w sowę. Scena ta jest jednocześnie 

odtworzeniem aktu wymierzania kary przez Gruffydda:  

Gwydion, owinięty czarną peleryną, stoi nad klęczącą przed nim Blodeuwedd. 

Jego różdżka krąży nad jej głową niczym drapieżny ptak. A ona chowa twarz 

w drobnych dłoniach, broniąc się przed uderzeniem, które może oszpecić ją na 

wieki57.  

W momencie, gdy czarodziej uderza dziewczynę różdżką, gasną światła i rozlega 

się krzyk z innego świata (sgrech annaearol)58, po czym krąg reflektora pada na Gwen 

ubraną w maskę sowy, z ramionami rozłożonymi na kształt skrzydeł. Spod maski 

słychać głos recytujący wiersz (przytoczony w całości).  

Przedstawienie teatralne samo w sobie jest medium hybrydowym: w tym przy-

padku wyraźnie obecne są elementy pozajęzykowe, tj. światło i dźwięk, ale również 

obce gatunkowo – wiersz. Według niektórych koncepcji relacji intermedialnych, włą-

czenie opisu przedstawienia do tekstu literackiego (jak również motywu tableau vivant – 

 
56 cyd-hedwyr (Jones A., Y Dylluan Wen, Gwasg Gomer, Llandysul 2002, s. 151, 188). 
57 Tamże, s. 165 (Mae Gwydion yn ei glogyn du, yn sefyll uwchben Blodeuwedd sydd ar ei gliniau o’i flaen. 
Y mae ei hudlath yn hofran uwch ei phen fel aderyn ysglyfaethus. Y mae hi’n cuddio’i hwyneb â’i dwylo 

bychain, rhad iddo ei tharo ar draws ei hwyneb a malurio’i harddwch). O ile nie zaznaczono inaczej, 

wszystkie tłumaczenia fragmentów „Płomykówki” i „Mięsnego drzewa” pochodzą od Autora. 
58 Tamże, s. 166. 
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‘żywego obrazu’ stworzonego przez Gwen zastygłą w pozie ptaka z rozpostartymi 

skrzydłami) może być traktowane jako ekfraza (definicja Clüvera). Blodeuwedd, którą 

charakteryzuje niestabilność ontologiczna i hybrydowość, jest zatem przedstawiona za 

pośrednictwem medium hybrydowego, jakim jest teatr i tableau vivant, oraz przez 

ekfrazę, której istotę stanowi paradoksalne, bo iluzjonistyczne, uobecnienie obrazu 

w języku. Mamy tu zatem do czynienia nie tylko z „obrazem w obrazie” (zanurzonym 

w tekście powieściowym elemencie należącym do innego systemu semiotycznego), ale 

dodatkowo z wielopoziomowym nasyceniem tekstu czynnikami destabilizującymi 

jednolitość przekazu werbalnego. Mechanizm ten podlega spotęgowaniu w scenie, 

w której Myfanwy zabija Gruffydda. Zwabiony listem, jaki zostawia mu Myfi, dyrektor 

wchodzi do opustoszałego budynku szkoły. W jednym z korytarzy natyka się na ko-

chankę przebraną za sowę, która w pierwszej chwili ukazana jest za pomocą projekcji 

ikonicznej: Gruffydd widzi jej sylwetkę odcinającą się w smudze światła. O tym 

sposobie obrazowania Myfi powiemy szerzej niżej, na tę chwilę istotny jest dla nas 

sposób, w jaki kobieta wymachuje różdżką przed twarzą Gruffydda: 

Sowa zaczyna rytmicznie wywijać rózgą nad swoją głową, jakby kreśliła 

w ciemności niewidzialne wzory. Gruffydd wodzi za nimi oczami niczym zahip-

notyzowany. Z ust sowy wydobywają się słowa: 

Kiedy byłam kwieciem skąpanym w słońcu  

Nigdy nie czułam się nieszczęśliwa, 

Lecz teraz jestem nocnym ptakiem 

A świat wokół mnie jest czarny... 59 

Myfanwy wychodzi ze smugi światła, a kreślone przez rózgę wzory porównane są 

do szycia i zaplatania niewidzialnej sieci, z której Gruffydd nie jest w stanie się uwolnić60. 

Uderzony w twarz pada na kolana. Następnie przyduszony przez kobietę, która wydaje 

mu się zmieniona nie do poznania, zostaje ostatecznie zabity. Jak można zauważyć, 

ekfraza przedstawienia teatralnego zostaje odtworzona na poziomie świata diegetycznego, 

z udziałem gry światła, kostiumem, przytoczonym wierszem i wreszcie – elementem 

transformacji (Myfanwy przeistacza się w upojoną przemocą mścicielkę). W tym 

wypadku jest to jednak odbicie lustrzane61, ponieważ role zostają odwrócone: to aspekt 

kobiecy uosabiany przez Blodeuwedd-Gwen-Myfanwy-sowę (ta niezręczna zbitka wydaje 

się uzasadniona przez nawarstwienie znaczeń i tożsamości) staje się stroną dominu-

jącą, a symbolika tkaczki sygnalizuje również przejęcie przez nią kontroli nad tekstem 

 
59 Tamże, s. 183 (Dechreua’r dylluan chwifio’r wialen yn rhythmig uwch ei phen fel petai’n gwneud patrymau 

anweledig yn y nos. Dilyna llygaid Gruffydd y chwifio, dan gyfaredd. A seinia geiriau o enau’r dylluan: 

Pan o’n i’n flodau yn yr haul 
Nid oeddwn byth yn teimlo’n wael, 

Ond rwan, deryn nos wyf i 

A’r bryd o ’nghwmpas i gyd yn ddu...). 
60 Ujawnia się tu topos kobiety-tkaczki, znany choćby z postaci Filomeli czy Arachne (zob. Heffernan J.A.W., 
Museum of Words: The Poetics of Ekphrasis from Homer to Ashbery, University of Chicago Press, Chicago 

1993, s. 46-90). Warto też pamiętać o łacińskiej etymologii słowa „tekst” – texere – „tkać” ([hasło:] Tekst, [w:] 

Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, Kopaliński W., Wiedza Powszechna, Warszawa 1983). 
61 Całą konstelację postaci „Płomykówki” można nazwać lustrzaną w stosunku do tej z „Czwartej Gałęzi”. 
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w sensie metatekstowym. Widać zatem, że postać Blodeuwedd podlega wielokrotnej, 

„szkatułkowej” fikcjonalizacji, która budowana jest poprzez ciąg transformacji zarówno 

na planie fabuły, jak i poprzez mechanizm wielowarstwowej transmedializacji, który 

koresponduje z ambiwalentną naturą (lub raczej naturami) „Zrodzonej z Kwiatów”. 

Mechanizm zintensyfikowanej fikcjonalizacji nie ogranicza się jednak do teatralizacji 

obecnej w dwóch omówionych wyżej scenach. Ważnym czynnikiem jest projekcja 

ikoniczna stosowana szczególnie często w obrazowaniu Myfanwy, zarówno przez 

narratora-sowę, jak i głównego narratora zewnętrznego. I tak, na przykład, kobieta 

widzi swoje odbicie w szybie samochodu62, stoi z Gruffyddem w oknie63 lub jej 

sylwetka jest obramowana drzwiami64. Ramowanie transformujące Myfi w obraz jest 

szczególnie wyraźne w omawianej już scenie zabójstwa:  

Nagle, w snopie światła pojawiła się postać. Czarna sylwetka obramowana 

blaskiem, bez twarzy. Gruffydd wytężał wzrok, ale widział tylko ciemny kształt 

[...] W smudze światła Gruffydd ujrzał zarys ptasiej głowy. Wtedy postać 

podniosła ramiona, które w tym dziwnym świetle wyglądały jak skrzydła65.  

Dyrektor nie poznaje Myfi od razu, ale dopiero kiedy stopniowo podchodzi ona 

w jego stronę. Scena ta przywodzi na myśl wychodzącą z obrazu postać, co z kolei 

oznacza naruszenie granicy pomiędzy poziomami ontologicznymi66. Najczęstsze obra-

mowanie Myfanwy spotykamy jednak we fragmentach narratorki-sowy. Główna boha-

terka wielokrotnie ukazywana jest z zewnątrz, przez okno, niejako z perspektywy nie-

widocznego ptaka, który obserwuje wnętrze pomieszczenia, a czasami przenika do 

środka. Zabieg ten przywołuje na myśl pracę kamery, z jej najazdami i odjazdami:  

Chodźcie. Lećmy ku białym ścianom budynku. Przysiądźmy na parapecie okna 

jej sypialni. Nasz oddech osiada na szybie. Jest sama, wydaje jej się, że nikt jej 

nie może zobaczyć. Tymczasem my wpatrujmy się w nią żarłocznie a zoba-

czymy kameleona w jego prawdziwych barwach67.  

Następnie widzimy Myfi wyjmującą z walizki zdjęcie mężczyzny (jak się potem 

okazuje, jej ojca) i następuje ekfrastyczny opis fotografii oglądanej za pośrednictwem 

narratora-sowy i Myfi68.  

Warto zwrócić uwagę, że bariera ontologiczna pomiędzy narratorem-sową a Myfanwy 

jest zamaskowana do momentu, kiedy kobieta podchodzi do okna i zamyka okiennice – 

jest tak blisko, że narrator-sowa widzi jej oddech skraplający się na szybie, samemu po-

zostając niewidocznym niczym w weneckim lustrze69. Paradoksalnie scena ta wskazuje 
 

62 Jones A., dz. cyt., s. 11. 
63 Tamże, s. 130. 
64 Tamże, s. 161. 
65 Tamże, s. 182 (Yn sydyn, camodd ffurf i lwybr y pelydr golau. Silwét du, â’i gefn at y goleuni. Silwét diwyneb. 

Craffodd Gruffydd, ond yr unig beth a welai oedd cysgod tywyll (...) A gwelodd Gruffydd amlinell pen aderyn 
yn y pelydr golau. Ac yna cododd y ffurf ei breichiau, ac yn rhith y golau rhyfedd, yr oedd ganddi adenydd).  
66 Motyw ożywających obrazów powróci niżej w kontekście córki Gruffydda Gwen.  
67 Tamże, s. 37 (Dewch. Hedwn at y muriau gwyn. Hedwn at ei hystafell wely hi. Clwydwn ar sil ei ffenestr. 

Anadlwn ar y gwydr. Y mae hi ar ei phen ei hun, yn tybio ei bod yn ddiogel rhag pob trem. Gadewch i ni ysbïo 
arni, yn llygatlym. Gweld y chameleon yn ei chroen ei hun). 
68 Tamże, s. 38. 
69 Tamże (Y mae hi mor agos atom fel y gallwn weld ei hanadl ar y gwydr). Motyw efektu weneckiego lustra 

powróci w analizie powieści „Mięsne drzewo” Gwyneth Lewis. 
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na obecność, a zarazem brak granicy między dwoma poziomami narracji – narrator- 

-sowa nie ma bezpośredniego dostępu do świata Myfanwy. Jednak to właśnie ontolo-

gicznie wyodrębniony ze świata diegetycznego obraz, jaki tworzy, jest mechanizmem 

dającym przynajmniej częściowy wgląd w informacje istotne z punktu widzenia planu 

fabuły. Świadczy to o dużej roli aspektu optyczno-wizualnego, heterogenicznego 

względem językowego medium powieści, a nadającego jej charakter intermedialny, co 

z kolei koresponduje z ambiwalencją postaci Blodeuwedd. 

Podobnie rzecz ma się z Gwen – postacią uosabiającą etap dzieciństwa i niewin-

ności „Kobiety z Kwiatów”. Dziewczynka wykazuje szerokie zainteresowania arty-

styczne: oprócz udziału w przedstawieniu, dużo rysuje. Tworzy głównie wizerunki sów, 

Blodeuwedd oraz wiedźm, którymi przyozdabia ściany swojego pokoju, a które wyra-

żają jej przeczucie co do skrywanych zamiarów Myfanwy. Jest to kolejny przykład 

tego, jak w powieści Jones obraz spełnia funkcję hermeneutyczną, ujawniając lub 

sugerując rozwiązania fabularne. Za pomocą rysunków Gwen wyrażone jest także 

narastające napięcie i nadchodząca destabilizacja jej dziecinnego świata. W „Płomykówce” 

dwukrotnie ma miejsce scena, kiedy dziewczynka, budząc się w nocy w swoim po-

koju, ma wrażenie, że postaci z rysunków ożywają i poruszają się. Nie jest to koszmar 

senny, ponieważ zjawisko następuje już po przebudzeniu i opisane jest za pomocą 

czasu teraźniejszego:  

Zlana zimnym potem, Gwen siada na łóżku, obudzona z koszmaru. Obrazy na 

ścianach ożywają. Niczym upiory. Wydaje się, że sowa zaraz zaatakuje 

i rozszarpie dziewczynkę na kawałki...70. Sytuacja powtarza się też innej nocy: 

Gwen wpatruje się w ściany. Te poruszają się, zbliżają się i osaczają ją. 

A obrazy, obrazy na ścianach, sowy ze swoimi wielkimi oczyma, wpatrują się 

w nią, a jedna z nich wydaje się mrugać... Gwen zaciska kurczowo powieki, 

byleby odgonić straszydła, próbuje wypełnić głowę kolorowymi kreskówkami 

z telewizji71.  

Powyższe przykłady wskazują na narastającą destabilizację świata diegetycznego, 

gdzie naruszeniu ulegają granice porządków semiotycznych. Obraz ożywa, tj. „prze-

skakuje” z reprezentacji drugiego stopnia na pierwszoplanową płaszczyznę postaci. 

Nawet ten proces jednak cechuje oscylacja pomiędzy obrazem a światem przedstawio-

nym: czytelnik nie może jednoznacznie stwierdzić, czy poruszające się sowy i wiedźmy 

nie są mimo wszystko urojeniem dziecka.  
Innym przykładem rozmycia granic ontologicznych jest scena, w której Gwen próbuje 

wręczyć Myfanwy rysunek przedstawiający Blodeuwedd. Nauczycielka nie przyjmuje 
prezentu i kwituje go zdawkowym komentarzem, co sprawia Gwen wielki zawód: 
dziewczynka rozgniata kartkę i rzuca ją prosto w kałużę. Rysunek podnosi starsza 
nauczycielka (pani Rowlands) i obserwuje, jak rozmywają się kolory, a ociekająca 
woda wygląda jak łzy wypływające z oczu Blodeuwedd. Kobieta próbuje otrzeć „łzy”, 
lecz plamy na rysunku nie znikają. W ekfrazie tej granica między obrazem a światem 

 
70 Tamże, s. 81 (Mewn braw, cwyd Gwen yn ei gwely, yn chwys domen, yn deffro o hunllef. Mae’r lluniau ar y 

wal yn fyw. Yn ddrychiolaethau. Mae’r gwdihŵ ar fin ymosod a’i llarpio...). 
71 Tamże, s. 144 (Sylla Gwen ar y waliau. Ma’ nhw’n symud, yn nesau, yn cau i mewn arni, a’r lluniau, ma’r 

lluniau ar y waliau, y tylluanod â’u llygid mawr, ma’ nwh’n syllu arni, ac un, ma’ un, yn wincio... Caea Gwen 

ei llygaid yn dynn, dynn, yn trio llenwi ei phen efo cartwns lliwgar llachar y teledu, er mwyn hel y pethau cas 

i ffwrdd). 
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diegetycznym jest dosłownie rozmyta: woda z kałuży, rozpuszczając tusz pisaków, 
współtworzy wizerunek Blodeuwedd. Sytuację, w której zatarta jest granica między 
materią dzieła sztuki a przedstawieniem James Heffernan, analizując opis tarczy 
Achillesa w „Iliadzie”, określa mianem representational friction („reprezentacyjnej 
frykcji”), które stanowi o ambiwalentnej naturze ekfrazy72. W opisanej wyżej scenie 
ten sam mechanizm ujawnia się w przedstawieniu Blodeuwedd – implikowany czytel-
nik nie jest w stanie stwierdzić, czy ma do czynienia z kroplami wody, prawdziwymi 
łzami narysowanej postaci – czy może widzi je takimi tylko pani Rowlands. 

W powieści Jones postać „Kobiety z Kwiatów” poddawana jest wielokrotnej 
i wielopoziomowej fikcjonalizacji poprzez ramowanie (ikoniczna projekcja), teatrali-
zację i opis ekfrastyczny. W rezultacie hybrydowy charakter Blodeuwedd w dużej 
mierze eksponowany jest poprzez ścieranie się obrazu ze słowem. W końcowej scenie 
książki, referowanej przez narratora-sowę, po zamordowaniu Gruffydda Myfi wychodzi 
na ulicę i oddala się w padającym śniegu. Ostatnie słowa „sowy”, która sama jest 
koloru białego, brzmią: A ja, współszybujący, podążę za nią. Polecę i przysiądę na jej 
ramieniu. Wtedy zniknę. Ja rozpłynę się w Myfi, a Myfi rozpłynie się we mnie73. 
W finalnej scenie zlewają się zatem dwie dotychczas odrębne płaszczyzny narracyjne, 
do czego znów użyty jest zabieg o charakterze optyczno-wizualnym: obie postaci sta-
piają się w jednej, białej barwie. Charakter tej sceny, a także projekcji ikonicznej 
przywodzącej na myśl ruch kamery oraz elementy teatralne (przedstawienie, ale i np. 
pisanie scenariusza przez Myfi) pozwalają mówić o audiowizualnym nacechowaniu 
intermedialności ukrytej74. Tak czy inaczej, podkreślane do tej pory w toku narracji 
bariery ontologiczne ulegają zatarciu, a scalenie planów narracyjnych przynosi ciszę – 
natychmiast milknie głos narratora przewodniego – sowy. I nie pojawia się już więcej. 
Wydaje się, że wraz ze zniesieniem hybrydycznych właściwości Blodeuwedd traci ona 
rację bytu, jak gdyby nie mogła istnieć bez przypisanych jej atrybutów: ambiwalencji 
i paradoksu. 

5. Gwyneth Lewis – „The Meat Tree”75 

Powieść Gwyneth Lewis76 „Mięsne drzewo”, będąca adaptacją „Czwartej Gałęzi 
Mabinogi” jest częścią serii wydawniczej „Nowe opowieści z Mabinogionu”, która 
ukazywała się w latach 2009-2013 nakładem walijskiego wydawnictwa Seren. Celem 
projektu było uwspółcześnienie wszystkich dziesięciu legend znajdujących się w śred-

 
72 Heffernan J.A.W., dz. cyt., s. 19. 
73 Jones A., dz. cyt., s. 189 (Minnau, gyd-hedwyr, a af ati. Hedaf a chlwydaf ar ei hysgwydd. Nes nad wyf 

innau i’m gweld mwyach. Yr wyf i wedi toddi i Myfi, a Myfi wedi toddi i mi). 
74 Wydaje się, że „Płomykówka” zawiera elementy wszystkich kategorii audiowizualności literatury zdefinio-

wane przez Adama Regiewicza w artykule Audiowizualność literatury. Próba konceptualizacji, http:// journals. 
openedition.org/td/17873, [data dostępu: 12.02.2022]. 
75 Temat „Kobiety z Kwiatów” w powieści Gwyneth Lewis podejmuję również w artykule „Frontier Made of 

Flowers: Blodeuwedd in Gwyneth Lewis’s »The Meat Tree«”, gdzie odczytuję postać Blodeuwedd w kon-

tekście wzajemnych inspiracji między walijską literaturą angielsko- i walijskojęzyczną (Bednarski A., Frontier 
Made of Flowers: Blodeuwedd in Gwyneth Lewis’s “The Meat Tree”, [w:] Kolbuszewska Z., Bańka E. (red.), 

Borderlands: Art, Literature, Culture, Wydawnictwo KUL, Lublin 2016, s. 235-252.  
76 Gwyneth Lewis (ur. 1959) jest walijską poetką i powieściopisarką, producentką telewizyjną, a także autorką 

librett. W roku 2012 jej książka poetycka „Ynys” („Wyspa”) zdobyła „Koronę” (wal. Coron) na corocznym 
festiwalu literackim Eisteddfod. Lewis jest też autorką sentencji umieszczonej w bryle Walijskiego Centrum 

Milenijnego. W roku 2005 została powołana na stanowisko Narodowego Poety Walii – odpowiednika angiel-

skiego Poety Laureata. W 2012 roku miała miejsce premiera „Burzy” Szekspira w tłumaczeniu Lewis na 

walijski (Plays: Y Storm, http://www.gwynethlewis.com/plays_ystorm.shtml, [data dostępu: 12.02.2022]). 
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niowiecznym zbiorze. Zadanie to zostało powierzone wybranym pisarzom walijskim. 
Chociaż w kulturze walijskiej „Mabinogion” stanowi niezwykle częste źródło inspi-
racji, to właśnie cykl wydawnictwa Seren, został okrzyknięty, obok przekładu Lady 
Charlotty Guest, najważniejszym wkładem w kultywowanie narodowego eposu77. 

Powieść Gwyneth Lewis, osadzona w dalekiej przyszłości (rok 2210), utrzymana 

jest w konwencji science fiction. Jej akcja rozgrywa się na statku kosmicznym, którym 

podróżują Inspektor ds. Wraków (Inspector of Wrecks) o imieniu Campion i jego 

Stażystka (Apprentice) Nona. Ich zadaniem jest poszukiwanie uszkodzonych jednostek 

i dochodzenie przyczyn ich niesprawności. Pewnego dnia napotykają opuszczony 

statek wyposażony w działający zestaw do kreowania wirtualnej rzeczywistości (ang. 

Virtual Reality – VR), która jest rodzajem „gry”78 odtwarzającej fabułę „Czwartej 

Gałęzi Mabinogi”. Campion i Nona dochodzą do wniosku, że rozwiązanie zagadki 

opuszczonego statku jest zakodowane w wirtualnym świecie, dlatego decydują się na 

udział w „grze” i wcielanie się w poszczególne postacie. Jak łatwo przewidzieć, boha-

terowie szybko zanurzają się w odtworzonym świecie „Czwartej Gałęzi”, który powoli 

staje się rzeczywistością dominującą. Wydaje się, że najbardziej podatna jest tu Nona. 

Kobieta wysuwa aluzje, iż minione traumy, które ukształtowały jej własną tożsamość, 

uczyniły ją osobą uzależnioną od historii (narracji). Ułatwia jej to przebywanie w VR, 

nazywaną przez nią „dziełem sztuki”, która powoli wpełza jej pod skórę79. Później, 

w końcowych scenach powieści, staje się coraz bardziej oczywiste, że opuszczony statek 

jest obcą formą życia, obdarzoną zaawansowaną zdolnością kamuflażu, co pozwala mu 

na wchłanianie innych żywych istot napotkanych na swojej drodze. Ten los spotyka 

również Nonę. 

Warto nadmienić, że powieść pozbawiona jest jakichkolwiek narratorów zewnętrz-

nych i składa się wyłącznie z dialogów i monologów głównych bohaterów. Te prowa-

dzone są na trzy sposoby: poprzez „Kanał myślowy” (Joint Thought Channel), pod 

fasadą wypowiedzi wirtualnych postaci (tj. bohaterów „czwartogałęziowych” z VR, 

przemawiających zawsze za pośrednictwem Campiona lub Nony), a także poprzez 

obserwacje i refleksje nagrywane przez nich w „dziennikach synaptycznych” (Synaptic 

Log). Już sama forma narracji, przywodząca na myśl scenariusz filmu lub sztuki, sygnali-

zuje potencjalną obecność wymiaru intermedialnego w jego aspekcie audiowizualnym. 

Podobnie jak ma to miejsce w „Płomykówce”, w powieści Lewis mamy do czynienia 

z zatarciem granic pomiędzy światem „Czwartej Gałęzi” a rzeczywistością diege-

tyczną, a także z nasilającą się destabilizacją ontologiczną świata przedstawionego. 

Podobnie też jak w powieści Jones, świat średniowiecznej opowieści podlega daleko 

idącej fikcjonalizacji – zarówno na planie postaci, jak i ścierania się różnych systemów 

semiotycznych. Głównym motorem tego procesu jest oczywiście wirtualna rzeczy-

wistość „gry”. W wydaniu Gwyneth Lewis jest ona sama w sobie medium wysoce 

hybrydowym. Łączy bowiem atrybuty filmu, przedstawienia teatralnego, tableau vivant, 

a nawet tradycyjnego obrazu. Bohaterowie orientują się, że nie mają możliwości kie-
 

77 Hickling A., “The Meat Tree” by Gwyneth Lewis, https://www.theguardian.com/books/2010/sep/27/meat-

tree-gwyneth-lewis-review, [data dostępu: 27.09.2012] (The greatest service to the Welsh national epic 

alongside Lady Charlotte Guest’s translation of the tales in the 19th century). 
78 Cudzysłów sygnalizuje fakt, że nie jest to gra, w której gracz ma wpływ na kierunek wydarzeń: nie są mu 

znane zasady, cel ani misja. Campion i Nona stają raczej przed koniecznością hermeneutycznej analizy nastę-

pujących po sobie wydarzeń i intencji postaci. 
79 Lewis G., The Meat Tree, Seren, Bridgend 2010, s. 132 (worming its way under my skin). 
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rowania fabułą (stworzoną i zaprogramowaną przez nieznanego twórcę), co czyni ją 

bliską X muzie. Natomiast ich udział w „grze” polega na naprzemiennym wchodzeniu 

w poszczególne role i doświadczaniu emocji lub odczuć fizycznych postaci, co z kolei 

czyni tę sytuację bliższą przedstawieniu teatralnemu. Co więcej – w momentach zmiany 

ról gracze mogą uzyskać efekt stop-klatki i zatrzymanego obrazu. Na przykład Campion, 

będąc w roli Aranrhod, wciela się w postać Lleu (który, notabene, ukrywa się pod inną 

postacią, aby przechytrzyć matkę): Gram postacią Aranrhod, ale wciskam pauzę 

i przeskakuję do postaci chłopca, żeby zorientować się w sytuacji. Zgiełk momentalnie 

cichnie, jakby ktoś wyłączył prąd. Wchodzę do komnaty jego umysłu80. Ze względu na 

środowisko 3D może być to porównane do tableau vivant – żywego obrazu (o cechach 

piktorialnych powiemy niżej). Tak skonstruowana „fikcja w fikcji” ma wyraźny 

charakter przestrzenny (dodajmy, że posiada ona dobrze zarysowaną „ramę” w postaci 

świadomego podłączenia się do systemu VR) i wyczerpuje kryteria ekfrazy sfor-

mułowane przez Clausa Clüvera. Mielibyśmy tu raczej do czynienia z wielopłaszczy-

znowym, ukrytym zjawiskiem intermedialnym łączącym ekfrazę (aspekt przestrzenny) 

i teatralizację (aspekt temporalny). Dodatkowo ma ono charakter szkatułkowy: 

w trakcie „gry” następuje nie tylko przekraczanie granic pomiędzy dwoma głównymi 

poziomami ontologicznymi, ale analogiczne przeskoki mają miejsce również wewnątrz 

rzeczywistości wirtualnej.  

Nie mniej ważnym aspektem związanym z opuszczonym statkiem i światem VR 

jest motyw zwierciadła, a także eksponowanie czynności patrzenia i bycia obserwo-

wanym. Zbliżając się do nieznanego statku, Campion nie może oprzeć się wrażeniu, że 

są podglądani: Kiedy sprawdzałem ostatnim razem, jednostka była wielkości księżyca 

na moim paznokciu. Teraz jest to oko, zbliżające się, przyglądające się nam z cieka-

wością81. Bohaterowie wyczuwają, że za fabułą „gry” kryje się głębszy zamysł jej twórcy, 

nie potrafią go jednak odczytać. Natomiast sami czują się obserwowani: Myśl, myśl. Coś 

patrzy nam prosto w oczy, ale nie widzimy co to jest...82, a ich umysły „skanowane”83. 

Z biegiem czasu dla Campiona i Nony staje się oczywiste, że obcy statek, poprzez swój 

wygląd i wykreowaną wirtualną rzeczywistość wykorzystywał ich własne doświad-

czenia, oczekiwania i emocje, aby zwabić ich w pułapkę84. Kolejną cechą hybrydowej 

„fikcji w fikcji” jest zatem charakter katoptryczny, przy czym zasadne wydaje się 

spostrzeżenie, że jest to lustro półprzepuszczalne („weneckie”). W tym sensie cała 

rzeczywistość „gry” może być odczytywana jako rodzaj ikonicznej projekcji, co w po-

łączeniu z interpretacją ekfrastyczną intensyfikuje jej hybrydowość i niejednorodność. 

W miarę podążania za fabułą „gry” Campion i Nona orientują się, że granice 

między ich światem a światem VR zaczynają się zacierać. Szczególnie odczuwalne jest 

to dla Stażystki, która – jak możemy się domyślać – wchodzi w rolę Blodeuwedd. Stwo-

rzenie „Kobiety z Kwiatów” ma miejsce w świecie wirtualnym, lecz jest referowane 

przez dziennik synaptyczny Campiona. Ambiwalentny status ontologiczny „dzieła” 
 

80 Lewis G., dz. cyt., s. 137 (I’m playing Aranrhod but I make a freeze-frame and slip into the character of the 

boy to see what we’re dealing with. The clamour stops suddenly as if switched off at source. I enter the room 

of his mind). 
81 Tamże, s. 22 (Last time I looked, the target ship was the size of the moon on my fingernail. Now it’s an eye, 
coming closer, looking at us with curiosity). 
82 Tamże, s. 35 (Think, think. Something’s staring us in the face but we’re not seeing it...). 
83 Tamże, s. 132. 
84 Tamże, s. 219, 222. 
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Gwydiona i Matha jest również jasny dla Inspektora, a jego wątpliwości przywodzą na 

myśl dylematy znane z literatury i kina science-fiction:  

Jakiego rodzaju istnienie może powołać do życia świat wirtualny? Jeśli dwa 

negatywy tworzą pozytyw, to czy dwie postacie wirtualne mogą stworzyć coś 

prawdziwego? Czy właśnie wyczarowaliśmy rzeczywistą osobę? Czy może 

zmaterializowaliśmy śmierć?85  

Nona natomiast odczuwa skutki transformacji w świecie rzeczywistym. Jej predy-

lekcja do odegrania postaci Blodeuwedd jest sygnalizowana już wcześniej – Campion, 

obserwując ją śpiącą, widział w niej cechy wegetacyjne:  

jej ruchy są ledwo dostrzegalne, jak liście rośliny reagujące na najdrobniejsze 

wahanie natężenia światła i temperatury. W snach pewnie pochyla się ku 

słońcu, którego ja nie znam i nigdy nie dane mi będzie poznać86.  

Na początku Nona doświadcza „zielonych snów”, a w jej umyśle pojawiają się 

nazwy roślin. Towarzyszy temu wrażenie sondowania przez obcy umysł, z czego Nona 

zdaje relację w nagraniach dziennika synaptycznego, a więc poza VR: 

Budzę się z tych kipiących zielenią snów cała wyczerpana. Mietlica rozłogowa, 

tomka wonna, kostrzewa leśna, tymotka, pałka szerokolistna, prosownica 

rozpierzchła. Do dziś pamiętam, jak zawiniętą łodygą odcinaliśmy suche, 

brązowe kwiaty babki zwyczajnej. Albo kwaskowaty zapach skóry, na której 

pod ciężarem ciała trawa pozostawiała zimne, wilgotne wgłębienia. 

Wychowałam się na Marsie. Spędzaliśmy czas w biosferze, na sztucznych 

pastwiskach, ale przecież nigdy nie znałam nazw ziemskich traw.  

Próbuję się obudzić, ale nie jest to łatwe [...] Mam wrażenie, że jestem 

krosnem, na którym właśnie powstaje jakaś tkanina87. 

Co charakterystyczne, z powyższego fragmentu nie wynika wyraźnie, czy jest 

opisem snu, który właśnie się skończył, czy który jeszcze trwa (budzę się vs próbuję 

się obudzić) – ambiwalencja, która, jak pamiętamy, towarzyszy również „koszmarom” 

Gwen. Pojawia się też znane nam z „Płomykówki” skojarzenie kobiety z procesem 

tkania – w tym wypadku jednak bohaterka, porównana do krosna, jawi się jako swego 

rodzaju rama, na której ktoś inny rozpina własną kanwę/historię. Przenikanie obcej 

tożsamości ujawnia się w dalszych „chlorofilowych” snach Nony: Zupełnie jakby 

 
85 Tamże, s. 162 (What kind of being does a virtual world create? If two negatives make a positive, then can 

two virutals make an actual? Have we just conjured up a person who’s real? Or one who is death?). 
86 Tamże, s. 109 (She makes small movements, like the leaves of a plant responding to the tiniest variations of 
light and temperature. In her dreams, she’s leaning towards a sun about whose nature I have no idea and no 

way of knowing). 
87 Tamże, s. 157 (I wake exhausted from dreams of green. Creeping bent, sweet vernal-grass, wood fescue, 

Timothy, great reedmace, wood millet. I remember how we would loop its stalk around the broad-leaved 
plantain and decapitate its dry, brown flower. I recall the acidic smell of skin having skidded along grass, the 

cold, damp ache of its smudge into flesh. But I was brought up on Mars. I know we used to play under the 

biosphere on the artificial pastures there but I never knew the names of Earth grasses. I try to wake up, but 

I find it hard [...] I feel like a loom on which something is being woven). 
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przesączały się czyjeś myśli, jakbym słyszała szept innego umysłu88. Dziewczyna ma 

coraz większy problem z kontrolowaniem budzącej się w niej „roślinnej tożsamości” 

i przyznaje, że „gra” przeniosła się do jej głowy89. W jednym z dziennikowych nagrań 

Stażystka mówi o sobie, jakby była Blodeuwedd w trakcie aktu swojego stworzenia: 

Moje uszy zniknęły, ale ciało rozrywa skórę pąków, rozwiera się szeroko i czuję, jak 

roślina we mnie, kwiląc, przeciska się do światła90. Blodeuwedd w „grze” spotykamy 

dopiero w scenie zaślubin z Lleu, gdzie podkreślony jest jej aspekt roślinny, a co za 

tym idzie, pozajęzykowy. Narzeczona Lleu komunikuje się ze światem, wydzielając 

zapachy, które zastępują mowę (She speaks in fragrances)91 i poprzez gesty (Her mind 

makes large gestures in scent)92. Funkcję wzroku spełniają u niej natomiast zmiany 

temperatury i wibracji powietrza93. Wszystko to sytuuje Nonę-Blodeuwedd na rady-

kalnie obcym poziomie semiotycznym. Zacieranie się granic dostrzegamy również na 

planie narracji: po zaślubinach z Lleu Nona i Campion mogą słyszeć się nawzajem 

w Dzienniku Synaptycznym, który wcześniej zarezerwowany był dla relacji prywatnych. 

Na tym samym poziomie Nona zaczyna mówić o sobie jako o Blodeuwedd i jak 

Blodeuwedd: Stworzyli mnie z kwiatów lata. Widzieliście kiedyś rdzę na kępach 

wiązówki, tę opaleniznę przekwitającego lata zwiastującą powolny, ale nieuchronny 

koniec?94. Efekt zachodzenia na siebie tożsamości wprowadza znaną nam już z „Pło-

mykówki” wielowarstwowość przybieranych masek i oscylację pomiędzy poziomami 

ontologicznymi.  

W „Mięsnym drzewie” mechanizm ten jest wyraźnie ukierunkowany: zacieranie się 

granic jest wyrazem przesączania się świata „Czwartej Gałęzi” do świata diegetycznego, 

który zostaje stopniowo włączony w fabułę rozgrywającą się na poziomie wirtualnej 

rzeczywistości – Campion i Nona widzą, że wydarzenia mające miejsce w „grze” 

dzieją się jak najbardziej realnie. W końcowej scenie dziewczyna w ostatniej chwili 

wchodzi w rolę Gronw i zostaje przebita włócznią rzuconą przez Inspektora. Stażystce 

nie udaje się opuścić statku, podczas gdy Campion ucieka ze świadomością, że spędzi 

resztę życia w mroku samotności95. 

W przeciwieństwie do „Płomykówki”, gdzie dwa poziomy narracyjne ulegają sca-

leniu, w powieści Lewis tylko Nona ulega zespoleniu z Blodeuwedd. Staje się ona 

częścią reprezentacji („fikcji w fikcji”), której obramowanie ukonstytuuje Campion: 

obserwuje on oddalającą się jednostkę z Noną-Blodeuwedd na pokładzie i to do niego 

należą ostatnie słowa powieści (podczas gdy ostatnie słowa dziewczyny pisane są 

kursywą zarezerwowaną dotąd dla fragmentów rozgrywających się w „grze”). Nona, 

ulegając ontologicznemu „przenicowaniu”, przyjmuje perspektywę podmiotu stojącego 

za wirtualnym światem „Czwartej Gałęzi”, którego wzrok bohaterowie wyczuwali od 

 
88 Tamże, s. 159 (My chlorophyll dreams don’t leave me, nor do the names of plants. Sweet William, stitchwort, 

wood anemone... It’s as if there’s a feed from someone else’s mind into mine and I’m overhearing a world). 
89 Tamże, s. 168. 
90 Tamże, s. 161 (I have no ears, but my body bursts through the skin of buds, its surface area grows, and feels 

how vegetation scuffles, groans in competition for the light). 
91 Tamże, s. 171. 
92 Tamże, s. 172. 
93 Tamże. 
94 Tamże, s. 186 (They made me from summer flowers. Have you not seen the rust in meadowsweet blossoms, 

the brown of high summer as loveliness turns, as it must, towards its own decay?). 
95 Tamże, s. 245 (I’ll live in the loneliness of night). 
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początku kontaktu z obcym statkiem. Następuje zatem swego rodzaju inwersja per-

spektywy z zewnętrznej (początkowy punkt widzenia wspólny dla obojga bohaterów) 

na „segmentową”, tzn. uwzględniającą też perspektywę podmiotu znajdującego się 

wewnątrz obrazu. W kategoriach strukturalnych analogii między literaturą a malarstwem 

opisanych przez Uspieńskiego, można przyrównać taką kompozycję do sztuki przed-

renesansowej (m.in. średniowiecznej), co eksponowałoby kontekst historyczny postaci 

Blodeuwedd i świadczyłoby o hybrydyzacji utworu na głębokim poziomie kompozy-

cyjnym. 

6. Wnioski 

Przedstawione powyżej omówienie aspektów intermedialnych powieści Angharad 

Jones i Gwyneth Lewis z pewnością nie wyczerpuje ich potencjału interpretacyjnego. 

Pozwala jednak na zarysowanie niektórych zabiegów formalnych i tematycznych, 

jakim poddawana jest postać Blodeuwedd oraz tekst „Czwartej Gałęzi Mabinogi” we 

współczesnej prozie walijskiej. Wydaje się, że „Kobieta z Kwiatów” stanowi bogate 

źródło inspiracji ze względu na swoją ambiwalencję i hybrydowość – połączenie kategorii 

botanicznych, antropologicznych i zoologicznych, co sprzyja proliferacji symboliki 

i generuje wieloaspektowość opartych na niej utworów. Z drugiej strony, współczesna 

tendencja do zacierania się granic mediów96 również sprzyja podejmowaniu tematu 

Blodeuwedd. Jak pokazała analiza obu powieści, „ukryta” intermedialność jest istot-

nym narzędziem w przedstawieniu tej postaci. Kreuje bowiem (do pewnego stopnia) 

wielopoziomową hybrydyzację utworu, co z kolei pozwala na odzwierciedlenie 

niejednoznaczności charakterystycznej dla Blodeuwedd.  

Uogólniając – można zaryzykować stwierdzenie, iż „Zrodzona z Kwiatów” jest 

figurą intermedialną sensu stricto: jej inherentną cechą jest wymykanie się definitywnym 

klasyfikacjom i oscylacja między różnymi poziomami ontologicznymi. Cechy te są 

zauważalne w obu powieściach: niejednokrotnie nie da się jednoznacznie stwierdzić, 

który aspekt Blodeuwedd jest w danym momencie dominujący, czy też wyrazicielem, 

której postaci jest dany podmiot mówiący. Taka niejednorodność przekazu jest równo-

cześnie ważną cechą literatur końca XX i początku XXI wieku, przesiąkniętych wpły-

wami obrazu i innych mediów. Produktem ubocznym transpozycji Blodeuwedd na 

grunt współczesnej literatury jest hybrydowość generyczna. Jest ona zauważalna w „Pło-

mykówce”, gdzie występuje wielopoziomowa teatralizacja i elementy o proweniencji 

audiowizualnej (np. narrator-sowa jako ruchoma kamera), ale jeszcze bardziej w „Mięs-

nym drzewie”, które jest transpozycją tekstu średniowiecznego na grunt konwencji 

science fiction. Trzeba pamiętać, że „Czwarta Gałąź” (jak i cały cykl Mabinogi) jest 

zabytkiem o nie do końca ustalonej proweniencji. To, co można o nim powiedzieć 

z całą pewnością to to, iż jest częścią tradycji literackiej zachowanej w stopniu szcząt-

kowym. Transplantacja Blodeuwedd do literatury współczesnej synekdochicznie włącza 

konotowaną przez nią tradycję w obieg współczesnej kultury, nie tylko walijskiej. 

„Kobieta z Kwiatów” jawi się w tym kontekście jako „świadek” bezpowrotnie utra-

conego dziedzictwa – są to zresztą słowa Nony-Blodeuwedd skierowane do Campiona: 

zawsze już będziesz miał swojego świadka97.  

 
96 Wasilewska-Chmura M., dz. cyt., s. 27. 
97 Lewis G., dz. cyt., s. 245 (…you’ll have your witness always). 
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Wydaje się, że intermedialna oprawa motywu Blodeuwedd w powieściach Jones 

i Lewis, a szczególnie konwencja SF przyjęta przez tą ostatnią, uprawnia nas do 

zestawienia tej funkcji „Zrodzonej z Kwiatów” ze słowami wypowiedzianymi przez 

replikanta Roya Batty’ego (Rutger Hauer) w finalnej scenie filmu „Łowca androidów”:  

Widziałem rzeczy, w które wy ludzie nigdy byście nie uwierzyli. Płonące 

krążowniki na granicy Pasa Oriona. Widziałem, jak promienie C mienią się 

w ciemnościach Bramy Tannhäusera. Te wszystkie chwile rozpłyną się w czasie 

jak łzy na deszczu. Czas umierać98.  

Jednak w przeciwieństwie do postaci Roya, Blodeuwedd, której historia wciąż ulega 

nowym tekstualnym „replikacjom”, wydaje się być trwałym nośnikiem wspomnień 

o odległym świecie autora „Czterech Gałęzi Mabinogi”. 
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Blodeuwedd, czyli kobieta zrodzona z kwiatów we współczesnej prozie walijskiej. 

Perspektywa intermedialna 

Streszczenie 

Celem niniejszego opracowania jest analiza przedstawienia Blodeuwedd („Kobiety z Kwiatów”) w dwóch 

powieściach walijskich: „Y Dylluan Wen” („Płomykówce”) Angharad Jones i „The Meat Tree” („Mięsnym 

Drzewie”) Gwyneth Lewis w kontekście tzw. intermedialności ukrytej. Blodeuwedd jest postacią wystę-
pującą w ostatniej historii z cyklu „Cztery Gałęzie Mabinogi” (datowanego na okres XI-XII wieku), który 

stanowi część większego zbioru pt. „Mabinogion”, obejmującego też późniejsze legendy i adaptacje literatury 

francuskiej. „Czwarta Gałąź Mabinogi”, „Math syn Mathonwy”, charakteryzuje się dużym nasyceniem 

wątków magicznych i mitologicznych, czego sztandarowym przykładem jest stworzenie przez czarodzieja 
Gwydiona kobiety z kwiatów dla Llew Llaw Gyffesa. „Cztery Gałęzie”, a szczególnie postać Blodeuwedd, 

stanowią częste źródło inspiracji dla współczesnej kultury walijskiej. Postać Blodeuwedd w „Płomykówce” 

i „Mięsnym drzewie” jest poddana analizie z perspektywy użycia tzw. ukrytych aspektów intermedialnych, 

przybierających głównie formę ekfrazy i ikonicznej projekcji (termin Hansa Lunda). Taki aparat badawczy, 
uwzględniający polisemiotyczność zawartych w obu powieściach elementów (obrazy, teatr, wirtualna rze-

czywistość, naśladowanie ruchu kamery, obramowanie postaci, czy wreszcie forma scenariusza teatralnego/ 

filmowego), pozwala na naświetlenie paraleli między Blodeuwedd – postacią o radykalnie hybrydycznym 

charakterze, łączącym aspekt roślinny, ludzki i zwierzęcy – a technikami włączania do tekstu literackiego 
elementów innych systemów semiotycznych. Te ostatnie, mimo iż podlegają mediacji przez język, wpływają 

na niejednorodność przekazu i są czynnikiem ułatwiającym lub nawet generującym zjawisko niestabilności 

lub oscylacji między poziomami ontologicznymi, co koresponduje z mechanizmami wpisanymi niejako 

w naturę „Kobiety z Kwiatów”. Analiza Blodeuwedd pod tym kątem pokazuje, że jest ona poddawana 
mechanizmowi wzmocnionej fikcjonalizacji oraz że jej paradoksalność i hybrydowość są komunikowane 

i uwydatniane za pomocą zabiegów reprezentujących intermedialność „ukrytą”. 

Słowa kluczowe: Blodeuwedd, Angharad Jones, „Y Dylluan Wen”, Gwyneth Lewis, „The Meat Tree” 
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Motyw Hotentockiej Wenus w powieści Joanny Bator 

„Chmurdalia” i na XIX-wiecznych akwafortach 

1. Wstęp 

W artykule tym zostanie jednak podjęta próba przeanalizowania korespondencji 

literatury ze sztuką. Te dwie sztuki siostrzane przenikają się bowiem od zarania dziejów, 

a wciąż prowadzone badania zarówno archeologiczne, jak i literaturoznawcze wskazują 

na to, że malarstwo, rzeźba i słowo oddziaływały na siebie nawzajem, inspirując czło-

wieka do wyrażania najskrytszych myśli czy obaw. 

Inspiracją do podjęcia tego typu badań jest powieść „Chmurdalia” Joanny Bator, 

w której znajdujemy dość osobliwy dla rodzimej literatury motyw czarnoskórej kobiety, 

która przeszła do historii pod przydomkiem Hotentocka Wenus. Do wpisania tej opo-

wieści w strukturę powieści natchnęła Bator XIX-wieczna akwaforta. Na kanwie tego 

pomysłu powstał też ten artykuł, który konfrontuje opowiedzianą w powieści historię 

z trzema XIX-wiecznymi rysunkami satyrycznymi, na których odnajdujemy motyw 

Hotentockiej Wenus2. 

Jak zauważa Jan Parandowski, 

Nic nie wiemy [...] o początkach mowy ludzkiej [...]. Gdy jednak patrzymy 

z podziwem na malowidła skalne paleolitu, gdzie wielcy artyści w mroku, 

rozjaśnionym pochodnią, rzucali na ściany portrety mamutów i bawołów [...], 

nie możemy się pozbyć myśli o słowie, które w jakimś stopniu musiało być 

w sojuszu z tą niepospolitą sztuką3. 

Czas paleolitu wyznacza także początki motywu kobiety w sztuce, powstawały bo-

wiem wówczas figurki kobiet. Natrafiono na nie w wielu miejscach na terenie Europy 

czy nawet Syberii. Co ciekawe, nazwa Wenus, która się przyjęła dla tego typu statuetek, 

pochodzi z XX wieku od określenia Wenus Hotentocka4. Poza tym posążkom przypi-

sywano epitety „bogini” lub nazywano je „figurkami płodności”, co pokazuje olbrzymie 

rozwarstwienie znaczeniowe i bogactwo nazw, jakie powstało na przestrzeni wieków 

na określenie wizerunku kobiety. Z jednej strony kobieta stawała się przedmiotem czci 

i kultu ze względu na różne cechy uznawane za boskie, z drugiej strony była spychana 

 
1 wig72@wp.pl, doktorantka w Instytucie Filologii, Katedra Filologii Polskiej, Akademia Pomorska w Słupsku. 
2 Motyw Hotentockiej Wenus pojawił się w pracach literaturoznawczych Jerzego Kocha, Anny Wieczor-

kiewicz i Elżbiety Konończuk oraz w pracach Międzywydziałowego Koła Afrykanistycznego UW, m.in. 

w książce Pauliny Szczodrowskiej. Zob. Koch J., Wenus Hotentocka i inne rozprawy o literaturze południowo-
afrykańskiej, Dialog, Warszawa 2014, Wieczorkiewicz A., Drugie życie Saartjie Baartman, Teksty Drugie, 3, 

2012, s. 233-252, tejże, Hotentocka skóra Saartjie Baartman, Teksty Drugie, 4, 2011, s. 253-274, Konończuk 

E., Czarne kobiety w narracjach biograficznych, Teksty Drugie, 2, 2015, s. 473-479, Szczodrowska P., 

„Hotentocka Wenus”, czyli historia Saartjie Baartman, https://mkauw.wordpress.com/2021/03/15/hotentocka-
wenus-czyli-historia-saartjie-baartman/ [data dostępu: 28.04.2022]. 
3 Parandowski J., Alchemia słowa, Czytelnik, Warszawa 1956, s. 156-157. 
4 White R., The Women of Brassempouy. A Century of Research and Interpretation, Journal of Archaeolo-

gical Method and Theory, t. 13, nr 4, 2006, s. 263. 
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jedynie do swojej prokreacyjnej roli rodzicielki. Czy odkryte figurki pochodzące 

z paleolitu są zatem początkiem magii słowa tworzącej obrazy, czy raczej powstawały 

razem ze słowem, którego jeszcze w tamtym czasie nigdzie nie utrwalono5? 

Z punktu widzenia przyjętej tu metodologii, którą jest korespondencja sztuk, należy 

zauważyć, że: 

nie wynika ona z analizy konkretnych dzieł, lecz jest apriorycznie przyjętą 

zasadą, u której źródeł leży przeświadczenie o pierwiastku moralnym wyzna-

czającym kształt wizualny oraz myślowy sztuki oraz o przewadze idei nad 

formą będącą jedynie materialnym upostaciowieniem tego, co płynie w niewy-

czerpanych impulsów boskiej inspiracji6. 

Cechami istotnymi idei współgrania sztuk jest przeświadczenie o duchowych źród-

łach sztuki i tożsamości aktu twórczego bez względu na artystyczną dziedzinę. Jest to 

przekonane o ukierunkowanym na przekazanie myśli charakterze sztuki, o konieczności 

odchodzenia od sensualnej powierzchni rzeczy i zjawisk oraz o ponadmaterialnych ce-

chach, jakim sztuka powinna służyć. Stopniowo korespondencja między malarstwem 

a literaturą ze sfery idei i pokrewieństwa tematycznego zaczęła przenikać w sferę 

samych dzieł, tak jakby niewiara w teoretyczno-doktrynalny związek między sztukami 

musiała zostać zastąpiona przez o wiele trwalsze związki strukturalne. 

Artyści sądzili, że kolor i formę można nazwać nie malarskimi, lecz „poetycz-

nymi” na równi z wydarzeniami zachodzącymi między ludźmi, jeżeli poruszały 

czy dały jakąś podnietę, a wiara w panpoetyzm natury, historii lub współ-

czesności łączyła od XIX wieku wielu, skrajnie odmiennych w innych sądach, 

twórców. Porównywano H. Daumiera z H. Balzakiem, G. Flauberta i A. Daudeta 

z impresjonistami7. 

Jedną z propozycji analizy sztuk siostrzanych jest przyjęta przez Alicję Białą nastę-

pująca specyfikacja: opisy (ekfrazy) dzieł malarskich w literaturze, interpretacje dzieł 

malarskich w tekście literackim, inspiracje dzieł literackich obrazem malarskim, wyko-

rzystywanie w utworze malarskim i literackim tożsamych motywów kultury oraz analogie 

widzenia rzeczywistości przez literaturę i malarstwo8. Niniejszy artykuł będzie zatem 

obejmował współgranie rysunków satyrycznych z XIX wieku przedstawiających postać 

Saartjie Baartman, której nadano przydomek Hotentocka Wenus9, z opisami literac-

kimi tej postaci w powieści „Chmurdalia” Joanny Bator. 

 
5 Według badaczy przedmiotu najstarszy znany nam system utrwalania mowy powstał w sumeryjskiej kulturze 

Mezopotamii (około 3200-3000 lat p.n.e.). Było to pismo klinowe, składające się z obrazków czy symboli 
wyrażających słowo lub pojęcie, za pomocą których przekazywano informacje. Biała A., Literatura i malar-

stwo: korespondencja sztuk, PWN, Warszawa 2009, s. 15. 
6 Okoń W., Sztuki siostrzane: malarstwo a literatura w Polsce w drugiej połowie XIX wieku, Wydawnictwo 

Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1992, s. 19. 
7 Tamże, s. 44. 
8 Biała A., dz. cyt., s. 22. 
9 Przydomek ten łączy w sobie holenderską nazwę plemienia, z którego pochodziła Saartjie, z określeniem 

Wenus. Niestety ma on charakter prześmiewczy, ponieważ według Europejczyków Hotentoci byli uosobieniem 
brzydoty i bestialstwa, co w zestawieniu z boginią Wenus, czyli kobietą boską i piękną, dało sarkastyczne 

zabarwienie. Z czasem przyjął się mniej stygmatyzujący przydomek Czarna Wenus. W powieści Bator zamien-

nie są używane nazwy Hotentocka Wenus i Czarna Wenus. W niniejszym opracowaniu również zostanie zasto-

sowana ta formuła. 
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2. Motyw Hotentockiej Wenus 

Historia Saartjie Baartman pojawia się w powieści „Chmurdalia” wraz z opo-

wieścią czarnoskórej Amerykanki Destinee o kobiecie zwanej Wenus. Historia ta ma 

znamiona cudownej bajki opowiadanej dzieciom czy mitu o kobiecie, która pomimo 

swojego afrykańskiego pochodzenia wiodła szczęśliwe życie w Europie: 

Bohaterką tej opowieści była babka Destinee, aktorka z Europy, z Paryża, taka 

piękna, że sobie nie jesteście w stanie wyobrazić, a mówili na nią Wenus. Nie 

wiecie, kto to Wenus? [...] Wenus to bogini z Europy, i po niej nazwali moją 

babkę. Występowała w Londynie, w Paryżu, w Moskwie nawet, bo sam ruski 

król listy, prezenty słał, że odmówić nie mogła, tłumaczyła Destinee. Włosy 

piękne, jakby właśnie wyszła z salonu fryzjerskiego, skóra niby czarna, ale 

jakby biała, gładka i delikatna jak koci brzuch. Cóż Wenus miała za suknie! 

Całe szafy pełne rękawiczek. Na każdy dzień tygodnia inna para i dzięki temu 

dłoni sobie nie zniszczyła. Szkarłatne, w kolorze indygo, żółte jak szafran. [...] 

A dłonie miała Wenus delikatne jak niemowlęca dupka, paznokietki jak u lalki 

wypolerowane na glanc, różowe, czyściutkie, zachwycała się Destinee i kazała 

Sarze pokazać ręce dla porównania. A jak Wenus tańczyła! Stroje do tańca 

najlepsze paryskie krawcowe jej szyły. Występowała na scenie, znała królów, 

Napoleonów różnych osobiście przyjmowała, mówiła Destinee do prawnuczki 

Sary10. 

Jak widać, początek opowieści o Sarze jest budowany na pamięci rodzinnej babci 

o kobiecie pochodzącej z Czarnego Lądu, która podbijała Europę swoim osobliwym 

wdziękiem i występami na scenie jako tancerka. Jest boginią, kobietą piękną i otoczoną 

luksusem. Dba o swoje ciało – włosy, paznokcie i dłonie. Ten obraz kobiety z Afryki 

stworzyła babka Sary prawdopodobnie na potrzeby wychowywania wnuczki, aby dać 

dziewczynie poczucie, że jej korzenie są zbudowane na historiach niezwykłych kobiet, 

które przyjeżdżały do Europy. A przybywały tutaj, aby ukazać swoje piękno, tańczyć 

i stać się częścią społeczności lokalnej. Ale tę opowieść, znając prawdziwe losy Saartjie, 

przenika rozpacz. Kobiety te chciały być traktowane jako boginie i tak jak Europejki 

chodzić do fryzjera, nosić wystawne stroje i spotykać ważnych ludzi, ale naprawdę 

spotkało je poniżenie, ośmieszenie i były wykorzystywane do niecnych celów. 

Kolejna odsłona historii o Wenus nawiązuje do satyrycznego rysunku anonimowego 

autora pt. „Miłość i piękno – Sartjee Hottentocka Venus”, z 1822 roku, który powie-

ściowa Sara znajduje w Biblii prababki Destinee: 

Odbity na niej był wizerunek czarnej kobiety, stojącej bokiem, ale lekko 

zwróconej ku patrzącemu. Dzięki temu jej łono jest zasłonięte, jednak można 

dostrzec dwie nagie piersi, kuliste jak połówki melona. Na szyi i wokół talii 

kobieta obwieszona jest sznurami koralików, z których zrobione są także 

ozdoby nad jej kolanami, na stopach ma dziwne buty przypominające męskie 

mokasyny. Prawą dłoń opiera na długiej żerdzi, szczupłe delikatne ramię 

wyciągnięte jest do przodu jakby w poszukiwaniu równowagi, przez lewy bark 

trzyma przewieszoną materię, a może skórę jakiegoś zwierzęcia, która zlewa 

 
10 Bator J., Chmurdalia, Znak, Kraków 2018, [e-book pdf], www.woblink.pl [data dostępu: 06.12.2019], 

s. 115-117. 
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się z tłem poznaczonym sinymi plamkami pleśni. Część twarzy czarnej kobiety 

przykrywa maska, a może to malunek, trudno stwierdzić jednoznacznie na 

podstawie zatartego obrazka. Jej usta są pełne i niemal okrągłe, jak pulchne, 

miękkie O, tkwi w nich papieros, a może cygaro czy fajka, nie wiadomo, pewny 

jest tylko dym, który unosi się szarą spiralą ku postrzępionej krawędzi kartki. 

Włosy kobieta ma bardzo krótkie, gęsto pokrywają jej czaszkę, ozdabia je 

opaska, a pęk paciorków jak fontanna wytryskuje z czubka jej głowy. Najbar-

dziej rzucającym się w oczy szczegółem wyglądu kobiety są potężne pośladki 

wystające poniżej jej szczupłych pleców i wąskiej talii jak obła mięsista 

półeczka. Siedzi na niej amorek o policzkach, których jaskrawy róż nie uległ 

zniszczeniu, mimo iż prawie nie widać jego oczu i dłoni, i celuje z łuku prosto 

w patrzącego. Nad głową amorka unosi się dymek z napisem, Take care of yo, 

i nie wiadomo, o co dbałość zaleca mały urwis usadowiony na pośladkach 

półnagiej czarnej kobiety, bo dalej rozlała się brunatna plama, jakby zakrzepła 

tam kropla kawy albo krwi. Na dole obrazka zachował się napis, niewyraźny, 

ale wciąż możliwy do odczytania: Love and Beauty. Sartjee the Hottentot 

Wenus11. 

 
Rysunek 1. Autor anonimowy. „Miłość i piękno – Sartjee Hottentocka Venus”, 1822. Muzeum Brytyjskie 

w Londynie, www.britishmuseum.org 

Opis w powieści Joanny Bator bardzo wiernie oddaje rysunek. Pobudza wyobraźnię 

i uwypukla liczne szczegóły. Nie ma charakteru prześmiewczego. Przyjrzenie się jed-

nak wszystkim odniesieniom samego rysunku wywołuje konsternację. Dlaczego autor 

zatytułował go „Miłość i piękno”, dlaczego ostrzega: Uważaj na swoje serce? Czy 

kryje się tu kpina, czy może przewrotna refleksja na temat ludzkiej natury? Biorąc pod 

uwagę czasy, w jakich powstał ten rysunek uznawany za satyryczny, trzeba zauważyć, 

że raczej miał on za zadanie z jednej strony prezentować szczególne cechy budowy 

ciała i ubioru Saartjie Baartman, wskazując na jej egzotyczne pochodzenie, a z drugiej 

 
11 Tamże, s. 119-120. 
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strony ukazywać absurdalność zainteresowania Europejczyków tą właściwie nagą 

kobietą, która nie jest ani piękna, ani godna miłości. 

W powieści „Chmurdalia” historia Baartman jest opowiadana przez Sarę, która 

poszukuje śladów Hotentockiej Wenus w bibliotekach i podczas podróży po Europie, 

a także z udziałem Dominiki, która opowiada ją swojej przyjaciółce Małgosi. Opowieść 

ta zawiera już daty z życia Saartjie, ale jest również wzbogacona o domysły Sary i Domi-

niki. Dopełniają ją obrazy pełne wyobrażeń o kolonialnym życiu i sprzecznościach, 

jakie pojawiały się na drodze Baartman: 

Gdy Sara dorosła, zaczęła szukać innych śladów Wenus, inkrustowała szaloną opo-

wieść babki Destinee faktami z życia Saartjie Baartman. 

Opowiadała Sara, opowiada Dominika, że Saartjie Sarah Baartman urodziła 

się w roku 1789 na południowym wybrzeżu Afryki w plemieniu Khoi-Khoi [...]. 

Kolejna pewna rzecz na temat Saartjie to jej służba u holenderskiego farmera 

nazwiskiem Caesar. [...] Kolejna pewna data to rok 1810, gdy Saartjie zostaje 

sprzedana bratu farmera, Hendrickowi, który ma ziemię w pobliżu. Może sam 

wpadł na ten pomysł, może ktoś mu to podpowiedział, ale wkrótce potem 

postanawia on opuścić Afrykę razem z Saartjie. Lord Caledon wydaje 

awanturnikowi pozwolenie na wywiezienie dziewczyny z Afryki; podobno nie 

wiedział, biedny, w jakim celu Hendrick zabiera młodą Murzynkę do Londynu, 

i było mu potem wstyd. Ale stało się. Na statku, którym płynęła z Kapsztadu 

dwudziestoletnia Saartjie, były prawdopodobnie inne egzotyczne zdobycze 

martwe i żywe, możemy je sobie wyobrazić, szalejący w klatce lew, skóra 

zebry, kły słonia12. 

Jak można zauważyć, literacki obraz Saartjie zostaje przeniesiony z poziomu mitu 

do poziomu prawdziwej historii kobiety z plemienia Khoi-Khoi. Wskazanie dat i kolej-

nych miejsc pobytu Baartman podnosi wiarygodność tego opisu. Z powyższego tekstu 

wyłania się również problematyka kolonialna związana z holenderskim panowaniem 

na terytorium obecnej Prowincji Przylądkowej Wschodniej. Główna bohaterka wpro-

wadza nas w losy ludów afrykańskich, które doświadczyły niebywałego ucisku, niewol-

nictwa i poniżającego traktowania. Wskazuje, że kobiety, tak jak Saartjie, wykorzystywano 

do celów handlowych i wysyłano do Europy, traktując je jak egzotyczne zwierzęta. 

Następnie wkraczamy w życie Baartman w Europie, najpierw w Wielkiej Brytanii, 

głównie w Londynie. Joanna Bator stosuje w tej części opowieści ciekawy zabieg 

literacki, jakim są pytania, dzięki którym czytelnik może sam spróbować w mniej lub 

bardziej dogłębny sposób dopowiedzieć sobie historię Saartjie. W tworzeniu opowieści 

bierze udział przyjaciółka Sary Małgosia: 

Co pomyślała, gdy zobaczyła Wielką Brytanię? Kraj, który nie miał nawet 

nazwy w języku khoi-khoi? Jaki zapach miała dla niej ziemia tak inna od 

wszystkiego, co znała? Czy podczas podróży Hendrick rozmawiał z nią, a jeśli 

tak, to o czym? Obiecywał jej wspaniałe życie w Europie? Traktował ją 

pogardliwie? Z niechęcią? Pożądaniem? Sypiał z nią? Sypiał, mówi Małgosia, 

nie oparłby się, musiał na własne oczy zobaczyć, co ona tam ma, przekonać 

się, jaka jest w dotyku, jak smakuje, a im mniej ją rozumiał, tym bardziej jej 

 
12 Tamże, s. 292-294. 
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nienawidził. Mogli rozmawiać, podpowiada Dominika, bo Saartjie mówiła 

biegle po holendersku, i to kolejny znak, że pewnie była w szkole misyjnej; ale 

mogli też milczeć. Może Hendrick, zadowolony, że udało mu się wywieźć 

Saartjie z Afryki, prawie się do niej nie odzywał, może rozmowę z czarną 

dziewczyną uważał za coś poniżej godności, a wstyd z powodu tego, co zrobił, 

szedł w zawody z zadowoleniem na myśl o przyszłych zyskach. Być może już 

liczył pieniądze, jakie zarobi na Saartjie, i patrzył na jej wypukłe pośladki, 

które wyrastały poniżej kręgosłupa jak wielki mięsisty kwiat. Im bardziej 

otłuszczone były pośladki kobiety Khoi-Khoi, im bardziej wystające, tym 

uważana była za piękniejszą przez współplemieńców13. 

Niedopowiedzenia, które powstają podczas czytania tekstu, prawdopodobnie mają 

pozwolić odbiorcy na stworzenie własnej historii Baartman, która będzie nasycona 

erotyką bądź gorzką refleksją nad losem czarnoskórej kobiety. Czytelnik, szczególnie 

Polak czy inny Europejczyk, może mieć swoją wersję wydarzeń w czasach kolonial-

nych albo postkolonialną wrażliwość zbudowaną na szerokiej refleksji historycznej 

dotyczącej tamtych czasów. Bator chce pozwolić bohaterkom przez zadawanie pytań 

na rozbudzenie wyobrażeń o życiu i losach Afrykanki. Pojawia się tu także próba 

spojrzenia na Czarną Wenus jako przedstawicielkę plemienia, które mogło być dumne 

z tego, że pośladki ich kobiet przypominały wielki mięsisty kwiat, a nie – jak to widzieli 

londyńczycy – zwyrodnienie. Z powyższym tekstem współgra pewnymi motywami 

kolejna akwaforta pod tytułem „Ostatnie źródło bogactwa lub powstrzymanie łowcy 

fortun”, wykonana przez Charlesa Williamsa w 1811 roku. Przedstawia ona księcia 

Clarensa jako Neptuna, który schodzi na ląd i klęka na brzegu, próbując odebrać dwie 

torby z rąk Saartjie, mówiąc: Chcę spróbować z tobą szczęścia. Zostań moją boginią 

i ukaż swoje wdzięki publiczności. Saartjie odpowiada: Nie chcę być zależna od twojego 

szczęścia i chyba nie chodzi o moje wdzięki tylko o moje gwinee. 

 
Rysunek 2. Charles Williams, „Ostatnie źródło bogactwa lub powstrzymanie łowcy fortun”, 1811. Muzeum 

Brytyjskie w Londynie, www.britishmuseum.org 

 
13 Tamże, s. 294. 
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Akwaforta również ukazuje Baartman jako kobietę o wydatnych kształtach, z papie-

rosem w ustach i z opaską na czole, ale jej strój jest stylizowany na modę europejską. 

Podkreśla jej wysoki status, poza tym zdradza jej zamożność. Bogactwo skrywa się 

w dwóch workach trzymanych w rękach, o które zabiega biały klęczący mężczyzna. 

Rysunek, chociaż jest satyrą, dobitnie pokazuje, w jakich celach przybyli cudzoziemcy. 

Ale też można go odczytać jako sugestię, że w pewnym sensie Afryka ma wiele do 

zaoferowania Europie. Saartjie jest tu symbolem lądu i ludzi posiadających warto-

ściowe rzeczy i bogactwo. Poza tym Baartman jest przedstawiona jako kobieta, która 

śmiało wypomina białym mężczyznom ich hipokryzję i chciwość. Uświadamia, że ich 

słowa nie oznaczają uwielbienia i oddania, ale chęć zysku.  

Saartije po przyjeździe do Londynu staje się przedmiotem kolonialnego wyzysku 

i przemocy. Zostaje obiektem pokazywanym w teatrze osobliwości. Głównie budowa 

jej ciała pociągała, fascynowała, a może nawet niektórych przerażała. Jej afrykańska 

uroda niewątpliwie budziła ciekawość, co zostało wykorzystane przez jej rzekomego 

opiekuna. Występy Saartjie stworzyły mu możliwość czerpania zysków. Pokazywał 

Czarną Wenus w klatce: 

Nadmierny tyłek Sary, opowiada dalej Dominika, miał stać się atrakcją stolicy 

ówczesnego świata, pięknego Londynu, ale nie tylko tym szczegółem urody 

Saartjie zamierzano przyciągnąć gawiedź spragnioną egzotyki i dzikości. [...] 

Jakże myśl o tym musiała rozgrzewać londyńczyków w ponure listopadowe 

wieczory. Dzika Afryka, jej dzika cipka, ach, zobaczyć to na własne oczy! Sara 

opowiadała, opowiada Dominika, że po przyjeździe do Londynu Hotentocką 

Wenus pokazywano w klatce; miała być dzika, czarna, miała potrząsać swoimi 

wielkimi pośladkami, które tu nie były piękne i godne pożądania, a jeśli nawet, 

to nie takiego, które wolno byłoby okazywać przez miłość i troskę [...]. Hoten-

tocka Wenus miała odgrywać w tym towarzystwie dziką kobietę, brakujące 

ogniwo między małpą a nami, proszę państwa, oto małpa, która miesiączkuje. 

[...] Wystawiona na pokaz, odarta z człowieczeństwa, a jednak tam zakryta, 

jakby goła cipka była bardziej nieprzyzwoita niż wystawianie w klatce czarnej 

kobiety. Opowiadano o niej żarty, śpiewano piosenki, gawiedź zastanawiała 

się, z czego zrobione są jej pośladki. Mięśnie? Tłuszcz? Kość? Co czuła, 

patrząc na twarze gapiów? Co oni czuli?14 

Gdyby pokusić się o odpowiedź na pytanie, co czuła Saartjie, trzeba by niewątpliwie 

zauważyć, że została pozbawiona godności. Jej ciało i seksualność stały się towarem 

uzasadniającym sprzedaż. Nikt nie kwestionował jej przydatności na lądzie białych 

ludzi. Miała ich bawić i dostarczać rozrywki. Miała kolorowymi strojami rozbudzać 

zaciekawienie Czarnym Lądem i zachęcać do podbojów tego niegościnnego terenu. 

Saartjie była obietnicą przyjemności i zadowolenia i raczej mało kto zastanawiał się nad 

tym, jak ona się czuła w roli narzuconej jej przez mieszkańców zachodniego świata. 

Mniej lub bardziej z własnej woli Baartman trafiła następnie do Paryża. Niestety, 

nadal była przedmiotem wyzysku i przejawiała coraz częściej skłonności do radzenia 

sobie ze swoim stanem przez stosowanie różnych używek. Miały one uśmierzyć jej 

zawód życiem w cywilizowanej Europie. Ponadto w Paryżu stała się obiektem zainte-

 
14 Tamże, s. 295-296. 
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resowania naukowców, ale nie po to, aby wykazać jej wyjątkowość. Wręcz przeciwnie, 

badania te miały na celu odarcie jej z człowieczeństwa i zakwalifikowanie jako pod-

gatunku. 

W tym czasie powstał również satyryczny rysunek pod tytułem „Ciekawi ekstazy 

lub sznurki od butów”, wykonany przez Luisa Francisca Charona. Przedstawia on 

Saartjie jako eksponat, pokazywany żądnym sensacji mieszkańcom Paryża. Jest na nim 

pozbawiona jakichkolwiek symbolicznych przedmiotów, dzięki którym mogłaby 

chociaż w niewielkim stopniu zachować swoją rodzimą tożsamość. Pozostawiono jej 

skromne części ubrania, które miały zasłaniać jej przyrodzenie, a zarazem stwarzać 

oglądającym sposobność do rozbudzania lubieżnych fantazji. Z tej akwaforty przema-

wia smutek i udręczenie, a zarazem rezygnacja z marzeń o scenicznej karierze. 

 
Rysunek 3. Luis Francisco Charon, „Ciekawi ekstazy lub sznurki od butów”, 1815. Muzeum Brytyjskie 

w Londynie, www.britishmuseum.org 

Z powyższym rysunkiem może tworzyć całość kolejna odsłona historii o Saartjie 

w powieści Joanny Bator: 

Z Wielkiej Brytanii popłynęła do Paryża, jak cyrkowe zwierzę odstąpiona 

innemu właścicielowi. Jak ją do tego przekonano? Podobno wtedy już dużo 

piła, alkohol musiał być dla niej odkryciem, bo po nim nie czuła zimna aż tak 

dotkliwie. Rok 1814 w Paryżu, centrum nowoczesnej nauki, Hotentocką Wenus 

zainteresował się profesor Georges Leopold Cuvier, zwany Napoleonem 

nauki, a także inni przedstawiciele naturalizmu i rodzącej się teorii ras. 

Patrzcie! Drodzy koledzy, wytężcie wzrok, oto dowód na poparcie mojej teorii. 

Nadmierne pośladki! Przyjrzyjcie się, podejdźcie bliżej, jeszcze bliżej. 

Zwróćcie uwagę na kąt, równe 90 stopni!15 

Nigdy się nie dowiemy, co było gorsze: występy w teatrze osobliwości, cyrku dla 

zamożnych Francuzów czy przed gronem naukowców. Na pewno sposób, w jaki trak-

towano ją w Europie, nie był tym, czego oczekiwała, opuszczając Czarny Ląd. Jednak 

wtedy mało kto dbał o to, czego może oczekiwać kobieta z plemienia Khoi-Khoi.  
 

15 Tamże, s. 297-298. 
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Bator w swojej opowieści o Hotentockiej Wenus pokusiła się również o własny 

satyryczny wymiar tej historii. Wplotła w nią spotkanie Saartjie z Napoleonem: 

Mały cesarz nie przywykł do sprzeciwu, zwłaszcza teraz był nieco drażliwy, 

gdy zwiał z Elby i ważyły się jego losy. Powtórzył, by rozsunęła nogi, ale 

Wenus nie przestawała się śmiać. Od lat tak się nie śmiała! Nagle rzuciła się 

na niego, a może tylko zrobiła krok do przodu, krok w gniewie, i zamroczona 

alkoholem upadła, przygniatając sobą cesarza. Cesarski nos między piersiami 

Wenus, ciężar jej bioder i pośladków na cesarskim torsie, nie mógł, biedaczek, 

złapać tchu. [...] Wenus złapała go za grdykę zwinną ciemną ręką. Spojrzała 

na niego z góry, jej oczy były żółte, płonął w nich ogień, w jej żyłach płonął 

rum, absynt seledynowy; chcieliście, bym była dzika, proszę bardzo. Poddusiła 

cesarza z wprawą, aż mu oczy wyszły z orbit i przestał się bronić, jeszcze tylko 

nogami w butach skórzanych przebierał, a ona nie przestawała się śmiać. Na 

nic Napoleonka podrygi rozpaczliwe, Wenus ścisnęła udami jego boki, aż 

zaskrzypiało, przecież o to chodziło temu cherlakowi w białych spodniach, co 

wystroił się jak do cyrku, chciał ją zerżnąć, więc skąd nagle to, ach, puść mnie, 

puść, ratunku. Roześmiana szaleńczo Wenus rozpięła pierwszy guzik jego 

spodni. Oczy wytrzeszczył, czoło mu się spociło, sapnął. Tititi, zagulgotała do 

niego, poszła reszta guzików, znalazła, dosiadła, aaaach, jęknął, co za tempo, 

co za gorąc, to jakby znów pod piramidami, ach, czterdzieści wieków patrzy na 

was, to jakby Austerlitz, a nawet lepiej16. 

Nakreślony powyżej obraz Baartman na początku skłania do refleksji, że bohaterka 

czy to w relacji kolonizowany-kolonizator, czy kobieta versus mężczyzna powinna bez 

sprzeciwu podporządkować się woli dominującego, jednak nagle następuje tu odwró-

cenie ról i to Wenus „spojrzała na niego z góry”. To ona nadała ton temu spotkaniu. 

Napoleon zostaje zniewolony i upokorzony przez Saartjie, podporządkowany czarnej 

Afryce. Niestety, ostatecznie to on doświadcza czegoś na wzór zwycięstwa. Udaje mu 

się zaspokoić męską ciekawość spółkowania z tą Inną i odczuć satysfakcję z kolejnego 

podboju. Poza tym autorka zwraca uwagę na to, że Czarna Wenus była pijana, co jest 

powodem kolejnej smutnej refleksji, że nadużywała alkoholu, prawdopodobnie dlatego, 

aby uśmierzyć emocjonalny ból. Śmiech zaś może być przejawem szaleństwa, które 

rozwinęło się u niej po tylu latach upokorzeń i wykorzystywania, prawdopodobnie też 

seksualnego. O ile ośmieszenie Napoleona jest tu oczywiste, o tyle obraz Saartjie jest 

raczej godny ubolewania. Kontynuacją tej historii jest ciąża Wenus. Można zaryzykować 

stwierdzenie, że jest symbolicznym następstwem połączenia ze sobą dwóch światów – 

świata kolonizatorów i kolonizowanych. Ciąża ta pozostawi po sobie bliznę, która do 

dzisiaj przypomina światu o imperialnych dążeniach Europy. A w naszej opowieści 

potomkinią tego romansu jest Afroamerykanka Sara, za pośrednictwem której pojawia 

się w powieści historia Saartjie Baartman. Jest ona w powieści spadkobierczynią zagma-

twanej historii losów czarnoskórych kobiet, które przybywały do Europy i Ameryki od 

XVIII wieku do lat sześćdziesiątych XX wieku17. 

 
16 Tamże, s. 300. 
17 W celach poglądowych podaję również rys biograficzny Sary ‘Saartjie’ Baartman. Według większości 

źródeł urodziła się w 1780 roku, w okolicach rzeki Gamtoos (dzisiaj zwanych Wschodnim Przylądkiem 

w RPA). Przynależała do plemienia Khoikhoi zajmującego się hodowlą bydła. Dorastała na farmie kolonialnej, 
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Przyglądając się zatem korespondencji sztuk – literatury i XIX-wiecznych akwafort – 

podejmujących motyw Hotentockiej Wenus, możemy dostrzec wzajemne przenikanie 

się tematyki losów kobiety pochodzącej z Czarnego Lądu. O ile początek opowieści 

o Saartjie jest literacką fikcją imitującą legendę bądź mit o czarnoskórej kobiecie, która 

przybyła do Europy, aby zostać artystką, o tyle ekfraza to udana próba przeniesienia 

obrazu Hotentockiej Wenus z satyrycznego rysunku na tekst literacki. W dalszej części 

budowana opowieść współgra z akwafortami, które przetrwały do dzisiaj, i uwiarygodnia 

losy Saartjie przedstawione w Chmurdalii. Ciekawym zabiegiem jest też ta część opo-

wieści, która proponuje satyryczne ujęcie życia Baartman. I chociaż ma słodko-gorzki 

posmak, to nawiązuje do atmosfery czasów, w których powstały rysunki i w których 

żyła bohaterka. 

Kobieta, która się nam wyłania z połączenia tych siostrzanych sztuk, jest z jednej 

strony dumna, z drugiej zaś uciśniona. Nadany jej przydomek „Hotentocka Wenus” ma 

jednak charakter prześmiewczy, co uwydatniają satyryczne akwaforty. Wprawdzie 

w opowieści babki Destinee pojawia się próba nadania temu przydomkowi wymiaru 

kobiecego piękna widzianego oczyma czarnoskórych kobiet, to jednak jesteśmy raczej 

wystawieni na próbę konfrontacji naszych subiektywnych odczuć dotyczących kanonów 

kobiecego piękna, a także narażeni na oczekiwaną poprawność co do oceny urody, 

która może być różnorodna. 

Przyglądając się wizerunkowi Baartman na pierwszej i drugiej akwaforcie, możemy 

dostrzec, że była widziana jako osobliwa piękność, mogąca budzić pożądanie czy to ze 

względu na eksponowanie jej nagości, czy uwypuklanie pewnych części ciała, ale nie 

da się również uniknąć refleksji, że bije z niej pewność, siła i duma. Na rysunku z 1822 

roku Saartjie jest wyprostowana, ma podniesioną głowę, a w ręku trzyma kij, który 

raczej przypomina włócznię wojowniczki niż przypadkowo znaleziony patyk. Wszystko 

jest dopełnione strojem, który zdradza afrykańską tożsamość, ale też zauważamy moka-

syny, produkt raczej europejski, co może świadczyć o pierwszych oznakach asymilo-

wania się z nową kulturą. Również akwaforta przedstawiająca zmagania z Neptunem 

ukazuje kobietę silną i zamożną, o której względy zabiega nie kto inny, jak bóg mórz. 

 

gdzie jej rodzice pracowali jako służący niewolnicy. Kiedy miała szesnaście lat, została sprzedana jako nie-

wolnica handlarzowi o imieniu Peter Cezar, który zabrał ją do Cape Town, gdzie została służącą jego brata. 

W tym czasie zaczęto się do niej zwracać Saartjie, co było holenderskim zdrobnieniem imienia Sara. 
29 października 1810 roku Sara podpisała umowę z Williamem Dunlopem, według której miała pracować jako 

pomoc domowa i występować w celach rozrywkowych w Anglii i Irlandii. Miała otrzymywać wynagrodzenie 

i po pięciu latach wrócić do Afryki Południowej. Następnie została zabrana do Londynu, gdzie pokazywano 

ją w teatrze osobliwości na Piccadilly. Sara stała się obiektem fascynacji ze względu na duże pośladki i kolor 
skóry. Anglicy płacili za obejrzenie jej półnagiego ciała zamkniętego w klatce. Po czterech latach spędzonych 

w Londynie została przewieziona do Francji, a Henryk Cezar sprzedał ją mężczyźnie o nazwisku Reaux. Od 

tej pory Sara była wystawiana w Paryżu niczym zwierzę cyrkowe, ubrana w przepaskę na biodrach. To wów-

czas nadano jej przydomek Hotentocka Venus. Od marca 1815 roku Sarę poddawano badaniom naukowym. 
Pod okiem George’a Cuviera przedstawiciele anatomii, zoologii i fizjologii prowadzili obserwacje jej ciała. 

Została uznana za przykład gatunku łączącego zwierzęta z ludźmi. Sara Baartman zmarła w 1816 roku w wieku 

26 lat, przypuszczalnie na alkoholizm, ospę lub zapalenie płuc. Po dokonaniu sekcji zwłok przez Cuviera 

wykonano gipsowy odlew jej ciała, a mózg i genitalia umieszczono w słoikach. Sara jako eksponat była 
wystawiana w Muzeum Człowieka w Paryżu do 1974 roku. W 1981 roku paleontolog Stephen Jay Gould 

opisał jej historię w książce „The Mismeasure of Man”. Ciało Baartman sprowadzono ostatecznie do Afryki 

Południowej, gdzie została pochowana w marcu 2002 roku. Por. Saartjie Bartman, [w:] https://www.sahistory. 

org.za/people/sara-saartjie-baartman [data dostępu: 19.12.2019]. 
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Czy zatem satyrycy, którzy malowali te rysunki, nie dążyli do tego, aby ukazać 

wątpliwą dominację kolonizatorów i niskie pobudki tłumów odwiedzających ludzkie 

zoo, gdzie pokazywano Hotentocką Wenus jako atrakcję? Na ile Europejczycy bali się 

inności Saartjie, a na ile ją podziwiali, pozostanie tu raczej niedopowiedziane. Śledząc 

historię Baartman przedstawioną przez Joannę Bator, możemy zaryzykować stwier-

dzenie, że w pierwszych latach na obczyźnie kobieta z plemienia Khoi-Khoi próbowała 

myśleć o sobie jako o artystce, a rola dzikiej kobiety było tylko grą. Kiedy trafiła do 

Francji i stała się obiektem naukowych badań, jej żywiołowa kobiecość została na 

rysunku zastąpiona obrazem kobiety umęczonej, przegranej, upojonej alkoholem. Osta-

tecznie stała się zoologicznym eksponatem.  

3. Podsumowanie 

Artykuł ten miał pokazać motyw kobiety w ramach korespondencji sztuk siostrza-

nych i oczywiście nie wyczerpuje wszystkich możliwych obszarów interpretacyjnych. 

Można tu przywołać dyskurs postkolonialny czy feministyczny. To, co niewątpliwie 

rzuca się w oczy podczas prezentacji tematu, to opresyjny charakter kultury europejskiej 

wobec kobiet pochodzących z terenów Afryki. Saartjie jest bezsprzecznie poddawana 

różnym formom przemocy nie tylko fizycznej, ale i emocjonalnej. Jej życie zostało 

naznaczone traumą, która do dziś powraca w historiach opowiadanych przez pisarzy, 

malarzy czy scenarzystów. Prowadzone są między innymi badania nad „zranioną 

pamięcią”18 i doświadczeniem traumatyzującym w regionach naznaczonych kolonia-

lizmem19, w świetle których można również prowadzić analizę motywu Czarnej Wenus. 

Historia Saartjie przedstawiona w Chmurdalii pokazuje, że problem ten jest wciąż 

obecny i nadal budzi wiele emocji. Powieść Joanny Bator można więc dołączyć do 

próby rozliczenia się z trudną historią kolonizacji Afryki, a także poszerza ona naszą 

wrażliwość na doświadczenia kobiet, które żyły w XIX wieku. 

Należy jeszcze wspomnieć, że w 2010 roku powstał również film pod tytułem 

„Czarna Wenus” w reżyserii Abdellatifa Kechiche’a. Odtwórczynią głównej roli była 

Yahima Torres. Film otrzymał Nagrodę Równych Szans na festiwalu w Wenecji. 

W dużej mierze przedstawia on ogrom prymitywizmu XIX-wiecznego niewyeduko-

wanego i wielonarodowego społeczeństwa w Anglii i we Francji. Baartman zakuta 

w żelazny łańcuch zabawia zdemoralizowaną publiczność Londynu, a w Paryżu śmie-

tankę towarzyską poszukującą pikantnych atrakcji. Saartjie jest pokazana jako kobieta 

upokorzona, pozbawiona godności i wykorzystana do naukowych spekulacji nad pocho-

dzeniem ras. Jej rzekoma artystyczna kariera kończy się w domu publicznym i chorobą 

weneryczną przynoszącą śmierć. 

Podsumowując powyższe rozważania, należy zauważyć, że pod wpływem filmu, 

telewizji, internetu „sztuki siostrzane” ulegają degradacji. Bywanie w bibliotekach, czy-

tanie książek czy odwiedzanie galerii malarstwa staje się coraz rzadszą czynnością. 

 
18 Zob. Ricoeur P., Pamięć, historia, zapomnienie, tłum. Margański J., Universitas, Kraków 2007. 
19 Zob. Łysak T. (red.), Antologia studiów nad traumą, Universitas, Kraków 2015, Díaz-Szmidt R., Zraniona 

pamięć i historyczna trauma w literaturze Gwinei Równikowej. Twórczość Donata Ndongo Bidyogi, Afryka, 

50, 2019, s. 83-100, Stachura N., Przestrzeń intertekstualna i geohistoryczna w powieściach André P. Brinka, 

Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2016. 
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„Obraz literacki” zastępujemy „obrazem filmowym”, zaś „obraz malarski” zostaje zdomi-

nowany przez zdjęcia. Dlatego tak ważne jest, aby współcześni pisarze nie zapominali 

o siostrzanej sztuce, jaką jest malarstwo, i sztukach pochodnych. O tym, że warto 

dokonywać korespondencji sztuk i w ten sposób przywracać do obiegu różne wizerunki 

kobiet i ich różnorodne oblicza, świadczy chociażby powieściopisarstwo Joanny Bator 

i motyw Hotentockiej Wenus na akwafortach z XIX wieku. 
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Rysunek 3. Charon Luis Francisco, Les Curieux en extase, ou les cordons de souliers (Ciekawi 

ekstazy lub sznurki od butów), Muzeum Brytyjskie w Londynie, 1815, www.britishmuseum.org 

[data dostępu: 01.05.2022]. 

Motyw Hotentockiej Wenus w powieści Joanny Bator „Chmurdalia”  

i na XIX-wiecznych akwafortach 

Streszczenie 

Inspiracją do podjęcia badań nad motywem kobiety w literaturze i sztuce jest powieść „Chmurdalia” Joanny 

Bator, w której znajdujemy dość osobliwy dla rodzimej literatury motyw czarnoskórej kobiety. Przeszła 

ona do historii pod przydomkiem Hotentocka Wenus. W artykule tym zostanie podjęta próba przeanalizo-
wania korespondencji literatury ze sztuką, poprzez konfrontację opowiedzianej w powieści historii Saartjie 

Baartman z trzema XIX-wiecznymi rysunkami satyrycznymi. Zaproponowana tu metodologia będzie obej-

mowała korespondencję sztuk w oparciu o następującą specyfikację: opis dzieła malarskiego w literaturze, 

interpretację dzieł malarskich w tekście literackim, inspirację dzieł literackich obrazem malarskim, wyko-
rzystywanie w utworze malarskim i literackim tożsamych motywów kultury oraz analogię widzenia rzeczy-

wistości przez literaturę i malarstwo. Dzięki zestawieniu tych sztuk siostrzanych, poznajemy niezwykłą osobę, 

która przypomina nam o trudnej przeszłości kobiet przybywających z Afryki do Europy, w czasach kolo-

nizacji Czarnego Lądu.  
Słowa kluczowe: Hotentocka Wenus, Saartjie Baartman, korespondencja sztuk, akwaforta, rysunek satyryczny 
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Piotr Kułak1 

Sprzedawać rozkosz zwykła rzecz dla rozpustnicy. 

Wizerunek prostytutki w polskiej prasie satyrycznej 

XX-lecia międzywojennego na wybranych przykładach2 

1. Wstęp. Definicje i metody 

Celem artykułu jest zaprezentowanie i omówienie wizerunku prostytutki w polskiej 

prasie satyryczno-humorystycznej XX-lecia międzywojennego na podstawie wybranych 

rysunków satyrycznych. Temat prostytucji w tego typu pismach był chętnie podejmo-

wany i komentowany przez współpracujących z nimi karykaturzystów3. Fakt ten nie 

powinien zaskakiwać, ponieważ rysunek satyryczny, jako sztuka wybitnie zaangażo-

wana społecznie, jest specyficzną formą publicystki, rodzajem rysunkowego komentarza 

do najbardziej aktualnych wydarzeń z życia politycznego, społecznego i obyczajowego. 

Za tego typu wydarzenia z całą pewnością można uznać toczące się w dwudziestoleciu 

dyskusje wokół problemu prostytucji. Źródła rysunków poddanych analizie stanowiły 

dwa czasopisma, lwowski „Szczutek” (1918-1926) oraz „Cyrulik Warszawski” (1926-

1934). Warto podkreślić, że chociaż lata 20. i 30. XX w. były w Polsce czasem znacznego 

rozwoju czasopiśmiennictwa satyryczno-humorystycznego, to jedynie nieliczne tytuły 

potrafiły przetrwać na rynku wydawniczym co najmniej kilka lat. Należały do nich 

między innymi wspomniane tygodniki, które stanowią przykład najbardziej popularnych 

i opiniotwórczych pism osiągających jedne z największych nakładów4. O wyborze 

 
1 piotrkulak01@gmail.com, Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego.  
2 Niniejszy artykuł jest zmienioną i skróconą wersją jednego z rozdziałów mojej pracy doktorskiej pt. 

„Wizerunek kobiet w polskich rysunkach satyrycznych dwudziestolecia międzywojennego”, obronionej na 

Wydziale Kultury i Nauk o Sztuce Uniwersytetu Warszawskiego. Cytat pochodzi z piosenki „La garconne” 

śpiewanej w Qui pro Quo przez Hankę Ordonównę w 1925 roku. Autor słów nie jest znany. 
3 W obu tytułach, tak zresztą jak w przypadku zdecydowanej większości pism satyryczno-humorystycznych 

lat 20. i 30., dominowały rysunki o charakterze politycznym. Z przeprowadzonej analizy statystycznej wynika, że 

zagadnienia poświęcone życiu kobiet, stanowiły z reguły mniej niż 10% publikowanych w prasie satyrycznej 

rysunków. Więcej na temat metod stosowanych w prasoznawstwie zob.: Krasicki I., Kierunki badań nad 
prasą, Zeszyty Prasoznawcze, 1-2, 1961, s. 117-127; Kafel M., Prasoznawstwo. Wstęp do problematyki, 

PWN, Warszawa 1969; Kafel M., Problem metod w prasoznawstwie, s. 3-9, [w:] Metody i techniki badawcze 

w prasoznawstwie, Kafel M. (red.), Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1969; Siwek H., Dobór 

próby do ilościowej analizy zawartości prasy, Zeszyty Prasoznawcze, 3, 1970, s. 15-26; Tetelowska I., Szkice 
prasoznawcze, Ośrodek Badań Prasoznawczych, Kraków 1972; Pisarek W., Analiza zawartości prasy, 

Ośrodek Badań Prasoznawczych, Kraków 1983.  
4 W Polsce przez pewien czas po odzyskaniu niepodległości panowały dogodne warunki dla rozwoju prasy. 

Przyczyną takiego stanu rzeczy mogła być początkowo dosyć liberalna polityka prasowa władz oraz likwi-
dacja cenzury zaborców. Ponowne zaostrzenie kryteriów cenzury nastąpiło po 1926 roku. Nie wpłynęło to 

jednak znacząco na liczbę publikowanych czasopism satyrycznych, których każdego roku ukazywało się nie 

mniej niż 20-25 tytułów. Warto wspomnieć tutaj także o innych ważnych i popularnych w międzywojniu 

czasopismach, takich jak „Mucha”, „Wróble na Dachu” oraz „Szpilki”, które przez względnie długi czas 
przetrwały na rynku wydawniczym lat 20. i 30. Dodam, że warszawska „Mucha” ukazywała się przez całe 

dwudziestolecie międzywojenne. Na temat prasy satyrycznej w dwudziestoleciu międzywojennym, zob.: 

Paczkowski A., Prasa polska 1918-1939, PWN, Warszawa 1980; Bergman O., „Prawdziwa cnota krytyki się 

nie boi”. Karykatura w czasopismach satyrycznych Drugiej Rzeczypospolitej, DiG, Warszawa 2012; 
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„Szczutka” i „Cyrulika Warszawskiego” zdecydował także fakt, że oba tytuły publiko-

wały rysunki reprezentujące dość wysoki poziom artystyczny.  

Warto już na wstępie zaznaczyć, że w niniejszym artykule terminy karykatura i ry-

sunek satyryczny stosowane będą wymiennie. Pojęcie karykatura (wł. caricare, co 

znaczy dosłownie: ładować, przesadzać, przeciążać, szarżować) odnosi się bowiem nie 

tylko do przedstawień portretowych, w których uwydatnione zostały pewne specyficzne 

cechy modela. Określenie to stosowane jest także do innych form rysunków posługu-

jących się przesadą w sposobach przedstawiania. Jeżeli rysunek ukazuje osobę lub 

grupę osób ze świata polityki, w jakiejś sytuacji lub podczas jakiegoś działania, wtedy 

mamy do czynienia z karykaturą polityczną. Prócz karykatur portretowych i politycznych, 

wyróżnia się także karykatury obyczajowe i społeczne, stawiające punkt ciężkości na 

przedstawienie odmiennych niż polityczne zagadnień z życia obyczajowego i społecz-

nego. Wśród większości dotychczasowych badaczy zajmujących się historią i rozwojem 

omawianej dziedziny sztuki, wszelkiego rodzaju karykatury (poza portretową) określane 

są również jako rysunki satyryczne5. Jest to bez wątpienia pojęcie szersze, w którym 

zawierają się wspomniane typy rysunków. Warto podkreślić, że satyra w przeciwień-

stwie do karykatury nie odnosi się wyłącznie do dzieł ikonograficznych. Według 

„Uniwersalnego słownika języka polskiego”, satyra to:  

utwór literacki ośmieszający i piętnujący wady ludzkie, sposoby postępowania, 

poglądy, obyczajowość, stosunki społeczne i polityczne, jak również: ośmie-

szający, krytykujący, piętnujący sposób przedstawiania czegoś lub kogoś6.  

Sformułowany w tytule artykułu temat wymusza niejako odpowiednie podejście 

badawcze do zgromadzonego materiału ilustracyjnego. W niniejszym tekście karykatury 

nie będą traktowane jedynie jako dzieła sztuki, będące przejawem artystycznych wy-

borów artystów i posługujące się własnym językiem plastycznym, lecz również jako 

źródła historyczne, ślady przeszłości. Karykatury dają bowiem możliwość wglądu 

w przemiany obyczajowe zachodzące w międzywojennym społeczeństwie. Mają one 

ogromne znaczenie także jako świadectwa pewnych ulotnych zjawisk, takich jak cho-

ciażby obowiązujące w danym czasie kanony piękna, czy sposoby spędzania wolnego 

czasu. Można je więc określić za Peterem Burkem, jako istotną odmianę świadectwa 

historycznego, stanowiącą zapis aktu bycia naocznym świadkiem7. Zarysowane powyżej 

podejście do karykatury wpłynęło na wybór odpowiednich metod badawczych. Szcze-

gólnie pomocna w ustaleniu kontekstu rysunków okazała się krytyczna analiza opracowań 

i tekstów źródłowych poświęconych zjawisku prostytucji. Do analizy samych kompo-

zycji rysunkowych konieczne stało się wykorzystanie prymarnych metod historii sztuki. 

O ile analiza ikonograficzna i ikonologiczna nie dostarczały większych problemów 

metodologicznych, o tyle analiza stylistyczno-formalna nie była w pełni możliwa do 

przeprowadzenia z powodu braku oryginałów rysunków. Specyfika badanego materiału 

 
Laskowska E., Warszawskie czasopisma satyryczno-humorystyczne w dwudziestoleciu międzywojennym, Ad 

Rem, 2, 2017, s. 7-14. 
5 Por. m.in.: Husarski W., Karykatura w Polsce, Gebethner i Wolff, Warszawa 1926; Witz I., Zaruba J., 50 lat 

karykatury polskiej: 1900-1950, Arkady, Warszawa 1961; Górska H., Lipiński E., Z dziejów karykatury 
polskiej, Wiedza powszechna, Warszawa 1977; Bergmann O., dz. cyt., s. 22-24. 
6 Uniwersalny słownik języka polskiego, Dubisz S. (oprac.), PWN, Warszawa 2003, t. 3, s. 1149. 
7 Burke P., Naoczność. Materiały wizualne jako świadectwa historyczne, Hunia J. (tłum.), Wyd. UJ, Kraków 

2012, s. 32. 
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zaczerpniętego z prasy, nie pozwalała w pełni skupić się na artystycznej stronie dzieł. 

To właśnie z tego powodu w niniejszym artykule punkt ciężkości został przeniesiony 

z tradycyjnej analizy formalno-stylistyczej na strategie wizualne karykatury, które 

w sposób bezpośredni wiążą się z zainteresowaniami historii sztuki8. Pod pojęciem 

strategii wizualnych znajdują się rozwiązania formalne stosowane przez rysowników, 

do których należy zaliczyć: wyolbrzymienie, deformację, operowanie kontrastami 

w obrębie kompozycji oraz stosowanie całego spektrum antyestetycznych rozwiązań. 

Poza tym „wewnętrznym” podejściem do rysunku, jako dziedziny sztuki, w artykule 

znalazło także zastosowanie spojrzenie „zewnętrzne” na sztukę, otwierające przedsta-

wienia obrazowe na pozaartystyczne konteksty9. Wśród nich należy wymienić między 

innymi: warunki jego powstania, sposób funkcjonowania w szerokim odbiorze spo-

łecznym, powiązania z różnymi ideologiami i dominującym w danym środowisku świato-

poglądem. Podejście „zewnętrzne” pozwala na skorzystanie z metod stosowanych poza 

historią sztuki, takich jak chociażby: hermeneutyka przekazów wizualnych, która kon-

centruje się na intencjach i motywach twórców, a także na ukazywanych na obrazach 

zachowaniach postaci10; analiza społecznego funkcjonowania przekazów wizualnych, 

koncentrująca się na badaniu funkcjonowania obiektów wizualnych w poszczególnych 

kontekstach kulturowych, a także na społecznych skutkach oddziaływań tychże obiektów. 

Wymienione strategie można śmiało zaliczyć do metod tak zwanej historii wizualnej 

zorientowanej multidyscyplinarnie subdyscypliny badawczej zajmującej się analizą 

przedstawień (audio)wizualnych w kontekście historycznym11. 
 

8 Por. Bornemann B., Teorie der Karikatur, s. 8-9, [w:] Karikaturen-Karikaturen?, Baumann F.A. (red.), 

Benteli, Bern 1972. 
9 Rozróżnienie to zaproponował po raz piewszy W.E. Kleinbauer, zob. Kleinbauer W.E., Modern Per-

spectives in Western Art History: an Antology of Twentieth-Century Writings on the Visual Arts, University of 

Toronto Press, Toronto-Buffalo-London 1989. W Polsce spopularyzował je M. Bryl, zob. Bryl M., Suwerenność 

dyscypliny: polemiczna historia sztuki od 1970 roku, Wyd. UAM, Poznań 2008. Warto tutaj przypomnieć 
książkę Normana Brysona, w której zaproponował on uwzględnianie w badaniach historyków sztuki pomi-

janych do tej pory lub marginalizowanych pozaartystycznych kontekstów dzieł sztuki m.in. społeczno-kultu-

rowych, ideologicznych i politycznych, zob. Bryson N., Vision and Paiting: The Logic of the Gaze, Yale 

University Press, New Haven-London 1983. W Polsce poglądy Brysona przybliżone zostały w książce 
Stanisława Czekalskiego, zob. Czekalski S., Intertekstualność i malarstwo. Problem badań nad związkami 

międzyobrazowymi, Wyd. UAM, Poznań 2006, s. 198-222 i in.; Otwarcie na pozaartystyczne konteksty 

postulują badacze związani z tak zwanym nurtem „studiów wizualnych”, por. m.in.: Meaning in the Visual 

Arts: Essays in Honor of Erwin Panowsky’s 100th Birthday, Lavin I. (ed.), Princenton University Press, 
Princenton 1995; Elkins J., The Domain of Images, Cornell University Press, New York 1999; Mirzoeff N., 

An Introduction to Visual Culture, Routledge, London-New York 1999; Mitchell W.J.T., Pokazując widzenie: 

krytyka kultury wizualnej, Bryl M. (tłum.), s. 817-837, [w:] Perspektywy współczesnej historii sztuki. 

Antologia przekładów „Artium Quaestiones”, Bryl M., Juszkiewicz P., Piotrowski P., Suchocki W. (red.), 
Wyd. UAM, Poznań 2009. 
10 Zob. Bätschmann O., Historia sztuki na przejściu od ikonologii do hermeneutyki, Labuda A.S. (tłum.), 

s. 69-85, [w:] Perspektywy współczesnej historii sztuki. Antologia przekładów „Artium Quaestiones”, Bryl M., 

Juszkiewicz P., Piotrowski P., Suchocki W. (red.), Wyd. UAM, Poznań 2009. W przypadku hermeneutyki 
można zastosować dwoiste podejście do badanych przedmiotów: hermeneutyka historyczna zakłada interpretację 

intencji autora przekazu wizualnego, zachowań przedstawianych postaci, a w konsekwencji odkrycie zna-

czenia danego dzieła wizualnego, uwzględniając kontekst historyczny; natomiast adaptacyjna hermeneutyka 

obrazu zakłada, że znaczenie przekazu wizualnego nie jest jego nieodłącznym elementem, tym samym nie 
jest ono przez badacza odkrywane, ale wytwarzane w procesie interpretacji przy uwzględnieniu kontekstu 

kulturowego osoby interpretującej, zob. Witek P., Metodologiczne problemy historii wizualnej, Res Historica, 

37, 2014, s. 171-172. 
11 Skotarczak D., Historia wizualna, Wyd. UAM, Poznań 2013, s. 188.  
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Tekst składa się z dwóch zasadniczych części. W pierwszej, w sposób syntetyczny, 

przedstawiono dominujący w dyskursie dwudziestolecia sposób podejścia do prostytucji 

oraz wskazano na najczęściej pojawiające się w tekstach lekarzy i działaczy społecz-

nych przyczyny popychające kobiety w kierunku nierządu. W drugiej części dokonano 

analizy wybranych rysunków i omówiono je w kontekście toczących się w latach 20. 

i 30. dyskusji prasowych na temat zjawiska prostytucji. W artykule podkreślono także 

wpływ strategii wizualnych karykatury na ostateczny sposób odczytania znaczenia 

zawartego w rysunku.  

2. Podejście do prostytucji w latach 20. i 30. XX wieku 

Problem prostytucji w Polsce międzywojennej nie tylko nie był zjawiskiem margi-

nalnym, lecz także nasilającym się. Badacze zajmujący się tym tematem jednoznacznie 

stwierdzają, że prostytucja szerzyła się głównie wśród społeczności miejskiej12. To 

w miastach mieszkała największa liczba kobiet trudniących się nierządem. Oficjalne 

dane urzędowe mówiły o prawie 5 tysiącach prostytuujących się kobiet w latach 20.  

i o ponad 27 tysiącach w latach 30. Liczby te, jak twierdzą badacze, były zdecydowanie 

zaniżone, tym bardziej gdy weźmie się pod uwagę, że obejmowały one zarówno pro-

stytutki zawodowe, jak i kobiety dorabiające w ten sposób13. Wśród kobiet trudniących 

się nierządem, jak wynika z badań Mateusza Rodaka, najczęściej można było spotkać 

kobiety wykonujące niskopłatne zawody, na przykład służące, praczki, robotnice, 

handlarki uliczne i tancerki.  

Przyczyny natury społeczno-ekonomicznej, takie jak bieda, głód, alkoholizm, wycho-

wanie w patologicznych rodzinach, złe warunki mieszkaniowe, a także chęć szybkiego 

wzbogacenia się, w dwudziestoleciu nie były uznawane za jedyne powody, popy-

chające kobiety w stronę prostytucji. Wśród lekarzy i społeczników, zabierających 

w tym czasie głos w dyskusji na temat prostytucji, pokutowały teorie wiążące wygląd 

zewnętrzny z kondycją psychiczną jednostek oraz ich charakterem i wykonywanym 

zawodem. Autorami tych dziewiętnastowiecznych teorii, zwanych antropometrycznymi, 

byli włoski psychiatra Cesare Lombroso oraz Rosjanka Pauline Tarnowsky. 

Lombroso, w swym najważniejszym dziele poświęconym prostytucji „Kobieta jako 

zbrodniarka i prostytutka”14, dokonał za Tarnowsky podziału prostytutek na te „urodzone” 

i te z „przypadku”. W swym dziele przedstawił szereg cech antropologicznych i antro-

pometrycznych, którymi miały charakteryzować się tak zwane „urodzone prostytutki”. 

Zaliczył do nich na przykład asymetryczne rysy twarzy, dużą silną szczękę, krzywy 

nos, małą pojemność czaszki, bujne owłosienie oraz ostre spojrzenie. Poza charakte-

rystycznym wyglądem zewnętrznym, wskazał także szereg cech charakteru, jakimi 

odznaczały się tego typu kobiety. Według niego miały one być mściwe i zawistne, 

pozbawione uczuć, chciwe, złośliwe i bezmyślne. Co więcej, miała je charakteryzować 

„niemoc moralna”, a także częste spożywanie napojów alkoholowych. Zaproponowany 

przez włoskiego psychiatrę podział na prostytutki „urodzone” i „z wyboru” – o czym 
 

12 Por. m.in.: Dufrat J., W trosce o zdrowie moralne społeczeństwa – organizacje kobiece wobec prostytucji 

w dwudziestoleciu międzywojennym, s. 295-310, [w:] Kobieta i rewolucja obyczajowa. Społeczno-kulturowe 

aspekty seksualności. Wiek XIX i XX, Żarnowska A., Szwarc A. (red.), DiG, Warszawa 2006; Rodak M., 
Margines społeczny, s. 281-322, [w:] Metamorfozy społeczne. Społeczeństwo międzywojenne: nowe spojrzenia, 

Żarnowski J., Mędrzecki W. (red.), Instytut Historii PAN, Warszawa 2015.  
13 Zob. Rodak M., dz. cyt., s. 305. 
14 Lombroso C., Kobieta jako zbrodniarka i prostytutka, przekł. Szenhak J., Cohn H., Warszawa 1895. 
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pisała Sylwia Kuźma-Markowska – był punktem wyjścia dla wielu polskich prac 

o charakterze naukowym powstających w dwudziestoleciu międzywojennym15. W bar-

dziej lub mniej bezpośredni sposób do teorii Lambroso odwoływali się tacy badacze 

zjawiska prostytucji, jak: Edward Rosset, Józef Macko, Franciszek Walter oraz Maria 

Grzywo-Dąbrowska16. Większość z wymienionych autorów przynajmniej w jakiejś 

części zgadzała się z Lombroso, stosując do opisu prostytutek takie przymiotniki, jak: 

„(umysłowo)-anormalne”, „niedorozwinięte intelektualnie”, „psychicznie nienormalne”, 

„psychopatyczne”, czy też aplikując do opisu epitety eugeniczne, na przykład „mniej 

wartościowe”.  

Sytuacja w postrzeganiu prostytucji i jej źródeł w polskim dyskursie naukowym 

zaczęła zmieniać się stopniowo w drugiej połowie lat 30. pod wpływem badań, jakie 

przeprowadziła w środowisku warszawskich prostytutek Irena Surmacka. Wnioski 

z przeprowadzonej przez nią ankiety pozwoliły jej stwierdzić, że wśród kobiet trudnią-

cych się nierządem w Warszawie nie może być mowy o „urodzonych” prostytutkach, 

gdyż większość z nich podejmowała tego typu formę zarobku w efekcie wielu czynni-

ków, jakimi były uwarunkowania rodzinne, gospodarcze, a także społeczne. Powyższe 

stwierdzenie Surmackiej było tożsame z tym, co głosiły już wcześniej przedstawicielki 

organizacji kobiecych upatrujące źródeł prostytucji głównie w przyczynach natury 

społecznej i ekonomicznej17.  

 Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, ustawodawcy postanowili zająć się 

problemem prostytucji i ująć ją w ramy prawa. Stało się to bezpośrednią przyczyną 

wzrostu zainteresowania społeczeństwa tym drażliwym tematem. Dnia 6 września 

1922 roku weszło w życie Rozporządzenie Ministra Zdrowia Publicznego wydane 

w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych o nadzorze nad nierządem18. Doku-

ment ten wprowadzał w państwie polskim tak zwany system neoreglamentacyjny19. 

Zgodnie z rozporządzeniem zlikwidowane miały zostać domy publiczne, zaś nadzór 

nad legalną prostytucją miały sprawować specjalne komisje sanitarno-obyczajowe20. Od 

tego czasu, każda zawodowa prostytutka była poddawana badaniom i miała założoną 

książeczkę. Takie rozwiązanie problemu prowadziło do legalizacji nierządu oraz – co 
 

15 Kuźma-Markowska S., Wiele twarzy „nierządu”. Prostytucja w międzywojennym Wilnie, s. 299, [w:] 

Metamorfozy społeczne. Margines społeczny Drugiej Rzeczypospolitej, Rodak M. (red.), Instytut Historii 

PAN, Warszawa 2013. 
16 Por. m.in.: Grzywo-Dąbrowska M., Psychologia prostytutki, Polskie Lekarskie Towarzystwo Wydawnicze, 
Warszawa 1928; Zalewski W., Prostytucja powojenna w Warszawie, Stowarzyszenie Pracowników 

Księgarskich, Warszawa 1927; Chodźko W., Prostytucja i choroby weneryczne jako zjawiska społeczne, s. n., 

Warszawa 1939; Macko J., Prostytucja, Polski Komitet Walki z Handlem Kobietami i Dziećmi, Warszawa 

1927; Tenże, Nierząd jako choroba społeczna, Polski Komitet Walki z Handlem Kobietami i Dziećmi, 
Warszawa 1938. 
17 Por. Surmacka I., Charakterystyka prostytutek warszawskich w świetle ankiety, Zagadnienia Rasy, 3, 4, 

1936 i 1, 2 1937; Surmacka I., Czynniki prostytucji oraz charakterystyka prostytutek. Ankieta zebrana wśród 

prostytutek warszawskich, s. n., Warszawa 1939. Więcej na ten temat zob. Kuźma-Markowska S., dz. cyt., 
s. 298. Najważniejszą pracą Tarnowsky z zakresu prostytucji była książka: Tarnowsky P., Étude anthropo-

métrique sur les prostituées et les voleuses, Palace de l’École-de Médecine, Paris 1889. 
18 Rozporządzenie Ministra Zdrowia Publicznego wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Wew-

nętrznych z dnia 6 września 1922 r. o nadzorze nad nierządem (Dz.U. 1922, nr 78, poz. 715); zob. Grata P., 
Walka z nierządem w polityce państwa polskiego w latach 1918-1939, [w:] Metamorfozy społeczne. Margines 

społeczny Drugiej Rzeczypospolitej, Rodak M. (red.), Instytut Historii PAN, Warszawa 2013, s. 257. 
19 Zob. Dufrat J., dz. cyt., s. 299. 
20 Zob. Grata P., dz. cyt., s. 256. 
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podkreśliła Sylwia Kuźma-Markowska – definiowało prostytucję przede wszystkim 

jako problem sanitarny21.  

Wspomniana regulacja prawna prowadząca do legalizacji nierządu ze strony władz 

państwowych, wpłynęła na wzrost zainteresowania problemem prostytucji, zwłaszcza 

wśród działaczek organizacji kobiecych. Wprowadzenie systemu neoreglamentacyjnego 

stało się iskrą zapalną i wywołało liczne reakcje środowisk kobiecych, domagających 

się całkowitego zakazu prostytucji. Działaczki i publicystki na łamach takich pism, jak 

„Kobieta Współczesna” i „Praca Obywatelska” podkreślały, że pomimo tego, iż system 

neoreglamentacyjny był zdecydowanie bardziej liberalny od obowiązującego przed 

wojną systemu reglamentacyjnego, to w zasadzie w dalszym ciągu przyzwalał jedynie 

na kontrolowanie prostytutek, a nie ich klientów22. Według organizacji kobiecych takie 

rozwiązania prawne w jednoznaczny sposób wskazywały na męską dominację oraz 

patriarchalne podejście do kobiet i kwestii nierządu. Podejście to przyzwalało na pro-

stytucję, zaś kobiety świadczące takie usługi sprowadzało do roli „towaru” podlegającego 

kontroli23. Publicystki angażujące się w ten ważny społecznie problem wielokrotnie 

krytykowały przyjęte rozwiązania prawne, ich zdaniem podtrzymujące i utrwalające 

podwójne standardy moralne. Podkreślała to między innymi Irena Krzywicka: Kultura 

męska potrafiła przezornie napiętnować prostytutkę, ale nie dostrzegała skazy na 

sumieniu wychodzącego od niej pana24. W licznych dyskusjach i wystąpieniach kryty-

kowano także propozycję zwalczania ewentualnych chorób wenerycznych tylko jedno-

stronnie, poddając obowiązkowym badaniom wyłącznie kobiety25. Według rozporzą-

dzenia, jedynie zarejestrowane i poddające się kontroli lekarskiej dwa razy w tygodniu 

prostytutki mogły świadczyć swe usługi . Tego typu wymagań z zakresu kontroli stanu 

zdrowia nie musieli spełniać mężczyźni, korzystający z usług kobiet do towarzystwa. 

3. Prostytutka jako bohaterka rysunków satyryczno-humorystycznych  

Tak duże zainteresowanie społeczne problemem prostytucji oraz próbami jej legali-

zacji wpłynęło na to, że temat ten stał się inspirującym materiałem dla twórców czasopism 

satyrycznych. Rysownicy przedstawiali kobiety trudniące się nierządem najczęściej 

w momencie poszukiwania klientów na ulicy lub wśród zamożnych gości nocnych lokali. 

Chociaż prostytucja w tym czasie była legalna, to obowiązywał zakaz prowadzenia 

domów publicznych, co może tłumaczyć dużą liczbę prac przedstawiających kobiety 

poszukujących klientów bezpośrednio na ulicy. Warto także podkreślić, że karykatu-

rzystów współpracujących z prasą w mniejszym stopniu interesowały inne formy 

prostytucji, pisali o nich natomiast więcej ówcześni literaci. Kobiety świadczące usługi 

w nocnych lokalach przedstawiano na rysunkach satyrycznych zdecydowanie rzadziej. 

Podobnie niezbyt często rysownicy poświęcali uwagę problemowi prostytucji wśród 

młodych kobiet poszukujących bogatych kochanków, którzy mogliby im zapewnić 

utrzymanie.  

 
21 Zob. Kuźma-Markowska S., dz. cyt., s. 291. 
22 Zob. Dufrat J., dz. cyt., s. 299. 
23 Tamże. 
24 Krzywicka I., Zmierzch cywilizacji męskiej, Wiadomości Literackie, 54, 1932, s. 15. 
25 Szczegółową bibliografię do wypowiedzi działaczek opowiadających się za całkowitym zakazem prosty-

tucji podaje w swym artykule kilkakrotnie przywołana w artykule Joanna Dufrat. 
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Na łamach pism satyrycznych karykaturzyści stworzyli dwa typy prostytuujących 
się kobiet. Pierwszym z nich było przedstawienie prostytutki jako osoby mało atrak-
cyjnej fizycznie. Przejawiało się to nie tylko w sposobie ujęcia rysów jej twarzy, lecz 
także ciała, które często poddane było deformacji. Drugim typem była kobieta atrakcyjna, 
ujęta przez rysowników w sposób wyidealizowany. W obu przypadkach prostytutki 
przedstawiano w bardzo mocnym makijażu uznanym w tych czasach za coś gorszącego 
i jednoznacznie kojarzącego się z kobietami „lekkich obyczajów”. Warto dodać, że 
sam sposób ukazania umalowanej kobiety także pogłębiał wspomniany podział na dwa 
skrajne typy prostytutek. W przypadku mało atrakcyjnych kobiet ich mocny, niestarannie 
wykonany makijaż, miał jeszcze silniej uwydatnić ich szpetotę. Kolejnym obok maki-
jażu elementem sugerującym już na poziomie warstwy przedstawieniowej, że na rysunku 
została przedstawiona kobieta trudniąca się nierządem był jej strój. Prostytutki naj-
częściej nosiły kuse suknie i płaszcze, spod których wystawały nagie fragmenty ciał.  

Rysunki poświęcone prostytucji przybierały zazwyczaj formę scen ulicznych, 
w których kobietę przedstawiano podczas rozmowy z potencjalnym klientem. Warto 
dodać, że wszystkie sceny dotyczące tego tematu były ujęte przez rysowników w sposób 
reportażowy, aby uczytelnić zawarty w nich przekaz.  

Wiele miejsca w swojej twórczości poświęciła prostytucji Maja Berezowska. 
Przykładem jej rysunku ukazującego kobietę „lekkich obyczajów” zarabiającą na ulicy 
jest „Wielka nocna baba”26. Rysunek ten ukazał się pod koniec marca, a więc w okresie 
świąt wielkanocnych, co poza datą jego publikacji sugeruje także tytuł stanowiący grę 
słów odnoszących się do tradycyjnego wielkanocnego ciasta. Tytułowa wielkość kobiety 
została przez Berezowską podkreślona poprzez sposób zakomponowania sceny, bo-
wiem postać prostytutki sięga niemalże obu krawędzi kompozycji. Przedstawienie 
prostytutki u Berezowskiej pod względem wyglądu zewnętrznego i stroju, przywołuje 
skojarzenia z kobietami zarabiającymi na ulicy, pojawiającymi się w pracach niemiec-
kiego malarza i grafika George’a Grosza (np. „Vor Sonnenaufgang”27). Warto dodać, 
że omawiana praca Berezowskiej jest na swój sposób dość wyjątkowa. Jej unikatowość 
polega na tym, że artystka, znana z bardzo odważnych erotycznych przedstawień, 
ukazała kobietę trudniącą się nierządem w sposób zachowawczy. Tym, co dodatkowo 
różni jej pracę od większości kompozycji Grosza, a także innych polskich artystów 
przedstawiających kobiety prostytuujące się (na przykład Jerzego Zaruby), jest sposób 
opracowania twarzy kobiety pozbawiony karykaturalnych deformacji. Rysunek ten 
należy uznać więc za humorystyczne przedstawienie kobiety trudniącej się nierządem. 
Jego celem z pewnością nie była agresywna krytyka i ostra ocena ukazanej kobiety 
i jej profesji. Powstała w 1932 roku kompozycja Berezowskiej, poprzez sposób ujęcia 
bohaterki, wpisywała się w toczącą się w tym czasie dyskusję nad problemem podej-
ścia społeczeństwa do prostytucji. Rysunek ten, mógł stanowić aluzję do postulatów 
Tadeusza Żeleńskiego, dotyczących kwestii złagodzenia ostrej oceny moralnej skiero-
wanej w stronę kobiet trudniących się nierządem.  

 
26 Cyrulik Warszawski, 13, 1932, s. 8. 
27 Grosz G., Vor Sonnenaufgang, 1923, litografia, 26 × 19,5 cm. Zasadniczą różnicą uwidaczniającą się po 

zestawieniu ze sobą przedstawień prostytutek niemieckiego artysty i Berezowskiej jest to, że Grosz w nie-
których pracach pokazał nagie narządy płciowe kobiet i ich piersi. Warto w tym miejscu odnotować, że Grosz 

nie publikował tak śmiałych rysunków w niemieckiej prasie satyrycznej. Najczęściej ukazywały się one 

w postaci dystrybuowanych nielegalnie tek autorskich. W czasopismach, chociażby na łamach monachijskiego 

„Simplicissimusa”, publikował rysunki bardziej zachowawcze. 
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Na temat prostytucji artystka wypowiedziała się także w pracy „Dewiza”28. Tym 

razem bohaterkami rysunku uczyniła dwie ekskluzywne prostytutki spędzające czas 

z zamożnym mężczyzną. Choć bohaterki rysunku mają na sobie mocny makijaż, to 

jednak nie czyni on z nich osób szpetnych i odrażających. Wygląd atrakcyjnych fizycznie 

kobiet mocno kontrastuje z przedstawieniem klienta, który jest otyły i ma szpetną 

twarz. Potwierdzenie krytycznego stosunku twórców rysunku do mężczyzny znajduje 

się w tekście towarzyszącym kompozycji, w którym klient wyjaśnia towarzyszącym 

mu kobietom, że jego dewizą życiową jest „życie ponad stan”.  

W tym miejscu warto jeszcze zwrócić uwagę na pewien ważny – można by rzec – 

techniczny szczegół pojawiający się w tym rysunku. Otóż w znajdujących się pod ry-

sunkiem podpisach informujących o tym, kto jest autorem kompozycji, poza nazwiskiem 

Berezowskiej pojawiają się także inicjały J.T., poprzedzone skrótem proj. (projekt)29. 

Fakt ten wyraźnie wskazuje, że prasowe rysunki satyryczne często nie były samodziel-

nym dziełem rysownika, a co za tym idzie, nie można ich traktować wyłącznie jako 

sposobu manifestowania przez karykaturzystów własnych poglądów na dany temat.  

Istotnym problemem poruszanym przez rysowników satyrycznych były oszustwa, 

jakich dopuszczali się klienci wobec kobiet świadczących usługi seksualne. W takich 

pracach satyryczna krytyka wymierzona była w mężczyznę, który unikał zapłaty za 

spotkanie, o czym świadczy rysunek „Dokładna”30 Fryderyka Kleinmana. Krytyka 

wypływająca z tekstu znalazła także wyraz w sposobie przedstawienia mężczyzny, 

który ma szpetną twarz. Rysunek ten w sposób aluzyjny krytykował podwójną moral-

ność mężczyzn i ich religijną hipokryzję, o czym świadczą słowa, w jakich bohater 

dziękuje kobiecie za spotkanie: – A za tę chwilę szczęścia, jakąś mi dała, niech ci Pan 

Bóg zapłaci.  

Rysownicy zwracali także uwagę na zjawisko określane w dzisiejszych czasach 

mianem „sponsoringu”. „Na reducie”31 Berezowskiej przedstawia scenę na balu masko-

wym. Z tekstu wynika, że kobieta krytykuje mężczyznę za zbyt śmiałe zachowanie, na 

które ten pozwala sobie wobec niej. Według jej słów, na takie zaloty jej towarzysz 

mógłby sobie pozwolić w momencie sfinansowania kolacji, a nie, jak miało to miejsce 

w omawianej scenie, jedynie „ciastek i herbaty”. Warto dodać, że oburzenie kobiety 

wyrażone w jej wypowiedzi kontrastuje z jej przedstawieniem, przez co można uznać 

je za nieszczere. Świadczy o tym jej uśmiechnięta twarz oraz swobodna pozycja ciała, 

która w żaden sposób nie sugeruje, że kobieta wzbrania się przed tym, na co pozwala 

sobie wobec niej mężczyzna. 

Niektóre rysunki poświęcone problemowi prostytucji stały się także pretekstem do 

zwrócenia uwagi na dyskusję, jaka wywiązała się na początku lat 30., dotyczącą 

krytyki i walki z systemem reglamentacyjnym. Zdeterminowanym krytykiem zapropo-

nowanych przez rząd rozwiązań prawnych był Tadeusz Żeleński-Boy. Swe poglądy 

zawarł w budzącym skrajne emocje artykule „Stwórzcie polskie gejsze” opubliko-

 
28 Cyrulik Warszawskie, 40, 1932, s. 8. 
29 Może chodzić tutaj o Juliana Tuwima. O tym, że także współpracujący z „Cyrulikiem” literaci, a także inne 
osoby ze świata artystycznego, byli pomysłodawcami rysunków świadczą podpisy odredakcyjne uwzględ-

niające nazwisko rysownika i projektanta kompozycji, na przykład Mariana Hemara czy Miry Zimińskiej. 
30 Szczutek, 21, 1924, s. 4. 
31 Cyrulik Warszawski, 1, 1933, s. 8. 
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wanym w „Wiadomościach Literackich” w 1931 roku32. Tekst Boya zauważony został 

nie tylko przez jego przeciwników współpracujących z bardziej konserwatywną prasą, 

lecz także przez rysowników satyrycznych, którzy na łamach „Cyrulika Warszawskiego” 

publikowali rysunkowe komentarze do jego poglądów33. 

Dwa zaprezentowane poniżej rysunki odnosiły się wprost do dyskusji poświęconej 

zjawisku prostytucji, jaka toczyła się na łamach ówczesnej prasy w latach 1931-1933. 

Obie prace narysowała dla „Cyrulika” Maja Berezowska. Pierwsza z nich ukazała się 

zaledwie w tydzień po opublikowaniu przez Boya artykułu. Ten krótki czas, jaki dzielił 

opublikowany tekst i karykaturę Berezowskiej, jest najlepszym dowodem na to, jak 

szybko twórcy czasopism satyrycznych reagowali na problemy, którymi żyło między-

wojenne społeczeństwo. Rysunek Berezowskiej „Polskie gejsze. Po artykule Boya p.t. 

Stwórzcie polskie gejsze!”34 przedstawia autora w towarzystwie dwóch kobiet stylizo-

wanych na japońskie damy do towarzystwa. Przypuszczać należy, że Berezowska, 

tworząc niniejszą kompozycję, musiała znać tekst autora lub dość szczegółowo został 

on jej przedstawiony przez zamawiającego rysunek redaktora pisma. Artystka w swej 

pracy zilustrowała bowiem dokładnie fragment tekstu, który brzmiał:  

Otóż, przez kilka lat wracałem co dzień z redakcji, późno w nocy, do domu 

ulicą Zgoda, Chmielną i Nowym Światem. Jest to, jak wiadomo klasyczny szlak 

prostytucji. Odbywałem drogę, raz po raz mijając dziewczęta uliczne; zdarzyło 

się, że mnie zagadywały, zapraszając, lub w ostateczności prosząc o złotówkę 

„na szczęście”, którą dawałem im czasem, niemal zażenowany moją niepro-

duktywnością społeczną w tej mierze. I zawsze czułem jakiś ucisk serca35.  

Rysunek w sposób bezpośredni nawiązuje do przytoczonych słów Żeleńskiego. Dodać 

jednak należy, że wygląd kobiet nie został zaczerpnięty z artykułu, lecz stanowił arty-

styczną wizję Berezowskiej lub zleceniodawcy. Zabieg ten, jak należy założyć, miał na 

celu silniejsze i bardziej dosłowne powiązanie kompozycji z tytułem nawiązującym 

wprost do tytułu felietonu Boya36. Także w drugiej kompozycji Berezowskiej pt. „Polskie 

gejsze”37 można odnaleźć pewne echa artykułu Boya, na co wskazuje uzupełniający 

rysunek tekst: Po ogłoszeniu przez „Wiadomości Literackie” szeregu reportaży i arty-

kułów na temat prostytucji. Zestawiając ze sobą obie prace, nietrudno dostrzec różnicę 

w sposobie przedstawienia wyglądu prostytuujących się kobiet. We wcześniejszej 

pracy artystka ukazała prostytutki jako atrakcyjne, ekskluzywne japońskie damy. W tym 

rysunku natomiast, jako tak zwane „ulicznice” o mało atrakcyjnych twarzach, których 

szpetność dodatkowo podkreślał karykaturalnie potraktowany mocny makijaż. Porównując 

ze sobą obie prace, można dojść do wniosku, że artystka do tematu prostytucji podcho-

 
32 Żeleński T., Stwórzcie polskie gejsze, Wiadomości Literackie, 44, 1931, s. 1. 
33 Warto pamiętać, że „Cyrulik Warszawski” i „Wiadomości Literackie” były czasopismami reprezentującymi 

zbliżone poglądy polityczne i społeczne. Zdarzało się nawet, że w obydwu tygodnikach pracowały te same 
osoby. Dlatego karykatury komentujące teksty Boya nie były rodzajem napastliwej satyry mającej na celu 

ośmieszenie czy pomniejszenie wartości jego poglądów. Bardziej można uznać je humorystyczny komentarz, 

formę rysunkowej publicystyki odnoszącej się do tego, co dzieje się w bieżącej chwili.  
34 Cyrulik Warszawski, 45, 1931, s. 8. 
35 Żeleński T., dz. cyt., s. 1. 
36 Nie wykluczone, że inspiracją do ukazania kobiet jako japońskich gejsz mogła stać się wystawiana w tym 

samym roku w Bydgoszczy opera „Madame Butterfly”. 
37 Cyrulik Warszawski, 7, 1933, s. 8. 
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dziła w sposób ambiwalentny, co mogło wynikać nie tyle ze złego nastawienia Bere-

zowskiej do prostytutek, co ze wskazówek udzielonych jej przez projektantów pracy 

lub redaktorów zamawiających rysunek.  

Jak wynika z powyżej omówionych prac, rysownicy przedstawiali prostytutki za-

zwyczaj jako kobiety stosunkowo młode. W związku z tym, za wyjątkowe przedsta-

wienie można uznać prace Jerzego Zaruby „Z cyklu Wielkie miasto: Wiosenna miłość”38, 

którego bohaterką jest prostytutka w podeszłym wieku. Cykl Zaruby publikowany na 

łamach „Cyrulika Warszawskiego” przywołuje skojarzenia z twórczością Geogre’a 

Grosza i jego rysunkami poświęconymi życiu wielkich miast. Skojarzenia te budzi nie 

tylko temat rysunków, ale także ich strona formalna. Rysunki Zaruby, tak jak niemiec-

kiego artysty, charakteryzują się tendencją do operowania skrótami i pewnym schema-

tycznym ujęciem sylwetki ludzkiej. Ogromną rolę odgrywa w nich karykaturalne wy-

olbrzymienie, przejawiające się najczęściej w sposobie oddania twarzy, które zazwyczaj 

są szpetne i zdeformowane. Wszystkie te zabiegi artystyczne bynajmniej nie zakłócają 

niesionego przez rysunek komunikatu. Skupienie rysowników na opracowaniu najważ-

niejszych elementów kompozycji i podkreślenie szczególnych cech postaci wzmacnia 

i konkretyzuje zawarty w nich przekaz.  

W kontekście problemu prostytucji pojawiły się rysunki prezentujące kobiety 

dorabiające do niskiej pensji nierządem. Wśród twórców pism satyrycznych dominowało 

przekonanie, że prostytucja jest zjawiskiem społecznym ściśle związanym z czynnikami 

ekonomicznymi, a tym samym z „drapieżnym” systemem kapitalistycznym. Ten sam 

pogląd dominował w ówczesnej publicystyce kobiecej. Publicystki przekonywały, że 

znalezienie zatrudnienia nie wszystkim kobietom gwarantowało zdobycie dostatecz-

nych środków na utrzymanie, dlatego te, którym brakowało pieniędzy, dodatkowego 

źródła dochodu szukały właśnie w nierządzie39. Problem, o którym pisały redaktorki, 

poruszyli w swych rysunkach dla „Cyrulika Warszawskiego” Maja Berezowska i Feliks 

Topolski. Bohaterką rysunku „Manicurew”40 Berezowskiej jest manikiurzystka ukazana 

podczas pracy. Ujęcie kobiety miało w jednoznaczny sposób wskazywać, że czynności 

wykonywane przez nią nie ograniczają się jedynie do zabiegów kosmetycznych. 

Ogromną rolę w odczytaniu znaczenia omawianej pracy ma także jej tytuł, który dzięki 

grze słów, jednoznacznie wskazuje na obie profesje kobiety. Topolski problemowi 

dorabiania nierządem poświęcił rysunek „W urzędzie”41, analiza którego nie daje 

jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, czy miał on na celu wyszydzenie i krytykę 

stenotypistki, która, aby dobrze wyglądać, prostytuuje się, czy wręcz przeciwnie, miał 

zwracać uwagę na problem niskiego wynagradzania kobiet niemogących pozwolić 

sobie nawet na zakup nowych ubrań. O ile w rysunku Berezowskiej pojawiają się 

pewne elementy wprost wskazujące na krytykę przedstawionej kobiety, o tyle praca 

Topolskiego zdaje się być ich pozbawiona. Stąd można zaliczyć ją do grupy rysunków 

„nieoceniających”, a zatem takich, których celem było raczej zwrócenie uwagi widza 

na pewne problemy, z jakimi musiały mierzyć się ówczesne kobiety źle opłacane za 

swą pracę.  

 
38 Cyrulik Warszawski, 21, 1930, s. 7. 
39 Zob. Dufrat J., dz. cyt., s. 302. 
40 Cyrulik Warszawski, 46, 1932, s. 8. 
41 Cyrulik Warszawski, 32, 1933, s. 8. 
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W tym miejscu warto jeszcze przyjrzeć się dość szczególnej pracy „Drożyzna”42 

Fryderyka Kleimnana, w której prostytucja została wykorzystana jako pretekst do sko-

mentowania zupełnie innego zagadnienia. Powyższy rysunek obok tematu prostytucji 

odnosił się do problemów polskiej gospodarki lat 20. Wiązały się one, jak wynika 

z tytułu rysunku i dialogu, z drożyzną będącą efektem postępującej inflacji. W 1923 roku, 

czyli w czasie, w którym powstał rysunek Kleinmana, trwająca od kilku lat inflacja 

przerodziła się w hiperinflację i spowodowała jeszcze większy wzrost cen i kryzys 

gospodarczy43. Powyższa praca pokazuje, że rysunki satyryczno-humorystyczne, w za-

skakujący i oryginalny sposób potrafiły odnosić się i komentować ważne wydarzenia 

i problemy związane, jak w tym przypadku, ze złą sytuacją gospodarczą kraju.  

Rysunkiem, w którym jako pretekst do zaprezentowania innego zjawiska posłużyło 

przedstawienie prostytutki, była także praca Mai Berezowskiej „Rada Ministrów przy-

gotowała projekt ustawy przewidującej spłacanie zaległych podatków w naturze”44. 

Praca, jak głosi tytuł, stanowi bezpośrednie nawiązanie do ustawy z dnia 22 października 

1931 roku, mówiącej o uiszczeniu niektórych zaległych podatków w naturze45. Celem 

tego zapisu była pomoc bezrobotnym, którzy stracili pracę w wyniku wielkiego kryzysu 

gospodarczego, mającego miejsce na przełomie lat 20. i 30. Miejscem akcji rysunku 

jest biuro urzędnika Jana Piłsudskiego, ministra skarbu w rządzie Aleksandra Prystora. 

Przestraszony minister stoi za biurkiem z podniesionymi do góry rękami i patrzy w kie-

runku zbliżającej się do niego kobiety, odzianej we wzorzysty płaszcz i lekką, prze-

świtującą bieliznę, odsłaniającą jej piersi. Sposób przedstawienia kobiety jako osoby 

półnagiej, okrytej jedynie płaszczem w zwierzęcy wzór, jednoznacznie sugeruje jej 

profesję. Dalsze wyjaśnienie znajduje się w opublikowanym pod rysunkiem tekście, 

z którego wynika, że kobieta, dowiedziawszy się o przygotowaniu projektu nowej ustawy, 

przyszła do urzędu w celu uregulowania własnego zobowiązania.  

Wszystkie przywołane do tej pory rysunki ukazywały prostytutki raczej w sposób 

dość zachowawczy i skonwencjonalizowany. Nawet w przypadku tych prac, gdzie 

przedstawiane były one jako osoby o szpetnych rysach twarzy i zdeformowanych ciałach, 

rysownicy nie przekraczali granicy tak zwanego „dobrego smaku”. Dlatego warto w tym 

miejscu przywołać dla kontrastu prace, które, co prawda, nie były przeznaczone do 

publikowania w prasie satyrycznej, ale powstały w pracowni rysownika i malarza blisko 

współpracującego z tygodnikiem „Szpilki”. Twórcą, który zjawisku prostytucji poświęcił 

kilka mocnych w swym wyrazie dzieł – zdecydowanie odmiennych od dotychczas 

prezentowanych – był Bronisław Wojciech Linke. Swe artystyczne rozważania na 

temat prostytucji w międzywojennej Polsce zawarł on między innymi w cyklu „Miasto”, 

który powstawał na początku lat 30. XX wieku46. Jednym z jego rysunków poświęco-

nych problemowi prostytucji była praca „Przed bramą”47 z 1931 roku, ukazująca 

 
42 Szczutek, 38, 1923, s. 4. 
43 Więcej na ten temat, zob. Leszczyńska C., Polska polityka pieniężna i walutowa w latach 1924-1936, 
Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2013. 
44 Cyrulik Warszawski, 40, 1931, s. 8. 
45 Ustawa z dnia 22 października 1931 r. o kryzysowym dodatku do państwowego podatku dochodowego 

(Dz.U. 1931 nr 99 poz. 760). 
46 Manicka A., „Frontem do dam”, czyli kobieta w dwudziestoleciu w sześciu odsłonach z perspektywy 

ówczesnej literatury i sztuki zaangażowanej, s. 34, [w:] Nie tylko nóżki. Kabarety i rewie dwudziestolecia 

międzywojennego w Polsce, Prymlewicz K., Kułak P. (red.), Muzeum Karykatury, Warszawa 2018.  
47 Rysunek w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie, nr inw. Rys. W. 2444. 
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w drastyczny sposób stojącą na ulicy prostytutkę, chorującą na kiłę. Bohaterka rysunku 

cała pokryta jest krwawiącymi guzami, jej ciało stopniowo ulega rozkładowi, odsłaniając 

szkielet w okolicy miednicy i ud. Przywołany rysunek Linkego w zasadniczy sposób 

różni się od omawianych do tej pory, publikowanych na łamach prasy prac. Jak nie 

trudno zauważyć, rysownicy satyryczni nie pozwalali sobie na tak drastyczne i dosłowne 

przedstawienia, na jakie pozwolił sobie Linke. Oczywiście takie kompozycje jak ta, 

przywołana powyżej, nie były przeznaczone do publikacji w tygodnikach o charak-

terze satyryczno-humorystycznym, które bądź co bądź zaliczane były do prasy o profilu 

rozrywkowym. To zestawienie rysunku Linkego i prac publikowanych w tygodnikach 

satyryczno-humorystycznych wyraźnie wskazuje, że rysunki satyryczne przeznaczone 

do prasy rządziły się także swoimi prawami. Można nawet pokusić się o stwierdzenie, 

że rysownicy kierowali się swoistą zasadą decorum, która narzucała na nich niejako 

formę prac zgodną z profilem czasopisma rozrywkowego. Nie ulega wątpliwości, że 

periodyki satyryczno-humorystyczne miały w pierwszej kolejności dostarczać rozrywki, 

bawić, komentować, zaś krytyka zjawisk musiała odbywać się z zachowaniem pew-

nych obowiązujących w rysunkach satyrycznych norm, w których nie było miejsca na 

sceny zbyt drastyczne czy turpistyczne. Stąd nawet poważne i nieraz bardzo palące 

problemy, niejednokrotnie wymagające od artysty pewnej dosłowności i drastyczności 

w sposobie ujęcia, musiały przybierać przystępną formę, zrozumiałą dla czytelnika 

i niewprowadzającą go w konsternację, czy wręcz obrzydzenie48.  

4. Zakończenie 

Zaprezentowany powyżej materiał wskazuje, że problem prostytucji był ważnym 

tematem, który inspirował i interesował rysowników satyrycznych. Rysownicy w swych 

dziełach o życiu prostytutek mówili w sposób bardziej humorystyczny niż poważny. Znaj-

dowało to wyraz zarówno w samym sposobie ujęcia bohaterów, jak i w publikowanych 

pod rysunkami wypowiedziach. Widać więc, że przekaz zawarty w rysunkach, pomimo 

powagi tematu, dostosowany został do publikacji w prasie o charakterze rozrywkowym. 

Warto jeszcze dodać, że większość prac poświęconych prostytucji bazowała na obiego-

wych opiniach i stereotypowym podejściu do zjawiska nierządu, zwłaszcza wtedy, gdy 

nie komentowały one konkretnej sytuacji, ale jak w większości przypadków ogólne 

zjawisko. Takie podejście z pewnością ułatwiało mówienie o ważnym problemie w nieco 

bardziej humorystyczny sposób, ponieważ nie było ono wymierzone w konkretną osobę, 

ale skupiało się na ukazaniu pewnego fenomenu. Rysownicy, a także zlecający rysunki 

redaktorzy, przedstawiając prostytutki, odwoływali się do pewnych wyobrażeń na ich 

temat, zakorzenionych głęboko w świadomości społecznej. Za takie wyobrażenia z całą 

pewnością można uznać skąpe stroje i mocne makijaże tego typu kobiet oraz ulicę 

uznawaną za ich naturalne miejsce pracy. Jednak, aby nie stworzyć fałszywego obrazu 

karykatury jako sztuki bazującej jedynie na stereotypach i powszechnie utrwalonych 

w świadomości społecznej wyobrażeniach na temat prostytucji, warto wspomnieć, że to 

w zasadzie rysownicy satyryczni jako jedyni nawiązali w swych pracach do dyskusji 

 
48 Jak przypuszczam, to głównie z tego powodu, trudno poszukiwać w prasie satyrycznej tak drastycznych 
rysunków, jak przywołana praca Linkego. Jak wiadomo, od lat 30. prace tego artysty były publikowane 

w warszawskich „Szpilkach”, a więc w idącym niejako pod prąd tygodniku lewicowym. Były to, co prawda, 

dość mocne w swym wyrazie kompozycje, wszystkie one były jednak dostosowane do wymagań stawianych 

pracom publikowanym w pismach rozrywkowych. 
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toczącej się wokół systemu reglamentacyjnego, która została zapoczątkowana felietonami 

Boya. Widać więc po raz kolejny, że twórcy czasopism satyrycznych bacznie obserwo-

wali to, co dzieje się w społeczeństwie i na łamach tygodników tworzyli niepowtarzalną 

humorystyczno-satyryczną kronikę ówczesnych wydarzeń. Fakt ten niewątpliwie pozwala 

uznać rysunki satyryczne za jedno z najważniejszych źródeł do badania historii przemian 

obyczajowych oraz zaświadcza po raz kolejny o silnym zaangażowaniu społecznym 

sztuki karykatury. 
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Sprzedawać rozkosz zwykła rzecz dla rozpustnicy. Wizerunek prostytutki w polskiej 

prasie satyrycznej XX-lecia międzywojennego na wybranych przykładach  

Streszczenie 

Celem artykułu jest zaprezentowanie i omówienie wizerunku prostytutki w rysunkach publikowanych 

w wybranych polskich czasopismach satyryczno-humorystycznych lat 20. i 30. XX wieku. Tekst składa się 

z dwóch zasadniczych części. W pierwszej, w sposób syntetyczny, przedstawiono dominujący w dyskursie 
dwudziestolecia sposób podejścia do prostytucji oraz wskazano na najczęściej pojawiające się w tekstach 

lekarzy i działaczy społecznych przyczyny popychające kobiety w kierunku nierządu. W drugiej części 

poddano analizie wybrane rysunki i omówiono je w kontekście toczących się w latach 20. i 30. dyskusji 

prasowych na temat zjawiska prostytucji. W artykule podkreślono także wpływ strategii wizualnych kary-
katury – rozwiązań artystyczno-formalnych stosowanych przez karykaturzystów – na ostateczny sposób 

odczytania znaczenia zawartego w rysunku. Z przeprowadzonych analiz wynika, że podejście rysowników 

do zjawiska prostytucji nie było jednoznaczne. Poza przedstawianiem stereotypowych wizerunków prosty-

tutek, karykaturzyści w swych pracach nawiązywali chociażby do toczących się w dwudziestoleciu burzli-
wych i wywołujących wiele emocji dyskusji na temat funkcjonowania systemu neoreglamentacyjnego. 

Fakt ten pozwala uznać rysunki satyryczne za specyficzną formę ówczesnej publicystyki i jedno ze źródeł 

do badania historii przemian obyczajowych i społecznych. Materiał źródłowy do niniejszego artykułu 

zaczerpnięto z tygodników satyryczno-humorystycznych „Szczutek” (1918-1926) i „Cyrulik Warszawski” 
(1926-1934). 

Słowa kluczowe: kobieta, prostytucja, rysunek satyryczny, karykatura, dwudziestolecie międzywojenne 



 

55 

 

Aleksandra Bak-Zawalski1 

We will work together and go home together2 –  

kobieca przyjaźń w literaturze Holocaustu 

1. Znaczenie tworzenia przez kobiety rodzin zastępczych (ang. surrogate 

families) 

Mimo że wiele szanowanych źródeł autorstwa ocalałych i badaczy podkreśla fakt, 

że przetrwanie piekła Holocaustu było głównie dziełem przypadku, to wiele wspo-

mnień kobiet w sposób dorozumiany i wyraźny przypisuje przetrwanie jakimś formom 

kobiecej przyjaźni i współpracy. Narracje kobiet stanowią bogate źródło informacji 

o cechach alternatywnej struktury społecznej opartej na tradycyjnych wartościach kobie-

cych. Wspomnienia opisują więzi, które były naturalnym przedłużeniem kobiecych ról 

opiekuńczych w rzeczywistości przed obozowej. Kobiety, które przeżyły, często wspo-

minają, że tworzyły rodziny zastępcze (ang. surrogate families). Niemiecka pisarka 

żydowskiego pochodzenia, ocalała z Holocaustu Lucille Eichengreen pisze: 

Wiele prostych kobiet zawiązało między sobą przyjaźnie, które przetrwały 

później przez długi czas. Wspierały się wzajemnie i często rozwijały bliskość 

i przywiązanie niespotykane nawet w rodzinach. Oczywiście miałyśmy też 

wrogów: inne kobiety, które nas zdradzały, donosiły na nas i kradły nam jedzenie 

lub przywłaszczały sobie nasze buty. Tak też było w obozach koncentracyjnych 

Auschwitz, Neuengamme i Bergen-Belsen. Ufałyśmy sobie, pomagałyśmy sobie 

i razem rozpaczałyśmy./Viele einfache Frauen schlossen untereinander 

Freundschaften, die auch später noch lange Zeit währten. Sie unterstützten 

sich gegenseitig und entwickelten oft eine Nähe und Zuneigung, die man selbst 

in Familien nicht sieht. Natürlich hatten wir auch Feinde: Andere Frauen, die 

uns betrogen, denunzierten und unser Essen stahlen oder sich an unseren 

Schuhen vergingen. In den Konzentrationslagern von Auschwitz, Neuengamme 

und Bergen-Belsen war es genauso. Wir vertrauen einander, halfen uns, und 

wir verzweifelten gemeinsam3. 

2. Moralność a płeć 

I choć należy być bardzo ostrożnym w uogólnieniach, to analizując kobiecą litera-

turę wspomnieniową można dojść do wniosku, że kobiety, czy to z natury, czy z powodu 

socjalizacji, rozwijały przyjaźnie, które niewątpliwie w pewnym stopniu przyczyniły 

się do ich przetrwania. Konkluzja pierwszej konferencji nt. „Women Surviving the 

Holocaust” (1983), na której zaproszono ocalałe do zabrania głosu, aby dowiedzieć się, 

 
1 aleksandra.bak@germanistik.uni-giessen.de, Arbeitsstelle Holocaustliteratur, Institut für Germanistik, 

Justus-Liebig-Universität Gießen, https://www.uni-giessen.de/fbz/fb05/germanistik/index_html/kooperationen/ 
internkooperationen/holocaustliteratur.  
2 Jakubowska W., Die letzte Etappe, Polen 1948. 
3 Eichengreen L., Frauen und Holocaust. Erlebnisse, Erinnerungen und Erzähltes, Donat Verlag, Bremen 

2004, s. 11. 
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co było szczególnie ‘kobiece’ w ich doświadczeniach i zachowaniach w tym trauma-

tycznym okresie, ujawniając zarówno brak, jak i pilną potrzebę poważnych badań na 

ten temat, brzmi następująco:  

I found that every woman talks about bonding in relation to somebody else; 

whether it is a mother or a father or a substitute mother or daughter or sister. 

The men are likely to talk about only me in relation to myself. There was no 

men to men relationship other than (survival)… It is somewhat mysterious to 

me as to why (men) can’t do some version of that role in protecting a younger 

person, allowing oneself to be protected by an older man? Why can women 

convert nurturance into nurturing other women in the camps? Why can’t the 

men convert their roles as protectors?4 

Przyjaźń, przywiązanie, pielęgnowanie i inne permutacje opiekuńczości są – jak 

pokazują badania z zakresu neurobiologii – zarówno genetyczną, jak i umacnianą 

kulturowo cechą kobiet. W odniesieniu do Holocaustu czytamy narrację za narracją 

kobiecą, która koncentruje się na tego rodzaju więzi. Na przykład Lucille Eichengreen 

została zupełnie sama, po tym jak jej siostra została deportowana w akcji w łódzkim 

getcie. Trzy siostry, których rodzice zostali deportowani, poprosiły Lucille, by zamiesz-

kała z nimi, oferując jej w ten sposób zastępczą rodzinę, zapewniając tym samym sobie 

wzajemnie pewien poziom ochrony i wzajemnej opieki:  

Siostry Rabinowicz, które mieszkały obok, zapukały do moich drzwi, ich twarze 

również były umazane łzami, ich szlochy wypełniły pokój. Straciły matkę 

i ojca. „Ty też zostałaś teraz całkiem sama, dlaczego nie przyjdziesz i nie 

zamieszkasz z nami?”. Przytaknęłam i natychmiast zabrałam swoje nieliczne 

rzeczy, podczas gdy one przeniosły moją pryczę na drugą stronę. Byłam 

bardzo wdzięczna, że chciały mnie u siebie./Die drei Rabinowicz-Schwestern, 

die nebenan wohnten, kamen an meine Tür, auch ihre gesichter Waren 

tränenüberströmt, ihr Schluchzen füllte den Raum. Sie hatten ihre Mutter und 

ihren Vater verloren. „Und du bist jetzt doch auch ganz allein, komm doch zu 

uns?”. Ich nickte und nahm gleich meine wenigen Habseligkeiten, während sie 

meine Pritsche hinübertrugen. Ich war sehr dankbar, daß sie mich bei sich 

haben wollten5.  

Dla kobiet, które zostały poddane odczłowieczającym doświadczeniom życia 

w gettach czy obozach, ratunkiem były często właśnie silne więzi, które tworzyły 

z innymi kobietami znajdującymi się w tej samej sytuacji. Były sobie niczym siostry. 

Bliskie relacje między obozowymi koleżankami często określano mianem Lager-

schwestern/obozowych sióstr. Nie ma męskiego odpowiednika tej nazwy, co podkreśla 

wyjątkowość relacji między więźniarkami. Odpowiedź Joan Ringelheim, organizatorki 

i pomysłodawczyni konferencji „Women surviving the Holocaust”, na pytanie, czy 

należy w szczególny sposób traktować los kobiet, została przy tej okazji skierowana 

bezpośrednio do kobiet ocalałych z Holokaustu:  

 
4 Katz E., Ringelheim J., Women Surviving the Holocaust: Proceedings of the conference, Institute for 

Research in History, New York 1983, s. 172-176. 
5 Eichengreen L., Von Asche zum Leben, Konkret Literatur Verlag, Freiburg 2009, s. 66. 



 

We will work together and go home together – kobieca przyjaźń w literaturze Holocaustu 
 

57 

 

Ciepło, które dawałyście sobie nawzajem, formy dzielenia się jedzeniem, wasze 

wzajemne wsparcie, nawet śpiewanie piosenek, dzielenie się przepisami – te 

małe i pozornie trywialne wydarzenia z życia codziennego, które pozwoliły 

wam przetrwać – myślę, że musimy się o nie upomnieć. Sposób, w jaki kobiety 

przekształciły wymianę przepisów kulinarnych we wspólne doświadczenie 

dzielenia się, choć nie zamieniał śmierci w życie, mógł zmienić sytuacje 

śmiertelnego zagrożenia w możliwości przetrwania6. 

Francuska pisarka Charlotte Delbo, która była więziona w Auschwitz w latach 

1943-1945, mówi o tym, że kobiety tworzyły więzi między sobą w inny sposób niż 

mężczyźni, którzy w większości nie tworzyli więzi, i twierdzi, że przyczyniło się to do 

przeżycia kobiet, mimo iż zdaniem Delbo sytuacja w Auschwitz była gorsza dla kobiet 

niż dla mężczyzn, to jednak kobiety przeżyły ‘lepiej’. Charlotte Delbo przedstawia 

rozumienie przetrwania w kategoriach prostych aktów relacji. Ze względu na odmienne 

warunki materialne i relacje społeczne w ciągu całego życia, kobiety są w stanie two-

rzyć lub odtwarzać ‘rodziny’ i w ten sposób zapewniać sieci przetrwania. Podobnie 

uważa Anja Lundholm, więźniarka polityczna obozu koncentracyjnego Ravensbrück: 

Od tego momentu tworzyliśmy grupę. Bez osobistych kontaktów jesteś stracony 

w tłumie/Seither bildeten wir eine Gruppe. Ohne persönliche Kontakte bist du verloren 

in der Masse7. Joan Ringelheim uważa, że to właśnie ten zestaw reakcji (wraz ze 

zmiennymi klasy, wieku i narodowości) jest kluczowy dla zrozumienia powstałych 

dylematów i decyzji moralnych8. Poniższy przykład wyjaśnia to twierdzenie: 

Charlotte jest gotowa się poddać – chce „poddać się śmierci”. Viva klepie ją 

po plecach. Trzyma się Vivy, która chroni ją przed upadkiem w śnieg. Słucha 

Vivy, która mówi: „Głowa do góry. Wstawaj... Czy czujesz się lepiej?”, a jej 

głos jest tak pokrzepiający w swojej czułości, że odpowiadam: „Tak, Viva, 

czuję się lepiej”9. Innym razem mówi swojej przyjaciółce Lulu, że już dłużej 

nie wytrzyma. Zmieniają narzędzia, ponieważ narzędzie Charlotte jest zbyt 

ciężkie. Lulu prosi Charlotte, żeby się za nią schowała: „You can have a good 

cry... I cry. I did not want to cry, but the tears spill over, run down my cheeks... 

Sometimes (Lulu) turns around and with her sleeve, she gently wipes my face... 

Lulu tugs at me. „That's all right now. Come work. There she is”. With so 

much kindness that I am not ashamed of having cried. It is as though I had 

cried on my mother's breast10. 

Wobec powyższego Ringelheim, podobnie jak Ruth Klüger, austriacko-amerykańska 

literaturoznawczyni i pisarka, a także ocalała z Holocaustu, uważa, że tego typu historie 

można łatwo uznać za część kultury kobiecej; jest mało prawdopodobne, aby mężczyzna 

mógł ją opowiedzieć, a nawet, w większości przypadków, przeżyć. Zachowanie 

 
6 Katz E., Ringelheim J., Proceeding of the Conference “Women Surviving the Holocaust”, Institute for 

Research in History, New York 1983, s. 24-25.  
7 Lundholm A., Höllentor, LangenMüller, München 2007, s. 11. 
8 Ringelheim J., The unethical and the unspeakable: Women and the Holocaust, 
https://www.museumoftolerance.com/education/archives-and-reference-library/online-resources/simon-

wiesenthal-center-annual-volume-1/annual-1-chapter-4.html. 
9 Delbo Ch., None of Us Will Return, Boston 1968, s. 73-74. 
10 Tamże, s. 116-117. 
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nienaruszonego człowieczeństwa zawsze było kwestią różnych cech dla mężczyzn 

i dla kobiet. Kultura kobiet różni się od kultury mężczyzn; kultura kobiet stwarza 

kobietom specyficzne i odmienne warunki, w których mogą one dokonywać wyborów 

moralnych. Należy dalej badać te różnice między mężczyznami i kobietami, gdyż zało-

żenie, że ‘ludzkie’ reakcje są niezróżnicowane, nie utrzyma się, argumentuje Ringelheim. 

Ruth Klüger nieustannie kreuje poprzez swoje bohaterki obraz kobiety moralnie 

niemalże idealnej, której altruistyczna osobowość predysponuje ją do bezinteresownych 

zachowań. Jej tendencja do ujednolicania obrazu Żydówki i w ogóle kobiety w dużej 

mierze skupia się na moralności. Klüger postrzega kobiety jako te jednostki, które 

częściej niż mężczyźni pragną poświęcić się dla innych. Kobiety, według Klüger, to 

jednostki mniej skłonne do agresji, brutalności wobec bliźnich; dla których kobieca 

przyjaźń jest ważnym priorytetem w życiu.  

Rdzeniem bestsellerowej książki Klüger „Żyć dalej”/„weiter leben. Eine Jugend” 

(1992) – i nie bez powodu umieszczonym dokładnie w środku książki, jak zauważa 

Irene Heidelberger-Leonard11 – jest dobrotliwy, bezinteresowny czyn Żydówki (sekre-

tarki esesmana), która w swej konsekwencji uratowała życie dziewczynce, nakłaniając 

ją do tego, by podczas selekcji w Auschwitz skłamała w kwestii swego wieku12:  

Była taka jedna, która pracowała w administracji i czyniła dla mnie starania, 

nawet mnie nie znając. [...] Chodzi mi o to, że jego [esesmana] czyn był 

arbitralny, jej zaś dobrowolny. [...] Była przecież więźniem i wiele ryzykowała, 

gdy szeptała mi kłamstwo, a potem otwarcie stawała w mojej obronie, byłam 

przecież zbyt młoda i mała, by mnie deportować a ona mnie w ogóle nie znała. 

Widziała mnie stojącą w kolejce, dziecko skazane na śmierć, podeszła do mnie, 

podsunęła mi odpowiednie słowa, i obroniła mnie i przepchnęła. Okazja do 

swobodnego, spontanicznego aktu nie była nigdzie i nigdy tak dana jak tam 

i wtedy./Da war eine, die arbeitete für diese Verwaltung und strengte sich an 

für mich, ohne mich überhaupt zu kennen. […] Ich meine, seine Tat war 

willkürlich, ihre frei. […] Sie war ja ein Häftling, und sie riskierte viel, wenn 

sie mir eine Lüge einflüsterte und sich dann für mich, die zu jung und klein für 

den Abtransport war und die sie überhaupt nicht kannte, offen einsetzte. Sie 

sah mich in der Reihe stehen, ein zum Tod verurteiltes Kind, sie kam auf mich 

zu, sie gab mir die richtigen Worte ein, und sie hat mich verteidigt und 

durchgeschleust. Die Gelegenheit zu einer freien, spontanen Tat war nirgends 

und nie so gegeben wie dort und damals. Ich wiederhole es, weil mir nichts 

Eindringlicheres einfällt als die Wiederholung. Das habe ich erlebt, die reine 

Tat13.  

Dla Klüger ten akt nie był w żadnym wypadku oczywisty, był to dla niej niezwykły 
i niepojęty akt miłosierdzia, który pochodził od kobiety, która również znajdowała się 

 
11 Por. Heidelberger-Leonard I., Ruth Klüger „weiter leben” – ein Grundstein zu einem neuen Auschwitz-

»Kanon«?, [w:] Brease S., Gehle H., Doron K., Loewy H. (red.), Deutsche Nachkriegsliteratur und der 

Holocaust, Campus Verlag, Frankfurt-Main 1998, s. 163. 
12 Opuściła swój posterunek i podeszła do mnie. Uśmiechnęła się, odsłaniając nierówne zęby. – Ile masz lat? 
– zapytała półgłosem, mimo że siedzący nieopodal esesman mógł nas usłyszeć. – Trzynaście. Spojrzała na 

mnie, a w jej oczach zobaczyłam wyraźny rozkaz: – Powiedz, że masz piętnaście – poleciła. Klüger R., Żyć 

dalej, Zakład Narodowy im. Ossolińśkich, Wrocław 2009, s. 144. 
13 Klüger R., weiter leben. Eine Jugend, Wallstein 1992, s. 134. 
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w beznadziejnej sytuacji jak Klüger. Według Klüger zdumiewające jest to, że ta młoda 
kobieta nie chciała niczego innego, jak tylko z własnej woli pomóc obcej kobiecie 
uniknąć pewnej śmierci, stając się w ten sposób jej prawdziwą zbawicielką14.  

Klüger tak skomentowała tę sytuację: Wszystkie znane mi relacje o selekcji pod-
kreślają, że pierwsza decyzja była zawsze ostateczna, że nikt wysłany na jedną stronę, 
a więc skazany na śmierć, nigdy nie trafił na drugą. Proszę, jestem wyjątkiem15. Działanie 
Żydówki jest tym bardziej niepojęte, że miały miejsce w świecie, w którym instynkt 
samozachowawczy był wyśrubowany do stopnia przestępczości16. Klüger nie zgadza 
się z twierdzeniem, według którego takie działania są naturalne, ponieważ często twierdzi 
się, że wielu ludzi zachowywało się altruistycznie. Ale według Klüger czytelnik powi-
nien być zdumiony takimi czynami jak ten młodej Żydówki, bo działała z własnej woli, 
mimo zagrożenia śmiercią. Czytelnik powinien wyrazić podziw, że właśnie w tym 
przewrotnym Auschwitz dobro par excellence istniało jako możliwość, jako skok poza 
to, co oczywiste17. Irene Heidelberger-Leonard komentuje: Mimo Auschwitz, czy może 
raczej z powodu Auschwitz, Klüger wierzy w samostanowienie podmiotu, by stać się 
istotą moralną-etyczną. Klüger przeciwstawia banalność zła wyjątkowości dobra18. 

W odniesieniu do „Żyć dalej” można by jednak postawić tezę, że Klüger zawsze 
konotuje dobro z płcią żeńską. Pisząc: być może kobiety wiedzą więcej o dobru niż 
mężczyźni, którzy tak lubią je trywializować19, Klüger rozwija zróżnicowane spojrzenie 
na moralność, w którym moralność i płeć są uważane za ściśle powiązane. W „Żyć 
dalej” czytelnik nie może wyjść ze zdumienia w kontekście uczynności, poświęcenia, 
bezinteresowności, wzajemnego zrozumienia itp., a te aspekty są w twórczości Klüger 
stale konotowane z kobiecością. Klüger serwuje tuzin podobnych aktów kobiet, może 
nie tak spektakularnych jak czyn Żydówki, ale zawsze altruistycznych. Jako aberrację, 
jako jednostkowy przypadek, opisano w „weiter leben” tylko jedną sytuację, w której 
kobieta zachowuje się bezdusznie, przy czym jej czyn można by nawet ocenić jako 
‘nieszkodliwy’ w kontekście okrucieństw kojarzonych zwykle z Auschwitz. Mowa tu 
o kobiecie, która egoistycznie, i to jest jedyne kryterium oceny tego czynu, wysiorbała 
całą wodę z miski: 

Pięć z nas siedziało na pryczy w obozie kobiecym, miałyśmy miskę z wodą, nie 
wiem skąd się wzięła, ale miałyśmy się nią podzielić. Byłam ostatnia i najmniejsza, 
błagam, pozwólcie mi też wypić łyk, kobieta naprzeciwko mnie patrzy złym 
wzrokiem, wydaje mi się, ze zwężonych oczu, i znów pije. Jeszcze zanim miska 
dotarła do mnie, była pusta./Wir saßen zu fünft auf der Pritsche im Frauenlager, 
wir hatten eine Schüssel Wasser, ich weiß nicht, woher die kam, aber wir 
sollten sie teilen. Ich war die letzte und kleinste, ich bettelte, laßt mir doch 
auch noch ein Schluck drin, die Frau mir gegenüber sieht auf mit einem bösen 
Blick, so scheint es mir, aus verkniffenen Augen, und trinkt noch einmal. Noch 
bevor die Schüssel bei mir ankam, war sie leer20.  

 
14 Tamże, s. 131. 
15 Tamże, s. 132. 
16 Tamże. 
17 Tamże, s. 136.  
18 Heidelberger-Leonard I., dz. cyt., s. 164. 
19 Klüger R., dz. cyt., s. 131.  
20 Tamże, s. 138. 
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Na około 285 stronach swojej książki Klüger tylko raz zarysowuje takie egocentryczne 

zachowanie, natomiast w około piętnastu kontekstach mówi o kobiecym człowieczeń-

stwie. W dziele Klüger kobiecość jest wyidealizowana, a jeśli wziąć pod uwagę nie-

ludzkość i niehumanitarność, które nieodłącznie kojarzą się z Holocaustem, można by 

powiedzieć, że w tej relacji Klügerowska koncepcja kobiecości jest wręcz heroizowana. 

Wydaje się, że specyficzna zdolność kobiet do wzajemnego pocieszania się, do two-

rzenia przyjaźni, uczyniła je bardziej odpornymi. Dla Klüger nie jest przypadkiem, że 

to właśnie kobieta udzieliła jej pomocy. Być może wynika to z antyfeminizmu, który 

zawsze był obecny w życiu kobiet, a który według niej jest na równi z antysemity-

zmem jako formą seksizmu. W odniesieniu do doświadczenia Holokaustu ofiary płci 

żeńskiej zostały zaatakowane w sposób specyficzny dla kobiet, ponieważ były maltre-

towane i wykorzystywane jako kobiety21. Antyfeminizm i antysemityzm są więc pod 

tym względem ze sobą współbrzmiące. Stwierdzenie Klüger jest obecnie uznawane za 

oczywiste, a mianowicie, że płeć w jakiś sposób warunkuje zachowania poznawcze 

i postawy moralne. 

Analiza literatury Holokaustu przyczynia się do opisu charakteru i zakresu tego 

uwarunkowania. Spróbuję zastanowić się nad kobiecą etyką troski w kontekście Zagłady 

i odpowiedzieć na pytanie, czy istniejące różnice podważają istnienie ludzkiej moral-

ności wspólnej dla obu płci, czyli czy moralność jest genderowa? Już analiza Spra-

wiedliwych wśród Narodów Świata sugeruje, że etyka opieki jest domeną kobiet.  

Jeśli chodzi o zakres osób pomagających w ratowaniu Żydów w Niemczech w czasie 

wojny, to tendencja jest taka, że około dwie trzecie z nich stanowiły kobiety22. Podobną 

tendencję potwierdzają statystyki dotyczące ratowania Żydów w Polsce.  

Według Claudii Schoppmann w udziale w ratowaniu Żydów ważna jest płeć, czyli 

społeczno-kulturowo zdeterminowane role23. Niemniej Schoppman opisuje ratowanie 

Żydów jako ledwie zauważony opór kobiet24. Na tle wiedzy, że ponadprzeciętny odsetek 

kobiet był zaangażowany w udzielanie pomocy, należy zadać pytanie, w jakim stopniu: 

społecznie uwarunkowane role płciowe wpływały na pomoc i próby ratowania. 

Swoją opieką nad prześladowanymi kobiety z jednej strony odpowiadały spo-

łecznym atrybutom, z drugiej jednak ich działania były nietypowe ze względu 

na wysokie ryzyko i szczególne wymagania, „ratowniczki” w tym względzie 

zdecydowanie „wypadały z roli”. Jednym z powodów, dla których kobiety tak 

licznie uczestniczyły w tym „humanitarnym oporze”, było wykorzystanie pola 

działania wynikającego z dominującego wizerunku kobiet i odpowiadających 

mu atrybutów roli./die gesellschaftlich bedingten Geschlechterrollen 

Hilfeleistungen und Rettungsversuche beeinflußten. Mit ihrer Fürsorge für 

Verfolgte hätten Frauen zwar einerseits den gesellschaftlichen Zuschreibungen 

entsprochen, andererseits seien ihre Handlungen wegen des hohen Risikos und 

der besonderen Anforderungen aber ungewöhnlich gewesen, „Retterinnen” 

insofern durchaus „aus der Rolle gefallen”. Frauen seien an diesem „humani-

 
21 Por. Heidelberger-Leonard I., dz. cyt., s. 164. 
22 Por. Kosmala B., Schoppmann C., Überleben im Untergrund. Zwischenbilanz eines Forschungsprojekts, 

[w:] Schoppmann C., Solidarität und Hilfe für Juden während der NS-Zeit, Band 5, Metropol, Berlin 2002, s. 21. 
23 Tamże, s. 109. 
24 Tamże. 
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tären Widerstand” u. a. auch deshalb so relativ zahlreich beteiligt gewesen, da 

sie sich die aus dem vorherrschenden Frauenbild und den entsprechenden 

Rollenzuschreibungen resultierenden Handlungsräume zunutze gemacht hätten25.  

Pytanie o typową dla płci osobowość altruistyczną jest bardzo istotne, ponieważ 

według historyczki Ursuli Büttner w świetle dotychczasowych sprzecznych wyników 

badań, więzi ideologiczno-religijne nie mogą być definiowane jako motyw pomocy 

i solidarności26. Socjologowie Samuel (ocalały z Holocaustu) i Pearl Oliner również 

uważają religijność pomagających za niewystarczający motyw zaangażowania w rato-

wanie Żydów27. Historyczka Christl Wickert tłumaczy raczej wysoki udział kobiet 

w ratowaniu Żydów typowymi aktami opieki nad rodziną28. Ratowniczki organizowały 

kryjówki, pomagały w zdobywaniu pożywienia i zapewnianiu opieki. Mimo wielkiego 

niebezpieczeństwa kobiety również tutaj odegrały swoją rolę w ramach zwyczajowo 

przyjętych29 – podsumowuje Wickert, odpowiadając atrybucjom społeczno-kulturowym 

jako chroniące i opiekuńcze30. W badaniu socjologicznym Eva Folgman, która prze-

prowadziła 300 wywiadów z osobami ratującymi Żydów, podsumowuje, że tylko niski 

kontyngent, ok. 12% czynów, był motywowany religijnie31. 

Aby dojść do pełniejszego poznania człowieka w omawianym przez Klüger zagad-

nieniu, uważam, że nauki humanistyczne powinny korzystać z dorobku innych dyscyplin 

naukowych, dlatego, zanim przejdę do ścisłej analizy literackiej, odwołam się do spo-

strzeżeń z psychologii, neuronauki, historii, socjologii, a także aspektów kulturowo- 

-biologicznych. Celem tych interdyscyplinarnych podejść interpretacyjnych jest 

identyfikacja wyzwań i problemów, które pojawiają się w związku z twierdzeniem 

Klüger w obrębie nauk humanistycznych. 

Przyjrzyjmy się najpierw różnicom w obrębie zdolności poznawczych, które, jak 

pokazują badania psychologiczne, niewątpliwie w jakiś sposób kształtują różne postawy 

moralne, innymi słowy większą zdolność do empatii i tym samym większą skłonność 

do pomagania. Psycholożka i neurobiolożka Doreen Kimura uważa, że kobiety mają 

większą zdolność do empatii i uzasadnia różnice w zdolnościach poznawczych obu 

płci – ewolucją. Podstawowym zadaniem kobiet była opieka nad niemowlętami i dziećmi. 

Różnice w zdolnościach poznawczych są więc związane z rolami społecznymi i biolo-

gicznymi, które doprowadziły do rozwoju określonych zdolności poznawczych. Kimura 

podkreśla, że zdolności te nie są zależne jedynie od czynników społecznych, ale opierają 

się na mechanizmach biologicznych i aktywacji określonych hormonów. Kimura pod-

czas swoich wieloletnich badań nie zaobserwowała żadnych istotnych efektów zmiany 

ról społecznych w XX wieku ani tendencji do wyrównywania zdolności poznawczych32. 

 
25 Tamże, s. 24. 
26 Tamże, s. 25. Zob. Büttner U., Die anderen Christen. Ihr Einsatz für verfolgte Juden und „Nichtarier” im 

nationalsozialistischen Deutschland, [w:] Kosmala B., Schoppmann C., dz. cyt., s. 127-150. 
27 Oliner S., Oliner P., Rescuer of Jews During the Holocaust: Justice, Care and Religion, [w:] Bauer Y. 
(red.), Jews and Christians During and After the Holocaust, Pergamon Press, Oxford 1989, s. 506-508. 
28 Wickert Ch., Frauen zwischen Dissens und Widerstand, [w:] Benz W., Pehle W. (red.), Lexikon des 

deutschen Widerstandes, Fischer, Frankfurt-Main 1994, s. 152. 
29 Tamże. 
30 Schoppmann, C., dz. cyt., s. 122-123. 
31 Folgman E., „Wir waren keine Helden”: Lebensretter im Angesichts des Holocaust. Motive, Geschichten, 

Hintergründe, dtv Verlagsgesellschaft, Frankfurt a. M.-New York 1995, s. 177. 
32 Kimura D., Płeć i poznanie, PIW, Warszawa 2006, s. 87-98.  
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Wyniki badań psychologicznych nad moralnością i rozwojem psychospołecznym 

kobiet przeprowadzonych przez Carol Gilligan, amerykańską psycholog i etyczkę femi-

nistyczną, potwierdzają pogląd Ruth Klüger. Gilligan stwierdza, że kobiety częściej 

biorą odpowiedzialność za innych.  

Już Freud uważał, że kobiety znacznie częściej niż mężczyźni podejmują decyzje 

emocjonalne, że mają mniejsze poczucie wartości sprawiedliwości. O moralności kobiet 

Freud pisał: u kobiet poziom tego, co jest etycznie moralne, jest inny niż u mężczyzn. 

Ich superego nigdy nie jest tak nieugięte, tak bezosobowe i tak niezależne od źródeł 

emocjonalnych, jak wymaga się tego od mężczyzn33. Psychoanalityczka Nancy Chodorow 

zgadza się z Freudem, że źródła specyficznej kobiecej psychiki, jeśli chodzi o bliższe 

więzi emocjonalne, można doszukiwać się we wczesnym dzieciństwie, kiedy separacja 

od matki była niewystępująca. Opieka nad dziećmi w fazie preoedypalnej, spoczywa 

głównie na kobiecie i właśnie w tym czasie następuje określenie tożsamości płciowej 

dzieci. Córki dostrzegają, że są podobne do swoich matek, a chłopcy uznają własną od-

mienność, co ogranicza pierwotną miłość i uczucie empatycznego przywiązania. Chłopcy 

rozwijają w ten sposób własną niezależność, a ich ego ma lepiej określone granice. 

Z drugiej strony, ponieważ dziewczynki nie mają silnego poczucia własnej autonomii, 

mają silną potrzebę tworzenia relacji interpersonalnych, jak twierdzi Chodorow. Według 

Nancy Chodorow, dziewczynki rozwijają silniejszą zdolność do doświadczania cudzych 

potrzeb lub uczuć jako własnych34. Dla kształtowania tożsamości kobiety i jej moral-

ności opiekuńczej konstelacja matka-córka jest rozstrzygająca, ponieważ relacja ta 

rzutuje na inne relacje interpersonalne. W przeciwieństwie do męskości, która odbywa 

się poprzez psychiczne oderwanie od matki, kobiecość jest określona przez relację 

zależności i przywiązania do matki. Z kolei matka doświadcza syna jako męskiego 

antypola35. Wpływa to na relacje kobiety z innymi, ponieważ osadzenie w interakcjach 

społecznych i relacjach osobistych, empatia dla potrzeb innych są typowe dla życia 

kobiet36. Potwierdza to również teza amerykańskiego psychologa Erika Eriksona, rozu-

miejąc tożsamość męską jako produkt wobec świata, a kobiecą jako wynik intymnej 

relacji z drugą osobą37. Rolą przypisywaną płci żeńskiej w cyklu życia człowieka była 

rola pielęgniarki, opiekunki i pomocnicy38. Dla Gilligan kobieta jest tkaczem sieci 

relacji, na których z kolei ona sama się opiera39. 

Termin specyficzny dla etyki kobiet, zwany etyką troski, pojawił się w książce Carol 

Gilligan „In a Different Voice” w 1982 roku. W książce tej Gilligan postawiła tezę, że 

dla kobiet relacje interpersonalne są ważniejsze niż przypisywana mężczyznom idea 

sprawiedliwości, indywidualności i autonomii. Gilligan twierdzi, że w kontekście 

moralności mężczyźni i kobiety mówią innym językiem i wyrażają różne doświad-

czenia moralne. Gilligan potwierdza, że męskość definiowana jest jako autonomia 

(wobec matki w fazie preoedypalnej), kobiecość jako relacje. Gilligan pokazuje, jak 

 
33 Freud Z., Życie seksualne, tłum. R. Reszke, Wydawnictwo KR, Warszawa 1999, s. 237. 
34 Chodorow N., The Reproduction of Mothering, University of California Press, Berkeley 1978, s. 167. Cyt. 

za: Gilligan C., Die andere Stimme. Lebenskonflikte und Moral der Frau, Piper, München-Zürich 1993, s. 16-17. 
35 Chodorow N., The Reproduction of Mothering, University of California Press, Berkeley 1978, s. 150. Cyt. 

za: Gilligan C., Die andere Stimme. Lebenskonflikte und Moral der Frau, Piper, München-Zürich 1993, s. 16. 
36 Por. Gilligan C., dz. cyt., s. 16-17. 
37 Erikson E.H., Identity: Youth and Crisis, W.W. Norton, New York 1969, cyt. za: Gilligan C., dz. cyt., s. 22. 
38 Gilligan C., dz. cyt., s. 27. 
39 Gilligan C., dz. cyt., s. 27-29. 
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sytuacje z wczesnego dzieciństwa wpływają na dalszy rozwój. Kobieta, w przeciwień-

stwie do mężczyzny, nie skupia się na rozumieniu praw i zasad, ale raczej na rozumieniu 

odpowiedzialności, czyli dbaniu o innych. Dla Gilligan męska etyka sprawiedliwości 

jest równa kobiecej etyce opieki. Należy zauważyć, że Gilligan nie zajmuje się 

w swojej książce tym, czy te różne orientacje moralne są wrodzone lub nieuchronnie 

związane z płcią, czy też są również wynikiem odmiennej socjalizacji. W swoich 

badaniach Gilligan analizuje sposoby zabawy dziewczynek i chłopców, wskazując na 

rozwijające się różnice między płciami. Z obserwacji Gilligana wynika, że chłopcy 

i dziewczynki cenią różne wartości. Chłopcy częściej niż dziewczynki bawią się 

w dużych i zróżnicowanych wiekowo grupach. Chłopcy uczą się samodzielności i orga-

nizowania się w duże i różnorodne grupy podczas zabawy, uczą się grać z przeciw-

nikami i rywalizować z przyjaciółmi według ustalonych reguł. Dziewczęta mniej skupiają 

się na zasadach, częściej wprowadzają wyjątki i innowacje, częściej grają tylko w parach 

i nie rywalizują. Gilligan porusza również kwestię strachu przed sukcesem wśród 

dziewcząt (fear of success), co oznacza, że dziewczęta nie chcą wygrać w konkursie, 

ponieważ boją się społecznego odrzucenia, nie chcą również wygrać, jeśli ktoś inny 

ma przegrać. Bardziej cenią sobie przyjaźń niż zwycięstwo40. Gilligan uważa, że 

kobieca koncepcja moralności dotyczy opiekuńczości i odpowiedzialności w relacjach 

międzyludzkich. Specyfika rozwoju moralnego kobiet polega więc na podkreślaniu 

znaczenia relacji interpersonalnych, a nie autonomii, jak w przypadku mężczyzn. 

Kontynuując podejście Gilligan, Nel Nodings, amerykańska filozofka i feministka, 

twierdzi, że matczyna opieka (caring) jest wzorem wszystkich zachowań moralnych, 

wyrażającym istotę moralności – mianowicie bezinteresowną troskę41.  

Oprócz psychoanalizy, badania neurobiologiczne pokazują również, że kobiety są 

bardziej empatyczne. Badania stopnia empatii na podstawie badań MRI, prowadzone 

przez niemiecką neuronaukowiec, badaczkę mózgu i psycholog Tanję Singer, polegały 

na tym, że badani mieli za zadanie obserwować ból innych ludzi. Kobiety empatyzowały 

również z osobami, które wcześniej zachowywały się wobec nich nie fair. U mężczyzn 

struktury związane z empatią były aktywne tylko w odniesieniu do osób, które zacho-

wywały się wobec nich przyzwoicie. Mężczyźni najwyraźniej odczuwali satysfakcję 

w obliczu bólu nieuczciwych ludzi, gdyż uaktywniły się u nich struktury systemu 

nagrody. Taka aktywacja nie wystąpiła u kobiet. Według psychologa Simona Barona- 

-Cohena mężczyźni łatwiej ‘wyłączają’ empatię w stosunku do osób, które są dla nich 

konkurencją, które ich zdaniem zachowują się niewłaściwie lub jeśli nie zależy im na 

utrzymaniu z nimi relacji. U kobiet większa objętość istoty szarej widoczna jest 

w obszarach tzw. neuronów lustrzanych, które są ważne dla empatii. Badania mózgu 

przeprowadzone za pomocą rezonansu magnetycznego potwierdzają, że zdolność 

empatii u kobiet jest niewątpliwie większa42. 

„Etyka troski” występuje u Ruth Klüger równolegle z terminem feministyczna, co 

wydaje się słuszne, gdyż według takich filozofek, jak Ewa Hyży czy Magdalena Środa 

feministki są jej matkami. Określenie feministki materalne nie jest w tym kontekście 

 
40 Por. Gilligan C., dz. cyt., s. 8-16. 
41 Por. Nodings N., Caring: a Feminine Approach to Ethics and Moral Education, University of California 

Press, Berkley 1984. 
42 Ziemińska R., Mózgi kobiet i mężczyzn. Nowsze dane i ich znaczenie dla gender studies, wykład podczas: 

X Polski Zjazd Filozoficzny, Poznań 15-19.09.2015. 
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przypadkowe, gdyż Ewa Hyży wiąże etykę opieki właśnie z relacją macierzyńską, która 

jest wzorem dla wszystkich relacji moralnych w społeczeństwie43. 

W odniesieniu do przedstawionych przez Klüger postaci kobiecych stosunkowo 

łatwo jest wyłonić pewną tendencję do harmonizacji i to nie tylko w odniesieniu do ich 

roli jako ofiar, ale i sprawczyń.  

Granica między dobrem a złem jest u Klüger wyraźna; kobiety niemal bez wyjątku 

stawiane są w dobrym świetle. Autorka bestsellera opowiada np. o tym, że strażniczki 

były mniej brutalne niż mężczyźni i jeśli dzisiaj osądza się je tak samo jak mężczyzn, to 

taki wyrok stanowi alibi dla ludzi rzeczywiście ponoszących odpowiedzialność44. Po 

lekturze „weiter leben” można odnieść wrażenie, że altruizm w czasie Holocaustu był 

dla płci żeńskiej znaczący, naturalny i oczywisty. Twierdzi ona, że płeć jest jedną 

z najistotniejszych zmiennych korelujących z zachowaniami altruistycznymi. Kobieca 

moralność, siostrzeństwo, solidarność, wzajemna pomoc, przyjaźń między kobietami 

to wciąż słabo rozpoznawalne czynniki, zwłaszcza w drastycznie trudnych sytuacjach, 

jak np. w obliczu Holocaustu.  

Dla Klüger [podobnie jak m.in. dla Heleny Birenbaum, Zofii Kossak-Szczuckiej, 

Seweryny Szmaglewskiej, Wandy Półtawskiej, Zofii Posmysz, Giselli Perl] kobiece 

przyjaźnie stały się psychiczną pomocą w codziennej walce o przetrwanie zarówno 

w czasie Holokaustu, jak i po wojnie45. Helena Birenbaum opisuje w „Nadzieja umiera 

ostatnia” (1967), że chciała umrzeć w Auschwitz za inną kobietę, do której żywiła 

siostrzane uczucia.  

W celu znalezienia odpowiedzi na pytanie o postawy wskazujące na wyższość moralną 

więźniów obozu wśród nich samych, przeanalizowałam utwory byłych więźniarek 

obozów koncentracyjnych Zofii Kossak-Szczuckiej, Seweryny Szmaglewskiej i Wandy 

Półtawskiej. 

Próbując odpowiedzieć na pytanie o istnienie moralnej wyższości kobiet – tak mocno 

podkreślanej i postulowanej przez Ruth Klüger – można zauważyć, że w literaturze 

autorek linia oddzielająca zachowania moralne od niemoralnych nie przebiega jedynie 

wzdłuż podziału na płeć – jak w przypadku Ruth Klüger. Szybko okazuje się, że 

w utworach wymienionych pisarek podkreślany jest podział według przynależności 

narodowej, wyznania, uwarunkowań społecznych – na podstawie którego następuje 

podział na ‘dobre’ i ‘złe’ więźniarki. 

U pisarek wzorce tego, jak mówią o Zagładzie, łączą się z (nie)świadomym wpły-

waniem na postrzeganie (wręcz fałszowanie – co Borowski zarzuca Kossak-Szczuckiej) 

obozu przez nacjonalistyczne mity katolickie. Półtawska i Kossak-Szczucka mówią 

o obozie językiem tradycyjnych wartości, językiem w tonie martyrologii i patriotyzmu, 

językiem ideologicznym. W tekstach pisarek polskie kobiety, zwłaszcza intelektu-

alistki, dzielnie walczyły o niepodległość, a ich zaangażowanie polityczne i społeczne 

nie słabnie nawet podczas pobytu w obozie. Zgodnie z podejściem pisarek, Polki, choć 

w ich opinii cierpią najbardziej, wykazują się największą niezłomnością i cechują się 

najwyższą moralnością. W ich literaturze toczy się walka między podstawowymi siłami 

dobra i zła, ale granica między dobrem a złem nie przebiega tylko wzdłuż podziału na 

 
43 Por. Środa M., Czy etyka ma płeć?, ETYKA, Nr 45, 2012, s. 1.  
44 Klüger R., Żyć dalej, s. 158. 
45 Por. Lezzi E., Zerstörte Kindheit. Literarische Autobiographien zur Shoah, Köln-Weimar-Wien-Böhlau 

2001, s. 260. 
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sprawców i ich ofiary ani też – jak u Ruth Klüger – wzdłuż linii płci; ta walka dobra ze 

złem toczy się także między ofiarami narodowego socjalizmu i tu linia podziału 

wyraźnie przebiega wzdłuż pochodzenia narodowego, ujawniając się za każdym razem 

w sposób instrumentalny w opisach dobrych Polek i niemoralnych niepolskich więź-

niarek. W dziełach autorek, pozostających pod silnym wpływem religii chrześcijańskiej, 

wychodzi się daleko poza powszechne dotąd w humanistyce moralne rozróżnienie na 

katów i ofiary. W swoich opisach pisarki ani przez chwilę nie były w stanie postawić 

się ponad systemem ocen moralnych – stosowanych w tradycji religijnej. W ich utwo-

rach polska perspektywa jest przeszkodą na drodze do prawdy o obozowej rzeczy-

wistości. Żadnej z tych pisarek nie udało się porzucić „etycznej arogancji” (Janion). 

Takie podejście pisarek nie pozwala na jednoznaczne potwierdzenie tez Ruth Klüger 

o moralnej wyższości kobiet. Podział na dobro i zło przebiega u Klüger wzdłuż płci, 

ale analiza literatury pisarek pokazuje, że wszelkie uproszczenia i ujednolicenia obrazu 

kobiet-ofiar i kobiet-sprawców są bardzo trudne. 

3. Podsumowanie 

Literatura pisarek utrudnia ustalenie istnienia moralnej wyższości kobiet, którą 

postuluje autorka „Żyć dalej”, ze względu na sentymentalne zharmonizowanie głównych 

bohaterek, katolicko-narodowy światopogląd deformujący rzeczywistość. W ich przy-

padku zastrzeżenia podobne do tych, jakie Tadeusz Borowski wyraża wobec Kossak- 

-Szczuckiej są uzasadnione, ponieważ pisarki niewątpliwie rzutują swój własny świato-

pogląd i doświadczenia na kolektyw więźniów obozu. Pod tym względem dzieła te są 

przede wszystkim projekcjami wiary (Morawiec), w przypadku Szmaglewskiej wiary 

w człowieka, a w przypadku Kossak-Szczuckiej i Półtawskiej wiary w Bożą opatrzność 

(Morawiec). 

Polska profesor socjologii Anna Pawełczyńska, która od maja 1943 roku do 

października 1944 roku była więźniem obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau, 

a następnie została deportowana do podobozu obozu koncentracyjnego Flossenbürg, 

w kwestii dotyczących zmian moralności w Auschwitz stwierdziła, że każdy więzień 

musiał na nowo zinterpretować nakazy i zakazy w oparciu o normy moralne i zrewi-

dować hierarchię wartości, a w odniesieniu do najwyższych zasad moralnych wszyscy 

więźniowie podlegali zdziczeniu46. Stopień zniszczenia moralności zależał od uprzy-

wilejowanej sytuacji życiowej, np.:  

w zależności od miejsca, jakie więzień zajmował w strukturze obozu koncen-

tracyjnego oraz od tego, w jakim stopniu miał bezpośrednie oparcie w grupie 

uznającej i żyjącej podstawową wartością. Im lepsza była jego sytuacja 

w obozie koncentracyjnym i im bardziej skonsolidowana była nieformalna grupa, 

do której mógł należeć, tym mniej redukcji musiał podlegać zakres obowiązu-

jących w wolności norm moralnych. Umiejętność życia w oparciu o kompletny 

system norm na samym dole struktury obozu koncentracyjnego, bez oparcia 

w bliskich ludziach, była dowodem najwyższych cnót heroicznych47.  

Puenta Pawełczyńskiej brzmi:  

 
46 Pawełczyńska A., Werte gegen Gewalt. Betrachtungen einer Soziologin über Auschwitz, Verlag des 

Staatlichen Museums Auschiwtz-Birkenau, Oświęcim 2001, s. 227. 
47 Tamże, s. 234. 
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Nie ma więźnia obozu koncentracyjnego, który mógłby z pełną odpowiedzial-

nością stwierdzić, że uderzony w najsłabszy punkt swojej osobowości był 

w stanie z największą pewnością nie naruszyć najważniejszych norm. Ci, którym 

udało się w ten sposób przeżyć obóz koncentracyjny, mieli wielkie szczęście, 

ponieważ terror obozu koncentracyjnego nie uderzył ich w najsłabszy punkt48. 

Założenie o kobietach jako ‘lepszych ludziach’ w obliczu eksterminacji zburzyła 

zdaniem Ewy Czerwiakowskiej, Anja Lundholm w autobiograficznej powieści 

„Höllentor”/„Wrota piekieł. Ravensbrück”. Czerwiakowska we wstępie do książki 

Lundholm pisze:  

Załoga strażnicza Ravensbrück była w większości żeńśka. Kobiety postawione 

przeciw kobietom w wyrafinowanym okrucieństwie niejednokrotnie przewyższały 

mężczyzn. Zdarzały się ludzkie odruchy, choć tylko jako odstępstwo. Normę 

zaś wyznaczały nadgorliwie realizowane „męskie” wzorce zachowań, a więc 

brutalność, bezgraniczna pogarda, bezkarność49.  

Zofia Posmysz, jedynie hipotetycznie przyznaje, że kobiety teoretycznie mogą się 

w kwestii brutalności nie różnić od mężczyzn. Ale ona sama w Auschwitz spotkała się 

z troską Aufseherki, a w Ravensbrück nigdy nie doświadczyła okrucieństwa ze strony 

strażniczek50. 
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potrzeb i uczuć innych osób jako własnych. Klüger nieustannie podkreśla solidarność kobiet, rekonstruuje 
kobiece zachowania w niezwykle pozytywnym kontekście, które doprowadziły do powstania tzw. rodzin 
zastępczych, w których kobiety przyjmowały rolę siostry lub matki dla innej kobiety. Wzajemnie się 
wspierały, przynosiły sobie pożywienie, zapewniały ochronę, wsparcie psychiczne etc. O potędze kobiecej 
przyjaźni bardzo często opowiada kobieca literatura Holocaustu. Odwołując się do kontekstu psycholo-
gicznego i historycznego, a konkretnie do wydarzeń II wojny światowej, postaram się odpowiedzieć na py-
tanie, w jakim stopniu płeć żeńska rzeczywiście determinuje altruistyczną postawę wobec drugiego człowieka. 
Słowa kluczowe: Holocaust, etyka troski, surrogate familie, Ruth Klüger, literatura kobieca 

 
51 Aus: „Die letzte Etappe”, Polen 1948, Regie: Wanda Jakubowska. 
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Sylwia Wajs1 

„Być albo nie być”, czyli próba analizy egzystencjalnej 

Śpiącej Królewny w perspektywie teorii  

Viktora E. Frankla 

1. Wprowadzenie  

Popularny w Europie wątek bajki magicznej traktuje o królewnie, na której chrzest 

rodzice zapraszają wróżki, pomijając jedną z nich. Obrażona czarodziejka zapowiada, 

iż dziewczyna umrze od ukłucia wrzecionem. Klątwę łagodzi inna wróżka, zamie-

niając śmierć na stuletni sen. Pomimo nakazu zniszczenia wrzecion w całym kraju, 

królewna kłuje się jednym z nich w palec, w efekcie czego zasypia, a wraz z nią cały 

dwór. Po stu latach przybywa jednak królewicz, który pocałunkiem budzi dziewczynę 

i ożywia zaklęty zamek. Taką wersję znanej baśni przekazywali nam zwykle nasi 

rodzice i dziadkowie. 

„Baśń o Śpiącej Królewnie” jest dziełem wielowymiarowym i od lat jest przed-

miotem zainteresowania literaturoznawców, pedagogów i psychologów. Można na nią 

patrzeć z perspektywy narracyjnej czy feministycznej2, 3, 4. Najbardziej znane odnie-

sienia do owej baśni dotyczą jednak spojrzenia systemowego i psychoanalitycznego5. 

Jako że jest to dzieło dotykające pytań kluczowych dla bytu ludzkiego, pytań o sens 

ludzkiego życia, celem tegoż opracowania będzie, nieeksplorowana jak dotąd, próba 

spojrzenia na ową znaną baśń z perspektywy egzystencjalnej, ze szczególnym uwzględ-

nieniem teorii Viktora E. Frankla. 

2. Historia Śpiącej Królewny 

Rzeczona opowieść, znana głównie w wersji braci Grimm, ma najprawdopodobniej 

pochodzenie literackie włoskie i francuskie. Pierwsze ślady podobnej fabuły można 

znaleźć już w mitologii (historia Lety), a także na dwóch anonimowych tekstach z IV 

wieku: w katalońskiej powieści zatytułowanej „Frayne de Joy et Sor de Plaser” oraz we 

francuskim romansie „Perceforest”. W literackiej wersji opowieści z 1634 roku pióra 

Gambattisty Basile pt. „Sole, Luna e Talia” król wykorzystuje seksualnie śpiącą kró-

lewnę, w wyniku czego, również we śnie, rodzi ona dzieci o imionach Księżyc i Słońce. 

Dopiero one, ssąc palec matki, powodują usunięcie z niego drzazgi konopnej i wybu-

dzenie królewny ze snu. Pewnego dnia król przypomina sobie o Talii, a zobaczywszy 

przebudzoną dziewczynę z dwojgiem dzieci przy niej, odczuwa szczęście. Żona króla 

 
1 sylwiawajs85@gmail.com, Wydział Psychologii, Uniwersytet Warszawski, www.psych.uw.edu.pl. 
2 Grauerholz L., Baker-Sperry L., The Pervasiveness and Persistence of The Femine Beauty Ideal in 
Children's Fairy Tales, Gender & Society, 15 (5), 2003, s. 711-725. 
3 Miller K., Cichocka T., Bajki rozebrane. Jak odnaleźć się w swojej baśni, Wydawnictwo JK, Łódź 2008, 

s. 24-35. 
4 Śmiałowicz K., Baśnie i odtwarzanie asymetrycznych relacji płciowych, Studia Edukacyjne, 27, 2013, 
s. 337-356. 
5 Bettelheim B., Cudowne i pożyteczne. O znaczeniach w świecie wartości baśni, Wydawnictwo W.A.B., 

Warszawa 1997, s. 10-38. 
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odkrywa jednak jego tajemnicę. W sekrecie posyła po dzieci w imieniu męża, każe je 

ugotować i podać niewiernemu mężczyźnie do zjedzenia. Kucharz ratuje maleństwa, 

a zamiast nich serwuje dwa koźlątka. W jakiś czas potem zazdrosna królowa posyła 

również po Talię, by wtrącić ją do ognia i spalić. Król przybywa w ostatniej chwili, 

poślubia Talię i odzyskuje swoje dzieci. 

Charles Perraut wprowadził dodatkowo do baśni motyw obrażonej wróżki, wyja-

śniając powód zapadnięcia bohaterki w podobny do śmierci sen. Zamiast dwóch królów 

mamy tu króla i księcia, przy czym książę nie jest jeszcze żonaty ani nie ma dzieci, co 

jest łatwiejsze do zaakceptowania dla ówczesnej obyczajowości. Ponadto między za-

padnięciem królewny w sen a jej przebudzeniem upływa sto lat, a po tym czasie droga 

do księżniczki staje przed jej wybawcą niemalże otworem. Podobną rolę do żony króla 

z wersji włoskiej pełni tu matka księcia, jednak w tej opowieści nie jest postacią zbyt 

przekonującą. Dzieło Perrault'a rozpada się na dwie nieprzystające do siebie części: 

pierwsza kończy się tym, iż książę budzi Śpiącą Królewnę, po czym bierze z nią ślub, 

a druga opowiada ni stąd, ni z zowąd, że matka chłopaka to ludożerczyni pożerająca 

dzieci, która czyha na własne wnuki. Ogólny przebieg akcji jest dość podobny jak 

w wersji pierwotnej i kończy się śmiercią „starszej pani”, której nikt nie opłakuje, czy 

to syn, czy to mąż. Ponieważ na omawianą opowieść składają się dwie części tak nie-

przystające do siebie, w przekazie ustnym poprzestaje się na tej pierwszej. 

W tej właśnie wersji baśń o Śpiącej Królewnie usłyszeli i zapisali bracia Grimm. 

Baśnie francuska i niemiecka znacznie się od siebie różnią. U braci Grimm przyjście 

na świat długo wyczekiwanego dziecka zapowiada żaba – symbol sił rozrodczych, płod-

ności i urodzaju. W wersji niemieckiej nie zaproszono jednej z wróżek z powodu ogra-

niczonej liczby złotych talerzy, we francuskiej w związku z przekonaniem, że czaro-

dziejka nie żyje. We wcześniejszej historii została ona też za swój postępek ukarana. 

U Perault'a było czarodziejek siedem, u braci Grimm trzynaście. Mniej więcej w połowie 

akcji baśni niemieckiej dowiadujemy się, że księżniczka miała na imię Różyczka, w tej 

drugiej nie poznajemy imienia bohaterki do samego końca.  

3. Śpiąca Królewna z perspektywy nurtów psychoterapeutycznych 

Baśnie, mity i legendy, za psychologią głębi Carla G. Junga, można odczytywać jako 

metaforę rozwoju człowieka oraz różnych ścieżek tego rozwoju. Jak zauważa Meredith 

B. Mitchel: bajki, a także mity mogą być postrzegane jako alegorie lub dramatyczne 

reprezentacje złożonych psychologicznych procesów, zwykle związanych z transformacją 

i wzrastaniem6. W większości baśni ma miejsce symboliczne „dotykanie śmierci”, które 

zwykle przybiera postać sytuacji kryzysowej, w której znajduje się bohater, będąc 

w procesie budowy lub odbudowy tożsamości. Metaforą przedłużającego się „bycia 

w procesie” może być baśń o Śpiącej Królewnie. Najczęściej spotykanym w literaturze 

wątkiem będzie rytuał przejścia z dzieciństwa do dorosłości7. Zwraca się tu uwagę 

m.in. na znaczenie liczby trzynaście, symbolizującej kobiecość. Klątwa pominiętej trzy-

nastej wróżki zdaje się brzmieć umrzesz jako dziecko, nigdy nie staniesz się kobietą. 

 
6 Mitchell M.B., Learning about Ourselves through Fairy Tales: Their Psychological Value, Psychological 
Perspectives, 53, 2010, s. 267-279.  
7 Jaskulska S., Współczesne rytuały przejścia z dzieciństwa do dorosłości: Baśń o Śpiącej Królewnie, [w:] 

Grabowski A., Zaorska M. (red.), Bajka, baśń, legenda i mit w naukowych opracowaniach, Wydział Huma-

nistyczny Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn 2016, s. 45-56. 
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Królewna spędza piętnaście lat nieświadoma, baraszkując i biegając po królestwie, 

w czym przypomina chłopca. Ukłucie wrzecionem symbolizuje pierwszą miesiączkę. 

Rodzice pragnęli zatrzymać przemianę. Królewna usnęła, jest zatrzymana – nie jest ani 

dzieckiem, ani kobietą. Z taką analizą baśni możemy spotkać się w opracowaniach 

badaczy zorientowanych psychoanalitycznie. 

Patrząc na omawianą baśń z perspektywy różnych nurtów psychoterapeutycznych, 

a w szczególności z perspektywy systemowej, zwraca się uwagę na fakt, iż królewna 

była wytęsknionym dzieckiem swoich rodziców. Istniał w nich lęk, że nigdy nie będą 

mieć potomstwa, następnie lęk w nich narastał, jako że potomstwo, które już pokochali 

mogło zostać im odebrane. Adolescent, który jest na etapie przechodzenia z dzieciństwa 

do wczesnej dorosłości, oczekuje od rodziców uwagi i wsparcia emocjonalnego (brak 

rodziców w dniu urodzin królewny, może tu świadczyć o chęci zaprzeczenia jej doj-

rzewaniu), jednocześnie dąży do psychicznego uniezależnienia się od nich. Pojawia się 

konflikt o charakterze intrapsychicznym, wynikający ze sprzeczności pomiędzy potrzebą 

usamodzielnienia się a dążeniem do przedłużenia stabilnych, dających poczucie bez-

pieczeństwa relacji. Drugi aspekt konfliktu, interpersonalny, pojawia się wówczas, gdy 

rozwiązanie intrapsychicznego konfliktu rozstaniowego u dorastającego i jego rodziców 

nie pokrywa się w czasie. W okresie średniej dorosłości rodzice mogą silnie odczuwać 

potrzebę bycia potrzebnymi, podczas gdy adolescent potrzebuje samookreślenia i skon-

solidowania własnej tożsamości. Istniejące sprzeczne tendencje powodują, że separacja 

następuje trudniej i ma charakter kryzysowy. Właściwe funkcjonowanie jednostki w na-

stępnych fazach rozwojowych uwarunkowane jest pozytywnym rozwiązaniem konfliktu 

rozstaniowego i zmianą relacji rodzice-dziecko w kierunku stosunków symetrycznych8, 9. 

Tymczasem chęć usamodzielnienia się dzieci odbierana jest często jako brak kontroli 

nad dzieckiem, a niekiedy jako utrata kontaktu z nim. Zamiast usamodzielnić, rodzice 

mogą więc próbować coraz bardziej dziecko od siebie uzależnić. Odbierając mu szansę 

na dalszy rozwój i samostanowienie, wciągają je niejako w stan zawieszenia. 

4. Królewna w egzystencjalnej pustce, czyli próba odniesienia do teorii 

Viktora E. Frankla 

Poczucie pustki to stan, wymykający się człowiekowi w pewnym sensie spod kontroli. 

Zdarza się, że wyraża się on na zewnątrz w sposób głośny, krzykliwy, zdając się wołać: 

„zobaczcie mnie”, „mnie to boli”, „nie mam siły żyć”. Często porównywany on jest 

z poczuciem permanentnej i przeszywającej nudy. Jest to raczej negatywny stan emo-

cjonalny, polegający na uczuciu wewnętrznego wyjałowienia i braku zainteresowania, 

zwykle spowodowany jednostajnością, niezmiennością otoczenia, tych samych zajęć, 

brakiem bodźców do działania10. Pustki, która z kolei może być przyczyną lub objawem 

depresji, dopatrywali się w sennym zawieszeniu królewny także poeci11. Człowiek może 

uciekać przed tym uczuciem w sen albo robić cokolwiek, byleby się od owej pustki 

oddalić. Jest to jeden ze stanów ducha wzbudzających w nas najwięcej lęku, a gdy trwa 
 

8 Bakiera L., Rozwojowe współoddziaływanie pokoleń w rodzinie. Rodzice w wieku średnim i dorastające 

dzieci, Psychologia rozwojowa, 13 (1), 2008, s. 25-37. 
9 Youniss J., Smollar J., Adolescent Relations with Mothers, Fathers and Friends, The University of Chicago 
Press, Chicago 1985, s. 32-36. 
10 Buksik D., Nuda, apocomia, pustka – choroby dotykające współczesnego człowieka czy nerwica neogenna 

w ujęciu V.E. Frankla?, Studia puchologica UKSW, 9, 2009, s. 191-199.  
11 Przerwa-Tetmajer K., Śpiąca Królewna, Wydawcz Fundacja Nowoczesna Polska, Warszawa 2014, s. 8.  
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dłużej, należy do najbardziej destrukcyjnych doświadczeń człowieka. Pustka może poja-

wiać się jako następstwo utraty jakichś wartości, wypełniających nasze życie i nadają-

cych mu sens, może się też pojawić, gdy nie jesteśmy ich w stanie w ogóle odnaleźć. 

Może wówczas prowadzić do ucieczki egzystencjalnej, egzystencjalnej bezsilności czy 

nerwicy neogennej. 

Zdaniem Viktora Frankla brak wyższych ideałów czy celów, brak głębszego sensu 

życia oraz nuda leżą u podłoża takich zjawisk, jak depresja, alkoholizm czy narkomania12. 

Idąc tropem tejże myśli, ukłucie (w pierwotnej wersji drzazgą konopną) może przynosić 

skojarzenie z narkotykami, upojeniem. Wrzeciono napełnia królewnę spokojem, spo-

walnia jej metabolizm, przynosi głęboki sen, a w zasadzie stan między snem a śmiercią. 

Zasypia ona i świat wokół niej, a po przebudzeniu już nigdy nie będzie tą samą osobą. 

Jest to jedna z fantazji, którą podobnie jak wcześniej robili to przedstawiciele różnych 

nurtów psychologicznych, można wysnuć na temat przekazu owej znanej baśni.  

Ludzie niezdolni do zapewnienia sobie poczucia sensu w kontaktach międzyludzkich, 

w miłości, itp. skłonni są zapewniać sobie przynajmniej jego namiastkę, jaka jest osią-

galna dzięki narkotykom, takim jak LSD, marihuana, a heroina zwłaszcza. Dzięki nim 

wszystko wydaje się jasne, łatwe i bezproblemowe, a świat osiąga swój nieskończony 

sens. Według przeprowadzonych w ubiegłym wieku badań Krippnera poczucie bezsensu 

leży u podłoża 100% uzależnień od narkotyków13. Badacz ten wyciąga wniosek, iż 

posiłkowanie się używkami może być pewną, prowadzoną na własną rękę, formą 

psychoterapii. Intensywność brania narkotyków jest wedle niego związana z poszuki-

waniem sensownego doświadczenia oraz zmniejszoną aktywnością ukierunkowaną na 

cel. W innych badaniach przeprowadzonych na osobach uzależnionych, bardzo wysokie 

wyniki na skali braku poczucia sensu uzyskali badani znajdujący się dodatkowo w okresie 

wczesnej dorosłości14. Zdaniem austriackiej logoterapeutki, E. Lucas, istnieją dwie 

główne przyczyny sięgania po używki: cierpienie i nuda, co może być sprowadzone, 

zwłaszcza gdy chodzi o nudę, do poczucia bezsensu. Krańcową formą reakcji na odczu-

wany brak sensu życia bywa ucieczka człowieka od życia w sensie dosłownym, czyli 

samobójstwo15. Powolne samozniszczenie stanowi akt charakterystyczny zwłaszcza 

dla kobiet, które odchodzą w sposób mniej spektakularny niż mężczyźni, zazwyczaj po 

prostu biorą tabletki nasenne i zasypiają. 

Według Frankla człowiek może doświadczać ograniczeń w swym istnieniu, ale 

przede wszystkim jest wolny. Jest wrzucony w egzystencję bez własnej woli, jednak 

albo przyjmuje swoje istnienie, albo je odrzuca. Zdaniem Jaspersa, z kolei, doświadczenie 

egzystencjalne ma miejsce w sytuacjach granicznych, kiedy odsłania się nietrwałość 

ludzkiego bytu16. Ciekawą techniką w kontekście logoterapii i omawianej baśni stanowi 

więc logodrama, która jest kontemplacją siebie samego na łożu śmierci. Pozostaje 

 
12 Michalski K., Poszukiwanie sensu według logoterapii i analizy egzystencji Victora E. Frankla, Studia 

z historii filozofii, 2 (9), 2018, s. 143-169.  
13 Frankl V.E., Człowiek w poszukiwaniu sensu, Wydawnictwo Czarna Owca, Warszawa 2011, s. 36-44.  
14 Klima E., Szczukiewicz P., Poczucie sensu u młodych dorosłych uzależnionych od substancji psycho-

aktywnych w trakcie terapii, Annales Universitatus Mariae Currie Skłodowska Lublin-Polonia, 31 (3), 2018, 

s. 281- 298. 
15 Studecki M., Odkrywanie sensu drogą powrotu do rzeczywistości. Pedagogiczne znaczenie pozytywnego 

rozwiązania frustracji egzystencjalnej, Studia i szkice, 1, 2014, s. 149-162.  
16 Olszewski J., Szczukiewicz P., Podejście egzystencjalne w psychologii i psychoterapii – możliwości 

i ograniczenia, Horyzonty psychologii, 4, 2014, s. 103-118.  
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tylko pytanie, jak owo kontemplowanie wpłynęło na Śpiącą Królewnę? Pozorna hiber-

nacja dziewczyny nie musiała być przecież okresem bierności. Sen pozwala zebrać 

siły, a po nim następuje przebudzenie. W fabularnej warstwie baśni pojawia się książę. 

Może to być jednak wyłącznie symbol. W ujęciu psychoanalitycznym wszystkich boha-

terów baśni postrzega się często jako jedną osobę i tak męskie postaci w opowieściach 

o kobietach mogą być symbolami siły wewnętrznej bohaterek (męski pierwiastek 

kobiecości). Królewna, osamotniona w swym dojrzewaniu czy egzystencjalnej pustce 

zasypia, ale budzi się silna, stabilna, zintegrowana. Wraz z nią budzi się całe królestwo 

i zaczyna nowe, dobre życie17. 

Słabą stroną analizy egzystencjalnej jest zbytnie akcentowanie wolności w wyborze 

egzystencji i odcinanie się od teorii ewolucji poprzez lansowanie idei, jakoby człowiek 

miał być istotą unikalną, niebędącą tylko ogniwem w ewolucji świata zwierzęcego. 

Nie mniej, warto spojrzeć z jej perspektywy na to, co zdarzyło się z królewną. Auten-

tyczna egzystencja polega na życiu zgodnym ze swym przeznaczeniem. Nawet jeśli 

jest to kwestia czysto biologiczna, bohaterka omawianej baśni ma prawo czuć się speł-

niona. Być może jej milczenie jest oznaką spokoju płynącego z odnalezienia sensu, 

być może jest w tym autentyczna. Według Frankla miłość jest jedną z najważniejszych 

rzeczy nadających sens życiu ludzkiemu. Jeżeli spojrzymy na starszą wersję baśni, 

w której to dziecko budzi Talię ze snu, wysysając drzazgę z jej palca, mamy tu sens 

symboliczny: osobowość osiągnęła wyższy poziom rozwoju. Matka daje dziecku życie, 

a ono wzbogaca życie matki o nowy wymiar. W ów sposób kończy się wycofanie bo-

haterki, sugerowane przez obraz jej długiego snu, ustępując wyższemu stadium egzy-

stencji, opartemu na wzajemnym obdarzaniu się życiem przez dwie istoty18. Główną 

cechą analizy egzystencjalnej jest skierowanie uwagi ku „byciu odpowiedzialnym” 

jako na prawdziwą istotę bytu ludzkiego: im bardziej człowiek przeoczy siebie, im 

bardziej zapomni o sobie w poświęceniu się zadaniu lub poświęceniu na rzecz innych, 

tym bardziej jest zgodny ze swoim byciem ludzkim19. 

5. Podsumowanie 

Przekaz „Baśni o Śpiącej Królewnie” jest raczej nieoczywisty i wbrew krytykom 

feministycznym nie brzmi (lub brzmieć nie powinien): „śnij i czekaj na swojego 

księcia”. Morał aktualny dla współczesnego czytelnika mógłby być ukryty gdzie indziej.  

W dzisiejszych czasach ludzie coraz później decydują się na rodzicielstwo i dość 

często mają po jednym „upragnionym”, „wyczekanym”, „wyjątkowym” dziecku. W po-

czuciu ochrony tak wyjątkowej dla nas istoty niezwykle rzadko pozwalamy się dzie-

ciom samostanowić, dając szansę na doświadczanie dobrego i złego. Jak zauważył 

Frankl, ludzie coraz częściej chorują nie tylko na skutek tłumienia tendencji id, ale 

i superego. Tłumienie superego związane jest z ucieczką od odpowiedzialności. Tłumią 

„powinienem”, podążając za „pragnę”, „chcę” czy „lubię”. Nadopiekuńczy rodzic 

może przejawiać tendencję, by zwalniać dziecko z poczucia odpowiedzialności, ucząc 

wybierania drogi przyjemnej wyłącznie dla owego dziecka, w przekonaniu, że zasługuje 

ono na wszystko, co najlepsze. Kierowanie się wyłącznie własnym ego i popędami id 

 
17 Jaskulska S., dz. cyt., s. 45-56. 
18 Bettelheim B., dz. cyt., s. 10-38. 
19 Frankl V.E., Homo patiens. Logoterapia i jej kliniczne zastosowanie, Instytut Wydawniczy PAX, 

Warszawa 1998, s. 12-22. 
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może stać się w dalszej konsekwencji przyczyną powstawania uzależnień, nerwic neo-

gennych czy egzystencjalnej pustki.  

W zakończeniu chciałabym przytoczyć scenę z filmu „Hell's Kitchen” w reżyserii 

Tony Cinciripini (1998). Była narkomanka, grana przez Angelinę Jolie, po tym jak 

dowiaduje się, że zaszła w ciążę mówi: nareszcie, nie czuję się pusta w środku. Czy 

mogłyby to być również słowa Śpiącej Królewny? Zamknięta w zamku, w oderwaniu 

od świata nie miała czym napełnić swojego jestestwa. „Kawałek świata” w postaci 

króla/księcia przyszedł więc do niej i wypełnił ją sam. Czy tego chciała? Czy wyko-

rzystał jej sen, depresję, słabość? Może wiedział lepiej co jest dla niej dobre, podobnie 

jak rodzice i wróżki, które od początku określiły i zdeterminowały to, jaka królewna 

ma być. Zakładając, że dziecko chwilowo wypełniło pustkę Różyczki, to czy taka była 

jego rola? Czy taka była jej rola jako dziecka? I nawet, jeżeli książę jest piękny, 

a macierzyństwo daje królewnie chwilowe spełnienie, to czy to wystarczy, by mogli 

żyć oni długo i szczęśliwe? 
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„Być albo nie być”, czyli próba analizy egzystencjalnej Śpiącej Królewny 

w perspektywie teorii Viktora E. Frankla 

Streszczenie  

Baśnie, za psychologią głębi Carla G. Junga, można odczytywać jako metaforę rozwoju człowieka oraz 
różnych ścieżek tego rozwoju. Jak zauważa Meredith B. Mitchel: bajki, a także mity mogą być postrzegane 

jako alegorie lub dramatyczne reprezentacje złożonych psychologicznych procesów, zwykle związanych 

z transformacją i wzrastaniem. W większości baśni ma miejsce symboliczne „dotykanie śmierci”, które 

zwykle przybiera postać sytuacji kryzysowej, w której znajduje się bohater, będąc w procesie budowy lub 
odbudowy tożsamości. Metaforą przedłużającego się „bycia w procesie” może być baśń o Śpiącej Kró-

lewnie. Analizy owego dzieła były przedmiotem zainteresowania przedstawicieli różnych nurtów psycho-

terapeutycznych, a w szczególności psychoanalityków. Szczególnie interesującym zdaje się być jednak 

spojrzenie na „Baśń o Śpiącej Królewnie” z perspektywy egzystencjalnej, jest to bowiem dzieło dotykające 
pytań kluczowych dla jestestwa człowieka, pytań o sens ludzkiego życia. Według Viktora E. Frankla czło-

wiek jest wrzucony w egzystencję bez własnej woli, jednak albo przyjmuje swoje istnienie, albo je odrzuca. 

Zdaniem Jaspersa, z kolei, doświadczenie egzystencjalne ma miejsce w sytuacjach granicznych, kiedy odsła-

nia się nietrwałość bytu. Główną cechą analizy egzystencjalnej jest skierowanie uwagi ku „byciu odpo-
wiedzialnym” jako na prawdziwą istotę bytu ludzkiego; im bardziej człowiek przeoczy siebie, im bardziej 

zapomni o sobie, w poświęceniu się zadaniu lub poświęceniu na rzecz innych, tym bardziej jest zgodny ze 

swoim byciem ludzkim. Przyjmując powyższą perspektywę, królewna, osamotniona w swym dojrzewaniu 

i egzystencjalnej pustce zasypia, ale budzi się kochana, silna, stabilna, zintegrowana. Wraz z nią budzi się 
całe królestwo i zaczyna „nowe, dobre życie”.  

Słowa kluczowe: baśnie, egzystencjalizm, logoterapia, pustka egzystencjalna 
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Filip Żelichowski1 

Róża i jej egzystencja autentyczna i nieautentyczna 

a sytuacje graniczne. Heideggerowskie bycie  

i jego formy na przykładzie życia głównej bohaterki 

opowiadania „Róża” Jarosława Iwaszkiewicza 

1. Wprowadzenie do zagadnienia bytu i egzystencji 

Byt nie istnieje samoistnie. Jest najważniejszy, bo to z niego wszystko wypływa. 

On kształtuje rzeczywistość. Świat go otaczający jest wypełniony rzeczami. Przedmioty 

te bardzo często wiążą się mocno z egzystencją bytu. Interesują nas one w naszej egzy-

stencji, a zapominamy zastanowić się nad samą ich egzystencją. Dzięki zaproponowa-

nemu opisowi fenomenologicznemu Heideggera, otwieramy się na rzeczywistość 

i jesteśmy w stanie lepiej ją zrozumieć dzięki analizie, którą ze sobą niesie. Analiza 

pozwala dokładniej rozumieć świat, ale nie jest to wystarczające. Heidegger uzupełnił 

więc analizę fenomenologiczną o hermeneutykę, stwierdzając, że to właśnie dzięki tym 

dwóm elementom jesteśmy w stanie poznać byt i egzystencję w pełni. Fenomenologia 

daje nam narzędzia do dokonania analizy, hermeneutyka zaś odsłania sensy niezbędne 

do analizy rzeczy. Wykorzystując te metody, możemy zrozumieć, co się rzeczywiście 

dzieje, gdy myślimy o różnych przedmiotach, zastanawiamy się nad nimi oraz gdzie 

znajduje się nasze miejsce w świecie w relacji do nich. Świat odbierany jest przez 

człowieka w różnoraki sposób. Heidegger podaje, że człowiek odczuwa „troskę”, myśląc 

o świecie. Pojawia się wtedy „mojość”, która nie należy do cech stabilnych, stałych, 

a raczej jest to możliwość, którą posiada każda jednostka. Człowiek stara się dokonywać 

wyborów jak najlepszych dla siebie, aby zyskać dzięki nim jak najwięcej korzyści. 

Prowadzi go to do realizacji jednego ze schematów egzystencji. Możliwe jest wyróż-

nienie dwóch takich typów, w których może znajdować się jednostka:  

• typ egzystencji autentycznej; 

• typ egzystencji nieautentycznej. 

Podstawą każdego bytu jest umiejętność realizacji pojawiających się możliwości. 

Nie oznacza to jednak, że każdy byt po pierwsze – będzie potrafił dane mu możliwości 

zrealizować, po drugie – że w ogóle jakiekolwiek możliwości otrzyma. Każdy z nas 

jest w jakimś stopniu ograniczony. Możliwości, jakie dostają inni, nie muszą się pokry-

wać z tymi, które posiadamy my. To właśnie dzięki trosce o świat i o określone 

możliwości wyboru jesteśmy w stanie pójść dalej, przejść z jednej sytuacji w drugą, 

która dopiero nadejdzie w przyszłości. Umiejętność stawiania odpowiednich pytań 

i chęć poznania pozwala odpowiednio rozważyć konstytuujące się możliwości. Pytania, 

takie jak: „Co mam zrobić?”, „Czym mogę się posłużyć?” lub „Czy sprawy obracają 

się przeciwko mnie, czy mi sprzyjają?” stają się podstawowym elementem dla istoty, 

która ma wybór. Istota pozbawiona wyboru nigdy nie zada takich pytań. Wiele z nich 

 
1 fefilipo3@gmail.com, Zakład Literatury XX i XXI wieku, Wydział Polonistyki, Uniwersytet Warszawski, 

http://www.xxwiek.ilp.uw.edu.pl. 
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powstaje, gdy znajdujemy się w sytuacji bez wyjścia i tylko wybór jednej z opcji daje 

szansę rozwiązania problemu. Często rozwiązania te powiązane są z rzeczami mate-

rialnymi. W koncepcji Heideggera rzeczy to nie przedmioty materialne, lecz narzędzia 

czy instrumenty służące do zrealizowania własnych celów lub przeciwnie, przeszkody, 

które napotykamy na naszej drodze. Świadomość egzystencji innych ludzi również 

wpływa znacznie na nasze możliwości i wybory. Staramy się jednocześnie akceptować 

wszystko, co od drugiego człowieka czy wręcz społeczeństwa dostajemy. Przekonania, 

stereotypy, założenia – przyjmujemy je takimi, jakie są. Stajemy się tym samym iden-

tyczni z masą. Powoduje to, że nasze życie wiąże się z wyborem egzystencji nieauten-

tycznej. Podporządkowujemy się panującym wymogom i konwencjom, nasze własne 

możliwości zamieniamy na nieautentyczne i bezosobowe, a decydujemy się na rzeczy, 

które podlegają przyjętym schematom. Aby zmienić ten typ egzystencji na lepszy, 

nazwany przez Heideggera autentycznym, musimy sobie uświadomić kim jesteśmy, 

zrozumieć czemu jesteśmy właśnie tacy, a nie inni oraz kim jesteśmy wobec własnego 

bycia i bytu2. Wtedy to tworzy się unikalność Dasein. Polega ona na tym, że jesteśmy 

wyłącznie sobą i nie udajemy kogoś innego. Dzięki temu każdy z nas może realizować 

indywidualne możliwości niedostępne dla innych. Owa niedostępność innym wiąże się 

z faktem, że jesteśmy zatroskani światem. Nie jest to jednak troska o to, co będziemy 

robić kolejnego dnia, jak zrealizujemy nadane nam przez społeczeństwo normy postę-

powania lub czy będziemy działać identycznie do reszty społeczeństwa. Odejście od 

takich trosk może stać się autentycznym zatroskaniem, które prowadzi do przejścia 

z jednego stadium egzystencji (nieautentycznej) do stadium autentyczności. Tylko wtedy 

jesteśmy w stanie realizować nasze prawdziwe możliwości. Kwestie te, które w tej 

części swojej filozofii prezentuje Heidegger, są rezultatami dogłębnej analizy fenomenu 

człowieka jako istoty społecznej żyjącej i obcującej ze społeczeństwem. Z każdą kolejną 

sytuacją, przed którą stajemy, tworzy się w nas konkretny nastrój bądź nastawienie. 

Warnock podaje, że: 

nasze nastroje (Stimmungen) winniśmy się starać zrozumieć, są to bowiem 

bezpośrednie sposoby dotarcia do ostatecznej natury relacji, jaka zachodzi 

pomiędzy ludzkimi istotami a bytem jako całością3. 

To, czy człowiek się otwiera na świat, zależy od nastrojów, które się w nim formują. 

Aby zrozumieć konkretny fakt czy sytuację, niezbędne jest uznanie danego nastroju za 

nieodzowny parametr ich rozumienia. W filozofii Heideggera pojawia się opozycja 

strachu (die Furcht) i trwogi (die Angst). Stanie się ona znacząca i pomocna przy 

analizie opowiadania „Róża” Jarosława Iwaszkiewicza. Dzięki niej będzie można zbadać 

zachowania bohaterów. Dlaczego postępują w taki, a nie inny sposób oraz zrozumieć 

ich wybory płynące z określonych możliwości. Filozof zakłada, że strach pojawia się 

wtedy, gdy odczuwamy zagrożenie, wisi nad nami miecz Demoklesa i zdajemy sobie 

z tego sprawę, szczególnie gdy jest to związane z zagrożeniem naszego życia. Trwoga 

pojawia się wtedy, gdy doświadczamy pustki i marazmu. Nasze życie nie jest niczym 

wypełnione, polega na dążeniu donikąd. Jednocześnie w takich sytuacjach kierujemy 

 
2 Warnock M., Martin Heidegger, [w:] Wróblewska T. (red.), Egzystencjalizm, Prószyński i S-ka, Warszawa 

1970, s. 70. 
3 Warnock M., dz. cyt., s. 71. 
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się strachem, który pozwala na uratowanie siebie od trwogi, a tym samym ocalenie 

siebie samego. Na tym polega sens i cel strachu4. Heidegger stwierdza, że: 

ulegamy trwodze, by ostatecznie pogrążyć się w tym, co powszechne i ogólne, 

w tych wszystkich formach nieautentycznej egzystencji. Albowiem zawsze istnieje 

pewien element braku autentyzmu odnoszący się do wszelkich autentycznych 

sposobów doświadczania świata5. 

Pomimo swojej religijności, Heidegger w ogóle nie rozpatruje ludzkiej egzystencji 

w kategoriach grzechu. Powoduje to, że zaczynamy postrzegać świat dwuznacznie: 

• w jakimś stopniu uświadamiamy sobie, jakie rzeczy są naprawdę; 

• z drugiej strony w ogóle nie chcemy sobie tego uświadomić. 

Skutkuje to tym, że jesteśmy uwięzieni w schematach panujących w społeczeństwie 

i które są ogólnie przyjęte przez świat. Każde zainteresowanie wypływające z czło-

wieka jest z reguły powierzchowne i jest raczej wynikiem przypadku, niż dążeniem do 

zrozumienia i akceptacji rzeczywistości. Zdarza się, że człowiek aż do końca swego 

życia znajduje się w stadium nieautentyczności i nie jest w stanie z niego w żaden 

sposób wyjść. Jedynie od człowieka zależy, na ile chce z owej nieautentyczności się 

wydostać. Związane jest to z uświadomieniem sobie swojej wyjątkowości. Umiejętność 

myślenia daje szansę zrozumienia, że to właśnie człowiek i jego zachowania nadają 

wszystkiemu sens i on sam jest za to odpowiedzialny. Niestety w stanie nieautentycz-

nym człowiek akceptuje takie znaczenie, jakie nadają rzeczom inni ludzie. Niezwykle 

istotne jest, aby uświadomić sobie, że sądy wydawane przez innych nie są wyznacz-

nikiem tego, jaką wartość ma cudze życie. Gdy pojawia się trwoga, zaczyna wkradać 

się wątpliwość w realność świata. Problematyczny jest fakt, że realność świata wiąże 

się z realnością samego człowieka w nim się znajdującego. Wszystko, co zna, przestaje 

być dla niego czymś pewnym, podaje różne elementy świata w wątpliwość. Bojąc się 

tego wszystkiego, zaczyna realizować utarte schematy społeczeństwa, czy z pasją 

realizuje swe niewłaściwe cele6. Człowiek powinien zastanawiać się nad światem (aby 

być-w-całości trzeba umieć rozumieć cały świat), ale żeby zrozumieć go w pełni po-

winien myśleć również o innych, odmiennych i tak różnych od niego bytach go otacza-

jących. Przemyślenia te prowadzą do wykrystalizowania myśli, która uświadamia 

jednostce, że nieważne jest co robi w życiu i co ją otacza, ponieważ i tak nadejdzie mo-

ment, w którym umrze. Zrozumienie faktu, że przestanie się kiedyś egzystować skutkuje 

tym, że zaczynamy powoli wkraczać w fazę egzystencji autentycznej. Znaczące są 

tutaj przemyślenia, że w momencie konfrontacji ze śmiercią, tak naprawdę jednostka 

pozostaje sama ze sobą i nikt inny nie jest w stanie jej pomóc, ponieważ musi umrzeć 

własną7 śmiercią. Nieegzystowanie, jak je określa Heidegger, staje się tym, do czego 

każdy byt powinien dążyć. Pełnię autentyzmu byt osiąga, kiedy przede wszystkim 

znajduje własne miejsce na ziemi, pokazuje własną odrębność oraz zdaje sobie sprawę 

 
4 Tamże, s. 71. 
5 Tamże. 
6 Warnock M., dz. cyt., s. 73 
7 Pogrubienie pochodzi od F.Ż. – autora pracy. Często żyjemy życiem innych ludzi. Zastanawiamy się nad ich 

egzystencją, wyborami czy nierozwiązanymi problemami. Zapominamy o własnym życiu i tym, że dopóki 

nie uświadomimy sobie naszej własnej egzystencji i tego, co się w niej znajduje, to również egzystujemy 

nieautentycznie.  
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z tego, że czego by nie zrobił i tak dąży do śmierci, która jest nieuchronna. Uświada-

miając sobie, że wszystkie rzeczy materialne, które go otaczają, nie mają żadnej 

wartości i tracą swoją atrakcyjność i ważność, osiąga pełnię autentyczności. Wiele z tych 

elementów, które należą do podstawowych założeń filozofii egzystencjalnej Heideggera, 

można odnaleźć w „Róży” Jarosława Iwaszkiewicza. Tytułowa bohaterka, ale i inne 

w jakimś stopniu z nią powiązane postaci, żyją w świecie, gdzie wartości materialne 

i brak zrozumienia czym jest śmierć stają się podstawą ich egzystencji. 

2. Róża i jej egzystencje 

„Róża” (1946) jest jednym z wielu opowiadań Jarosława Iwaszkiewicza wprowa-

dzającym czytelnika w tematykę ludzkiego życia, wyborów i form egzystencji. Utwór 

zaliczany jest do dojrzałej prozy pisarza i można na jego przykładzie dostrzec zmiany, 

które zaszły w twórczości autora za sprawą doświadczeń wojennych. Jego proza staje 

się bardziej przemyślana; stanowi odejście od modernistycznego modelu, który panował 

w jego wcześniejszej twórczości. Próba przewartościowania dotychczasowego modelu 

była przez niego wprowadzana dość delikatnie. Z reguły wiązała się z opozycją sztuka-

-życie, z której teraz całkowicie będzie rezygnował. Pojawia się nowy model zapocząt-

kowany w „Pannach z Wilka”, „Brzezinie” czy „Młynie nad Utratą”, a kontynuowany 

w „Róży”, „Matce Joannie od Aniołów” czy „Bitwie na równinie Sedgemoor”8. Zmiana 

związana jest z nową rzeczywistością, w której znajdował się człowiek w sytuacjach 

granicznych9 czy rzeczywistości powojennej. W utworach tych zaczynają dominować 

np. opozycje życie-śmierć, miłość-nienawiść, czy relacja mężczyzna-kobieta. Szleszyński 

podkreśla, że: 

[…] bohaterom towarzyszy prawie zawsze poczucie tragizmu, uzasadnione 

okrucieństwem praw natury (częsty motyw przedwczesnej śmierci) albo klęska 

racji jednostkowych w obliczu procesu historycznego10.  

Zmiana tematyki wiązała się z odchodzeniem od aktualnej problematyki (wojny – 

F.Ż.11) w rejony tzw. bezpieczne12. Motywy rządzące bohaterami pokazują, że bardzo 

często człowiek zapomina o byciu dla samego bycia, a wkracza w sferę, w której 

przedmioty materialne zaczynają odgrywać kluczową rolę. Akcja utworów dzieje się 

bardzo szybko, każdy akapit sugeruje nowy wątek czy wydarzenie. Jest to odejście od 

typowej dla Iwaszkiewicza zadumy czy kontemplacji, które da się zaobserwować we 

wcześniejszych jego utworach. Jednocześnie umożliwia analizowania tekstu pod kątem 

kategorii czasu, motywu śmierci i bytu ku śmierci oraz rodzaju uprzedmiotowienia 

wypływającego z egzystencji nieautentycznej (sugerowanej przez Heideggera w jego 

filozofii). Opisy przyrody czy przedmioty materialne, które pojawiają się w utworze, 

stają się rekwizytami, które są jak aktorzy w teatrze. Tworzą rzeczywistość, nadają jej 

sens lub całkowicie wyznaczają bieg akcji. Jednocześnie są bardzo kiczowate i nie-

 
8 Szleszyński B., Jarosław Iwaszkiewicz – życie i twórczość, http://culture.pl/pl/tworca/jaroslaw-iwaszkiewicz 

[data dostępu: 20.09.2017]. 
9 Chociażby nadchodzące widmo II wojny światowej, które towarzyszy pisarzom i artystom pod koniec lat 

30. XX wieku. 
10 Tamże. 
11 Uzupełnienie autora pracy. 
12 Święch J., Polityka, Psychologia i Moralistyka, [w tegoż:] Literatura polska w latach II wojny światowej, 

Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010, s. 180. 
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udane, ale daje to szansę na analizowanie ich pod kątem materialności bycia, którą 

Heidegger mocno w swojej myśli filozoficznej profiluje. Fundamentalną kwestią roz-

patrywaną w niniejszym referacie jest kategoria form egzystencji w życiu głównej 

bohaterki. „Róża” odpowiada wielu kategoriom, które wyrastają z fenomenologicznej 

wizji Heideggera. Po przemyśleniach filozof zmienił całkowicie kształt swej filozofii 

egzystencjalnej i zrezygnował z podejścia fenomenologicznego na rzecz fenomenolo-

gicznej hermeneutyki. Dzięki temu modelowi, analiza Róży-bohaterki staje się łatwiejsza, 

ponieważ dopuszcza nowe sensy.  

Podstawą do analizy semiotycznej staje się już tytuł utworu, a tym samym imię tytu-

łowej bohaterki. Symbolika róży jest niezwykle złożona13. W zależności od kontekstu, 

w którym się pojawia, może oznaczać coś zupełnie innego. Już w starożytności róża 

występowała jako element wyposażenia zmarłych14, co sugeruje, że przy analizie tekstu 

możliwe jest wykorzystanie Heideggerowskiej koncepcji bytu-ku-śmierci, śmierci i umie-

rania. Należy zwrócić w tym miejscu uwagę, że róża była również symbolem ceremonii 

pogrzebowych w Starożytnym Rzymie. Określane były mianem Rosaliów15. Być może 

poprzez nadanie takiego imienia głównej bohaterce opowiadania, autor chciał zasuge-

rować, że to kobieta, na której spoczywa piętno tego imienia, doprowadziła do śmierci 

swojego wybranka i każdego kolejnego mężczyzny, który zastąpi poprzednika. W później-

szych czasach, róża zmieniła znaczenie z kwiatu związanego ze śmiercią, na kwiat miłości. 

Róża, jako figura miłości, jest motorem akcji utworu Iwaszkiewicza. Władysław Kopa-

liński w „Słowniku Symboli” tak opisuje różę: 

jest symbolem wieczności, śmierci i zmartwychwstania, życia, niezniszczalności; 

przemijania, kruchości; Słońca, płomienia, gwiazdy; doskonałości, piękna, 

wiosny, przepychu, radości, uroczystości; zasady żeńskiej, serca, cnoty, dzie-

wiczości, zagadkowości, elegancji, komplementów, zapachu, spełnienia bez 

skaz, rozkoszy, płodności, miłości seksualnej, wolnej miłości, prostytucji; wina; 

piękna intelektu, (wiecznej) mądrości, uduchowienia, […], cnotliwego piękna, 

tajemnicy, dumy, próżności […]16.  

Wiele z tych określeń zostaje wykorzystanych przez Iwaszkiewicza w opowiadaniu. 

Warto by się przyjrzeć części z nich nieco dokładniej. Jak w wielu opowiadaniach 

Iwaszkiewicza, główny bohater powraca po latach do domu rodzinnego lub innego 

niezwykle ważnego w jego wczesnym życiu miejsca, w którym nie był około dziesięć 

lat. Zauważalne zarówno w „Pannach z Wilka”, jak i „Róży”, są to miejsca, znaczące 

pod względem psychologiczno-moralnym17. Róża powraca do Zagródki, w której nie 

było jej wiele lat. Pojawia się tu kategoria czasowości, przemijalności oraz tego, co 

niesie z sobą upływ czasu. Brak kontaktu z matką oraz długa nieobecność wpłynęły na 

 
13 Juan Eduardo Cirlot wyjaśnia, że pojedyncza róża to w istocie symbol celu, najwyższego sukcesu i dosko-

nałości. Stąd może być utożsamiana ze wszystkimi tego rodzaju sensami, jak centrum mistyczne, serce, ogród 
Erosa, raj Dantego, ukochana kobieta, emblemat Wenery itd. Rozmaite uszczegółowienia jej symboliki wynikają 

z barwy i liczby płatków. Cirlot J.E., przekł. Kania I., hasło: róża, [w:] Słownik Symboli, Kraków 2000, 

s. 352-353. 
14 Balicka B., Górnicka-Kaczorowska Z., Łaskawe ziele – mity, symbolika i fakty, Białystok 2003. 
15 Impelluso L., tłum. Cieśla H., hasło: róża, [w:] Leksykon historia, sztuka, ikonografia. Natura i jej symbole. 

Rośliny i zwierzęta, Wydawnictwo Arkady, Warszawa 2006, s. 118.  
16 Kopaliński W., Róża, [w:] Słownik symboli, Rytm, Warszawa 1990, s. 361. 
17 Święch J., dz. cyt., s. 180.  
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fakt, iż matka odzwyczaiła się od myśli o jej [Róży – F.Ż]18 istnieniu, i żyła sobie, jak 

tam Bóg dał19. Pojawia się już na wstępie kategoria bycia-w-świecie. Heidegger 

stwierdza, że: 

Jeśli podstawowym ukonstytuowaniem jestestwa jest bycie-w-świecie, w obrębie 

którego jestestwo porusza się nie tylko w ogóle, lecz przede wszystkim w modus 

powszedniości, to owo bycie-w-świecie musi stale być już doświadczane […]. 

[…] Jeśli poddamy refleksji ową relację bycia, jako to, co poznawane, dany 

będzie zrazu pewien byt zwany przyrodą20.  

Jak się okazuje, matka nie tęskni za córką, co więcej jej bycie-w-świecie związane 

jest już praktycznie tylko z przyrodą. Najważniejsza w jej życiu staje się natura, która 

daje jej źródło utrzymania. Nie jest ono wysokie, ale wystarczające, aby przeżyć i nie 

narzekać na złą sytuację materialną. Obcowanie z naturą staje się powszedniością nie 

tylko dla niej. Praktycznie wszyscy mieszkańcy wsi Zagródka są z nią związani. Ich życie 

jest jakby wpisane w naturę. Poznanie świata wiąże się w ich przypadku z byciem- 

-w-świecie przyrody. Natura wyznacza ich byt ziemski. Zmiany pogody czy pory roku 

wpływają na ich egzystencję. Egzystencja matki w jej świecie jest wystarczająca, jak 

sama stwierdza – niczego więcej nie chciała21. Powrót Róży był katastrofą22. Róża 

bardzo się zmieniła przez te lata nieobecności. Jej sposób bycia i egzystencji diametral-

nie nie współgrał już z modelem życia matki. Wszystkie te lata spędziła w Warszawie, 

gdzie udało jej się znaleźć pracę i ustatkować. Dało jej to możliwość zarobienia pokaźnej 

sumy pieniędzy. Jak się okazuje, jej „bycie-w-świecie” całkowicie zmieniło jej postrze-

ganie przestrzeni, w której dorastała. Przyroda przestała być znaczącym źródłem 

poznania, a stały się tym rzeczy materialne, które tworzyły jej nowy świat. Heidegger 

w swej koncepcji stworzył dwa modele, które niezwykle dobrze oddają egzystencję 

ludności z Zagródki, jak i egzystencję ludzi poza wsią (np. w Warszawie). Róża niestety 

już nie należy do gromady wiejskiej. Jej egzystencja wiąże się z nieautentyzmem. 

Heidegger stwierdza, że byt istnieje nieautentycznie, gdy poddaje się schematom panu-

jącym w społeczeństwie. Jeśli zachowujemy się tak, jak oczekuje od nas społeczeństwo, 

czy przyznajemy prymat wartościom, które nie są wytworami naszych przemyśleń, 

a tylko przyjmowaniem gotowych rozwiązań, wtedy stajemy się masą, nasza egzystencja 

przestaje mieć wartość czy sens. Tracąc sens, tracimy też potrzebę poznawania świata 

i bycia-w-nim. Niezbędny uzupełnienia jest fakt, że istnienie człowieka nie jest izolo-

wane. Każdy istnieje w jakiejś grupie, w której znajdują się inni istniejący w podobny 

sposób do nas. Egzystencja jest zawsze koegzystencją23. To jak istnieją inni ludzie ma 

duży wpływ na to, jak istniejemy my. Staramy się realizować wszystko tak, jak realizują 

to inni, aby nie odstawać od przyjętego ogólnie schematu. Mówiąc językiem Heidegger: 

[człowiek – F.Ż.] robi wszystko tak, jak „się” robi, chodzi – jak „się” chodzi, je – jak 

 
18 Uzupełnienie autora pracy. 
19 Iwaszkiewicz J., Róża, [w tegoż:] Brzezina i inne opowiadania, Czytelnik, Warszawa 2014, s. 125. 
20 Heidegger M., Egzemplifikacja bycia-w przez jego ufundowany modus. Poznawanie świata, [w:] Bysie 

i czas, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004, s. 88-89. 
21 Iwaszkiewicz J., dz. cyt., s. 125. 
22 Tamże. 
23 Tatarkiewicz W., Egzystencjalizm, [w:] Historia filozofii 3, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 

1988, s. 350. 
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„się” je. Owo „się” włada nim i przez to nie jest naprawdę sobą24. Róża po powrocie 

zaczyna być postrzegana właśnie w taki sposób – jako osoba, która nie posiada już 

własnej wizji świata, a to jak się zachowuje, nie wypływa już z niej samej, lecz ze 

schematów nabytych w Warszawie. Gdy wraca do Zagródki, wszystko wydaje jej się 

takie powszednie, a więc zwykłe i jednocześnie nudne. Aby poprawić swoje życie tam, 

zaczyna wypełniać je przedmiotami materialnymi. Stają się jej codziennością, w której 

zaczyna znikać jej osobowość.  

Jednym z głównych wydarzeń opowiadania, poza powrotem Róży, jest jej chęć 

zamążpójścia. Za kandydata obiera sobie leniwego, ale dobrze wyglądającego Ignacego 

Bonę. Nie zwraca uwagi na fakt, że jest od niego dużo starsza. Istotne są dla niej 

korzyści, jakie mogłyby płynąć z tego małżeństwa. Rodzina Ignaca posiada ziemię, 

z której mogłyby być pokaźny zarobek. Róża po powrocie z Warszawy staje się bardzo 

chciwa. Ślub z Ignacym, na który bardzo liczy, traktuje jako kolejną transakcję w jej 

życiu. Jest kobietą piękną, zdaje sobie sprawę ze swej urody, którą potrafi świetnie 

wykorzystać do realizacji celów. Ignac urzeczony urodą i majątkiem Róży25, decyduje 

się na ślub. Od teraz nie tylko Róża egzystuje nieautentycznie, ale również Ignac. 

Otrzymuje wyprawkę przedmałżeńską od swojej przyszłej żony. Dziewczyna: 

kupiła Ignacowi zielonkawe, bardzo przyzwoite ubranie, potem płaszcz jesienny, 

a potem w innym sklepie dwie koszule, dwa krawaty gotowe i kapelusz,  

a u szewca kamaszki. Ignac ze zdziwieniem oglądał, jak Róża mięła w ręce 

stuzłotówkę, i otworzył nawet trochę usta, widząc, jak Żyd zdaje Róży resztę 

z tych stu złotych26. 

Ignacy przestaje żyć świadomie. Wiąże się to z tym, że zostaje omamiony przez 

rzeczy, których do tej pory nie miał, ale też nie były mu niezbędne do bycia- 

-w-świecie. Róża stara się go zmienić. W rozmowie z Zofką stwierdza, że Ignac 

będzie jej, bo ona ma pieniądze27. Dzięki nim chce go zmienić w kogoś takiego jak 

ona sama – nieautentycznego i podążającego za schematami. Okazuje się jednak, że 

Ignac na moment stracił chęci do małżeństwa z Różą. Wynikło to z faktu, że 

najważniejsze dla kobiety stały się wtedy jedynie przedmioty, które mu ofiarowała. 

Okazuje się, że nie ona jedyna we wsi kieruje się rządzą pieniądza – […] inni 

chłopcy ze wsi schodzili się do chaty Weroniki28, aby obejrzeć, czy warto jest ożenić się 

z Różą dla owych dwóch tysięcy29. Spośród licznych kandydatów kobieta wybiera 

Leona Ślusarczyka – Leon, mocny i robotny, ojca miał wójtem. Tego wybrała […] 

żeby jej zastąpił Ignaca. Wprzódy jednak trzeba było odebrać Ignacowi prezenty 

zaręczynowe30. Róża odebrała prezenty chłopakowi, by wręczyć je kolejnemu, nowemu. 

Ignac jednakże funkcjonował już na tyle nieautentycznie, że życie bez zabranych mu 

przedmiotów było dla niego nieakceptowalne. Przystaje na warunki Róży i ostatecznie 

decyduje się na ślub. Bardzo możliwe, że mężczyzna wcześniej odczuł trwogę. Trwoga 

 
24 Tamże. 
25 Róża przywiozła z Warszawy 2 tysiące złotych, co dla ludzi żyjących na wsi było często kwotą nieosiągalną. 
26 Iwaszkiewicz J., dz. cyt., s. 131. 
27 Tamże, s. 132. 
28 Weronika jest matką Róży. 
29 Tamże. 
30 Iwaszkiewicz J., dz. cyt., s. 132. 



 

Filip Żelichowski 
 

82 

 

powoduje, że zostajemy wytrąceni z codzienności i zaczynamy postrzegać otoczenie 

jako zupełnie obce. Nie liczą się wtedy przedmioty materiale, czy ludzie, którzy spo-

wodowali, że zatraciliśmy się w codzienności, ponieważ dzięki odejściu z tej sfery za-

czynamy rozumieć sens naszego istnienia. Właśnie ten element powoduje, że zaczy-

namy egzystować autentycznie. Stajemy się nieograniczeni w żaden sposób ani przez 

ludzi czy przedmioty, które nas otaczają. Niestety zmiana ta nie trwała długo. Ignacowi 

nie udało się przezwyciężyć żądzy posiadania przedmiotów otrzymanych od Róży. Tym 

samym przestał być autentyczny. Takie dążenie do posiadania wartości materialnych 

i tworzenia z nich otaczającej rzeczywistości jest ucieczką od fatum. Zarówno to 

opowiadanie, jak i wiele innych w założeniu autora miało być, jak stwierdza Burkot: 

nowym źródłem wiedzy o człowieku w ogóle31. Wytworzona codzienność i swojskość 

usypia trwogę. Poprzez usypianie oddajemy się złudzeniu czy wykreowanej iluzji rzeczy-

wistości32. Okazuje się, że w codzienności Róży pojawia się coś nieoczekiwanego – 

Ignac zaczyna być bardzo chory: […] Rozwijała się w szybkim tempie choroba cukrowa 

oraz gwałtowne osłabienie serca nie wróżyły mu długiego życia33, tym samym staje się 

on bezużyteczny dla kobiety. Od tego momentu jest w jej oczach pewnego rodzaju 

przedmiotem, pochłaniającym środki finansowe. Nadszarpnęła uzbieraną sumę, a teraz 

znowuż na doktorów, na lekarstwa prawie sześćdziesiąt złotych wydała. Gorzko to 

wypominała Ignacowi34. Wraz z tą sytuacją Ignac i Róża uświadamiają sobie, że 

w obliczu śmierci, żadne przedmioty materialne nie zastąpią zdrowia:  

Zniknie wszystko, co niematerialne, każdy wymysł ludzki. Zostało samo 

istnienie ludzkie, krótkie i przypadkowe, wyczerpujące się w teraźniejszości, 

która jest nie epizodem, lecz wszystkim. […] na żadną pomoc człowiek liczyć 

nie może. Chciałby rozumieć sens istnienia, ale nikt mu go nie wyjawi. 

Chciałby wiedzieć, jak ma żyć, ale nikt wskazówki mu nie da. Poza sobą 

człowiek nie znajduje nic35.  

Ignac zostaje sam ze swoją egzystencją. Wypierany przez żonę, chory i bliski 

śmierci, traktowany jest przez innych jak przedmiot. Nawet jego własna matka nie 

chce go mieć w tym stanie w domu. Wraca z chorym synem do jego żony i mówi do 

niej z wyrzutem: 

Cóż to, wyście [Róża i jej matka – F.Ż.] mi go przywieźli i powiadacie: na 

umieranie. Czekam, czekam i nie umiera, a samego mleka już mi wypił z pół 

wiadra. A może on nie umrze? A ja go mam karmić? […] 

Takiegoś chciała, takiegoś sobie kupiła […]36. 

Na łożu śmierci Ignac uświadamia sobie, że warunki życia każdego są zawsze te 

same: konieczność pracy, obcowania z innymi i śmierć. Pozostawiony samemu sobie 

 
31 Burkot S., Kontemplacja i pasja życia — Jarosław Iwaszkiewicz, [w:] Prozaicy dwudziestolecia między-

wojennego. Sylwetki, Faron B. (red.), Wiedza Powszechna, Warszawa 1972, s. 258. 
32 Tatarkiewicz W., dz. cyt., s. 350. 
33 Iwaszkiewicz J., dz. cyt., s. 134. 
34 Tamże, s. 135. 
35 Tatarkiewicz W., dz. cyt., s. 351. 
36 Iwaszkiewicz J., dz. cyt., s. 136. 
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umiera. Do wszystkich kosztów jeszcze przybył koszt pogrzebu37. Róża nie przejmuje 

się śmiercią męża. Ważniejszy jest dla niej fakt, że pozostała sama z kosztami, które 

musiała pokryć oraz przedmiotami, które dała Ignacowi. Nie doczekała się również 

ziemi, którą miał jej przepisać. Najprawdopodobniej Róża nigdy więcej nie żyła już 

autentycznie. Cała jej codzienność, przedmioty i ludzie, którymi się otaczała stali się 

dla niej czymś zwyczajnym, wrzucającym ją w Gombrowiczowską formę. Przedmioty 

stały się sensem jej egzystencji. Zapomniała, że tylko byt-w-świecie i życie jako takie 

są jedyną rzeczywistością. Reszta to nicość, jak określa wszystkie wytwory ludzkie 

Heidegger. Mimo że uważane za byt, są tylko abstrakcją, fikcją, czy wymysłem ludz-

kim mającemu służyć polepszeniu egzystencji. Jednak ta forma oddala nas od egzystencji 

w jej najczystszym znaczeniu – po prostu byciu. Heidegger stwierdza, że ludzkie 

istnienie z nicości powstało i niebawem w nicość zapadnie38. Człowiek ma wiele 

możliwości i to oczywiście od niego zależy jak stworzy swoją codzienność, ale warty 

zapamiętania jest fakt, że najistotniejszą możliwością Dasein jest bycie ku śmierci, 

czyli możliwość ostateczna39. Śmierć jest niebyciem-już-tu-oto, czyli niebyciem 

w świecie. Tego rodzaju doświadczenia są pewną formą kontaktu z nicością. Ucieczka 

przed śmiercią, to ucieczka przed nieswojością40. Można to rozumieć tak, że Róża 

ucieka od śmierci Ignaca w strachu przed utratą własnego bycia tu oto. Nie zmienia to 

jednak faktu, że stawia ją to w świetle osoby zapatrzonej w siebie i we własne dobro, 

niepotrafiącej dostrzec w życiu czegoś więcej niż tylko jego materialność i wygody.  

3. Wnioski 

Jerzy Bartmiński stwierdza, że widzenie kobiety jako jednostki, która sprowadza 

zło na świat, wynika ze stereotypów wytworzonych przez daną wspólnotę językowo- 

-kulturową u zarania dziejów i przekazywaną w języku dalej. Poczynając od mitologii 

czy biblijnej historii o Adamie i Ewie, a kończąc na XIX-wiecznej femme fatale, 

zauważyć można bogactwo typów kobiet, wokół których owe stereotypy powstają. To 

właśnie kobiety przynosiły mężczyźnie zgubę. Jarosław Iwaszkiewicz wykorzystuje 

motyw kobiety „upadłej” do pokazania kontynuacji tego wątku w kulturze i literaturze. 

Tytułowa Róża posiada silne cechy charakteru, doskonale wie do czego dąży gdy 

powraca w rodzinne strony. Jej jedynym celem było zamążpójście choćby miało się to 

nawet odbyć za pieniądze. W jej sidła wpada młody i naiwny Ignac, który nie jest do 

końca świadomy rodzaju manipulacji, jaką stosuje na nim wybranka. Stwierdzić można, 

że przede wszystkim na jego decyzję wpływają nie uczucia, które powinien posiadać 

do kobiety i vice versa, ale obietnice finansowe i przedmioty materialne, które mają 

wejść w jego posiadanie jako forma posagu. Interpretując ich relacje i zachowania 

widać, że oboje egzystują nieautentycznie. Heidegger nakreślił w swojej myśli filozo-

ficznej, że egzystencja ludzka polega przede wszystkim na samoświadomości. Rzeczy-

wistość, w której się znajdujemy, nie ma większego sensu i porządku. To jednostka 

kształtuje porządek i „schemat” funkcjonowania zarówno siebie, jak i otaczającego 

świata. Jest on zarazem źródłem ciągłego zagrożenia. Znajdując się w danym miejscu, 

 
37 Tamże, s. 137. 
38 Tatarkiewicz W., dz. cyt. 
39 Niziński R.S., Śmierć i bycie ku śmierci (Sein zum Tode), [w:] Człowiek i Trwoga. Nicość w ujęciu Martina 

Heideggera, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań 2004, s. 47. 
40 Tamże, s. 51. 
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wywodząc z konkretnej grupy społecznej czy rodziny jest to coś narzuconego, nie 

możemy tego wcześniej wybrać czy zdecydować o zaistnieniu konkretnych okoliczności. 

Róża abstrahuje do kogoś więcej niż tylko jednostki pochodzącej ze wsi. Pragnie 

wkroczyć do wielkiego świata miasta i udaje jej się to zrealizować. Musi jednak nagiąć 

swoje aspiracje i zasady i egzystować tak, żeby zarobić wymarzone pieniądze. Zatraca 

siebie omamiona rządzą posiadania. Tę samą chuć próbuje zrealizować po powrocie na 

wieś i doborze kandydata na przyszłego męża. Wrzuca tym samym wybranka w wir 

egzystencji nieautentycznej, wzbudzając w nim pożądanie do pieniędzy i przedmiotów 

materialnych. Według Heideggera jesteśmy nieustannie uwikłani w niekończące się 

konflikty, zdani na permanentną „troskę” i „trwogę” oraz zmuszeni po omacku wybierać 

swe drogi życiowe41. Standardową formą egzystencji jest bierne poddawanie się, adap-

towanie do środowiska, powtarzanie przyjętych w nim czynności, słów i gestów42. To 

właśnie robi Ignac pod wpływem Róży. Jest rozchwiany emocjonalnie, ponieważ zależy 

mu zarówno na obiecanych przez dziewczynę przedmiotach, jak i normalnej prawdziwej 

relacji między kobietą i mężczyzną, którą mógłby mieć z Zofką. Podejmuje jednak 

decyzję i wybiera Różę. Życie nieautentyczne jest stałym uciekaniem od realnej egzy-

stencji, wolności, a przede wszystkim prawdy o sobie samym. Nie da się jednak uciekać 

w nieskończoność i na drodze jednostki pojawią się tzw. sytuacje graniczne (przede 

wszystkim śmierć). Tylko one mogą obudzić jednostkę z uśpienia, by uświadomiła 

sobie pozorność śmierci, samotność i absurd dotychczasowej egzystencji. Nieuleczalna 

na tamte czasy choroba (cukrzyca), na którą zapada Ignac nie wyprowadza zarówno 

jego, jak i Róży ze stanu egzystencji nieautentycznej. Jedynym znaczącym problemem 

staje się uszczuplanie finansów Róży, która musi płacić za lekarzy i leki Ignaca. Jego 

śmierć, która dla żony powinna mieć tym bardziej istotne znaczenie, nie odgrywa roli 

sytuacji granicznej. Choć doświadczona przez sytuację chociażby finansowo, nie 

zaczyna żyć autentycznie. Żyjąc autentycznie przyjmujemy na siebie całą prawdę 

o naszej egzystencji. Podejmując różne decyzje, nie są one niczym uwarunkowane, 

wynikają w pewnym stopniu ze spontanicznych reakcji. Jedynie człowiek autentyczny 

jest w pełni wolny, ponieważ żyje ze świadomością, że i tak dąży do śmierci i wszystko, co 

go otacza, a tym samym przedmioty materialne, które umilały mu egzystencję, znikną, 

a dokonania zostaną przekreślone. Róża nie kwestionuje nakazów płynących od 

gromady wiejskiej, postępuje tak, jak sama uznaje, że jest słusznie dla niej. Nie dotyka 

jej nawet śmierć najbliższej osoby. W spojrzeniu na życie „poprzez śmierć” wyraża się 

najpełniej „troska o coś”, „troska o kogoś” i „troska o własny nasz byt” […]43. Zabrakło 

troski, która mogła uratować Różę od egzystencji nieautentycznej. Iwaszkiewicz w tym 

opowiadaniu niejako potwierdza schemat kontynuowany zresztą z Młodej Polski 

pokazujący kobietę jako siłę niszczącą mężczyznę i doprowadzającą do rozpadu świata 

wokół niego, jeśli kieruje się żądzami. 

  

 
41 Krzewiński D., Martin Heidegger i koncepcja życia autentycznego, http://www.racjonalista.pl/kk.php/s,1196/ 

q,Martin.Heidegger.i.koncepcja.zycia.autentycznego [data dostępu: 09.08.2022]. 
42 Tamże. 
43 Tamże. 
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Róża i jej egzystencja autentyczna i nieautentyczna a sytuacje graniczne. 

Heideggerowskie bycie i jego formy na przykładzie życia głównej bohaterki 

opowiadania „Róża” Jarosława Iwaszkiewicza 
Streszczenie 
Podstawą każdego bytu jest umiejętność realizacji pojawiających się możliwości. Możliwości, jakie 
dostają inni, nie muszą się pokrywać z tymi, które posiadamy my. Prowadzi to do sytuacji, w których 
należy dokonać wyboru, bardzo często związanego z rzeczami materialnymi. Heidegger klasyfikuje takie 
sytuacje jako autentyczne bądź nieautentyczne. Według jego koncepcji byt istnieje nieautentycznie, gdy 
poddaje się schematom panującym w społeczeństwie. Wtedy stajemy się masą, nasza egzystencja przestaje 
mieć sens. Tracąc sens, tracimy potrzebę poznawania świata i bycia-w-nim. Taki los, wpisany w heidegge-

rowski model egzystencji nieautentycznej spotyka tytułową Różę. Przestaje żyć ze świadomością natury 
egzystencji innych ludzi. Jest zapatrzona w siebie, byle tylko osiągnąć swój cel. Dla Heideggera najważ-
niejszym celem była egzystencja autentyczna. Aby ją osiągnąć i uciec od nieautentyzmu musimy przede 
wszystkim uświadomić sobie kim jesteśmy, zrozumieć czemu jesteśmy właśnie tacy, a nie inni oraz kim 
jesteśmy wobec własnego bycia i bytu. To właśnie wtedy tworzy się heideggerowska unikalność Dasein. 
Jesteśmy tylko sobą i nikogo nie udajemy. Róża zapomina o tej podstawowej zasadzie i w sytuacji śmierci 
męża Ignaca pozostaje zupełnie niewzruszona. Pustkę po osobie wypełniają przedmioty, które stają się 
zamiennikiem. Stawia ją to w świetle osoby zapatrzonej w siebie i we własne dobro, która nie potrafi 
dostrzec w życiu czegoś więcej poza aspektem materialnym i tym samym oddala się od realnej, szczerej 
i prawdziwej egzystencji.  
Słowa kluczowe: egzystencja, kobieta, Heidegger, byt, Róża, Iwaszkiewicz 
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Karolina Chyła1 

Judymowa w krainie nowoczesności.  

Rzecz o zapomnianej bohaterce „Ludzi bezdomnych” 

1. Słowo wprowadzenia 

Powieści Stefana Żeromskiego, zwłaszcza te wczesne, mają niejednokrotnie formę 

zbliżoną raczej do zbioru opowiadań. Jest tak również w przypadku „Ludzi bezdomnych”, 

co dostrzegli już pierwsi ich recenzenci, choć różnie to zjawisko wartościowali. Tam, 

gdzie Antoni Lange widział niedostatki kompozycyjne2 (Mamy tu cały szereg nowel, 

czasem bardzo wzruszających, czasem zabawnych, czasem ponurych — lecz luźno po-

wiązanych ze sobą3), inny krytyk, Władysław Bukowiński, dostrzegał trafne posunięcie 

pisarskie, na wzór montażu samoistnych obrazów, stanowiących gotowe i wykończone 

artystyczne całostki, między którymi związku nie dopatrzy się chyba ten, kto nie pojął 

zupełnie istotnej treści tego pięknego i głębokiego utworu4. 
Jednej z takich właśnie osobnych „nowel” chciałabym się w niniejszym szkicu 

przypatrzeć. Mowa w niej o postaci dość mało znanej, noszącej to samo nazwisko co 

doktor Tomasz – najsłynniejszy na pewno, lecz nie jedyny godny wzmianki bohater 

„Ludzi bezdomnych”. Judymowa, jak mówi o niej narrator, to robotnica, żona Wiktora 

Judyma, brata Tomasza, mieszkanka najniższych pięter warszawskiej nędzy, pozbawiona 

wszystkiego, co posiadł doktor – jedyny członek rodziny, który się wybił i zyskał sobie 

towarzyską pozycję. Zmuszona koniecznością, obarczona dwojgiem małych dzieci, 

rusza za mężem-emigrantem (tyleż zarobkowym, co politycznym) w desperacką 

podróż do Szwajcarii. Bez znajomości zagranicznych zwyczajów ani języków, rzucona 

w wir obcego, złowrogiego i niepojętego świata maszynowej cywilizacji, zostaje przez 

pisarza sportretowana jako bohaterka wydziedziczona, pielgrzymująca po nieznanych 

jej drogach, nie tyle nawet w dramatycznej pogoni za lepszym życiem, ile raczej 

w poczuciu, że taka właśnie dola jest jej pisana. Wehikuł tej pielgrzymki to rzecz jasna 

kolejowy wagon, czytelny znak XIX-wiecznej nowoczesności5, a Judymowa, wyrwana 

z niegościnnego, ale przynajmniej znajomego jej świata, chłonie nowe wrażenia, 

zawieszona pomiędzy grozą a smutkiem, podziwem a przerażeniem. Warto przyjrzeć 

się bliżej tej opowieści o podróży niesentymentalnej, o wędrówce pariaski, która, odkry-

wając nieznane kraje, wątpi i ufa zarazem, że również dla niej znajdzie się tutaj dom. 

 
1 karolina.chyla2@uwr.edu.pl, Instytut Filologii Polskiej, Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego. 
2Artur Hutnikiewicz przekonywał, że ta charakterystyczna rozbieżność zdań, która miała się potem często 

powtarzać w dyskusjach o walorach dzieł Żeromskiego, miała źródło w błędnym stosowaniu pojęć budowy 
i kompozycji literackiej. Ci, którzy narzekali na złą budowę, mieli więc na myśli kompozycję. Zob. Hutni-

kiewicz A., Żeromski, PWN, Warszawa 1987, s. 388-390. 
3 Lange A., Pierwsza powieść nowelisty, Gazeta Polska, 1899, nr 297. Cytat podaję za przedrukiem [w:] 

Markiewicz H., „Ludzie bezdomni” Stefana Żeromskiego, Czytelnik, Warszawa 1975, s. 125. 
4 Bukowiński W., Stefan Żeromski (Z powodu nowej powieści pt. „Ludzie bezdomni”), Prawda, 1900, nr 1. 

Cytat za przedrukiem: Niezwykłe dzieło, [w:] Markiewicz H., dz. cyt., s. 133. 
5 Na ten temat zob. przede wszystkim: Tomasik W., Ikona nowoczesności. Kolej w literaturze polskiej, 

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2015. 
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Judymową poznamy w rozdziale drugim, u początków powieści. Dalej, przez cały 

tom pierwszy, jest o niej cicho. Powraca w dwóch rozdziałach tomu drugiego, potem 

znika na dobre. Główną bohaterką staje się jednakże tylko w tym jednym, finałowym 

rozdziale, w obu wcześniejszych towarzyszy mężowi i jego bratu. Tytuły owych trzech 

rozdziałów niosą wyjątkowo czytelną treść. Są to kolejno: „W pocie czoła”, „»Ta łza, 

co z oczu twoich spływa«” i „W drodze”. Łatwo z nich wywnioskować, że bohaterka, 

której historię przedstawiają, będzie zmuszona do ciągłej fizycznej walki o każdy 

dzień. Tytuł drugiego z tych rozdziałów, tworzących coś, co można by umownie 

nazwać „tryptykiem Judymowej”, to cytat z wiersza Adama Asnyka „Ta łza”. Nie 

przywoła go sama Judymowa ani nikt z jej najbliższych. Zasadnie można wątpić, czy 

jest im znany. Zna go natomiast doktor Tomasz, który już wcześniej przytacza jeden 

jego wers. Mamy tu przykład owego refrenicznego nawracania motywów, tak znamien-

nego i dla „Ludzi bezdomnych” i dla twórczości Żeromskiego w ogóle. Mimo że 

większość tych rozważań poświęcimy rozdziałowi „W drodze” – to właśnie ten, 

w którym Judymowa znajdzie się w centrum – również dwa pozostałe będą absorbowały 

naszą uwagę. Zaczniemy zaś, rzecz jasna, od początku. 

2. Carmen warszawska 

Miejscem, w którym widzimy ją po raz pierwszy, będzie ponure, duszne i tłoczne 

wnętrze fabrycznej hali. Judymowa należy do dosyć młodej i w Kongresówce stosun-

kowo nielicznej warstwy ludności, jaką byli robotnicy przemysłowi, grupa w tamtym 

okresie dość tajemnicza dla szerszego ogółu. Nie bardzo wówczas wiedziano, jak ich 

traktować: czy spoglądać na nich przez pryzmat wsi, z której część robotników się 

wywodziła, czy widzieć w nich (od strony obyczajowej i kulturowej) następców starej 

rzemieślniczej formacji, czy może przyjąć, że tworzą całkiem nowy, oddzielny świat 

z własnym sposobem życia i mentalnością? A to nie koniec pytań, bo w obrębie tej 

grupy była też inna, mniejsza, bodaj jeszcze bardziej enigmatyczna, którą Judymowa 

też współtworzyła. Chodzi, ma się rozumieć, o robotnice. 
Społeczeństwo wieku XIX stało na fundamencie pracy kobiecej i do pewnego 

stopnia o tym wiedziało, za właściwe i niepodejrzane uznawało jednak tylko wybrane, 
określone tradycją formy tej pracy. Najkrócej mówiąc, kobieta powinna była swoje 
zajęcia wykonywać tylko w przestrzeni domu. Jak długo wprowadzała w życie ten 
wzorzec, czy to w roli kucharki zamożnych mieszczan, czy chłopki uwijającej się po 
obejściu, czy panny z towarzystwa, która z biedy zaczęła kleić pudełka, wyrabiać 
rękawiczki lub sztuczne kwiaty, tak długo społeczeństwo czuło się pewnie – wiedziało, 
w jakich kategoriach ją widzieć. Robotnicę natomiast, która w fabryce styka się z męż-
czyznami spoza rodziny, która, by do fabryki w ogóle dotrzeć, co dzień przemierza 
sama ulice miasta, widziano często jako społeczny problem. Taka kobieta była zarazem 
niebezpieczna i na niebezpieczeństwo narażona, mogła w szerokim świecie podlec 
zepsuciu i mogła to zepsucie przynieść ze sobą w obręb rodzinnej twierdzy lub prze-
ciwnie, roznieść je po mieście6. Wymowną ilustracją takiego lęku może być zarządzenie 

 
6 Pomysł, że praca robotnicy fabrycznej, chociaż ciężka, a nieraz i niebezpieczna, mogła dla kobiety stać się 
wartością, być źródłem siły, narzędziem emancypacji budującej tożsamość i podmiotowość, nie mieścił się 

zupełnie w tej wizji świata. Robotnicom uparcie przypisywano obcy im mieszczański wzorzec rodziny, 

w której ramach powinny były zaistnieć jako kapłanki domowego ogniska, ta bowiem rola była im przezna-

czona i tylko twardy przymus ekonomiczny mógł je wypchnąć z rodzinnego zacisza w zimny i niszczycielski 
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warszawskiego oberpolicmajstra z 10 lutego 1883 roku, zgodnie z którym miano ro-
botnice oraz kobiety pracujące w lokalach, takich jak szynki, kawiarnie czy restauracje 
poddać obowiązkowym badaniom lekarskim, takim samym, jakim rutynowo poddawane 
były prostytutki7. Pojawiło się ono jako następstwo nieskutecznej ustawy, nakazującej 
wystawianie kobietom swoistych poręczeń moralności. Ponieważ pracodawcy owych 
dokumentów nie dostarczali, spróbowano chwycić się twardszych środków, mających 
w zamyśle chronić porządek publiczny przed domniemaną rozpustą proletariuszek8. 

Wizja robotnicy, która pracując w skrajnie niezdrowych warunkach przez kilkana-
ście często godzin na dobę, zachowała jednak powab młodości, a „swobodę” fabrycznego 
życia wykorzystuje do miłosnych podbojów, to obraz zadomowiony w imaginarium 
wieku XIX. Najwspanialsza jego realizacja nie dokonała się jednak na gruncie polskim 
i nie za sprawą oberpolicmajstra Buturlina, ale w Paryżu, na deskach Opera-Comique, 
dzięki arcydziełu Georgesa Bizeta. Nie bez powodu przywołujemy tutaj robotnicę 
z fabryki cygar w Sewilli. Judymowa, gdy ją poznajemy, pracuje w takiej samej manu-
fakturze w centrum Warszawy. Lecz Judymowa nie ma w sobie nic z Carmen. Tamta 
jest zwycięska i efektowna w swojej olśniewającej somatyczności, ta – wyniszczona 
pracą i postarzała, a fabrykę odczuwa jako katownię. Słusznie, bo wychodzi z niej 
przemęczona i okaleczona. Wypada to tym jaskrawiej, że jedyny moment w całej po-
wieści, kiedy przyglądamy jej się z bliska, to miła chwila związana z przyjazdem szwagra, 
a ożywienie, jakiego doświadcza Judymowa, tworzy bolesny kontrast z kondycją ciała, 
które wypełnia radość: Jej brudna, sterana twarz promieniała zadowoleniem i pychą. 
Wargi rozchylające się od szczerego śmiechu ukazywały rzadkie, zielone zęby. Oczy 
świeciły się jak węgle9. 

Carmen przypomina wolny elektron, jej pełne wdzięku ruchy zdają się mówić 
o anarchicznej swobodzie życia w ogóle, a pożądania w szczególności. Nasza bohaterka 
tkwi zrazu w kręgu, wyznaczanym przez dom, fabrykę, znów dom, a kiedy już opuści 
to wieczne koło, przytłoczy ją uczucie dezorientacji. Zepchnięta w podróż, ogarnięta 
chaosem, będzie gorączkowo szukała znaczeń, które by mogła przypisać mijanym 
miejscom, dostrzeganym twarzom i krajobrazom, a nawet amorficznym dźwiękom po-
ciągu, by kakofonię przeobrazić w harmonię. Co zaś do pożądania, erotyczny wymiar 
życia Teosi, tak bowiem brzmi jej imię, które słyszymy w ciągu całej powieści tylko 
raz, a z powodu owej zdrobniałej formy nie wiemy nawet, jakie było jego pełne 
brzmienie – Teodozja? Teodora? Teofila? – jest bez reszty wpisany w życie rodzinne. 
Widać to w odmężowskim brzmieniu nazwiska, które zjawia się stale w miejsce imienia, 

 

fabryczny świat. Coś z tej postawy, chociaż bez domieszki podejrzliwości, prezentuje doktor Tomasz Judym, 

gdy mówi bratu, jak żal mu „jego kobiety”, która wraz z mężem „musiała stanąć do roboty” (LB 52). 
7 Dodajmy, że już wkrótce partia Proletariat apelowała o walkę z tym zarządzeniem. Co znamienne, był to 
jednak apel wystosowany nie do samych robotnic, ale do ich mężów, ojców i braci, bo to w ich godność, 

zdaniem twórców odezwy, ów policyjny przepis głównie uderzał. O tej sprawie zob. np. Beylin K., Dni 

powszednie Warszawy w latach 1880-1900, PIW, Warszawa 1967, s. 81-82. Kulturowy obraz proletariuszek 

w Królestwie Polskim na przełomie wieku XIX stał się tematem ważnej książki Alicji Urbanik-Kopeć Anioł 
w domu, mrówka w fabryce, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2018. 
8 Bolesław Prus tak oto komentował to wydarzenie w swojej kronice z 11 lutego 1883 roku: Strach pomyśleć, 

o ile dzisiaj utrudniło się położenie kobiet pracujących. Wobec tego człowiek mimo woli zapytuje: jak dalekim 

jest czas, kiedy pracujący mężczyzna będzie musiał składać od swego pryncypała świadectwo, iż nie jest 
złodziejem?... Prus B., Kroniki, oprac. Szweykowski Z., t. 6, PIW, Warszawa 1957, s. 32. 
9 Żeromski S., Pisma zebrane, Goliński Z. (red.), kontynuacja Adamczyk Z.J. (red.), t. 8, Ludzie bezdomni, 

oprac. Wasilewska W., Czytelnik, Warszawa 1997, s. 48. Dalej w tekście cytuję to samo wydanie, odsyłając 

do niego skrótem LB. 



 

Judymowa w krainie nowoczesności. Rzecz o zapomnianej bohaterce „Ludzi bezdomnych” 
 

89 

 

jakby na znak, że naprawdę nie chodzi tu o jednostkę, o kobiecą indywidualność, lecz 
tylko i wyłącznie żonę Judyma10. Dla Judymowej ekspresja pożądania w takich warun-
kach staje się niemożliwa. Nawet w bolesnej chwili odjazdu Wiktora gest cielesnej 
bliskości pomiędzy nimi będzie występował zamaskowany, jako objaw fizycznej potrzeby 
ciepła: Judymowa niby to instynktownie pod wpływem zimna cisnęła kolanami nogi 
męża (LB 245). Chudy, zbiedzony koń – wyrobnik (LB 243), który wlecze za sobą budę 
dorożki, a którego obraz narzuca się spojrzeniu Judymowej w czasie jazdy na stację, 
gdzie na długo pożegna ona Wiktora, jest czytelną metaforą stanu, w jakim znajduje się 
jej własne ciało: zajeżdżone, zdarte i zmordowane pracą nad siły, wyjałowione z wszel-
kiej atrakcyjności, które w dodatku wlecze za sobą z trudem ciężki wóz rodzinnych 
obowiązków. Nic dziwnego, że między małżonkami wywiązuje się taka oto rozmowa: 

– Wiktor! – jęknęła Judymowa – nie rzucisz mię? Bój się ty Boga, Wiktor... 

– Masz ci... teraz... 

– Bo jakbyś mię puścił kantem! 

– No i teraz pora na takie rzeczy... Kolej idzie! Trza przecie mieć rozum  

(LB 248). 

Judymowa, boleśnie świadoma tego, że z wyjątkiem dzieci nie ma już nic, czym 
mogłaby zatrzymać przy sobie męża, desperacko wskazuje na ich istnienie, czyniąc je 
poręką jego wierności, nie liczy już na siebie, wyłącznie na nie: Żebyś wiedział, że te 
dzieci, to przecie twoje... Wiktor, Wiktor... (tamże). Również we własnych oczach jest 
nie żoną nawet, ale matką. Tak brzmi jej podstawowe samookreślenie, przy czym od-
czuwa ona tę definicję – do czego jeszcze przyjdzie nam tutaj wrócić – nade wszystko 
jako obowiązek i to w dosłownym sensie – rodzaj spętania, ściskających ją więzów:  

Skoro urodziła dzieci, to je musi nieść na sobie. Jak to zwierzę, jak to zwierzę. 
Wiadoma rzecz. Ojciec może odejść, a ona nie. Ona matka. To się nazywa tak 
– matka. Rozumie się, że on musi iść, jeszcze jak się to rozumie! Pod sercem 
leży to rozumienie, niby dziecko poczęte, jak rana leży otwarte, w którą się 
wieczny piasek sypie (LB 247).  

Macierzyństwo zatem staje się raną. Pojęcie to zamieszkuje tę samą przestrzeń, co 
pojęcia bólu, okaleczenia, rozdarcia, które otwiera ciało na świat, znosząc granice 
między tym, co wewnętrzne, a zewnętrznością. Równocześnie jednak owo rozdarcie, 
rana macierzyńska, rana „pod sercem”, wiąże się z procesem rozumienia, współczują-
cym aktem świadomości. Rozumienie świata przez Judymową nie dzieje się w umyśle 
odcieleśnionym, w abstrakcyjnej sferze chłodnego ratio. Dojrzewa w ciele, w macierzyń-
skim pęknięciu, w ranie, do której sypie się piasek świata, co jednoznacznie kojarzy się 
z procesem narodzin perły, niebędącej przecież niczym innym, jak ziarnem piasku 
kaleczącym ciało miękkiego małża11. W tej scenie Judymowa żegna się z mężem (cel 
jego drogi na razie nie jest nam znany). Ona sama zostaje w Warszawie z dziećmi. Nie 
wie jeszcze – a może nie chce wiedzieć – że już wkrótce i ona wyruszy w podróż. 

 
10 Oczywiście z Carmen będzie na odwrót. Ta żyje poza prawem, ma tylko imię, które jest własnością osobistą; 
nie ma nazwiska, które tworzy porządek, włącza w społeczność. 
11 Perła ze względu na łagodny połysk uchodziła za klejnot księżycowy i kobiecy. Są też perły symbolami cnót, 
które, jak pisze średniowieczny uczony Lonicerus, „wzmacniają żywość duszy płynącą z serca” (Biedermann 
H., hasło Perła, [w:] tegoż, Leksykon symboli, przeł. Rubinowicz J., Muza, Warszawa 2003, s. 273, 275). 
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3. Pociąg w nieznane 

Judymowa jedzie w świat koleją. Epizod jej podróży, choć tak niezwykły – zaraz 

wyjaśnię powód tej niezwykłości – wrzący afektami i emocjami, nie doczekał się 

dotąd wnikliwszych studiów. Dotyczy to na dobrą sprawę wszystkiego, co się w „Lu-

dziach bezdomnych” nie łączy ściśle z głównym wątkiem Judyma. Wyjątek od tej zasady 

badawczego désintéressement stanowią dwa teksty naukowe. Pierwszy to fragment 

szkicu Hansa Chr. Sorensena „Technika narracji w «Ludziach bezdomnych»”12, gdzie 

Judymowa zostaje przedstawiona nieco obszerniej jako przykład postaci obdarzonej 

„prymitywną świadomością” i jako taka stwarzającej dla twórcy duże wyzwanie. Jest 

to jednak garść uwag raczej przygodnych, dociekania autora, jak świadczy tytuł, mają 

charakter jednoznacznie narratologiczny, co nie sprzyja bynajmniej zaciekawieniu 

jednostkowym przypadkiem żadnej postaci. Więcej o Judymowej można przeczytać 

w obszernym tekście Tadeusza Linknera, ukazującym podróże kolejowe w „Ludziach 

bezdomnych”. Część pierwszą tej rozprawy autor poświęca Judymowi, w drugiej 

natomiast mówi o jego bratowej13. Artykuł jednak nie jest w gruncie rzeczy interpre-

tacją powieściowych wypadków. Idąc wiernie za sekwencją zdarzeń, prezentuje po 

prostu drobiazgowy opis jazdy pociągiem jako przeżycia psychosomatycznego. Fizyczne 

doświadczenie ruchu w wagonie, percepcja krajobrazów za jego oknem oraz kolejo-

wych współpasażerów zdają się najbardziej interesować autora szkicu, który właściwie 

poza te zagadnienia nie wykracza. Toteż jego badania nie bardzo nas przybliżają do 

zrozumienia fenomenu podróży jako doświadczenia jednostkowego, niepowtarzalnego 

i osobnego, tak jak się ona przedstawia w „Ludziach bezdomnych”, a temat wielkiej 

kolejowej tułaczki, jaką dane jest przeżyć żonie Wiktora, trudno po lekturze tekstu 

Linknera uznać za omówiony wyczerpująco. 
Jest to zaś, jak mówiłam, podróż niezwykła, i to nie jedynie z tego powodu, że 

przybiera tak zawiły obrót, ale również z racji punktu widzenia, jaki wnosi sama boha-

terka. Wędrówki ludzi z klas podporządkowanych stosunkowo nieczęsto są przedstawiane 

w literaturze wieku XIX. Doświadczenie turysty, którego podróż jest sposobem zabicia 

wolnego czasu i który czuje się w jej trakcie jak w domu, bo oprócz neseseru i Baedec-

kera taszczy również bagaż stereotypów dotyczących zwiedzanych krain i miast, bywa 

rozpoznawane jako kluczowa i nieomal jedyna perspektywa, z jakiej można opisać 

jazdę pociągiem. I o niej, owszem, przeczytamy niemało w tekstach badaczy14. Tak 

rozumiana podróż dostarczała rozrywki i przyjemności, uładzonej, raczej szablonowej 

i, paradoksalnie, właściwie nudnej. Paweł Tomczok jednak słusznie wskazuje, że 

emocje, jakie mogły wypełniać jazdę koleją, były bardziej złożone, niejednoznaczne 

i w dużej mierze zależały od klasy, tej, którą się jechało i tej, do której było się 

zaliczanym lub zaliczaną. Wyrazistym przykładem mogącym unaocznić to uwikłanie 

staje się dla Tomczoka właśnie przypadek Judymowej skonfrontowanej z elegancką 

 
12 Sorensen H.Ch., Technika narracji w „Ludziach bezdomnych”, Scando-Slavica, t. VII, Kobenhavn 1961. 

Przedruk, [w:] Markiewicz H., dz cyt., o Judymowej zob. s. 224-228. 
13 Zob. Linkner T., Bezdomny bohater Żeromskiego w pociągu, [w:] Janicka A., Rusek I.E., Czerwiński G. 

(red.), Ławski J. [idea i układ tomu], Żeromski. Piękno i wolność. Studia, Uniwersytet w Białymstoku – 
Książnica Podlaska im. Ł. Górnickiego, Białystok-Rapperswil 2014-2015, s. 354-358. 
14 Zob. np. Kolbuszewski J., Poetyka przestrzeni powieści popularnej, [w:] tegoż, Od Pigalle po Kresy. 

Krajobrazy literatury popularnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1994; Paczoska E., 

Koniec podróży?, [w:] tejże, Prawdziwy koniec XIX wieku. Śladami nowoczesności, PIW, Warszawa 2010. 
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turystką, panią Natalią – będzie o niej mowa już niedługo – dla której wagon jest 

przestrzenią w pełni obłaskawioną i która lęku Judymowej nie pojmie, tak jest on dla 

niej obcy i abstrakcyjny15. 

I tak jak nie ma w sytuacji naszej bohaterki mowy o nudzie, tak w jej doświad-

czeniu nie ma też miejsca na inny rozpowszechniony i znany model postrzegania kolei. 

Omamieni swoistym automatyzmem symbolicznych skojarzeń, mamy nierzadko skłon-

ność do przeceniania erotycznych konotacji pociągu. Jest oczywiście prawdą, że właśnie 

w wagonie kolejowym Wokulski odkrył zdradę swej narzeczonej16. Nie bez powodu 

również uniesienia Anny Kareniny i jej tragiczny zgon doszły do skutku w kolejowej 

scenerii17. Nie powinno to jednak przesłaniać faktu, że kolej, mityczna bestia wieku XIX, 

zjawia się także w zgoła innych znaczeniach. Jeśli już szukać literackich koneksji, 

pociąg, który unosi rodzinę Judyma, więcej będzie miał wspólnego ze złowieszczym 

pojazdem Emila Zoli. Będzie bowiem znakiem nowoczesności, która w swej maszy-

nowej organizacji kryje wyraźny powiew ciemnej mistyki. Wszak Judymowa, wysiadając 

w niewłaściwym miejscu, zmienia się w igraszkę sił niepojętych i bezładnych jak siły 

samej natury, a jej gorzka wędrówka przez obce miasto, w zagubieniu i niezrozu-

mieniu strasznych prawideł kierujących jej losem, ma w sobie coś z błąkaniny duszy 

po śmierci, tej samej duszy, która już przed wiekami lamentowała: Nie wola mi rzewno 

płakać,/a ja nie wiem, kam sie podzieć18. 

Leszek Pułka dostrzega w dworcu kolejowym z przełomu wieków przestrzeń na 

podstawowym poziomie dostępną wszystkim oraz, jak pisze, obszar swoiście 

neutralny19. Równocześnie jest to:  

punkt graniczny. Stąd prowadziły drogi do innych przestrzeni, często egzo-

tycznych. Tędy wlewały się fale osiedleńców ze wsi. Tu kończyła się swojska 

przestrzeń, a zaczynało nieznane miasto. Tu pojawiały się pierwsze znaki 

nowej kultury: szyldy, obwieszczenia, kolejarskie i policyjne godła. Tu uzmy-

sławiano ludziom w sposób tyleż bolesny co prosty ich rolę społeczną, dzieląc 

pasażerów na kasty, w zależności od zasobu kiesy20.  

Był więc dworzec miejscem paradoksalnym, gdzie dochodziło do zbliżeń i do 

podziałów i gdzie co prawda różne środowiska i społeczności mieszały się ze sobą, 

lecz nie łączyły. 

Owa graniczność, tak dworca, jak i pociągu, spełnia się w wypadku Judymowej, 

której ciernista droga jest wypełniona najbardziej sprzecznymi wrażeniami, plączącymi 

się z sobą dysonansowo. Nasza podróżna nie odbiera siebie jako jednostki podejmu-

jącej suwerenne decyzje o swoich czynach; nawiasem mówiąc, nie jest bynajmniej 

 
15 Zob. Tomczok P., Literacki kapitalizm. Obrazy abstrakcji ekonomicznych w literaturze polskiej drugiej 

połowy XIX wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2018, s. 159-160. 
16 Zob. np. Kaliściak T., Pociąg seksualny. Prus – Freud – Grabiński, [w:] tegoż, Płeć pantofla. Odmieńcze 
męskości w polskiej prozie XIX i XX wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2016. 
17 Pisze o tym obszernie Nabokov V., Anna Karenina (1877); Komentarze, [w:] tegoż, Wykłady o literaturze 

rosyjskiej, przeł. Batko Z., Aletheia, Warszawa 2017. 
18 Dusza z ciała wyleciała, [w:] Toć jest dziwne a nowe. Antologia literatury polskiego średniowiecza, oprac. 
Jelicz A., PIW, Warszawa 1987, s. 74. 
19 Pułka L., Hołota, masa, tłum. Bohater zbiorowy w prozie polskiej 1890-1918, Wydawnictwo Uniwersytetu 

Wrocławskiego, Wrocław 1996, s. 200. 
20 Tamże, s. 201. 



 

Karolina Chyła 
 

92 

 

pewne, czy kiedykolwiek tak o sobie myślała. Sam fakt, że rusza w drogę, zostaje 

podyktowany pragnieniem męża: Skoro chciał, skoro kazał, żeby przyjeżdżała – nie 

pozostawało nic innego (LB 258). Zrazu można by uznać, że doświadczenie pracy 

w fabryce cygar powinno Judymową jakoś oswoić z mechanicznym obliczem nowo-

czesności. Tak się jednak nie stało, pociąg okazuje się czymś krańcowo od fabryki 

odmiennym: porywa, unosi, zabiera w nieznaną dal, podczas gdy fabryka tylko osacza 

i przygważdża do miejsca, a ruch wykonywany w jej martwych ścianach jest pozorny 

i równie martwy jak one. Jednak podróż, z początku jakże ciekawa, owocująca cichym 

zadowoleniem z własnej „światowości” i rzekomego obeznania z nieznanym, osta-

tecznie niesie z sobą żałość niezakotwiczenia i alienacji:  

Judymowa była wprost rozszarpana w sobie. Dusił ją brak punktu oparcia. 

Była w tym strasznym kręgu czucia, kiedy człowiek nie panuje nad sobą, kiedy 

w nim coś się rozrywa, wybucha jak ładunek prochu i kiedy jego ciałem ślepy 

czyn rzuca jak chce (LB 264). 

Wyprawa, poczęta w mroku biedy warszawskiej, sama prowadzi w ciemność, którą 

niekiedy przecinają światłami nieznane miasta. Na każdym kroku daje się tu odczuć 

wyobcowanie, brak języków, nie tylko po prostu takich, za których sprawą można by 

rozmawiać z cudzoziemcami, ale też języków interpretacji, ułatwiających opis i zro-

zumienie przeżywanych tajemnic. Dla Judymowej, wędrownicy warszawskiej tłukącej 

się z gromadką [właściwie dwójką – dop. K.C.] dzieciaków po jakichś światach zatra-

conych21, pociąg, który ją niesie, jest znakiem pustym, niezakorzenionym w żadnej 

narracji, a dworzec – miejscem dziwnym i chaotycznym, przynoszącym podróżnej 

uczucie grozy22. 

Jedyny moment, w którym w całej powieści usłyszymy słowo „podświadomość”, 

kojarzące nam się jednoznacznie z językową przestrzenią psychicznych wglądów, 

nowoczesnych wtajemniczeń w człowiecze wnętrze lub – całkiem wprost – z językiem 

psychoanalizy, zjawia się właśnie za sprawą Judymowej, której zmysły trafiają w czasie 

podróży w jakieś nieznane przestwory. Snuła się w nich słodkawa, tchórzliwie-zwy-

cięska podświadomość o wyższości nad wszystkim, co zostało w Warszawie (LB 259). 

Myśl o wstąpieniu w zagadkową głębię duszy wzmaga fakt, że podróż, odbywająca się 

przecież kilkoma partiami, trwa przeważnie w nocy; stale więc powracają obrazy mroku, 

nie tyle łagodzonego, ile dramatycznie podkreślanego gwałtownymi błyskami świateł 

na stacjach czy latarkami krążących po korytarzach konduktorów: Pociąg leciał 

 
21 Hutnikiewicz A., dz. cyt., s. 253. 
22 Zresztą w inne teksty literackie również zdaje się wpisana myśl, że polskie klasy nieuprzywilejowane długo 
sobie pociągu nie oswoiły, nie stworzyły własnych opowieści korzystających z kolejowych motywów, chce 

się powiedzieć – nie uruchomiły ich kulturowo. Pociąg zalega na dnie ich wyobraźni jak martwa bryła, 

ożywiana niekiedy zagadkowymi wewnętrznymi siłami („kocioł” z „Placówki”). Także Michałko, tytułowy 

bohater noweli Prusa, chociaż sam pracował na kolei, widzi ją jako rezerwuar nieludzkich, ukrytych mocy, 
których natury nie jest w stanie przeniknąć, wydający tajemnicze dźwięki (para w kotle). W powieści „Chłopi”, 

tak przecież wielowątkowej, że wręcz totalnej, a której autor związany był z kolejnictwem i z życiem kole-

jowym połączył akcję innych swoich utworów („Komediantka”, „Fermenty”), pada dosłownie kilka ledwie 

widocznych, przypadkowych wzmianek o „maszynie” (nie o „pociągu”). Można odnieść wrażenie, że, w każ-
dym razie w przekonaniu pisarzy, pamięć kulturowa polskiego chłopa nie przechowała nawet opowieści 

o krwawym trudzie budowania kolei, gigantycznej pracy, w której ogniu chłop przetapiał się, często wbrew 

swojej woli, na robotnika, czyli że wydarzenia te miały miejsce, lecz nie zostały kulturowo przyjęte, spożytko-

wane („Doktor Piotr”, „Tomek Baran”). 
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w ciemności (tamże); pociąg runął w ciemność, jakby się urwał i odleciał od światła 

(LB 264); [Judymowa – dop. K.C.] nie była pewna, czy za chwilę nie porwie się, nie 

roztworzy drzwi i nie uciecze wraz z tym pociągiem dokądś, naprzód, w głuchą, 

w straszliwą, w bezbrzeżną ciemność (tamże). 

Mroku owej nie- czy podświadomości nie rozświetlają cudze, zmienne widoki. 

Migając za oknami, straszą i dziwią, lecz są wśród nich i takie, które oszałamiają swoją 

urodą i jakby zaświatowością czy zaziemskością, brakiem odniesienia do czegokolwiek 

już uprzednio znanego: 

Judymowa widziała góry pierwszy raz w życiu. Ten widok tak niesłychany dla 

człowieka z nizin i z miasta był, jak gdyby dalszym ciągiem dnia minionego. 

W duszy jej te widoki i zdarzenia odbijały się, gdyby w wodzie i tworzyły tam 

obraz zadziwiający. Patrzyła przez okno nie na góry, lecz na ten obraz w głębi 

siebie samej. Serce jej drżało i wzrok wewnętrzny wlepiał się w to cudne 

skupienie rzeczy (LB 272). 

Pociąg, niosący podróżną wśród tych obrazów, staje się zatem wehikułem pędzącej 

nieświadomości, zdanej na przypadek, gorączkującej, niekontrolowanej racjonalnością, 

choć w tle brzmi ciągle napomnienie Wiktora: Kolej idzie! Trza przecie mieć rozum 

(LB 248), nie bez powodu przecież zestawiające jasny, niezamącony paniką umysł ze 

stalowym porządkiem tłoków i pary. 

4. Szibbolet dla Judymowej 

Pod wieczór musieli wyruszyć na dworzec. Opiekun […] kupił Judymowej 

bilety do samego Winterturu w Szwajcarii, a gdy wyczekiwali na drugi 

dzwonek – prędko ją uczył rozmaitych słów niemieckich. Przede wszystkim 

kazał jej spamiętać dwa: umsteigen i Amstetten. Wlepiał w nią swe wyłupiaste, 

blade oczy i poruszając grdyką szyi, gadał: 

– Amstetten – to jest stacja, gdzie będziecie przesiadali na Zug, co rznie do 

Salzburga – a umsteigen – to znaczy przesiadać. Pytajcie się cięgiem 

konduktora: Amstetten? Amstetten? Jak powie, że tak albo kiwnie głową, 

wtedy przesiadać na Zug do Salzburga – umsteigen! Rozumiecie? 

– Rozumiem... – szeptała Judymowa drżąc ze strachu (LB 263). 

I osiedli Galaadczykowie brody Jordańskie, przez które się Efraim wracać 

miał. A gdy przyszedł do nich z liczby Efraim uciekając i mówił: Proszę, 

dopuśćcie mi się przeprawić, mówili mu Galaadczykowie: Czy Efratejczykeś 

ty? Który, gdy mówił: Nie jestem, pytali go: Mówże Szibbolet, co się wykłada 

kłos. A on odpowiedał: Sibbolet: tąż literą kłosu wyrazić nie mogąc. I wnet 

pojmawszy go zabijali u samego przeprawiania się przez Jordan23. 

Na pozór te dwie sceny niewiele łączy. Co może być wspólnego między wystra-

szoną robotnicą, ściskającą kurczowo skromny kuferek i zerkającą niespokojnie na 

dzieci, czy nie zginęły w tłumie wypełniającym wiedeński dworzec, a wojownikiem 

z rozgromionych oddziałów, który w trakcie przeprawy przez rzekę Jordan staje wobec 

 
23 Sdz 12, 5-6. Cyt. za przekładem ks. Jakuba Wujka. 
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strażnika z armii Jeftego, ten zaś każe poprawnie wymówić słowo zgoła niewyma-

wialne dla cudzoziemców i w ten sposób demaskuje wroga, aby go zabić. W rzeczy-

wistości jednak łącznik pomiędzy tymi opowieściami jest i jest mocny. Stanowi go 

rzecz jasna słowo „szibbolet”, oznaczające zresztą nie tylko kłos, jak czytamy w prze-

kładzie Jakuba Wujka, ale też strumień, rzekę (to rzekę właśnie chcą pokonać żołnierze), 

a nawet gałązkę oliwną, symbol pokoju. Słowo „szibbolet” powinna wypowiedzieć 

i Judymowa. W jej wypadku są to dwa wyrazy, których na gwałt, już w dworcowym 

pośpiechu, tłumie i gwarze, uczy ją przygodny opiekun z Wiednia, dawny przyjaciel 

Wiktora, który ją przyjął, a teraz odwiózł na dworzec, a raczej na Westbahn (LB 262). 

Judymowa, zdezorientowana, drżąca ze strachu, bełkotliwie powtarza dwa obce słowa, 

których ją nauczono, na los szczęścia, próbując utrafić nimi w sens zarówno wypadków, 

jak wypowiedzi, zapełniających przestrzeń dokoła niej. Mówi: Amstetten, umsteigen, 

nie mogąc zapamiętać dobrze ani tych słów, ani co one znaczą, które jest które, nie mogąc 

prawidłowo ich wypowiedzieć. Stanowią one hasło, prawo dostępu, sygnał przyna-

leżności24. Przynależność ta wszakże jest tylko fikcją, Judymowa nie zna przecież 

języka, w którym owo hasło wypowiada, liczy tylko bezradnie, że mimo wszystko zdoła 

je wygłosić, kiedy należy, i że zostanie nie tyle zrozumiana, ile przyjęta, warunkowo 

wpuszczona na teren świata, którego to hasło broni, broni właściwie przed takimi jak 

ona25. Nieobojętny zdaje się również fakt, że ludźmi, którzy mówią do niej niezrozu-

miale, są tu mężczyźni, delegaci władzy symbolicznej, jej funkcjonariusze i posiadacze, 

jak konduktor, policjant czy oburzony winterturski mieszczanin, któremu dzieci oberwały 

ze ściany winną latorośl. „W drodze” jest opowieścią o kobiecie szukającej języka 

w świecie mężczyzn, utożsamionym ze światem nowoczesności, rynku i prawa, prawa 

ojcowskiego i mężowskiego. 
Szibbolet pozostaje tajemnicą, niepewnym przejściem26 i ostatecznie całkowicie 

zawodzi. Choć Judymowa wie już, jak niebezpieczne słowa trzeba wymówić, w decy-

dującym momencie dzieje się coś, czego nie przewidział życzliwy człowiek, który 

mozolnie wyuczył ją tego hasła: słowo-klucz nie pada ani w wersji poprawnej, ani fał-

szywej, a raczej pada, lecz nie z ust Judymowej, ponieważ ta przespała okrzyki 

„Amstetten!” rozlegające się za oknem. Większość jej towarzyszów podróży wysiadła, 

weszli znowu całkiem inni, a ona o tym wszystkim nie wiedziała wcale (LB 265). 

Ciemność snu, nieświadomość, która przewijała się tylokrotnie w naszej relacji o tej 

dziwnej wyprawie, pochłonęła podróżną w najmniej stosownym, ba, najgorszym mo-

mencie. Budząc się, Judymowa trafia wraz z dziećmi w jakieś miejsce bez nazwy. 

 
24 Derrida J., Szibbolet dla Paula Celana, przeł. Dziadek A., FA-art, Bytom 2000, s. 30. 
25 Nawiasem mówiąc, polski Judymowej nie jest językiem żadnej „wielkiej narracji”. To nie język narodu – 
gdy Judymowa używa tego pojęcia, ma ono sens gwarowy, oznacza lud, a niekiedy po prostu ludzi w masie, 

tak jak w słowach Wiktora, który zapewnia, że z tym [szwajcarskim – dop. K.C.] narodem to człowiek nigdy 

do ładu nie dojdzie (LB 278). Dla Judymowej polski to język domu, spokrewniony z ciałem i doświadcze-

niem, język herstorii, nie historii, język, dzięki któremu sprawą wraca do siebie, dziewczyny, a potem kobiety 
z ulicy Ciepłej. To dlatego popada w paniczny strach, gdy przestaje go słyszeć, czuje się wtedy wyrzucona 

przemocą w świat obcych reguł, jakich nie miała szansy sobie przyswoić. Ponadto w Winterturze okaże się, 

że podobne własności, otwierające i godzące ze światem, może mieć także język zupełnie inny, niezrozumiały, 

szwajcarska wersja niemieckiego. Taki efekt przynosi piosenka dzieci śpiewających czy melorecytujących 
w miejskiej ochronce, których słuchanie Judymową zachwyca: Było w tym coś wesołego nad wszelki wyraz, 

coś tak miłego, że nie mogła dać sobie z tym rady. […] nie rozumiała wyrazów, ale nie mogła się wstrzymać, 

żeby nie powtarzać płynących dźwięków (LB 276). 
26 Derrida J., dz. cyt., s. 31. 
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Powtarzając z nadzieją swoje Amstetten, widzi przed sobą ścianę niezrozumienia – to 

przecież inna stacja, nikt zatem nie wie, co ta nieszczęsna cudzoziemka tu robi. Drugie 

Słowo, umsteigen, a więc wysiadać – słowo wyłączające, wypychające z wnętrza 

w nieznany świat, również okazuje swą nieprzydatność: nie ma dokąd się przesiąść, 

pociąg dotarł po prostu do końca trasy. I Judymowa także dotarła tutaj do swoich 

granic. Nie wie, co czynić, jest jak Efraimita, który błędnie wymawia słowo szibbolet, 

a choć nie ginie, czuje się niemal tak, jakby stanęła na progu krainy śmierci: ode-

pchnięta, rzucona na łaskę losu, niepojmująca tego, co ją otacza. Wypowiadane przez 

nią poza kontekstem, niepasujące do przestrzeni i czasu słowo Amstetten i to drugie, 

umsteigen, niemiłosiernie obnażają jej inność, śmieszność jej zagubienia i bezradności. 

Nie mając nic do stracenia, rusza przed siebie w stronę obcego miasta, sama nie wiedząc, 

na co właściwie liczy, co tym sposobem chce osiągnąć. Oto słowa, jakie przeczytamy 

o tym obrazie w jednej z dwóch klasycznych monografii poświęconych dziełom 

Żeromskiego: jakaś „drapieżność uczuć” kazała autorowi wpleść do „Bezdomnych” 

[…] sytuację, której okropność jest jak z widziadła sennego, gdy zabłąkana w podróży 

prostaczka Wiktorowa znalazła się bez języka, bez żadnych środków porozumienia, na 

obcej szosie w nieznanym kraju27. 

Oczywiście razem z nią idą dzieci. A prawda o Judymowej, matce bolesnej poko-

nującej kolejne stacje swej drogi, jest niewygodna, sama w sobie bolesna: te dzieci, 

które musi „dźwigać na sobie”, których bez przerwy pilnowała w podróży, by nie 

zginęły, na tym etapie drogi są już po prostu niby ciążące sprzęty, uprzykrzone i obce 

jak wszystko wokół. Najchętniej zostawiłaby je na szosie, by się uwolnić, wyprostować 

ramiona, wreszcie być sama. Nagle słyszy brzęk tłuczonej szyby. Wybił ją idący obok 

syn Franek. Reakcja matki, udręczonej, bezradnej, jest znakomita, przejmująca w swej 

prawdzie psychologicznej: 

z nagła uczuła do tego chłopca straszną niechęć. Tak sobie to pomyślała: – 

Wezmę tego psa i uduszę! Jeszcze mię tu zaczną tarpać o szybę. Tylko patrzeć, 

jak się zlecą... Szła drogą i dzikim wzrokiem patrzyła na głowę Franka […]. 

Mała Karola wlokła się obok matki i nie sprawiała na niej wrażenia idącego 

dziecka, istoty drogiej i lubej, lecz jakby wiadra wody, pod którego ciężarem 

ramię drętwieje (LB 267). 

Wśród napotkanych ludzi większość jest obojętnych, zajętych sobą, co w sytuacji 

zabłąkanej podróżnej jawi się niemal jako forma wrogości. Ale tuż obok, niczym 

w baśniowym lesie, zjawiają się pomocne, jasne postaci, a ich nadejście w chwili skrajnej 

niemocy i zagubienia wędrującej rodziny ma w oczach Judymowej znamiona cudu: 

Kto są ci przepiękni ludzie, których ujrzała tam pod tym miastem bolesnym? I czy to 

ludzie? Kto jej powiedział, żeby szła za nimi? I... […] Kto ich posłał? (LB 272). 

Do spotkania z dwojgiem wybawicieli dochodzi w miejscu wibrującym symboliczną 

treścią, to jest na moście. Judymowa, idąca z dziećmi bez celu, niewiedząca, w którą 

stronę się zwrócić i niezdolna z nikim się porozumieć, właśnie tutaj doszczętnie opada 

z sił. Na chodniku, wśród swoich biednych bagaży, czując, że nie postąpi już ani 

kroku, zatrzymuje się, czeka na niewiadome, jak gdyby całą sobą chciała przekazać: 

niech się dzieje, co chce. 
 

27 Adamczewski S., Serce nienasycone. Książka o Żeromskim, Wydawnictwo Polskie Wegner R., Poznań 

1930, s. 270. 
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U wejścia na most Judymowa siadła w zupełnym omdleniu. Spoglądała na 

miasto jaśniejące w słońcu z drugiej strony rzeki... […] Co to może być za 

miasto! – wołała głośno, patrząc w nie wyschłymi oczami. Siedziała tam 

głupia i bezsilna, jak plewa prześladowana od wiatru (LB 267-268). 

Promieniejące miasto na drugim brzegu zaprasza ją jak rajska, kusząca wizja, ale to 

raj fałszywy, który jedynie zwodzi serce podróżnej: ma się rozumieć nikt tam na nią 

nie czeka. Nawet bowiem, gdyby znała hasło, poprawnie wymówiła słowo szibbolet, 

rzeka nie stałaby się dla niej Jordanem, a brzeg widoczny w dali brzegiem ratunku. 

Bezdomna w całym tego słowa znaczeniu, obca, zawieszona między światami, nienale-

żąca w pełni ani do tego, który do tej pory zamieszkiwała, ani do tego, który jej dopiero 

oczekuje28, właśnie tutaj, na moście, spojrzy w twarz zesłanej przygodnie łaski: 

Nagle wzrok Judymowej zatrzymał się na jednej parokonnej dorożce i osobach 

w niej siedzących. […] Judymowa drgnęła, jakby ją kto pchnął naprzód. 

Przywołała dzieci i poszła za tą dorożką. Idąc tak, głośno mówiła do siebie: – 

Takie szczęśliwe ludzie, takie szczęśliwe... Może mi pomogą... Zbawicielu, 

Zbawicielu miłosierny... (LB 269). 

„Zbawcza” koincydencja sprawia, że tamci dwoje to istotnie Polacy, nie tylko 

zdolni pojąć nieskładną mowę przerażonej rodaczki, lecz i chętni dać jej 

realne wsparcie. Mniej już dobrze się stało, że są to równocześnie dawni 

znajomi jej szwagra, Tomasza Judyma, którzy za plecami jego bratowej będą 

wymieniać szeptem złośliwe uwagi i spekulować, jak by sobie poczynał 

„ambitny doktorek”, gdyby nagle spotkał „swą rodzinę, podróżującą w tak 

oryginalny sposób...” (LB 271). 

Ale Judymowa tego nie słyszy, zachwyt i czułość, którymi obdarza Karbowskich, 

są bezgraniczne. Wywołuje je zwłaszcza pani Natalia. To właśnie w kontakcie z nią 

zadręczona i bezradna Judymowa może ukazać pełnię swych kompetencji, zarówno 

językowych, jak i człowieczych. Macierzyństwo, które – jak pamiętamy – dla Judy-

mowej łączy się z procesem interpretacji, rozumienia świata i jego sensów, a jedno-

cześnie kojarzy z przeżyciem bólu, fizycznego zranienia i zniewolenia, tutaj ujawnia 

nowe obszary znaczeń: staje się doświadczeniem błogosławionym, którego można, 

w słowach pełnych tkliwości, życzyć innej kobiecie: 

Wargi jej szeptały czułe nazwy, słodkie, prostackie, półludowe spieszczenia, 

a cała dusza oddychała błogosławieniem tych dziwnych, prześlicznych postaci. 

– Żeby cię tak wiecznie chciał twój mąż, jak teraz!... – szeptała. – Żebyś mu 

była zawsze luba... Żeby się w tobie kochał do samej śmierci... Żebyście mieli 

śliczne, duże, zdrowe. mądre dzieci... Żebyś je bez bólu wielkiego rodziła... 

Żebyś nad nimi po nocach łez dużo nie wylewała... (tamże). 

Pod opieką Karbowskich, a potem, gdy ci ruszą już w inną stronę, konduktora 

przez nich opłaconego, reszta podróży mija na dobrą sprawę bezkolizyjnie. 

 
28 Taki jest właśnie symboliczny sens mostu, również na płaszczyźnie eschatologii, gdyż most lub kładkę 

prowadzące w zaświaty odnaleźć można praktycznie we wszystkich kulturach świata (Kowalski P., hasło 

Most, [w:] tegoż, Leksykon znaki świata. Omen, przesąd, znaczenie, PWN, Warszawa-Wrocław 1998, s. 325). 



 

Judymowa w krainie nowoczesności. Rzecz o zapomnianej bohaterce „Ludzi bezdomnych” 
 

97 

 

Judymowa daje się ponieść uldze, sądzi, że po przybyciu do Winterturu 

wszystkie prywacje i troski ma już za sobą. Niesłusznie jednak. Oto, jak 

przebiega rozmowa z mężem: 

– Ja ci otwarcie powiem, że ja tu nie myślę siedzieć. 

– Gdzie? 

– A tu. 

– Cóż ty znowu gadasz? 

– Ja rznę do Ameryki. 

[…] – Cóż ty mówisz, cóż ty mówisz... – mamrotała. – To my już do dom 

nigdy... 

[…] – Moja kochana, Bessemer jest wszędzie na świecie. Ja idę za nim. Gdzie 

mi lepiej płacą, tam idę. Mam tu siedzieć, w tej dziurze? Nie ma głupich!... 

(LB 279-280). 

5. Podsumowanie 

Bezdomność, w tradycyjnych interpretacjach kojarzona z głównymi bohaterami naszej 

powieści, a więc z Judymem i z Joasią Podborską, w rzeczywistości dotyka samego 

rdzenia świata powieściowego. Dla rodziny Wiktora jest ona faktem równie fundamen-

talnym, co i dla tamtych, kształtującym biografię całej tej czwórki. Wygląda na to, że 

jedyną osobą, w której w ogóle przechowała się jeszcze idea domu, jego stała potrzeba, 

jest Judymowa. W świadomości Wiktora dom już się zapadł, uległ pełnej destrukcji. 

Ten warszawski „świata obywatel” gotów niemal z dnia na dzień rzucić się w obcość, 

w której widzi nadzieję na lepszy los. Jego żona natomiast całą potrzebną do podróży 

energię czerpała z wiary, że tu właśnie, w miejscu, w które dotarła, powstanie dom, 

solidny, zakorzeniony w bezpiecznym gruncie i darzący pewnością. Pewność i stabil-

ność to jednak w świecie nowoczesnej powieści dobra nie tyle nawet deficytowe, ile 

minione, całkiem już niedostępne, co nie każdego zresztą napełnia trwogą. I zdaje się, 

że ta właśnie gorzka świadomość miała być tym, co czeka na Judymową u końca 

drogi, który w istocie końcem się nie okazał. 
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Judymowa w krainie nowoczesności. Rzecz o zapomnianej bohaterce „Ludzi 

bezdomnych” 

Streszczenie 
Historia Judymowej, powinowatej głównego bohatera „Ludzi bezdomnych”, nie wzbudziła jak dotąd 
większego badawczego zaciekawienia. A przecież rola tej postaci jest znaczna, a sama postać – nader 

intrygująca. Korzystając z narzędzi interpretacji, jakie oferują dekonstrukcja i kulturowa teoria literatury, 

przyglądam się Judymowej z kilku perspektyw. Opowiadam o niej jako członkini zbiorowości robotnic, 

ale i jako wyniszczonej przez pracę ludzkiej jednostce, z trudem znajdującej w warunkach życia, w jakich 
przyszło jej działać, formy ekspresji dla tak silnych afektów, jak lęk, czułość, gniew czy pożądanie. Jej 

odbywana z dziećmi podróż pociągiem przez trzy kraje Europy, bez znajomości ani obyczajów, ani języ-

ków, w poczuciu zupełnego wykorzenienia, jawi się tutaj jako doświadczenie traumatyczne, a zarazem par 

excellence nowoczesne. Rzuca ono przejmujące światło na tytułową kategorię powieści, a więc bezdomność, 
rozumianą jako zawieszenie, stan wędrownej, płynnej tożsamości poszukującej drogi między światami: 

tym minionym, odległym, i tym nieznanym, który właśnie nadchodzi. 

Słowa kluczowe: Stefan Żeromski, nowoczesność, pociąg, podróż, robotnica, Judymowa 
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Halszka Leleń1  

Literackie aspekty głosów kobiet w „The Sea-King’s 

Daughter” George’a Mackay’a Browna 

1. Wprowadzenie 

Figura kobiecego głosu zwielokrotniona na poziomie jednostkowym i wspólnoto-

wym jest niekiedy literacką zasadą budowania świata przedstawionego w utworze. Tak 

właśnie jest w przypadku ambiwalentnego gatunkowo i rodzajowo utworu „The Sea-

King’s Daughter” („Córka króla mórz”) orkadyjskiego pisarza George’a Mackay’a 

Browna (1921-1996). Omawiany tekst estetycznie przetwarza historię przedwczesnej 

śmierci szkockiej królowej Małgorzaty, znanej jako Panna Norweska (1283-1290). Pisarz 

rozwija udramatyzowane wątki tej zagadkowej historii, w której więcej jest pytań niż 

odpowiedzi. Jako że Małgorzata nie została nigdy koronowana na władczynię Szkocji, 

a jedynie uznana przez Szkocki Parlament, nawet samo jej istnienie funkcjonuje 

w popularnej świadomości jako mocno niepewne. Jednak śmierć tej namaszczonej na 

królową wnuczki Aleksandra III (1241-1286) jest wydarzeniem znaczącym w szkockim 

kontekście narodowo-wyzwoleńczym. To od problemów z sukcesją po jej śmierci 

rozpoczął się bieg historii, który doprowadził do krwawych wydarzeń zakończonych 

utratą niepodległości przez Szkocję na skutek Aktu unii w 1707 roku. Zastosowanie 

przez Browna dominującego zabiegu wielogłosowości determinuje aluzyjny, a jedno-

cześnie niebezpośredni sposób podjęcia historiograficznej refleksji nad tym znaczącym 

szkockim tematem narodowym.  

Utwór wart jest pogłębionej analizy również dlatego, że kondensuje wiele wcześ-

niejszych wątków tematycznych i technik twórczych mało w Polsce znanego2 autora. 

Tekst „The Sea-King’s Daughter” nie był dotąd bardziej szczegółowo analizowany 

pod kątem literaturoznawczym. Jeśli w ogóle bywa on wspominany w krytyce Browna 

 
1 halszka.lelen@uwm.edu.pl, Katedra Literatur i Kultur Anglojęzycznych, Wydział Humanistyczny, 
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, ORCID: 0000-0002-2603-751X. 
2 Na język polski przetłumaczono dotychczas niewiele utworów z niezwykle bogatego dorobku pisarskiego 

tego wybitnego poety, powieściopisarza, dramaturga, twórcy opowiadań i eseisty: w 1989 roku ukazał się 

tomik jego poezji „Antologia z wyspy fok” (1989), do którego wyboru utworów dokonał ich tłumacz A. Szuba, 
znany polski poeta współczesny. Po trzydziestu latach od tej publikacji wydano dwie powieści Browna 

„Winlandia” (2017) i „Nad oceanem czasu” (2019). To jedynie drobny fragment bogatej twórczości poetyc-

kiej, prozatorskiej, dziennikarskiej i dramatycznej Browna. Taka niedostępność utworów skutkuje brakiem 

świadomości istnienia tego pisarza wśród polskich czytelników i literaturoznawców. Z publikacji naukowych 
na temat Browna powstały jedynie trzy mocno oddalone od siebie w czasie pozycje w języku polskim, choć 

prac polskich badaczy opublikowanych w języku angielskim na temat tego autora jest więcej. Por. Węgrzy-

niakowa A., Browna poezja ku czci chleba, s. 143-152, [w:] Brown G.M., Antologia z wyspy fok, Wydawnictwo 

literackie, Kraków 1989; Leleń H., (Nie)świętość rzeczy najmniejszych a aksjologia codzienności w Antologii 
z wyspy fok George’a Mackaya Browna, [w:] Leleń H., Żurawlew T. (red.), Święci i świętość w języku, 

literaturze i kulturze, Universitas, Kraków 2018, s. 311-330; Leleń H., George Mackay Brown jako katolicki 

piewca archipelagów tożsamości, Nowy Napis Co Tydzień, Nr 175, 27.10.2022, https://nowynapis.eu/tygodnik/ 

nr-175/artykul/george-mackay-brown-jako-katolicki-piewca-archipelagow-tozsamosci [data dostępu: 31.10.2022].  
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to są to jedynie pobieżne napomknienia przy okazji innych rozważań3. Celem tego roz-

działu jest ustalenie, w jaki sposób i w jakim celu utwór buduje swoje niejednorodne 

systemowe cechy, to jest właściwości bycia na pograniczu rodzajów i gatunków lite-

rackich. Oglądowi poddane zostanie zwłaszcza zastosowanie techniki intermedialnie 

zorientowanej wielogłosowości, która jest zasadą organizującą pozostałe zabiegi tek-

stowe. W omówieniu tych aspektów utworu posłużymy się ujęciem semiotycznym 

i kognitywnym zmierzającym do odkrycia niekonwencjonalnych zabiegów literackich, 

o które Brown jest rzadko podejrzewany. 

2. Techniki intermedialnego storytelling 

Właściwości intermedialne, które posłużą nam jako perspektywa naświetlająca ten 

unikalny tekst, będą przez nas pojmowane szeroko. Widoczne są one w skłonności 

pisarza do używania literatury jako medium rozważań zasadniczo nieliterackich – 

historiograficznych i filozoficzno-duchowych. Przy tym dość typowym dla Browna 

jest pojmowanie literatury jako sztuki snucia opowieści, czyli storytelling, posługującej 

się medium języka, w tym przypadku realizującego się przede wszystkim przez 

technikę wielogłosu.  

2.1. Intersubiektywność a intermedialność 

Jak zobaczymy w toku zaproponowanej analizy, Brown modyfikuje medium narra-

cyjne przez ewokowanie mediów mu pokrewnych ze sfery dramaturgicznych i proza-

torskich sposobów komunikowania świata. Eksperymentuje on z formami tradycyjnymi, 

ale też wykorzystuje quasi-modernistyczne sposoby oddawania monologu wewnętrz-

nego postaci podkreślające indywidualne sposobami doznawania rzeczywistości i prze-

twarzania wydarzeń. Taki sposób budowy świata przedstawionego determinuje nasta-

wienie czytelnika na aktywny odbiór perspektyw postaci. O intermedialnym koncepcie 

storytelling i jego powiązaniu z mediami sensualnymi można mówić w kontekście 

teorii intersubiektywności i jej narracyjnych uwarunkowań4. Magdalena Rembowska- 

-Płuciennik omawia literackie sposoby stymulowania i oddawania procedur poznawczych, 

zwracając uwagę na tekstowe właściwości, które 

umożliwiają człowiekowi rozpoznanie i podzielanie stanów wewnętrznych 

innych osób – realnych w środowisku społecznym, ale też fikcyjnych. […] 

w relacji do elementarnego trybu działania ludzkiej świadomości – do jej 

intersubiektywnej natury, która umożliwia człowiekowi operowanie różnymi 

perspektywami (czasoprzestrzennymi i poznawczymi, emocjonalnymi, sensual-

nymi), odrębnymi od jego aktualnej5. 

Rembowska-Płuciennik podkreśla tym samym zwielokrotnienie figury ucieleśnionego 

umysłu, czyli mnogość kognitywnych stanów i wglądów dostarczanych przez prozę 

narracyjną. Obejmują one strategie poznawcze czytelnika aktywowane przez prezen-

towane w utworze stany kognitywne – zewnętrzne i wewnętrzne – postaci i narratora, 

 
3 Por. Baker T.C., George Mackay Brown and the Philosophy of Community, Edinburgh University Press, 
Edinburgh 2009, s. 115, Por. Murray R., Murray B., Interrogation of Silence. The Writings of George Mackay 

Brown, Steve Savage, London 2004, s. 232. 
4 Rembowska-Płuciennik M., Narracyjne modele intersubiektywności, Teksty drugie, 4 (124), 2010, s. 73. 
5 Tamże. 
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jak również wglądy w sposoby konstruowania tych zależności przez autora6. Jest to 

ważna dla zrozumienia techniki Browna obserwacja dotycząca sposobów istnienia 

medium narracyjnego, które obejmują przetwarzanie osobowych elementów świata 

przedstawionego i zewnątrz-tekstowego. Dotyczy to autora implikowanego i autora 

osobowego wraz z wnioskowaniem o ich stanach kognitywnych, poznawczych, emo-

cjonalnych, fizycznych, jak również opisywanych i wypowiadających się w utworze 

osób. Ten model kognitywnej mnogości wydaje się szczególnie cenny dla zrozumienia 

założeń aktywnej postawy czytelnika wobec Brownowskiej techniki wielogłosu i jej 

intermedialnych funkcji. Brown wykorzystuje tu w zwielokrotniony sposób funda-

mentalną właściwość umysłu czytelnika, to jest zorientowanie na wgląd w stany psy-

chiczne, kognitywne, mentalne, emocjonalne i fizyczne innych ludzi. Jako że w przy-

padku omawianego utworu wypowiadających się kobiet jest siedem, wglądy w ich 

stany pojawiają się w cykliczny, kompozycyjnie zdeterminowany sposób. Możemy 

więc mówić o orkiestracji strategii intersubiektywnych zmierzających do przemodelo-

wania sposobów odbioru udramatyzowanego medium narracyjnego. 

W ramach podjętych rozważań należy jednocześnie dopowiedzieć, że stosowane 

przez pisarza interferencje między cechami różnych rodzajów literackich oraz nakła-

dające się nawiązania intertekstualne i trans-medialne (pomiędzy różnymi mediami jak 

literatura i relacja semi-historyczna, język potoczny i język sztuki, oraz nawiązania do 

innych sztuk jak muzyka i jak jeszcze zobaczymy malarstwo) są świadectwem świa-

domego wykorzystania opalizującej i niejednoznacznej natury samego tekstu interme-

dialnego, który w swoim najbardziej typowym sposobie istnienia zakłada przenikalność 

i łączenie cech.  

2.2. Intermedialność a immanencja 

W „Travels in intermedia[lity]”, Bernd Herzogenrath definiuje centralne dla naszych 

rozważań zjawisko intermedialności wychodząc od koncepcji mediów jako maszynerii 

do produkcji sensu7. Kontynuując rozważania na ten temat, badacz widzi interme-

dialność jako pole zakreślone przez kłączowe powiązania pomiędzy różnymi mediami, 

które według niego stają się konstytutywne dla natury i sposobu istnienia tej sfery8.  

Idąc za rozróżnieniami filozoficznymi Gillesa Deleuze’a, badacz wskazuje fraktalną 

naturę znaczeń, które powstają w związku ze zjawiskiem intermedialności. Jedno-

cześnie podkreśla ujawniającą się przy ich produkcji naturę wstęgi Moebiusa, gdzie 

przeciwieństwa spotykają się, zaś owe zbliżenia dają efekt wyłonienia się określonych 

znaczeń9. Ma to zdaniem Herzogenrath’a związek z faktem, że intermedialność istnieje 

w sposób niezależny, immanentny, a nie wtórny w sferze, gdzie funkcjonują różne 

media, w tym najbardziej pierwotne medium języka: 

Intermedia[lność] jest „medialną wersją” sfery immanencji, tej fraktalnej 

struktury – jednak nie oznacza to, że najpierw są różne media, a potem zachodzi 

intermedia[lność]: ta intermedia[lność] ma naturę kłączową i stanowi quasi-

 
6 Tamże, s. 74. 
7 Herzogenrath B., Travels in Intermedia[lity]. An Introduction, [w:] Herzogenrath B. (red.), Travels in 
Intermedia[lity]. Reblurring the Boundaries, UP of New England, Lebanon NH 2012, s. 3. 
8 W oryginale czytamy rhizomatic interconnections among the various media are what constitute the field of 

intermedial[lity]. Tamże, przekład H.L. 
9 Tamże, s. 2. 
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ontologiczną sferę będącą podstawą wszystkich mediów. Można powiedzieć, że 

to z intermedialności wyłaniają się wszystkie specyficzne znane nam media10.  

Powyższe rozważania oddają złożone i dynamiczne zależności między budowanymi 

powiązaniami intersubiektywnymi a ich znaczeniem w „The Sea-King’s Daughter”. 

Utwór interpretuje naturę przedstawionych zdarzeń historycznych jako należącą do 

sfery immanencji, stosując tego typu kłączowe i zarazem fraktalne powiązania między 

przywołanymi w toku opowieści niepozornymi incydentami relacjonowanymi za po-

mocą technik intermedialnych. Brown obiera taką strategię, aby poszerzyć ogląd tego 

jak różne drobne zdarzenia doprowadzają do kluczowego dla opowieści faktu śmierci.  

2.3. Intermedialność a polifoniczność tekstu 

Temat realizowany jest na sposób ujawniający skłonność autora do używania litera-

tury jako intermedium do podejmowania dwubiegunowych historiograficznych i du-

chowych rozważań. Brown osiąga to przez wielorakie zestrojenia interusbiektywne 

ukazanych perspektyw siedmiu niewiast, które dostają głos i opowiadają o swojej 

percepcji bieżącej chwili.  

Pięć części „The Sea-King’s Daughter” przywodzi na myśl pięć aktów klasycznego 

dramatu. W każdym z niby-aktów głosy kobiet pojawiają się zawsze w tej samej kolej-

ności: Wypłynięcie I, Ocean II, Sztorm III, Cień IV, Przybicie do portu V11. Browna 

interesuje w tej opowieści reinterpretowanie historii poprzez próbę odtworzenia kogni-

tywnie nacechowanych aktów percepcji zdarzeń. Wielkie wydarzenia wywołane są 

przez różne pozornie mało znaczące mikrodecyzje, przypadki bezcelowego działania 

lub wręcz incydenty zaniechania działania przez postaci. Głosy każdej z niewiast stają 

się rodzajem intermedium – znaczącą wstawką wśród głosów innych postaci. Z ich 

wzajemnego ułożenia wyłania się określony sposób zestrajania, kontrastowania i uzgad-

niania rozbieżnych, lecz psychologicznie, kognitywnie i społecznie zdeterminowanych 

wizji świata.  

W ten sposób cyklicznie powracające wypowiedzi każdej z postaci prowokują 

czytelnika do śledzenia rozwoju wydarzeń prowadzących do śmierci królowej przed-

stawionych z czaso-przestrzennie redynamizowanych perspektyw osobowych. Staje się 

to literacką zasadą organizującą sposoby budowania poszerzonej refleksji w utworze. 

Wielogłosowość ma w ten sposób wpływ na sposób istnienia medium narracyjnego. 

Jednocześnie staje się sposobem zaistnienia polifoniczności tekstu Browna pojmowanej 

na sposób Bachtinowski, jako wielopostaciowe zestrojenie zróżnicowanych i współistnie-

jących, a jednocześnie samodzielnych i równorzędnych głosów bez ich ostatecznego 

uzgodnienia i zunifikowania. Widać wyraźnie kompozycyjny cel zorientowany na 

polifoniczny efekt. System wzajemnie naświetlających się perspektyw wskazuje na 

wieloaspektowość i nieuchwytność, czy nawet swoiste opalizowanie, prawdy o wyda-

rzeniach. Centralne dla naszych rozważań jest też to, że przez wybór terminu na 

 
10 Intermedia[lity] is thus the ”media-version” of the plane of immanence, of that fractal surface – which is 

not to say that first there are different media, an then there is intermedia[lity]: this rhizomatic intermedia[lity] 

is the quasi-ontological plane underlying all media, out of which the specific media that we know percolate, 
so to speak. Tamże, s. 3, przekład H.L. 
11 Te części to w języku angielskim odpowiednio: Departure I, Ocean II, Storm III, Shadow IV, Landfall V, 

przekład H.L. Brown G.M., The Sea-King’s Daughter, [w:] The Sea-King’s Daughter. Eureka!, Balnain 

Books, Nairn 1991, s. 7-60. 
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określenie tego zjawiska Bachtin wskazuje na sposób istnienia słowa w utworze 

prozatorskim jako pokrewny zabiegom artystycznym w dźwiękowym medium utworu 

muzycznego12. Takie polifoniczne ustawienie (wielo-)głosów postaci działa u Browna 

jak zasada melodyki figuracyjnej i wariacji w utworach muzycznych.  

3. Brown jako późny modernista 

Choć Brown tworzył w epoce post-modernizmu, jego inklinacje są zdecydowanie 

późno-modernistyczne. Fakt ten rzuca się w oczy w sposobach realizacji podejmowanej 

problematyki. Ma to jak można się spodziewać związek z wpływem modernistycznego 

poety Edwina Muira13 (1887-1959) na młodszego kolegę po piórze. Ten słynny pisarz 

szkockiego modernizmu i zarazem tłumacz był wykładowcą Browna w Newbattle 

Abbey w roku akademickim 1951-1952. Miał on na niego duży wpływ przez stały 

kontakt w ramach tej edukacji oraz przez rolę mentora, którą wobec niego przyjął. Za-

chęcał on Browna do opublikowania pierwszego tomiku wierszy „The Storm and Other 

Poems” („Sztorm i inne opowiadania”) w Hogarth Press i napisał do niego wstęp. 

Poetycka autobiografia Muira „The Story and the Fable” („Opowieść i baśń”) była 

jedną z ulubionych lektur Browna. Brown zaczerpnął z niej Muirowskie dualne rozróż-

nienie na opowieść i baśń (story i fable) rozumiane jako zabieg literackiego zwielo-

krotnienia znaczeń. Przez podjęte zabiegi kompozycyjne Brown komunikował, że nad 

narracyjnie pojęte zręby konkretnej historii wraz z jej wydarzeniami, czyli story 

zawsze nadbudowuje się fable, czyli baśń/mit – opowieść o znaczeniu szerszym, która 

powtarza się nieustannie w nowych odsłonach i pod postacią losów nowych bohaterów14.  

Twórczość Browna jest szczególnie zajmująca właśnie może przez fakt, że na wiele 

sposobów nie pasuje do swoich czasów. Stawiane mu są zarzuty anachronizmu, 

niechęci do postępu, nieustannego patrzenia w przeszłość, korzystania z archaicznych 

środków literackich, zawężenia perspektywy do świata archipelagicznego, idealizacji 

świata przedstawionego i tym podobne. Dodać jednak trzeba, że cechy te nie zawsze 

były i są traktowane jako wady. Przyjaciel Browna, noblista Seamus Heaney (1939-

2013) podziwiał jego twórczość i traktował powyższe cechy jako zaletę autora ze 

Stromness, kiedy pisał: On przemienia wszystko przepuszczając to przez ucho igielne 

Orkadów15. Z kolei Alan Riach (ur. 1957) określił16 styl pisarski Browna jako wyjąt-

kowy i unikalny.  

Autor „The Sea-King’s Daughter” rzeczywiście wymyka się jednoznacznym ocenom, 

pozostając niejako na uboczu okresu, w którym przyszło mu tworzyć, o czym również 

przesądziła jego decyzja powrotu na Orkady w 1964 roku po przerwaniu podyplo-

 
12 Bachtin M., Problemy Poetyki Dostojewskiego, przeł. Modzelewska N., Państwowy Instytut Wydawniczy, 
Warszawa 1970, s. 8-15. 
13 Muir E., The Story and the Fable. An Autobiography, Harrap, London 1940.  
14 Por. Schmidt S., „Keeping sources pure”. The Making of George Mackay Brown, Peter Lang, Bern 2003, 

s. 63. Por. Leleń H., Experimenting with Historiographic Narrative and Guidebook Style in „An Orkney 
Tapestry” by George Mackay Brown, Roczniki Humanistyczne, 67 (11), 2019, s. 101. 
15 He transforms everything by passing it through the eye of the needle of Orkney, przekład H.L. Cyt. za 

Campbell-Johnston R., Poetry, The Times, 18.06.2005, https://www.thetimes.co.uk/article/poetry-9njr8m677nv 

[data dostępu: 20.10.2022]. 
16 Opinia wyrażona w rozmowie z autorką w Glasgow 13.02.2016. Ten poeta szkocki, a zarazem badacz lite-

ratury szkockiej, pokazywał swoje pierwsze młodzieńcze wiersze Brownowi i dostawał od niego wskazówki. 

Profesor Riach zajmuje obecnie jedyną w Szkocji Katedrę Personalną Literatury Szkockiej na Uniwersytecie 

w Glasgow. 
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mowych studiów literaturoznawczych nad poezją G.M. Hopkinsa na Uniwersytecie 

w Edynburgu. Zostawił tam grono poetów Szkockiego Renesansu, z którymi spotykał 

się na zakrapiane alkoholem dyskusje w słynnym literackim barze przy ulicy Rose 

Street17. W biografii orkadyjskiego autora pełno jest wątków upadku, depresji i niepo-

wodzeń i ten powrót do domu również nosił znamiona klęski. Jednak właśnie owa porażka 

go w jakiejś mierze uratowała przed uzależnieniem i skłoniła do szukania ratunku 

w twórczości literackiej. Brown często przyznawał, że ulgę przynosi mu snucie opo-

wieści i odkrywanie ich głębszego znaczenia. Literatura i opowiadanie historii (w sensie 

angielskiego pojęcia storytelling) były dla niego medium autorefleksji i pogłębionego 

namysłu filozoficznego nad człowiekiem, wspólnotą i kulturą, w tym również nad 

jednostką i jej miejscem czy celem, również tym ostatecznym, w życiu. 

4. Zabieg wielogłosowości a synkretyzm rodzajowy i gatunkowy 

„The Sea-King’s Daughter” to nie tylko wielogłosowy tekst literacki, ale też, przez 

fakt wybrania takiej dominanty, tekst niejednorodny gatunkowo, a nawet rodzajowo. 

Ujawnia on cechy eksperymentalnej epiki, przywodząc na myśl modernistyczne formy 

powieściowe, lub formę noweli rozpisanej na głosy, lub nawet zbioru powiązanych 

w cykl mikroopowiadań. W wielu miejscach widać również powinowactwa utworu ze 

średniowieczną poezją alegoryczną i elegijną. Jednocześnie, przez swój format tekstu 

rozpisanego na siedem kobiecych ról, utwór najbardziej podkreśla swój charakter 

dramatyczny, w typie dramatu wspólnotowego i dramatu historycznego.  

4.1. Nieprzydatność klasycznych rozróżnień rodzajowych 

Z perspektywy literaturoznawczej tekst ten jest niezwykle interesujący właśnie przez 

to, że trudno go zaklasyfikować, korzystając z tradycyjnych rozróżnień genologicznych 

czy rodzajowych. Jak zobaczymy, stwarza on przez to szczególny kontakt z odbiorcą. 

Jednocześnie bardzo tu nam się przyda sceptycyzm co do klasycznego podziału na 

rodzaje literackie (lirykę, epikę i dramat) wyrażony przez Wiesława Krajkę i Andrzeja 

Zgorzelskiego, którzy twierdzą, że w literaturze współczesnej trudno o precyzyjne 

rozróżnienie tych antycznych wzorców rodzajowych w poszczególnych tekstach. Ich 

zdaniem te trzy rodzaje w tekstach raczej współwystępują jako zawiły, przeróżnie reali-

zowany immanentny wzorzec, który zapobiega wszelkim próbom wyraźnych klasyfi-

kacji18. Badacze wskazują jednocześnie, że dramatyczność tekstu realizuje się w skupieniu 

na przedstawianiu, jego epickość w opowiadaniu (o świecie przedstawionym), zaś 

liryczność polega na wyrażaniu lub implikowaniu. Każda z tych formuł komunika-

cyjnych stanowi jeden z trzech wymiarów przestrzeni, w obrębie której istnieje utwór 

literacki. Jako tam umieszczone, dzieło wykazuje różne wartości w obrębie osi drama-

tyczności, liryczności i epickości19.  

Wyrosłe z gruntu teorii Wiesława Krajki i Andrzeja Zgorzelskiego podejście do 

tekstu Browna daje nam dynamiczną perspektywę na sferę ambiwalentnych znaczeń 

utworu. Może być też przyczynkiem niejednoznacznego pojmowania rozpisanego na 

siedem kobiecych ról dyskursu Browna – jako nie tyle zbioru wypowiedzi, ale też 

obrazu działania i współdziałania, a więc też współodpowiedzialności członków wspól-

 
17 Fergusson M., George Mackay Brown. The Life, John Murray, London 2006, s. 171-176. 
18 Krajka W., Zgorzelski A., On the Analysis of Literary Text, PWN, Warszawa 1984, s. 106. 
19 Tamże, s. 108. 
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noty. Z rozbudowanego użycia zabiegu głosu w tym utworze wyłaniają się rozmaite 

ambiwalencje, paralelizmy i kontrasty budowane na drodze: 1) dramatyczności – 

użycia głosów dla prezentowania sytuacji, 2) epickości – opowiadania poprzez te zabiegi 

złożonej historii i 3) sugerowania szerszych, uniwersalnych znaczeń przez wielorakie 

zestrojenia kompozycyjne. 

4.2. Poetyka (wielo)głosowości 

Z powyższych rozważań staje się jasne, że Brown stosuje zabieg głosu jako domi-

nujący trop literacki o określonej poetyką tekstu funkcjonalności.  

4.2.1. Prozopopeja a zwielokrotnienie sensów 

Pisarz podchodzi do kształtowania wielogłosowości w utworze w sposób świadomy 

i twórczy, zmierzając do określonego efektu. Nie jest to przypadek odosobniony. Mał-

gorzata Grzegorzewska, szeroko omawiając ten powszechnie stosowany trop literacki 

w średniowiecznej i barokowej angielskiej poezji religijnej20, wychodzi od definicji 

prozopopeji Aleksandry Okopień-Sławińskiej, która akcentuje jego następujące cechy: 

wprowadzenie w obręb wypowiedzi słów cudzych, będących jawnym tworem 

autorskiej imaginacji, a tylko pozornym cytatem. Są to bowiem słowa przy-

pisane bądź osobom, które nie mogłyby naprawdę zabrać głosu w danej 

sprawie (zmarłym lub nieobecnym), bądź też upersonifikowanym pojęciom, 

zjawiskom lub przedmiotom21.  

Jak widać z powyższej definicji, zastosowanie zabiegu głosu (lub wielogłosu) 

w utworze jest podporządkowane odautorskiej wizji, dopuszczając nawet poetykę 

niewerystyczną, co również ma miejsce u Browna, kiedy zaczyna przemawiać strzała – 

narzędzie śmierci łani w baśni opowiedzianej Małgorzacie na dobranoc.  

4.2.2. Funkcje tropu głosu 

Głos nie musi być jedynie funkcją charakterystyki postaci, ma on również zadanie 

szerszego implikowania. Grzegorzewska, analizując wiersz „The Ecstasy” John’a 

Donn’a, wyjaśnia:  

Prozopopeja nie polega […] w tym wypadku na naśladowaniu głosów, nie 

tworzy dźwiękowego wizerunku postaci, lecz jest samym tchnieniem wiersza, 

wystawionym na ryzyko interpretacji. Nic nie naśladując, prozopopeja staje 

się obrazem niewidzialnego […]22.  

W „The Sea-King’s Daughter” ten obraz niewidzialnego ukonstytuowany jest przez 

odtwarzanie wyobrażonych szczegółów nieznanych wydarzeń. Odsłaniają się one 

w sposób dynamiczny – wieloaspektowo i wielowymiarowo – poprzez nakładający się 

efekt myśli, pragnień i reakcji poszczególnych postaci. Na drodze nagromadzenia 

 
20 Grzegorzewska M., Trop innego głosu w angielskiej poezji religijnej epok dawnych, Universitas, Kraków 

2011. 
21 Okopień-Sławińska A., Prozopopeia, [w:] Głowiński M., Kostkiewiczowa T., Okopień-Sławińska A., 

Sławiński J. (red.), Słownik terminów literackich, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1988, s. 406. 

Cyt. za Grzegorzewska M., dz. cyt., s. 11. 
22 Grzegorzewska M., dz. cyt., s. 44. 
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figury wyobrażonego głosu23 Brown daje czytelnikowi pozór wglądu w wydarzenia 

historyczne jako dziejące się „tu i teraz” i prowokuje do podjęcia wysiłku interpretacji 

zmierzającego do odkrycia tego, co zakryte w historii Małgorzaty.  

4.2.3. Wielogłosowość a zorientowanie na czytelnika 

Z przytoczonych koncepcji teoretycznych Okopień-Sławińskiej i zastosowań anali-

tycznych Grzegorzewskiej wybrzmiewa fakt, że zabieg głosu zawsze nabiera sensu 

w większych jednostkach tekstu, a nawet w odniesieniu do całości utworu. Jak już 

sygnalizowaliśmy powyżej, zabieg głosu działa u Browna polifonicznie i intersubiek-

tywnie, jako głos pośród innych głosów, wywołując dynamiczne efekty, prowokując 

do snucia domysłów i sterując procesem interpretacji.  

Brown używa tu dość tradycyjnego zabiegu figury głosu, ale poszerza go i zmienia 

jego funkcje. Postępuje przy tym prowokacyjnie. Pobudza czytelnika do stawiania sze-

regu hipotez. Można dostrzec u Browna te same intuicje co w rozważaniach teoretycznych 

Grzegorzewskiej. Badaczka problematyzuje problem głosów stawiając szereg pytań: 

Czy wolno podać w wątpliwość szczerość poety, który twierdzi, że rezygnuje 

z kontroli nad tekstem, oddając głos przywołanej albo powołanej przez siebie 

do życia postaci? [...] Czy prozopopeja jest figurą nieudolnie naśladującą 

konwencje dramatyczne, oszukańczą sztuczką poety-brzuchomówcy, czy też 

naprawdę stwarza możliwość dialogu z innym obok nas albo z Innym w nas? 

[...] Dokąd zatem prowadzi trop głosu? Co odsłania, a co ukrywa?24 

Ustawienie naszych rozważań w kontekście tych pytań pozwala interpretować ten 

wielogłosowy utwór jako komunikat artystyczny prowokujący zamyślenie nad kształ-

tem historii, który wyłania się z wieloaspektowej natury życia. Brown pobudza przez 

to (auto-)refleksję nad rolą jednostkowych i wspólnotowych punktów widzenia. Jedno-

cześnie czytelnik niewątpliwie nie może przeoczyć faktu, że jest to tekst zorientowany 

na samo-zwrotną artystyczną i jednocześnie historiograficzną refleksję nad tym jak 

dzieje się historia, jak tworzy się opowieść i jak powstaje mit – wielopoziomowo opo-

wiedziana fable. Wszystkie te techniki służą wywieraniu subtelnego wpływu na odbiorcę, 

naświetlaniu szkockiej tożsamości kulturowej i stawianiu pytań o ponadhistoryczne 

pojmowanie wspólnoty. 

4.3. Oralność, liryczność i dramatyczność  

Przez fakt pozorowania bezpośredniej wypowiedzi postaci utwór wykazuje niewąt-

pliwie powinowactwa z formami literatury oralnej. Jego tytuł wskazuje na baśń magiczną25 

i pewne jego właściwości zdają się tę asocjację potwierdzać. Są to cechy, takie jak: 

wątek wyruszenia dziecka w drogę, aby zmierzyć się z dorosłym życiem, wątek pomoc-

ników w drodze do przemiany, motyw złowieszczych znaków i ich odczytywania, ko-

nieczność przejścia przez próby świata nieożywionego26, a nawet nacechowanie stylistyczne 

opowieści oszczędnym symbolicznym językiem. Z kolei ukształtowanie warstwy narra-

 
23 Tamże, s. 11. 
24 Tamże, s. 13. 
25 Istnieje baśń pod tym samym tytułem w tradycji rosyjskiej, ale utwory te nie są nie są w żaden inny sposób 

podobne. Por. Shephard A., The Sea King’s Daughter. A Russian Legend, [b.r.], http://www.aaronshep.com/ 

stories/032.html [data dostępu: 15.10.2022]. 
26 Por. Propp W., Morfologia bajki, przeł. Balbus S., Pamiętnik literacki, 59 (4), 1968, s. 210, 212-213, 216, 218. 
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cyjnej wykazuje cechy balladowe z ukierunkowaniem na metaforyczną historię prezen-

towaną w taki sposób, aby podtrzymywać tożsamość wspólnoty. Widać również balla-

dową orientację na zapowiadaną od początku katastrofę. Sam wybrany przez Browna 

motyw kryzysu w podróży jest również jednym z obiegowych wątków balladowych27. 

U Browna znajdziemy też typową dla tego synkretycznego rodzajowo gatunku liryki 

tragiczną postać głównej bohaterki ukształtowaną w sposób wielorako uschematy-

zowany. Zabiegi kompozycyjne, takie jak użyty tu zabieg opowieści w opowieści, która 

dookreśla los głównego bohatera można na przykład odnaleźć w balladach literackich, 

takich jak w romantyczny utwór „La Belle Dame Sans Merci” (1821) angielskiego poety 

Johna Keatsa (1795-1821). 

Fakt, że tekst ma wyraźnie synkretyczny charakter w sensie genologicznym, sytuując 

się na styku wielu gatunków literackich, jak i niejako pomiędzy tradycyjnie pojmo-

wanymi rodzajami literackimi: liryką, epiką i dramatem nie czyni go wyjątkowym 

pośród dzieł Browna. W eseju „From Dramatic Space to Narrative Place: George 

Mackay Brown’s »Time in a Red Coat«”, Paul Barnaby wykazuje cechy dramatur-

gicznego ukształtowania przestrzeni literackiej w powieści Browna z 1984 roku („Czas 

w czerwonym płaszczu”), które wynikają z faktu twórczej ewolucji tego utworu od 

dramatu do tekstu epickiego28. Z kolei słynny Brownowski utwór „An Orkney Tapestry” 

(„Arras orkadyjski”) jest pozycją na pograniczu tekstu nieliterackiego i literackiego, 

przy czym złożone wyznaczniki rodzajowe tego estetyzującego przewodnika po kulturze, 

historii i sztuce Orkadów polegają na wzbogacaniu tekstu prozatorskiego o fragmenty 

poetyckie i dramatyczne29. Takich przykładów jest znacznie więcej, również w sensie 

obecności cech poetyckich w utworach Browna pisanych prozą oraz wyraźnego 

wpływu technik narracyjnych na jego poezję30.  

4.4. Tradycyjne formy semi-dramatyczne a innowacyjność Browna 

Chociaż dramatyczne formy, których używał Brown, wydawać się mogą bardzo 

tradycyjne i niejednokrotnie nieco schematyczne lub jednowymiarowe – z bardzo 

umowną przestrzenią; raczej spłaszczoną, archetypiczną strukturą postaci; fragmenta-

ryczną i uproszczoną akcją i brakiem rozbudowanego rysu prawdopodobieństwa31 – są 

one czasami doceniane za oryginalność podejścia. Szkocka reżyserka awangardowa 

i poetka Margaret Tait (1918-1999), poproszona o skreślenie paru słów po śmierci 

autora, doceniła jego sztukę dramatyczną, „Jock and Blind Mary” („Janko i ślepa Maria”), 

traktującą o pielgrzymce wyrzutków społecznych do grobu świętego Magnusa, którą to 

sztukę widziała wykonaną na Festiwalu św. Magnusa w Kirkwall w czerwcu 1982 

 
27 Zob. Friedman A.B., Ballad. Narrative Song. Encyclopaedia Britannica. [b.r.], https://www.britannica.com/ 

art/ballad [data dostępu: 15.10.2022]. 
28 Barnaby P., From Dramatic Space to Narrative Place: George Mackay Brown’s ”Time in a Red Coat”, 
s. 49-51, [w:] Szuba M., Wolfreys J. (red.), The Poetics of Space and Place in Scottish Literature, Palgrave 

Macmillan, Cham 2019.  
29 Leleń H., Experimenting with Historiographic Narrative…, op. cit. 
30 Por. Delmaire D., The Subject and his Stories. Lyricality in the Narrative Poetry of George Mackay Brown, 
Temporel, 13, 2012, s. 1-2. 
31 Macdonald K., The Role of the Storyteller in the Works of George Mackay Brown, praca magisterska, 

University of Manitoba, sierpień 2002, s. 14-15, https://mspace.lib.umanitoba.ca/xmlui/handle/1993/19656 

[data dostępu: 15.10.2022]. 
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roku32. Powstaje pytanie, dlaczego właśnie tę sztukę wybrała, pytanie ważkie zwłaszcza 

w kontekście jej ateistycznego światopoglądu.  

Kirstin Macdonald dostrzega powinowactwa sztuk Browna z formułą dramatyczną 

teatru epickiego Betolda Brechta, szczególnie wymiarach wskazywanych przez Martina 

Esslina jako typowych dla teatru absurdu: 1) skupieniu na relacjach międzyludzkich 

zamiast na ludzkiej naturze, 2) rozbudowaniu opowieści (z dydaktycznymi implika-

cjami, które sugeruje niemiecki termin Fabel) oraz 3) formalnym powinowactwem ze 

sztuką oralną, performatywną33.  

Do tego należy wspomnieć, że stosowana przez Browna umowność sytuacji i świata 

przedstawionego oraz schematyzacja postaci i ich losowej sytuacji mogą przywodzić 

na myśl sztuki Samuela Becketta. Brown eksperymentuje z medium dramatycznym 

w celu uchwycenia esencji historii, przyjmując tu częściowo i modyfikując wspomnianą 

już Muirowską koncepcję fable (baśni/mitu). Ma to związek z Brownowską koncepcją 

storytelling jako formuły praktycznej obecności artysty w kulturze i wspólnocie regio-

nalnej.  

Autor świadomie wykorzystuje tradycyjnie liryczną figurę głosu i poszerza ją, 

stwarzając wersję niescenicznego dramatu wspólnotowego o cechach liryczno-epickich. 

Powinowactwo utworu Browna z dramatem niescenicznym widać w zwiększonym 

wykorzystaniu monologów wewnętrznych, co stanowi nawiązanie do dramatu roman-

tycznego, ale również do prozy modernistycznej wykorzystującej partie monologowe. 

5. Niejednolite krytyczno-literackie klasyfikacje 

Omawiana intermedialność „The Sea-King’s Daughter” ma skutek w bardzo nie-

jednolitych odczytaniach i niespójnych krytyczno-literackich ujęciach tego utworu, 

które rozpięte są od traktowania go jako dramatu, przez sugestię, że jest to zbiorek opo-

wiadań, aż po zestawianie go z powieściami. Zauważanie cech dramatycznych utworu 

jest może najbardziej powszechne. Rowena Murray i Brian Murray w „Interrogation of 

Silence: The Writings of George Mackay Brown” omawiają „The Sea-King’s Daughter” 

pośród sztuk Browna34. Faktycznie jego pięć części uporządkowanych według etapów 

morskiej podróży można uznać za pięć aktów, co zwłaszcza zyskuje potwierdzenie 

w powtarzalnej, jak w dramatach Becketta, np. w „Czekając na Godota”, budowie 

każdego niby-aktu.  

5.1. Odczytania prozatorskie 

David Campbell przyznaje, że tekst został pomyślany jako sztuka na głosy, jednak 

również twierdzi, że jest to dzieło pisane prozą. To zresztą nie przeszkadza mu anali-

zować ten tekst w kontekście dyskusji nad Brownem jako dramaturgiem. Również 

Timothy C. Baker traktuje ten utwór Browna jako tekst prozatorski, mówiąc, że jest to 

powieść o średniowiecznej północy35. Choć badacz poświęca mu relatywnie niewiele 

uwagi, to konsekwentnie zestawia go komparatystycznie z innymi powieściami Browna, 

 
32 Tait M., George Mackay Brown Remembered, [w:] George Mackay Brown. An Appreciation, Chapman, 

84, 1996, s. 33-34.  
33 Macdonald K., dz. cyt., s. 15. 
34 Murray R., Murray B., dz. cyt., s. 232.  
35 Baker T.C., Haven in the Bay. Problems of Community in the Novels of George Mackay Brown, praca 

doktorska, Uniwersytet w Edynburgu, 2007, s. 204, 210, https://www.era.lib.ed.ac.uk/bitstream/handle/1842/ 

2229/Baker%20TC%20thesis%2007.pdf?sequence=2&isAllowed=y [data dostępu: 15.10.2022]. 



 

Literackie aspekty głosów kobiet w „The Sea-King’s Daughter” George’a Mackay’a Browna 
 

109 

 

takimi jak „Winlandia” i „Time in a Red Coat” („Czas w czerwonym płaszczu”). Taka 

identyfikacja jest może najdziwniejsza ze względu na krótki jak na powieść rozmiar 

omawianego tekstu, który wynosi pięćdziesiąt pięć stron. 

To jednak nie koniec problemów z klasyfikacją. Jako że każda z pięciu części tego 

utworu jest następnie podzielone na siedem krótkich prozatorskich pod-części, będących 

wypowiedzią poszczególnych osób, bywa, że „The Sea-King’s Daughter” traktowany 

jest jako zbiór krótkich form narracyjnych, a nawet zbiór opowiadań. Tak czyni na 

przykład Carola Huttmann36, jak i autorzy artykułu „George Mackay Brown 1921-

1996” na stronie internetowej BBC Two „Writing Scotland” poświęconego twórczości 

Browna. Utwór jest tam wymieniony jakby był zbiorkiem opowiadań, pomiędzy „The 

Masked Fisherman and Other Stories” („Zamaskowany rybak i inne opowiadania”) 

oraz „Winter Tales” („Opowiadania zimowe”)37.  

5.2. Liminalność a synkretyzm rodzajowy 

Sam wybrany temat, jak i ukształtowanie postaci głównej bohaterki wykazują orien-

tację na cechy typowo liminalne. Obdarzona wyjątkową wrażliwością dziewczynka, 

która dopiero stanie się kobietą, wyrusza w drogę. Odbywa się to niejako w czasie 

przejściowym w historii jej życia – tuż po namaszczeniu na królową Szkocji. Jako 

dziecko jest spragniona opowieści, których dostarcza jej piastunka. Jej los jako boha-

terki historii opowiedzianej w „The Sea-King’s Daughter” odbija się w opowiedzianej 

jej na dobranoc bajce o zranionej łani. Taka szkatułkowa budowa sama w sobie jest 

zabiegiem balladowym, jak też i dramatycznym. Liminalny jest też wątek śmieci, gdy 

na skutek trudów podróży Małgorzata umiera w drodze na koronację. Brown przyjmuje 

tu zasadę, że czytelnik zna już tę historię i nie będzie oczekiwał na suspens niewia-

domego rozwiązania akcji, lecz raczej będzie śledził sposób realizacji wątku oraz 

zwróci uwagę na cechy systemowo-kompozycyjne tekstu, w tym na jego wskazówki 

samo-zwrotne. Zasadę tę autor stosował wcześniej w wielu swych utworach opartych 

na staroskandynawskich sagach lub wczesnośredniowiecznych irlandzkich immramach38.  

Motyw śmierci, która przerywa dążenie do wypełnienia pewnej roli, wątek smutku 

po stracie to dalsze cechy utworu Browna wskazujące na tradycyjną balladę. Nawet 

sama funkcja użytych głosów jest również balladowa: mają one nakreślić postaci 

i konflikt w sposób maksymalnie oszczędny w słowa, co zapewnia również skorelowana 

z charakterystyką głosów typizacja postaci. Piastunka Sigird bagatelizuje autoteliczne 

zapowiedzi śmierci w opowiadanych historiach i troszczy się o bezpośrednią rzeczy-

wistość: Tak wasza wysokość, czas do łóżka. Zagrzeję Ci trochę mleka, wymieszam je 

z miodem. To sprawi, że zaraz zaśniesz. Fale ukołyszą cię do snu…39. W kontekście 

 
36 Huttmann C., Profiling George Mackay Brown, Thresholds, University of Chichister Forum. 

http://thresholds.chi.ac.uk/profiling-george-mackay-brown/ [data dostępu: 20.10.2022]. 
37 George Mackay Brown 1921-1996, Writing Scotland. BBC Two. https://www.bbc.co.uk/programmes/ 

profiles/57Vz7BB367BxpBcts30x0CX/george-mackay-brown [data dostępu: 20.10.2022]. 
38 Między innymi, w powieść „St Magnus” [„Św. Magnus”], czerpiącej z „Sagi Orkadyjskiej”, powieści 

„Winlanda” czy w sztuce „The Voyage of Saint Brandon” [„Wyprawa św. Brandona”] zainspirowanej 
legendą św. Brendana Żeglarza zachowaną w rozmaitych dwunastowiecznych tekstach np. „Navigatio sancti 

Brendani abbatis” lub „Vita s. Brendani”. 
39 Yes your majesty, it’s time for you to be in bed. I’ll warm some milk, I'll mix some honey in it. That'll make 

you sleep. The waves will rock you to sleep... Brown G.M., The Sea-King’s Daughter, s. 12, przekład H.L. 
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znaków tekstowych zbliżającej się śmierci jako końcu życia, te trzy kropki na końcu 

jej wypowiedzi mają złowrogie implikacje.  

Maria, reprezentująca świat ludzi wierzących, już w następnej wypowiedzi prze-

kłada te sensy na język uniwersalnych znaków cyklu ludzkiego życia: 

MARIA mówiła: 

Już zasnęła. Królowa oddycha lekko. Jej oczy są zamknięte. Zaczęła się 

podróż.  

Jednak pomyśl, mała królewno, że ten świat na zewnątrz jest tylko cieniem 

innej podróży, innego przemieszczania się do przodu. Prawdziwa podróż jest 

podróżą, w której wszyscy muszą wytrwać, od narodzin do śmierci40. 

Jednak budowa „The Sea-King’s Daughter” wskazuje też na inne formy literackie. 

Bądź co bądź jest to utwór zamieszczony w jednym tomie ze zbiorkiem prozatorskich 

wierszy „Eureka!”41. 

5.3. Wielogłosowe wiersze a proza modernistyczna 

Istnieje szereg innych utworów Browna o budowie wielogłosowej publikowanych 

w ramach tomików poetyckich. Ta forma specyficznego literackiego utworu chóralnego, 

który choć konsekwentnie wielogłosowy jest jednak zasadniczo wielorako-monolo-

giczny przypomina w swym założeniu niektóre cykle utworów poetyckich Browna, jak 

na przykład „Havard: Seven Choruses” („Havard. Siedem chórów”), gdzie przeplatają 

się głosy różnych grup, takich jak wyspiarze, dziewczęta, żeglarze, ptaki, stare kobiety 

i szyper. Różnica jest taka, że w tym rozbudowanym wierszu każda z chóralnych, 

stypizowanych grup lub osób wypowiada swoją kwestię tylko jednokrotnie.  
Natomiast prawie dokładnie taka sama formuła wielogłosowości, jak w „The Sea-

King’s Daughter” występuje w szóstej części tomiku poetyckiego „Fishermen with 
Ploughs” („Rybacy z pługami”) z 1971 roku, zatytułowanej „The Return of the Women” 
(„Powrót kobiet”). John Surtees Warnaby zauważa, że choć ten ostatni tekst pojawia 
się w tomiku poezji, to jest to właściwie tekst dramatyczny. Przy czym Warnaby widzi 
jego zakorzenienie w eksperymentalnej prozie modernistycznej Jamesa Joyce’a42. Ten 
trop wydaje się bardzo cenny w przypadku „The Sea-King’s Daughter”, gdyż jeśli 
zestawić go z utworami modernistycznych powieściopisarzy, również balansujących 
na krawędzi tradycyjnych rozróżnień rodzajowych, w pewnych aspektach przypomina 
on wielogłosową eksperymentalną powieść Virginii Woolf „Fale”. U Woolf, jak 
u Browna, zwraca uwagę niezwykle regularna budowa oparta o siedmio-głosowa, upo-

 
40 MARIA said:/She's asleep now. The queen breethes gently. Her eyes are closed. The voyage has begun./Yet 
think, little queen, that this setting out is but the shadow of another voyage, another forth-faring. That true 

voyage is the voyage that all must endure, from birth to death. Brown G.M., The Sea-King’s Daughter, s. 15, 

przekład H.L. 
41 Omawiany przez na utwór został opublikowany jako pierwszy element dwudzielnego tomu, który składa 
się z „The Sea-King’s Daughter” i zbiorku wierszy „Eureka!”. Na tylnej okładce książki znajdziemy dość 

ambiwalentne określenie tego. co zawiera owa książkowa pozycja: dwa nowe i kontrastujące dzieła słynnego 

orkadyjskiego pisarza. Brown G.M., The Sea-King’s Daughter, przekład H.L. Są to słowa skreślone na 

potrzeby rynku wydawniczego, które raczej nie dookreślają czym jest proponowana książka.  
42 Badacz omawia ten cykl w swojej pracy doktorskiej na intermedialny temat – muzyki Brytyjskiego 

kompozytora Petera Maxwella Daviesa opartej na twórczości Browna. Zob. Warnaby J.S., The Music of Peter 

Maxwell Davies Based on the Writings of George Mackay Brown, praca doktorska, The Open University 

1991, https://oro.open.ac.uk/19041/1/pdf28.pdf [data dostępu: 14.10.2022]. 



 

Literackie aspekty głosów kobiet w „The Sea-King’s Daughter” George’a Mackay’a Browna 
 

111 

 

rządkowaną sekwencję. W odróżnieniu od Woolf, Brown nie stosuje jednak odautor-
skich lirycznych partii wprowadzających opis czasoprzestrzeni. Tę funkcję przejmują 
w jego utworze głosy kobiece, przy czym motyw morza powiązany jest z motywem 
snucia opowieści:  

RAGNA mówiła: 

Żadnego wiatru? Nie pozwól, aby to cię trapiło. Jeszcze będzie wspaniały 
wiatr, wichura i burza. 

Nigdy nie ufaj wodzie, kiedy lśni i pomrukuje w taki sposób.  

Ona coś knuje  

Stara matka, morze. Jak ona kocha swych synów. Te skarby, które im daje – 
ryby i wieloryby, sól i perły. A najlepsze ze wszystkiego – opowieści i wiersze43. 

Motywy opowieści i wierszy to elementy autoteliczne, ale też składnik charakterystyki 
postaci. Ragna jest starą kobietą. Mówi od początku, że jest na pokładzie wyłącznie po 
to, aby odczytywać znaki: Jestem starą kobietą – och bardzo starą! – czyż nie przy-
wiedli mnie tutaj dla tej jednej rzeczy, że umiem czytać znaki na niebie i dostrzec lepiej 
niż jakikolwiek kapitan, który przepłynął parę razy do Irlandii44. Każda z monolo-
gujących kobiecych postaci, sześciu towarzyszek Małgorzaty, jak i sama królowa, ma 
określony zindywidualizowany profil charakterologiczny powiązany z rolą we wspól-
nocie, jak również rolą w samej opowieści, jej znakowo-głosowo-intersubiektywnym 
wymiarze. Ten profil wyłania się właśnie z dynamicznej figury każdego głosu będącej 
znakiem założonego przez utwór opalizującego sposobu postrzegania rzeczywistości. 
Pojawiają się elementy mimetyczne, ale nie są one pogłębione. Na przykład, Ingibiorg 
ujawnia wątki poboczne związane ze swoim nieustannym flirtowaniem i w konse-
kwencji odrzuceniem przez współtowarzyszy podróży: 

INGIBIORG mówiła: 

Nigdy mnie tak nie zawstydzono. Już nigdy nie zdołam podnieść głowy na tym 
statku. Kobiety i te ich uśmieszki, zaraz potem się odwracają. 

Chciałabym się rozpłakać. Dziewczęta z północy nie płaczą. 

Uczyń swe oblicze kamiennym45. 

Zindywidualizowane cechy kobiecych głosów powodują, że każda z postaci jest 
psychologicznie uprawdopodobniona, będąc jednocześnie jakoś uschematyzowana. 
Głos Ingibiorg i każdy inny głos kobiecy jest natychmiast rozpoznawalny po charakte-
rystycznych dynamicznych idiosynkrazjach, po unikalnym, a jednocześnie typowym 
profilu kognitywnym.  

 
43 RAGNA said:/No wind? Don't let that worry you. There'll be wind all right, a gale and a tempest./Never 
trust the sea when she gleams and murmurs like this./She's thinking up something./The old mother, the sea. 

How she loves her sons. The treasures she gives them – fish and whales, salt and pearls. Best of all the stories 

and the poems, Brown G.M., The Sea-King’s Daughter, s. 20, przekład H.L. 
44 I’m an old woman – oh, very old! – haven’t they brought me here for this one thing, that I can read the signs in 
the sky and see better than any skipper that’s sailed a few trips to Iceland?, Tamże, s. 10, przekład H.L. 
45 INGIBIORG said:/I was never so shamed. I’ll never be able to raise my head on this ship again. The 

women smirking all round me, then turning away./I could weep. The girls from the north don’t weep. Make 

your face a stone. Tamże, s. 21, przekład H.L. 



 

Halszka Leleń 
 

112 

 

6. Trop (wielo)głosu a namysł historiozoficzny 

Wielogłosowa struktura tekstu, przy narracji w większości ukształtowanej przez 

teraźniejszy czas gramatyczny, służy ukazaniu jak usługujące małej królowej kobiety 

różnych stanów przeżywają daną chwilę, wpływają na wydarzenia i jednocześnie 

(re)interpretują historię. Widać tu skłonność Browna do wykorzystania punktów wi-

dzenia w jakiejś mierze peryferyjnych i ukazywania wielkich zdarzeń przez zdarzenia 

o pozornie znikomym znaczeniu. Namysł historiozoficzny kształtuje się w oparciu 

o zawężenie oglądu, również w jakiejś mierze mediację rozmaitych punktów widzenia 

innych ludzi mających rolę sprawczą. Np. perspektywa męska, gdy już się pojawia, 

oddawana jest pośrednio przez punkty widzenia i głosy kobiece. Zindywidualizowane, 

nacechowane frustracją i irytacją wypowiedzi żony kapitana statku Olgi powodują, że 

również postać jej męża Thorda jest psychologicznie uprawdopodobniona, będąc jedno-

cześnie jakoś uschematyzowana. Jego postawa bierności i zamarudzenia w przygoto-

waniach do podróży choć niewyrażona na poziomie jego nieobecnego głosu jest 

jednak implikowana przez ewokowaną sytuację kłótni małżeńskiej pobrzmiewającej 

w monologu sfrustrowanej małżonki. 

OLGA mówiła: 

Gdzie on jest? Gdzie jest ten dobry i sprawdzony w akcji kapitan, Thord 

Admundsen? Gdzie jest ten chłop, mój mąż? Wypili zbyt wiele dzbanów wina 

ostatniej nocy, Amundsen i jego załoga. Wciąż jeszcze zalega w swej koi, 

Thord Amundsen, zielony na twarzy. Wstawaj ty moczygębo! Odpływ zaczął 

się pół godziny temu. Thordzie Amundsenie, mała królowa chce szybko 

zobaczyć wieloryby i nawałniki46.  

Choć utwór powstał z założenia jako tekst prozatorski i nie był nigdy wystawiany 

na scenie (w przeciwieństwie do innych dramatów literackich Browna, a nawet jego 

powieści jak „Greenvoe” („Zielona buchta”)) widać tu dramatyczno-dialogiczne, niemal 

sceniczne nacechowanie wypowiedzi, żony, która – poszukując w swoim perlokutywnym 

akcie wypowiadania nieobecnego przy niej męża – niemalże zakłada jego odpowiedź 

oraz jednocześnie opisuję sytuację odpływu będącą kontekstem akcji. Zwraca się 

najpierw do siebie (i zarazem do odbiorcy), a potem bezpośrednio do męża, aby już po 

chwili kierować swą dialogiczną wypowiedź do królowej: Mała królowo, on jest dobrym 

żeglarzem, będziesz miała słodką przeprawę… Wstyd mi, że mam takiego próżniaka 

i pijaka za męża47. W ten sposób budowane jest u odbiorcy oczekiwanie na problemy 

w podróży. Również budowane jest oczekiwanie na głos królowej, który rzeczywiście 

się pojawia w tej części, jak i w każdej następnej, na czwartym centralnym miejscu 

siedmiokrotnie złożonej struktury głosów.  

Wypowiedź Małgorzaty w pierwszej części „Wypłynięcie” wykazuje przede 

wszystkim ekscytację podróżą, choć jej słowa pobrzmiewają również echem prośby 

o niedopuszczenie do zaniedbań i potencjalnego nieszczęścia: Och, Olgo, Sigird i Ingi-

 
46 OLGA said:/Where is he? Where is the good and well-tried skipper, Thord Admundsen? Where is that man, 

my husband? They drunk too many flagons of wine last night, Amundsen and his crew. He’s still in his bunk, 
Thord Amundsen, green in the face. Get up, you toss-pot! The tide turned half hour ago. Thord Amundsen, the 

little queen is eager to see the whales and storm-petrels. Tamże, s. 10, przekład H.L. 
47 Little, queen, he’s a good sailor, you’ll have a sweet passage... I’m ashamed to have such a sluggard and 

drunkard for a husband. Tamże, s. 12, przekład H.L. 
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biorg, Mario, Ragno, Sunnivo, nie pozwólcie mi zasnąć przedwcześnie. Chcę zobaczyć 

księżyc na wodach48. Królowa zwraca się tutaj dialogicznie do wszystkich towarzyszek 

podróży, prosząc o opiekę i o czujność co staje się sygnałem dla czytelnika, na jakie 

sygnały tekstowe ma zwrócić uwagę. W toku kolejnych części utworu i powtarza-

jących się wypowiedzi głównych uczestniczek zdarzeń okazuje się, jak bardzo każda 

z nich nie dała rady zastosować się do zaleceń władczyni. Czytelnik sam ma tropić jak 

ich wady i zaniedbania, zwłaszcza te drobne, złożyły się na smutny finał tej historii. 

Fakt tragicznego końca wyłania się z nakładających się wglądów w osobowe sposoby 

myślenia, funkcjonowania i reagowania: Olgi – kłótliwej żony skippera, Ragny – 

staruszki, która ignoruje znaki i zjawiska, Ingibiorg – nastoletniej służki flirtującej 

z załogą, Królowej – dziewczynki przestraszonej perspektywą dorastania, zachwyconej 

gwałtownością żywiołów, pokonanej przez trudy podróży, Sigrid – pokojówki skupionej 

zbytnio bogactwach ukrytych w kufrach, Sunnivy – niani opowiadającej nazbyt smutne 

i samospełniające się baśnie-przepowiednie, i wreszcie Marii – mniszki postrzegającej 

wszystkie zdarzenia świata realnego od razu na sposób duchowy. 

7. Wielopoziomowe odniesienia a warstwa kompozycyjna 

Wszystko to jest jednak bardzo subtelne, nieoczywiste, choć jednocześnie silnie 

zorientowane na efekty kompozycyjne. I tak postać piastunki Sunnivy opowiadającej 

baśnie wydaje się bardzo archetypowa, skupiona jedynie na swojej opowieści: 

SUNNIVA mówiła: 

Śpisz, mała Małgorzatko? Przebudź się. Nie słyszałaś swojej historii. Nie bądź 

zła. Jaka historia? Myśliwy i łania i dziewczyna ze strzałą w sercu. Posłuchaj 

magii49.  

Kiedy opowiada ona historię, to jej głos kobiety z ludu, bajarki, konotuje wielo-

poziomowe odniesienia do historii Małgorzaty. Nawiązania te nie pochodzą od niej, 

lecz są wyznacznikiem warstwy kompozycyjnej utworu, za którą odpowiada autor 

implikowany. Już w tej pierwszej części baśni opowiedzianej na dobranoc czytelnik 

dostaje wgląd w całość przebiegu tragicznej, alegorycznie przedstawionej akcji. Jest to 

historia księżniczki zamienionej w łanie, a następnie zabitej na polowaniu strzałą 

z łuku. Historia ta jest opowiedziana jakby była utworem poetyckim raczej niż epickim 

fragmentem: 

Księżniczka jechała przez las, 

Sokół na jej nadgarstku. 

Księżniczka jechała wzdłuż morza. 

Ujrzała ją Morska Królowa. 

Morska Królowa, czarownica wschodu, była zazdrosna. 

 
48 Oh, Olga and Sigird and Ingibiorg, Maria, Ragna, Sunniva, don’t let me fall asleep early. I want to see the 
moon on the waters. Tamże, s. 22, przekład H.L. 
49 SUNNIVA said:/Asleep, little Margaret? Waken up. You haven’t heard your story. Don’t be angry. What 

story? The hunter and the doe and the girl with the arrow in her heart. Listen to the magic. Tamże, s. 24, 

przekład H.L. 



 

Halszka Leleń 
 

114 

 

[…] 

Nadleciała strzała, śmigła jak myśl 

Otworzyło się serce, 

Szybkim, czerwonym deszczem spadały płatki. 

Myśliwy zadął w swój róg50.  

Widać, że mamy do czynienia z wyrazistymi cechami lirycznymi, które modulują 

narracyjne sensy tej baśni, poszerzając je o poetycką zasadę ekwiwalencji51. W akcie 

opowiadania dominuje oszczędne używanie słów, zwracają uwagę zabiegi syntaktyczne, 

uporządkowania rytmiczne i zestrojenia fonetyczne oryginału. Według R. Jakobsona, 

funkcja poetycka to projekcja zasady ekwiwalencji z osi wyboru na oś kombinacji [przy 

czym] ekwiwalencja staje się konstytutywnym chwytem szeregu. W tym samym miejscu 

stwierdza on, że ekwiwalencja powstaje na zasadzie podobieństwa lub różnicy, syno-

nimiki czy antynomiki, podczas gdy kombinacja – potrzebna do zbudowania szeregu – 

powstaje na zasadzie PRZYLEGŁOŚCI (wyróżnienie w tekście)52. U Browna przez 

mechanizmy ekwiwalencji i przyległości wzmocnione zostają wrażenia dramatycznej 

sprawczości samego aktu storytelling. Wewnętrzna opowieść, snuta jako fikcja, wywo-

łuje w świecie przedstawionym analogiczną rzeczywistość.  

8. Kłączowa dynamika tekstu 

W przebiegu wypowiedzi postaci czytelnik, który nieustannie tropi wieloaspektowy 

liryczno-dramatyczno-epicki obraz świata przedstawionego, zaczyna dostrzegać formułę 

kłączowej opowieści53. Ta swoista wielogłosowa formuła zwraca uwagę na fakt, że 

rzeczywistości wyłaniająca się z głosów ma charakter dynamiczny i polifoniczny oraz 

że wyłania się stopniowo i wieloaspektowo przez cykliczne zderzanie przyjętych przez 

poszczególne kobiece głosy perspektyw. Spójrzmy na poniżej cytowany fragment, aby 

dostrzec wielorakie zestrojenia znaczeń. Bezpośrednio po tej wypowiedzi następuje 

lakoniczna i odwracająca konteksty interpretacyjne wypowiedź Marii. Mniszka w charak-

terystyczny dla siebie sposób dostarcza klucza do szerszego rozumienia znaków, prze-

nosząc obserwowane zjawiska w sferę duchową, proponując interpretację anagogiczną: 

SUNNIVA mówiła: 

[…] Już zasnęła. Mogłam oszczędzić sobie trudu. Księżyc zagląda do okienka 

kabiny. Ona krzyczy przez sen. Srebrna strzała lub jęk. 

MARIA mówiła: 

Myślimy o prawdziwej podróży – która jest ledwie cieniem – tylko w czasach 

wielkiej radości lub wielkiego smutku. Wtedy schemat staje się jasny. 

 
50 The princess rode through the forest,/The hawk on her wrist./The princess rode beside the sea./The sea 

queen saw her/The sea queen, witch of the west, was jealous./[...]/It came, swift as a thought, the arrow,/The 
heart opened,/The petals fell in a quick, red torrent./The hunter sounded his horn. Tamże, s. 24, przekład H.L. 
51 Jakobson R., Poetyka w świetle językoznawstwa, Pamiętnik literacki, 51 (2), 1960, s. 441.  
52 Tamże. 
53 Herzogenrath B., dz. cyt., s. 3. 
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Na tym cudownym morzu, zadawalamy się gwiazdą migoczącą na wodach, 

synowie żeglarza, okrzyk nocnych ptaków54.  

Podczas gdy u bajarki Sunnivy uderza ton zawodu brakiem reakcji królowej na 

piękną i smutną opowieść, z perspektywy całości tekstu w jej głosie pobrzmiewają 

sygnały zapowiadające tragiczny los dziecka. W następującej bezpośrednio po kwestii 

Sunnivy wypowiedzi mniszki odnajdujemy koncepcję losu ludzkiego jako metaforycznej 

podróży. Widać tu również echa Platońskiej koncepcji poznania w kontekście dwoistej 

natury egzystencji. Zarazem dostrzegalne jest subtelne przeniesienie tych sensów na 

grunt Chrześcijański, gdy mniszka modli się, zwracając się do Bożej Rodzicielki, 

Maryi: Ona stoi, Królowa Nieba, na brzegu pośród wzbierającej burzy. Nasza Pani, 

ochroń tę małą królową55. Każda z tekstowych perspektyw powstaje dynamicznie 

w ramach swoistego przerywanego i dalej cyklicznie powracającego monologu postaci. 

Wszystkie razem i każdy osobno, głosy te kształtują uschematyzowaną formułę świata 

przedstawionego, gdzie wszyscy we wspólnocie są połączeni siecią powiązań i zanied-

banie ze strony jednej osoby skutkuje nieodwracalnymi konsekwencjami dla innych.  

Z wypowiedzi służącej Sigird w centralnej w całym utworze trzeciej części „Sztorm” 

wyłania się jej zaniedbanie pilnowania Małgorzaty na rzecz dbałości o bezpieczeństwo 

cennych rzeczy: 

SIGIRD mówiła: 

Dość bezpieczne. Wszystkie są bezpieczne, suknie i klejnoty. Bezpiecznie 

schowane. Podwójnie zamknięte. […]  

Nie zajrzałam do królowej przez godzinę.  

Zostawiam ją.  

Inni zajrzą do królowej. Ktoś w samodziałowej szacie opływającej splendorem 

już siedzi u jej wezgłowia – tak mówi mniszka. Królowa śpi.  

Złoto obija się w skrzyni.  

Małgorzato, gdzie byłaś? Przemoczona i ociekająca. Nie ja za to odpowiem. 

Gadanie z żeglarzami56.  

Mniszka, o której wspomina Sigird, to Maria, która ciągle tłumaczy wszystko rzeczy-

wistością duchową. Echo jej rozpoznawalnego dla czytelnika głosu pobrzmiewa w wy-

powiedzi garderobianej w postaci aluzji do Maryi, kobiety w pięknej samodziałowej 

szacie, która według tej wizji strzeże Małgorzaty. Sigird przytacza tę wizję jako 
 

54 SUNNIVA said:/[...] She’s asleep. I might have saved my breath. There’s the moon in the cabin window. 

She cries out in her sleep. A silver arrow or a moan./MARIA said:/We think of the true voyage – this being but 

a shadow – only in times of great joy or great sorrow. Then is the chart unrolled before us plain./On this 

halycon sea, we are content with the star gleam on the waters, the sons of a seaman, the cry of nightbirds. 
Brown G.M., The Sea-King’s Daughter, dz. cyt., s. 25, przekład H.L. 
55 She stands, Queen of Heaven, at a shore in a gathering storm. Our Lady, protect this little queen. Tamże, 

s. 26, przekład H.L. 
56 SIGIRD said:/Safe enough. The’re all safe, the gowns and the jewels. Safely stowed. Double locked. [...]/I 
haven’t looked to the queen for an hour./Leave her./Others than I will look to the queen. One in a seamless 

splendour flowing sits at her head – so the nun says. The queen sleeps./The gold trundles in the 

chest./Margaret, where have you been? Sodden and soaking. Not I will answer for this. Talking to sailors. 

Tamże, s. 33, przekład H.L. 
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usprawiedliwienie dla swoich zaniedbań. Z kolei, kończący powyższy cytat okrzyk – 

pełne pretensji zapytanie kierowane do królowej – wskazuje na fakty. Delikatna, mała 

dziewczynka naraziła się na wyziębienie i nadmierne emocje, bo nikt tej wrażliwej i, 

bądź co bądź, niedojrzałej dziewczynki nie pilnował. W kompozycyjnym przebiegu 

tekstu Browna ujawnia się orientacja na teleologiczną formułę budowy świata przed-

stawionego. Uderza również precyzyjna i oszczędna celowość jego wielogłosowych 

elementów świadcząca o dbałości o elementy stylistyczne. Karygodne, choć niby drobne 

przeoczenie obowiązków ze strony służki zostaje tekstowo wyjaskrawione przez zabieg 

fragmentaryczności oddany na poziomie syntaktycznym. Tekstowe przeskoki ilustrują 

rozproszenia służącej i jej chaotyczne myślenie, jak również budują tekstową ironię. 

W poprzedzającej tę wypowiedź części drugiej „Ocean” to właśnie Sigird martwiła się 

czy Szkockie damy odpowiednio zajmą się delikatną Królową.  

9. Falowanie sensów a nawiązania intertekstualne 

Sposób wartościowania zakodowany w używanych znakach to kluczowy element, 

który również wyłania się z tych odmiennych, skontrastowanych figur głosu. Skutkuje 

to falowaniem określonych sensów, co w świecie przedstawionym znajduje swoje od-

niesienie w motywie fal. Ruchy morza są postrzegano jako ważne i stanowią kluczo-

wym motyw świata przedstawionego. Czasem komentowany jest brak fal morskich – 

to zresztą stanowi jasne nawiązanie do ballady romantycznej „Rymy o sędziwym 

marynarzu” (1798) („The Rime of the Ancient Mariner”) Samuela Taylora Coleridge’a 

(1772-1934). Owo falowanie realizowane jest jako cykliczne powracanie pewnych wzor-

ców, obrazów, (arche)typów, wskazówek interpretacyjnych. Powracają pewne wzorce 

kulturowe, tu i ówdzie opalizują subtelne elementy intertekstualne.  

W opowieści Sunnivy z części „Sztorm III” narracja staje się niespodziewanie 

pierwszoosobowa. Głos zabiera strzała, która ugodziła łanię. Widać echo staroangiel-

skiego utworu „Sen o Krzyżu” („The Dream of the Rood”), gdzie Krzyż, na którym 

umarł Jezus, zyskuje głos, aby snuć opowieść o swym istnieniu zorientowanym na akt 

Zbawienia. Analogicznie, strzała u Browna snuje swoją opowieść o łani ze swojej 

specyficznej upersonifikowanej perspektywy, w której element nieożywiony użala się 

nad swym nieszczęsnym losem: 

PIEŚŃ STRZAŁY –  

Tak śpiewała strzała 

Pomiędzy łukiem myśliwego i sercem łani. 

„Odłamali mnie, gałązkę, 

Z pnia mamy mojej, dębu. 

Oberwali ze mnie zielone liście.  

W tę stronę i w tamtą, przesunęli 

Po mnie swe naostrzone noże […]”57. 

 
57 THE SONG OF THE ARROW –/Thus sang the arrow / Between the hunter's bow and the heart of the 

deer./”They have broken me, a branch/From my mother, the oak./They gave stripped the green leaves from 

me./They have put their whetted knives/About me, this way and that. […]”. Tamże, s. 34, przekład H.L.  
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W głosie strzały czytelnik odnajduje wyraźne echa wcześniejszych opowieści Sunnivy 

oraz odbicia opowieści innych postaci o życiu i śmierci. Pojawiają się zarazem elementy 

autotematyczne, działające na zasadzie kontrastu. Paradoksalnie, w tej właśnie części 

utworu różne głosy mówią również o niemożności snucia opowieści, czy też niewyko-

nalności wytrwania w swoich zadaniach. Uwidocznione przez to zostają dalsze kłą-

czowe, intermedialne i intertekstualne powiązania w tekście, co widzieliśmy już powyżej.  

10. Burzenie spójności tekstu 

Mimo wyraźnej odmowy opowieści, Sunniva zaraz potem opowiada historię – kon-

tynuuje swoją opowieść o łani – podczas gdy Maria dalej modli się o błogosławień-

stwo w podróży. W tym wszystkim brak jednak wrażenia koherencji, gdyż zaburzana 

jest spójność kompozycyjna tekstu. Zanim zapowiedziana już wcześniej modlitwa 

następuje, odbiorca musi najpierw przejść przez partię monologu wewnętrznego Marii 

utrzymanego w stylistyce modernistycznego strumienia świadomości. Ciąg logiczny 

tekstu jest w tej partii systematycznie przerywany i staje się on podporządkowany nagłym 

zwrotom w sposobie myślenia postaci uwidocznionym w niedokańczaniu myśli, 

zachwianej składni i braku spójności gramatycznej. Cytowany poniżej fragment, który 

następuje bezpośrednio przed właściwym aktem modlitwy to zapis chaotycznych myśli 

Marii na temat kruchości istnienia. Emocjonalne wzburzenie wobec braku poczucia 

bezpieczeństwa podczas gwałtownej burzy oddane zostaje przez metaforykę ciała jako 

domu, który wymaga obrony: 

Ciało, w którym żyjemy jest znajomym domem, to ogień i okna, meble, 

starannie ułożone rzeczy, ściany i zamiecione podłogi, siedem dzbanów na 

półkach. 

Gdy jedna opoka zostanie zachwiana. 

Gdy jedna belka zatrzeszczy w stropie. 

Barykadujemy rozedrgane drzwi. 

Gdzie jest nasz cel, ten jasny, stróż, który siedzi przy naszym stole?58  

Czytelnik rozpoznaje tu nawiązanie do utworów poetyckich Browna, takich jak 

„The Jars” („Dzbany”) z tomiku „The Wreck of the Archangel” („Zatonięcie Archanioła”), 

gdzie chodzenie po domu i otwieranie słojów ze zmieniającą się zawartością jest me-

taforą życia. W tym wierszu, który rozgrywa się w miejscu nazwanym Domem kobiet, 

niewiast jest również siedem zaś człowiek, uogólniony przez obraz głównego bohatera, 

doświadcza konfrontacji z cyklem swojego życia, otwierając symboliczne dzbany 

z miodem, solą i ziemią59.  

  

 
58 The body we live in is a familiar house, with fire and windows, furnishings, all things set in order, the walls 

and the floors swept, the seven jars on the shelf./Let but the cornerstone shift./Let but the roofbeam creak./We 
bar the shuddering door./Where is our quest, the bright one, the guardian, who sits at our table? Tamże, 

s. 36, przekład H.L.  
59 Brown G.M., The Jars, [w:] Bevan A., Murray B., The Collected Poems of George Mackay Brown, John 

Murray, London 2005, s. 234-239. 
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11. Pytania egzystencjalne a intermedia  

W „The Sea-King’s Daughter” takie ukształtowanie wypowiedzi jak w powyżej 
cytowanych fragmentach stawia również nacisk na lirycznie niedopowiedziane (a więc 
tym bardziej wyraziste) pytania egzystencjalne o cel i sens ludzkiego życia. Pojawia się 
sugestia o możliwości znalezienia oparcia w wizji jasnej postaci opiekuna lub stróża 
(w oryginale guardian) siedzącego przy naszym stole. Widać tu z jednej strony chrześci-
jańskie nawiązanie do postaci anioła stróża (angielska fraza guardian angel jest tu 
wszakże częściowo obecna), z drugiej strony do Absolutu – ostatecznego celu poszukiwań 
człowieka w filozofii chrześcijańskiej. Maria pyta: gdzie jest nasze poszukiwanie [...]?, 
co przy dookreśleniu ten jasny, stróż zyskuje znaczenie pytania o Boga bez wyraźnego 
dookreślenia Jego tożsamości. Można tu rozpoznać subtelne odwołanie do sztuk 
wizualnych w postaci intermedialnego przywołania słynnej ikony Andrieja Rublowa 
(ok. 1360-1430) przedstawiającej Trójcę Świętą. Ikona ta przedstawia Boga w Trzech 
Osobach jako trzech aniołów siedzących przy stole, nawiązując tym samym do starotesta-
mentalnej sceny ugoszczenia trzech wysłanników Boga przez Abrahama (Rdz 18, 2-8). 

W tekście jest wiele subtelnie opalizujących, niedookreślonych sygnałów tragicznego 
rozwiązania akcji. Tekstowym znakiem przerwania życia jest najczęściej wielokropek. 
Pojawia się on często tam, gdzie postaci komentują sen władczyni, wyobrażają sobie 
jej odpoczynek lub opowiadają o jej trudach podróży. Ten znak interpunkcyjny, po-
chodzący z drukowanego medium tekstu, podkreśla również fakt urwanych, niedokoń-
czonych wypowiedzi, a więc oddaje oralną rzeczywistość komunikacyjną. Jest to zarazem 
metaforyczny wizualny sygnał snu śmierci, o której czytelnik wie od początku, a która 
zostaje stwierdzona dopiero w części piątej „Przybycie do portu V”. W tym ostatnim 
niby-akcie dramatu uderza brak wypowiedzi królowej w miejscu jej przypisanym, co 
oddane jest znowu przez zmianę w ukształtowaniu tekstowego medium. Zamiast jej 
głosu pojawia się rozbudowany tekst poboczny wyróżniony ponownie na sposób typo-
graficzny kapitalikami i kursywą: GDZIE MÓWIŁABY KRÓLOWA, JEST CISZA. 
STOPNIOWO CISZA ZMIENIA SIĘ W MUZYKĘ REQUIEM60. Fakt, że fragment tekstu 
różni się wizualnie od innych wypowiedzi, podkreśla radyklaną zmianę w sposobie 
istnienia postaci w świecie przedstawionym. Jest to niejako komunikat zastępczy, głos 
samego autora implikowanego wypowiadającego się zamiast postaci głównej utworu 
i otwarcie wprowadzającego koncepcję zmiany medium. Zamiast głosu zaczyna mówić 
cisza. Ta cisza z jednej strony potwierdza nieuchronność śmierci, z drugiej strony 
pozwala na wprowadzenie odniesienia do innego jeszcze medium głosowego – muzyki 
funeralnej w typie mszy za zmarłych, jaką jest utwór zwany rekwiem.  

W przypadku scenicznej realizacji tego utworu dałoby to efekt w postaci kolejnej 
zmiany medium na medium muzyczne, w wersji tekstowej pozostaje to w sferze inter-
medialnego nawiązania. Służy to wywołaniu zmiany w obrębie projektowanego wyobra-
żenia sensorycznego u czytelnika w ramach założonego w utworze odbioru. Rekwiem 
to również przywołanie formuły rzeczywistości duchowej w postaci Ofiary Euchary-
stycznej i jednocześnie sugestia odpoczynku – w tym kontekście wiecznego odpoczynku, 
co jest sensem łacińskiego słowa requiem. Przez przywołanie wysoce zorganizowanego 
i uschematyzowanego typu utworu muzycznego o wymowie anagogicznej podkreślony 
zostaje aspekt intermedialnej wielogłosowości utworu Browna. 

 
60 WHERE THE QUEEN WOULD HAVE SPOKEN, THERE IS SILENCE. THEN THE SILENCE 

CHANGES TO THE MUSIC OF A REQUIEM. Brown G.M., The Sea-King’s Daughter, s. 52, przekład H.L. 
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12. Mikrozdarzenia codzienności a hipertekstowe czytanie świata 

W utworze są też wyraźnie zaznaczone akty wielozmysłowego postrzegania rzeczy-
wistości i żywiołów przez różnych ludzi, z których wyłaniają się drobne wydarzenia 
bieżącej akcji. Można wyróżnić bezpośrednie momenty obserwacji, nakładające się na 
nie emocje, takie jak: zachwyt, lęk, pragnienia, zamyślenia, nadzieje czy frustracje. 
Właśnie w tę tkankę konfrontacji różnych poziomów percepcji wplecione są sygnały 
tragicznego końca i aluzje co do przyczyn tragedii. 

12.1. Aktywne czytanie świata 

W głosach towarzyszek podróży Małgorzaty wszystkie te elementy stają się wąt-
kiem i osnową wielorakich aktów kognitywnych. Niektóre z tych osobowo-ukształto-
wanych aktów poznawania rzeczywistości (oddawanych w toku naprzemiennej, sekwen-
cyjnej narracji i relacjonowanych iście modernistyczną techniką wglądu w myśli i od-
czucia bohatera) są wewnętrznie niekonsekwentne czy sprzeczne. W tym wszystkim 
zadanie czytelnika staje się siłą rzeczy bardzo aktywne, gdyż musi on wyłapywać wiele 
treści wspólnych i uzgadniać rozmaite rozbieżne sugestie pobrzmiewające w różnych 
głosach. Wyłaniający się obraz świata jest implikowany, a nie bezpośrednio komuni-
kowany, co przy treściach podawanych w sposób rozproszony w głosach różnych 
postaci rodzi wyzwania w odbiorze. 

12.2. Hipertekstowe wzorce odbioru 

W pewnej mierze omawiany utwór ujawnia naturę hipertekstu w znaczeniu analo-
gicznym do bazujących na hipertekstowości nowych mediach. Tekst Browna ekspery-
mentuje z oddawaniem kontroli czytelnikowi w sposób antycypujący nowoczesne mecha-
nizmy recepcji. Odbiorca nowych mediów klika to, co chce przeczytać, a czytelnik 
w „The Sea-King’s Daughter” jest prowokowany, aby po pierwszym czytaniu linearnym 
szukać rozwiązania zagadki śmierci Małgorzaty przez ponowne lektury jednak tym 
razem nielinearne – przeskakując od głosu do głosu jednej postaci, idąc na wskroś 
porządku samego tekstu, aby odnaleźć ukryte klucze do interpretacji katastrofy.  

Śledząc wszystkie znaki tragicznych wydarzeń, w tym znaki antycypujące tragedię 
oraz drobne decyzje postaci, które doprowadziły do smutnego finału, czytelnik musi 
nieustannie uzgadniać implikacje wybrzmiewające w wybranych głosach. Może również 
zestawiać kolejne wypowiedzi wybranych kobiet ze sobą, chronologicznie, lecz sko-
kowo i lub też do tyłu, aby lepiej powiązać perspektywę danej osoby z innymi selek-
tywnie wybranymi głosami.  

Ułatwia to sama tekstowa organizacja treści – a więc medium samego tekstu – jako 
że poszczególne wypowiedzi kobiet są przewidywalnej długości oraz są wyraźnie 
rozróżnione typograficznie kursywą i kapitalikami użytymi do zapisu każdego imienia. 
Te semi-dramatyczne wstawki określają co kto powiedział, przy czym to metatekstowe 
wprowadzenie ujęte jest zawsze w czasie przeszłym, podczas gdy same wypowiedzi 
kobiet oddają wydarzenia w gramatycznym czasie teraźniejszym. Głosy każdej z kobiet 
są niezwykle regularnie rozmieszczone w całym tekście. Każda część tekstu jest niemal 
dokładnie równa – ma nieco ponad dziesięć stron. Głosy zdają się więc być celowo 
rozplanowane w taki sposób, aby prowokować czytelnika do porzucenia odczytywania 
liniowego tekstu i aby zamiast tego tworzyć kombinację różnych sposobów czytania 
na wskroś tekstu. Relacje paradygmatyczne zaczynają dominować nad porządkiem 
syntagmatycznym. 
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13. Podsumowanie  

Z analizy „The Sea-King’s Daughter” wyłania się fakt Brownowskiego poszuki-

wania odpowiedzi na pytania o wspólnotę i historię, ale też o człowieka jako jednostkę. 

Jak widać, pisarz stosuje w tym celu twórczą zasadę eksploracji możliwości medium 

języka dla ewokowania rozmaitych historycznie nacechowanych paradygmatów lite-

rackich i filozoficzno-antropologicznych ustawionych w dynamicznych relacjach. Na 

wszystkich poziomach tekstu widoczna jest muzyczna zasada odbicia i zwielokrotnienia: 

w jego organizacji dźwiękowej, w tekstowych zabiegach kompozycyjnych, w narracji 

wielogłosowej, w aluzjach do wielogłosowego gatunku muzycznego rekwiem. Brown 

na różne intermedialne sposoby stara się uzyskać wielowymiarowość i uniwersalizację 

tego tekstu o śmierci ważnej jednostki. Jest to również tekst o doszukiwaniu się głęb-

szego sensu w dziejach.  

W „The Sea-King’s Daughter” czytelnik zostaje postawiony w sytuacji koniecznej, 

aczkolwiek bardzo subtelnie prowokowanej egzegezy tekstu. Tak jak w tekstach biblij-

nych, na skutek powiązań pomiędzy tekstami, perspektywami, odmiennymi stylistycznie 

fragmentami i zestrojeniami, czy też odbiciami kompozycyjnymi stopniowo wyłania 

się pewna alegoryczność sensu ogólnego tekstu. Los Małgorzaty to obraz drogi czło-

wieka przez najpierw spokojne, a potem nadmiernie wzburzone wody życia. W utworze 

sensy te powstają na skutek odrębności głosów, która budowana jest paradoksalnie przez 

ich intermedialnie zorientowaną schematyczność i powtarzalność. Taka dominanta 

kompozycyjna odpowiada za funkcjonalność rozważanego w tym artykule amalgamatu 

cech rodzajowych, odniesień intertekstualnych i korespondencji sztuk.  

Sam fakt zorientowania utworu jako całości na temat życia i śmierci i ich nie-

jednoznacznej oceny znajduje przy tym jeszcze jeden intermedialny kontekst samej 

biografii autora. „Córka króla mórz” to utwór napisany i opublikowany w 1991 roku, 

w czasie gdy Brown zaczął ponownie liczyć się z własnym odejściem z tego świata. 

W swojej (na wyraźne życzenie) pośmiertnie wydanej autobiografii „For the Islands 

I Sing” („Wyspom śpiewam”) pisze on o tym okresie swojego życia jako czasie trudu 

fizycznego w następstwie operacji nowotworowej w 1990 roku, wspominając jedno-

cześnie rosnącą radość pisania61. Należy również pamiętać, że autor przeżył właściwie 

całe swoje życie w cieniu śmierci, chorując od wczesnej młodości na gruźlicę. Kontekst 

ten wyjaśnia niewątpliwie zwielokrotniony sposób podjęcia w utworze tematu poże-

gnania z życiem osoby wrażliwej na opowieści, której życie jest jednocześnie mate-

riałem tych wzajemnie naświetlających się mininarracji. 
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Liteackie aspekty głosów kobiet w „The Sea-King’s Daughter” George’a 

Mackay’a Browna 

Streszczenie 

Figura kobiecego głosu zwielokrotniona na poziomie jednostkowym i wspólnotowym jest literacką zasadą 

organizującą sposoby budowania poszerzonej refleksji nad szkockim tematem narodowym w „The Sea-

King’s Daughter” („Córce króla mórz”) orkadyjskiego pisarza George’a Mackay’a Browna (1921-1996). 

Rozdział analizuje jak utwór szkockiego pisarza kształtuje swoje niejednorodne, opalizujące cechy syste-

mowe w oparciu o użycie techniki intermedialnie zorientowanej wielogłosowości, która jest zasadą organi-
zującą pozostałe zabiegi tekstowe. Utwór wart jest również pogłębionego namysłu, gdyż zdaje się konden-

sować wiele wcześniejszych wątków tematycznych i technik twórczych tego mało w Polsce znanego autora. 

Brown podejmuje i literacko przetwarza wątki historiograficzne przez figuratywny i bezpośredni sposób 

snucia wielogłosowej opowieści o kobiecych i ludzkich lękach, bieżących fascynacjach, zaniedbaniach, jak 
również ujawniających się w codzienności słabościach. Zarazem uogólnia on tę opowieść na tyle, aby była 

to historia uniwersalna: o podróży jako swego rodzaju rytuale przejścia z życia do rzeczywistości większej 

i dalszej, duchowej. W omówieniu tych aspektów utworu posłużono się ujęciem semiotycznym i kognityw-

nym zmierzającym do odkrycia nietypowych zabiegów literackich, o które Brown jest rzadko podejrzewany. 
Słowa kluczowe: prozopopeja a polifoniczność, intermedialność, intersubiektywność, synkretyzm rodza-

jowy i gatunkowy, hipertekstowy styl czytania 
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Elżbieta Gibulska1 

Ukochana, muza, modelka... kreatorka! 

1. Wstęp 

Kobieta w sztuce wydaje się być znanym tematem, o którym można by stwierdzić: 

trudno napisać więcej, niż napisano do tej pory. Za jej przyczyną powstały spektaku-

larne rzeźby, obrazy, filmy, arie, sztuki teatralne, bezkresne komedie i prawdziwe 

dramaty. Ale skoro Pan Bóg ją stworzył, a szatan opętał...2 trudno o lepszy powód do 

twórczej ekspresji... 

Zazwyczaj postrzegana jest jako obiekt westchnień, muza wzniecająca życiową 

energię w oczarowanym artyście, inspiracja będąca miłością życia, ciało o idealnych 

proporcjach. Pojawia się jako efemeryczne wspomnienie, marzenie senne, zjawa, 

postać fizyczna, prawdziwy anioł o upiornej naturze lub prawdziwy upiór o anielskiej 

twarzy... Tak czy inaczej o spokoju artysta mógł zapomnieć – zresztą, w innym przy-

padku by nie tworzył... 

Kobieta jest obiektem całej palety uczuć, od tych najbardziej wzniosłych, po te 

najbardziej frywolne. Jest źródłem fascynacji i ukojenia, miłości i udręki, ciepła i melan-

cholii, uduchowienia i rozkoszy, ekscytacji i szaleństwa, a nade wszystko... problemów. 

Dość długo – w przypadku Polski do XVII wieku3 wszelkimi dziedzinami życia 

zawodowego – niezwiązanego z podkładaniem drewna do domowego ogniska zajmowali 

się mężczyźni. Sztuka również była ich domeną, a ciche lub bardziej porywcze źró-

dełko inspiracji w postaci kobiety, które płynęło w domu (a czasem poza nim), przynosiło 

całe mnóstwo natchnienia, energii i ekscytacji. Co prawda ta rola kobiety funkcjonuje 

do dziś i w wielu przypadkach nie tylko porywa do życia mężczyznę, ale jest także 

formą adoracji względem kobiety. Coś, co się zmieniło od tamtej pory, to przede 

wszystkim fakt, że kobieta zyskała prawo do własnej wypowiedzi zarówno werbalnej, 

jak i artystycznej. Dziś prezentuje światu pełnię swojej osobowości i bez krępacji 

pokazuje własny punkt widzenia, porusza ważne dla niej tematy, dzieli się osobistym, 

nietuzinkowym spojrzeniem na rzeczywistość, wnosi nowe wartości estetyczne. Jest to 

bezcenne dla życia kulturalnego i społecznego. Jej wizerunek był budowany jedynie 

przez mężczyznę i kształtowany względem jego osobistych spostrzeżeń. Nie było to 

o tyle zależne od niej, co od artysty – ewentualnie relacji, jaką tworzyli. Gdy kobieta 

zaczęła wypowiadać się osobiście jednoznaczna rzeczywistość nabrała głębi i intensyw-

ności. W przestrzeni wypowiedzi artystycznej skończył się monolog, co zaskutkowało 

kolejnymi przełomami, rozwojem i niekłamanym dobrostanem oryginalności. Doskonale 

widać to na przykładzie kultury staropolskiej. Kobieta przeszła niesamowitą meta-

morfozę zawodową – od wzorowej pani domu, matek i żony do projektantki ogrodów, 

malarki, po mecenaskę i sztuki wspierającą rozwój kultury.  

 
1 elzbietagibulska@cybis.asp.waw.pl, Katedra Grafiki Warsztatowej, Wydział Grafiki, Akademia Sztuk 
Pięknych w Warszawie, https://wg.asp.waw.pl/. 
2 Cyt. za: Tuwim J., Wiersze zebrane, wyd. Czytelnik, Warszawa 1975. 
3 Zob.: https://www.wilanow-palac.pl/fundatorki_architektury_mecenaski_sztuki_projektantki_ogrodow_nowe 

_role_kobiet_w_dawnej_rzeczypospolitej.html. 
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Tradycyjnie kobiety w kulturze staropolskiej zajmowały się opieką nad domem, 

hodowlą roślin oraz dbaniem o dzieci i zwierzęta gospodarskie. Do nich nale-

żało pielęgnowanie wartości, które związane były ze sferą rodziny i natury; 

troszczyły się o rozwój, wzrost i zdrowie. Udział mieszkanek Rzeczypospolitej 

w innych dziedzinach życia, a także szeroko pojętej kulturze, m.in. w archi-

tekturze i w sztuce, stopniowo jednak rósł. Od początku okresu nowożytnego 

coraz więcej z nich stawało się protektorkami artystów, inspiratorkami dzieł. 

Nie były już tylko muzami – same kształtowały gusta i mody. Sprawowały także 

nadzór nad twórcami w trakcie ich pracy lub wreszcie aktywnie realizowały 

się jako projektantki, planistki, architektki, malarki, świadomie wkraczające 

w dziedzinę teorii estetyki i kształtujące kulturę oraz pamięć4. 

2. Nieśmiertelna siła archetypu 

Archetypy to znane przykłady, które potrafią zaskoczyć... 

Trudno o silniejszy wpływ kulturowy niż archetyp. Nawet jeśli coś jest już uznane 

za stereotyp, to siła archetypu zawsze, w pewnym aspekcie, będzie wręcz nieśmier-

telna, ponieważ została nie tylko poparta choćby nielicznymi przykładani owej rzeczy-

wistości, ale też ogromem energii włożonej w dotychczasową, utartą już interpretację 

danego zjawiska. Archetypy bardzo silnie oddziałują na współczesność i jakbyśmy się 

nie starali być innowacyjnymi i tworzyć ciągle nowe, po pewnym czasie okazuje się, 

że to owo nowe jest mocno osadzone na fundamencie znanego, a dystans pozwala 

zauważyć, że jest wręcz inną wersją starego5. 

Od egipskiej bogini Bastet (ryc. 1) do kobiety-kot (ryc. 2) z uniwersum Batmana 

minęło wiele czasu. Jednak, oprócz miękkiego spojrzenia, przebiegłych ruchów i wyra-

finowanego charakteru łączy je znacznie więcej, niż można by przypuszczać. Obie 

zostały obdarzone nieprzeciętną intuicją, charyzmą, elegancją, umiejętnością czerpania 

z życia tego, co najlepsze. Bastet pochodziła XXV dynastii Trzeciego Okresu Przejścio-

wego6, Catwoman urodziła się w świecie komiksu amerykańskiego w I poł. XX wieku. 

Antyczna patronka z głową i duszą kota uznawana była za symbol życia, kobiecości, 

szczęścia, macierzyństwa. Jak na ponadczasową boginię przystało była uosobieniem 

miłości, radości, muzyki, tańca i domowego ogniska, ale potrafiła też przyjąć postawę 

bezwzględnej wojowniczki. Według jednego z mitów to ona pewnego razu popadła 

w szał niszczenia. Bóg Thor zamienił wody Nilu w wino i gdy żądna krwi lwica upiła 

się, zmienił ją w łagodną kotkę. Z kolei Catwoman to wolność w najczystszej postaci 

wspinająca się po ścianach drapaczy chmur. Kocia piękność prezentowała niezależną 

osobowość będącą połączeniem nieodpartego uroku osobistego i przestępczego sprytu, 

której jedyną słabością okazała się być miłość... To nowoczesna rewolucjonistka – 

czarny charakter, który pod wpływem sprawiedliwego rycerza staje się szlachetny. Staro-

żytna kocica chroniła mężczyzn przed chorobami i demonami, natomiast Catwoman 

promowana przez popkulturę sprawiła, że i współczesny mężczyzna chętnie odda się 

w czułe kocie łapki, które bez problemów nakreślą swoje osobiste granice ostrym 

pazurkiem... 

 
4 Zob. Tamże. 
5 https://dspace.cuni.cz/bitstream/handle/20.500.11956/87004/DPTX_2015_2_11210_0_436546_0_180145. 

pdf?sequence=1&isAllowed=y, str.: 16-27, [data dostępu: 02.12.2022, 15:50]. 
6 https://collections.louvre.fr/en/ark:/53355/cl010008441. 
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Przyjrzyjmy się kolejnej nieśmiertelnej kobiecie – wszechobecnej postaci Wenus. 

Znana od zarania dziejów, szlachetnie usytuowana, przesycona symboliką, inspirująca 

nie tylko artystów. Od mitologicznej bogini miłości (mit. rz.), przez paleolityczną 

„Wenus w Willendorfu” (ryc. 3), hellenistyczna „Wenus z Milo” (ryc. 4), „Narodziny 

Wenus” S. Botticelliego (ryc. 5), aż po nazwę najjaśniejszej i najgorętszej planety układu 

słonecznego. Wenus jest jedyną planetą, która otrzymała imię żeńskie pochodzące od 

słowa oznaczającego wdzięk. Kto by pomyślał, że starożytne wierzenia w postaci 

archetypu są w stanie przetrwać ponad 4,5 tysiąca lat? 

  
Rycina 1. BOGINII BSTET | STATUETKA | KAMIEŃ POCHODZENIA NATURALNEGO | 24,3 x 5,4 x 

7,2 cm | MUZEUM W LUWRZE | TRZECI OKRES PRZEJŚCIOWY, XXV DYNASTIA| 

|DEPARTAMENT STAROZYTNOŚCI EGIPSKICH, źródło: 

https://collections.louvre.fr/en/ark:/53355/cl010004410dostęp [data dostępu: 11.10.2022, 06:22] 

 
Rycina 2. CATWOMAN | OKŁADKA ZESZTU Z SERII KOMIKSÓW | AUTOR: JOËLLE JONES | 

17 x 26 cm | DATA WYDANIA: 08.05.2019, źródło: https://www.atomcomics.pl/pl/p/CATWOMAN-

11/126608, jedna z okładek oryginalnej serii CATWOMAN, [data dostępu: 11.10.2022, 09:45] 
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Rycina 3. WENUS Z MILO | RZEŹBA W MARMURZE | 2,02 m | ok. 130-100 r. p.n.e. | MUZEUM 

W LUWRZE, źródło: https://cudaswiata.wordpress.com/2009/08/05/wenus-z-milo-afrodyta-z-melos/,  

[data dostępu: 12.10.2022, 22:12] 

 
Rycina 4. WENUS Z WILLENDORFU | FIGURKA | WAPIEŃ, CZEROWNA OCHRA | 1,1 m | GÓRNY 

PALEOLIT, OKRES ORYNIACKI | MUZEUM HISTORII NATURALNEJ W WIEDNIU, źródło: 

https://cudaswiata.wordpress.com/2010/03/28/wenus-z-willendorfu/, [data dostępu: 12.10.2022, 20:59] 

  
Rycina 5. NARODZINY WENUS| SANDRO BOTTICELLI | TEMPERA NA DESCE | 2,785 x 1,725 m | 

1483-1485 | UFFIZI GALLERY, źródło: https://www.uffizi.it/opere/nascita-di-venere, [data dostępu: 

12.10.2022, 23:17] 
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3. Postać kobiety zarysowany dłonią epoki 

Wizerunek kobiety zmieniał się przez kolejne stulecia, wpisując się w kanon piękna 

ówczesnych wieków. Jednak bez względu na upływający czas jest pewna stała cecha, 

która wyraźnie zarysowuje sylwetkę kobiety w każdej epoce. Mowa o dwoistości. Już 

czasy starożytne z jednej strony wznosiły jej postać na wyżyny doskonałości w osobie 

bogiń, z drugiej brutalna rzeczywistość pozbywała się noworodków płci żeńskiej, po-

nieważ zwłaszcza w biednych rodzinach były one bardzo problematyczne. Średnio-

wiecze postrzegało kobietę zarówno jako uosobieniem szlachetności, jak i niegodziwości. 

Renesans dawał jej prawa, lecz pozbawiał czasu wolego, barok cucił z roli muzy, 

ośmielał, ale stawiał za wzór hedonistycznego życia o dużej swobodzie, oświecenie 

czyniło ją delikatną, romantyzm wręcz wątłą i uległą... Dopiero pozytywizm przyniósł 

pewnego rodzaju przełom w postaci emancypacji, czyniąc ją pełnoprawnym członkiem 

społeczeństwa.  

Na każdym etapie jest widoczny pewien dualizm świadczący nie tylko o złożonej 

kobiecej naturze, ale też o sposobie postrzegania jej roli i przypisywaniu cechach, które 

w zależności od okresu historycznego były uwypuklane przez ideały towarzyszące danej 

epoce. 

Z szerszej perspektywy rzecz ujmując, kobieta pojawia się jednak w bardziej urozma-

icony i nieoczywisty sposób, niż można by się tego spodziewać. Jest wspomnieniem 

ukochanej córki, jak w przypadku „Trenów” Jana Kochanowskiego, spogląda na nas 

z portretu matki Dürera (ryc. 6), jest alegorią „Wolności wiodącej lud na barykady” 

(ryc. 7), ofiarą „Kociej arii” Rossiniego, najbardziej rozchwytywanym i najczęściej upa-

miętnianym modelem Montparnasu jak Kiki. Jednak przypisywanie jej roli natchnienia, 

czy modela, to można by rzec... wręcz upodmiotowienie tej postaci w świecie sztuki. 

Kobieta ma w sobie niesamowitą moc kreacji i umiejętnie czerpie ze swoich zdol-

ności nie tylko na potrzeby dnia codziennego, ale równie skutecznie przenosi te talenty 

do świata artystycznego. Skutkiem tego spotyka się z różnorodnym odbiorem podję-

tych decyzji i ponosi różnorakie konsekwencje swoich wypowiedzi, jednak nie zmienia 

to faktu, że tworzy bardzo indywidualną przestrzeń. Jest pewnego rodzaju pryzmatem 

przetwarzającym światło egzystencji w odmienny, specyficzny, nietuzinkowy sposób. 

Podejmowane przez nią tematy, sposób komunikacji z odbiorcą, dobór środków, 

wyznawana filozofia życia, spojrzenie na rzeczywistość – wszystko to ma niebagatelne 

znaczenie i jest fundamentem wszelkich poczynań. 

Ślady, które odcisnęło na niej życie, stają się śladami odciśniętymi w jej twórczości. 

To prawdziwa rzadkość, by kobieta nie chciała mówić o emocjach, uczuciach i oso-

bistym doświadczeniu. Dla twórczyni to szczególnie ważne, by pokazać świat takim, 

jakim on jest dla niej samej. Nie zawsze kobiety mogły wypowiadać się na temat tego, 

jak postrzegają prawdę, nie mówiąc już o tym jak wygląda świat skutkiem pełnionej 

przez nie roli. Osobiste stanowisko artystek nawet w przypadku znanych już tematów 

zmienia pogląd na wiele spraw. Przed ich pojawieniem się w świecie sztuki, niektóre 

aspekty nie istniały, inne dotychczas nie były ukazywane w takiej formie, jaka została 

przyjęta przez kobiety. 
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Rycina 6. PORTRET BARBARY DÜRER | ALBRECHT DÜRER |MALOWIDŁO NA DREWNIE 

JODŁOWYM | 47 x 35,8 cm | ok. 1490 | GERMAN NATIONAL MISEUM, NUREMBERG, źródło: 

https://www.albrechtdurer.org/portrait-of-barbara-durer/, [data dostępu: 13.10.2022, 03:14] 

 
Rycina 7. WOLNOŚĆ WIODĄCA LUD NA BARYKADY | EUGÈNE DELACROIX |OLEJ NA 

PŁÓTNIE | 260 × 325 cm| 1830 | MUZEUM W LUWRZE, źródło: https://www.louvre.fr/en/what-s-

on/exhibitions/delacroix-1798-1863, [data dostępu: 13.10.2022, 05:27] 

4. O udręce w krainie wiecznej szczęśliwości – portret ukochanej 

Miłość bywa bardzo znaczącym aspektem życia, toteż artyści chętnie czerpali z tego 

doświadczenia. To cudowne eteryczne uczucie, które przychodzi niczym huragan – 

i bez względu na to, czy wnosi szczęście, czy raczej je odbiera – skutecznie burzy po-

rządek spokojnego życia. Sztuka staje się wtedy kanwą uczuć i powierniczką tajemnic. 

Ta płaszczyzna zabarwia się zarówno subtelnym walorem fascynacji, jak i ciężką 

plamą rozpaczy.  

Samo przedstawienie miłości ma wieloraki charakter: od biblijnej „Pieśni nad 

pieśniami”, po „Eros i Psyche” Cannovy (ryc. 8). Siłą czasu wątek miłość transformo-

wał w nieprawdopodobny sposób, przybierając przeróżne formy wyrazu. Czasem jest 
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to bardzo autentyczny, wręcz metafizyczny portret świadczący o głębokiej i pełnej 

więzi, jak w przypadku „Portretu żony” w wykonaniu Mehoffera (ryc. 9), Krzyżanow-

skiego (ryc. 10) lub Matejki (ryc. 11), czasem dosadne i bardzo swobodne akty, jak 

rysunki Egona Shiele (ryc. 12), a czasem to miłość przybierająca kształt ferajny 

barokowych kupidynów bawiących się strzałami, które – jak samo uczucie – drwią 

sobie z logicznych wyborów, opanowania, konwenansów, mezaliansów, odległości 

i wszelkiego rodzaju różnic pojawiających się między ludźmi. 

Każdego artystę w kobiecie inspirowało coś innego. Rubensa urzekały kobiece 

kształty „Trzech Gracji” (ryc. 13), Tycjan kochał się rudych pięknościach skutkiem 

czego nawet „Flora” (ryc. 14) przybrała miedziany odcień włosów, Degas urzeczony 

kobiecą delikatnością malował „Błękitne Tancerki” (ryc. 15). Artyści w dość niekonwen-

cjonalny i właściwy sobie sposób ukazywali swoje ukochane. Klimt w swoim świecie 

zaczarowanym mozaiką malował liczne dzieła z udziałem kobiet. Obraz „Pocałunek” 

(ryc. 16) pochodzący z tak zwanego złotego okresu jego twórczości po dziś dzień 

hipnotyzuje zwykłych odbiorców, jak i wyrafinowanych znawców. Z jego biografii 

wiemy, że podstawą dzieła była jego relacja z jedną z kobiet, które wywarły duży 

wpływ emocjonalny na jego życie. Choć nie da się określić kim jest ukochana, nie ma 

wątpliwości, że jego własne doświadczenie było impulsem do stworzenia jednego 

z najpopularniejszych dzieł sztuki na świecie. „Płacząca kobieta” (ryc. 17) Picassa 

również nie była obcą artyście modelką. To portret Dory Maar (Henriette Theodora 

Markovich) – przedstawicielki nurtu surrealizmu w dziedzinie fotografii, a zarazem 

ofiary niefortunnego związku z Picasso. Rozbita na kawałki twarz, której każda część 

została ujęta z innej perspektywy jednoznacznie i bardzo dosadnie określa stan psy-

chiczny portretowanej i towarzyszące jej emocje. Pomimo pozornie chłodnej geometrii 

płótno jednoznacznie określa charakter wypowiedzi7. 

Renne Magritte w obrazie „Kochankowie” (ryc. 18) również nie pozostawia złudzeń, 

że jego doświadczenie miłości nie należało do najłatwiejszych. Wprawdzie interpre-

tacji obrazu jest pięć i żadna z nich nie została oficjalnie potwierdzona. Przyglądając 

się temu dziełu sztuki, nie da się pominąć symboliki dystansu mimo bliskości fizycznej, 

przeszkód, jakie pojawiają się między dwojgiem ludzi i wątpliwości, co do możliwości 

autentycznego poznania drugiej osoby, nawet pozostając z nią w bardzo bliskiej relacji. 

Bez względu na to, czy nadamy mu przekaz powiązany ze ślepą miłość, czy może 

rozłąką wydźwięk tej sceny jest jednoznacznie powiązany pewnego rodzaju oddale-

niem, niedopowiedzianym nieszczęściem, lękiem, niespełnieniem... 

W niemniej interesujący sposób ukazał obiekt swojej miłości Pronaszko. „Portret 

żony” (ryc. 19) należy do jednych z najbardziej tajemniczych i zagadkowych wizerun-

ków małżonki, na jaki można trafić. Wyrafinowana dama opierająca się o poręcz krzesła 

z twarzą ukrytą pod rantem kapelusza to intrygująca podobizna żony. Modelka będąca 

najbliższą osobą dla twórcy jest zaprezentowana w taki sposób, jakby była dla niego 

największą zagadką. W odcieniach ugrów i błękitnych szarości ukrywa się charakter – 

może o mistycznym zabarwieniu, może obdarzony cechami, których w ówczesnych 

czasach nie godziło się obnażać, a może bardzo dualistyczny – wciągający głębią 

mądrości i elektryzujący temperamentem, który żadnym pędzlem nie sposób opisać... 

Na zawsze już pozostanie zagadką, która może zaklinać w sobie dosłownie wszystko, 

 
7 Czyńska M., Kobiety z obrazów, wyd. Marginesy, Warszawa 2020, s. 209-222. 
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od łagodności, przez wybuchowość, po przygnębienie... Coś osobliwego musiało być 

przyczyną takiej kreacji.  

Nieco zapomniany, ale sugestywny obraz „Narzeczona wiatru” (ryc. 20) Oskara 

Kokoschki jest blizną po nieszczęśliwej miłości. Prace nad jego powstaniem trwały 

jeszcze w trakcie relacji, lecz czarne chmury kłębiące się nad kochankami zapowiadały 

rychłe rozstanie. Za sprawą Almy Mahler powstały cykle graficzne: „Der chinesische 

Mauer”, „Bachkantate”, „Der gefesselte Columbus” oraz obrazy „Narzeczona wiatru” 

i „Błędny rycerz”. Ostatecznie Ala porzuciła Oskara, a pogrążony w rozpaczy malarz 

ochotniczo zaciągnął się do wojska. 

  
Rycina 8. EROS I PSYCHE | ANTONIO CANNOVA | RZEŹBA | 155 cm wys. | 1787 | MUZEUM 

W LUWRZE, źródło: https://collections.louvre.fr/ark:/53355/cl010091976, [data dostępu: 14.10.2022, 22: 36] 

 
Rycina 9. PORTRET ŻONY (W LAUROWEJ SALI) | JÓZEF MEHOFFER | OLEJ NA PŁÓTNIE |  

182 x 164 cm | 1909 | MUZEUM ŚLĄSKIE W KATOWICACH, 

źródło:https://muzeumslaskie.pl/pl/work/portret-zony-w-laurowej-sali-mskszm427/,  

[data dostępu: 14.10.2022, 23:01] 

 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Muzeum_%C5%9Al%C4%85skie_w_Katowicach
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Rycina 10. PORTRET ŻONY Z KOTEM | KONRAD KRZYŻANOWSKI | OLEJ NA PŁÓTNIE |  

114 x 124 cm | 1912 | MUZEUM ŚLĄSKA OPOLSKIEGO, źródło:https://muzeum.opole.pl/wyklad-z-cyklu-

swiatlo-na-obraz-konrad-krzyzanowski-portret-zony-z-kotem-05-02-2022-godz-16-00/,  

[data dostępu: 14.10.2022, 23:55] 

 
Rycina 11. PORTRET ŻONY TEODORY W STROJU ŚLUBNYM | JAN MATEJKO | OLEJ NA 

PŁÓTNIE | 130 x 106,5 cm | 1865, replika 1879 | MUZEUM NARODOWE W WARSZAWIE,  

źródło: https://cyfrowe.mnw.art.pl/pl/katalog/509873, [data dostępu: 15.10.2022, 00:11] 

 
Rycina 12. NAGA KOBIETA LEŻĄCA NA BRZUCHU | EGON SCHIELE | RYSUNEK, CZARNA 

KREDKA I GWASZ N APAPIERZE | 29.8 x 46.1 cm | 1917 | KOLEKCJA GRAFICZNA ALBERTINA, 

W AUSTRII, źródło: https://www.artsy.net/artwork/egon-schiele-female-nude-on-her-stomach, 

[data dostępu: 17.10.2022, 23:45] 
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Rycina 13. TRZY GRACJE | PETER PAUL RUBBENS | OLEJ NA DESCE | 221 x 181 cm | 1630-1635 | 

MUSEO DE PRADO, źródło: https://niezlasztuka.net/o-sztuce/trzy-gracje-piekno-od-antyku-do-

klasycyzmu/, [data dostępu: 17.10.2022, 23:49] 

  
Rycina 14. FLORA | TYCJAN | OLEJ NA PŁÓTNIE | 79 × 63 cm | ok. 1517 | UFFIZI GALLERY,  

źródło: https://www.uffizi.it/opere/tiziano-flora#&gid=1&pid=1, [data dostępu: 17.10.2022, 23:58] 

 
Rycina 15. BŁĘKITNE TANCERKI | EDGAR DEGAS | PASTEL NA PAPIERZE | 55,2 × 41 cm | 1896 | 

CLEVELAND MUSEUM OF ART, źródło: https://www.musee-orsay.fr/en/artworks/danseuses-bleues-1144, 

[data dostępu: 19.10.2022, 20:01] 
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Rycina 16. POCAŁUNEK | GUSTAV KLIMT | OLEJ NA PŁÓTNIE | 180 × 180 cm | 1907-1908 | 

ÖSTERREICHISCHE GALERIE BELVEDERE, źródło: https://tickets.belvedere.at/schausammlung,  

[data dostępu: 19.10.2022, 22:35] 

 
Rycina 17. PŁACZĄCA KOBIETA | PABLO PICASSO | OLEJ NA PŁÓTNIE | 60 × 49cm | 1937 | TATE 

MODERN W LONDYNIE, źródło: https://www.tate.org.uk/art/artworks/picasso-weeping-woman-t05010, 

[data dostępu: 20.10.2022, 06:11] 

 
Rycina 18. KOCHANKOWIE II | RENNÉ MAGRITTE | OLEJ NA PŁÓTNIE | 54 × 73,4 cm | 1928 | 

MUSEUM OF MODERN ART W NOWYM JORKU, źródło: 

https://www.moma.org/collection/works/79933?artist_id=3692&page=1&sov_referrer=artist,  

[data dostępu: 21.10.2022, 07:21] 
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Rycina 19. PORTRET ŻONY | ANDRZEJ PRONASZKO | OLEJ NA PŁÓTNIE | 49 x 39 cm | 1921 | 

MUZEUM NARODOWE W WARSZAWIE, źródło: http://artyzm.com/obraz.php?id=8903  
[źródło: Czapska-Michalik M., Formiści, z serii „LUDZIE CZASY DZIEŁA”, Edipresse Polska S.A., 

Warszawa 2007], [data dostępu: 21.10.2022, 22:00] 

  

Rycina 20. NARZECZONA WIATRU | OSKAR KOKOSCHKA | OLEJ NA PŁÓTNIE | 1914,  

źródło: https://niezlasztuka.net/o-sztuce/alma-mahler-i-oskar-kokoschka/, fot.: 

annamariajurek.wordpress.com, [data dostępu: 23.10.2022, 21:07] 

5. Esencja natchnienia, czyli muza nie jedno ma imię 

W sztuce pojawia się często motyw córki, a kobieta będąca w tego typu relacji 
z mężczyzną wnosi innego rodzaju wartość do jego życia i twórczości. Swoje dzieci 
chętnie portretował Rubens. Obraz „Portret Clary Sereny” (ryc. 21) to pozornie zwykły 
portret, niewielkich rozmiarów: 37 x 27 cm znajdujący się obecnie w Liechtenstein 
Museum. Po dłuższej chwili obserwacji, dopiero jesteśmy w stanie zauważyć jego for-
malny sens. Z ciemnej, wyważonej tonacji barwnej wyłania się to, co najbardziej urze-
kające: wielkie oczy i rdzawe pukle włosów. Wyspiański również przyznawał się do 
obserwacji zjawiska kobiecości w rozwoju. Portretowane córki na różnych etapach 
życia inspirowały go w sposób nieoczywisty. Kobieta przyjmująca każdą inną rolę może 
im tylko pozazdrościć tego, w jak zgrabny i naturalny sposób oczarowały malarza swoją 
obecnością. Która muza mogłaby pozwolić sobie na to, by ukazać się oczom Mistrza 
rozczochrana i przywitać go ziewaniem? Jak widać można! Zwłaszcza kiedy się 
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specjalnie nie przejmuje wielkością nazwiska, nie myśli o tym, co dama powinna  
i z niecierpliwością czeka na moment, w którym można się wśliznąć na ulubione kolana. 

W ciekawy sposób maluje swoją córkę Matejko. „Portret córki Beaty z kanarkiem” 
(ryc. 22) to niczym barokowa scena dworska: teatralny gest, wytwornie ułożony mate-
riał i młoda dziewczyna o rześkim spojrzeniu. 

Ta scena przypomina nieco współczesny pastisz: jest pełna dostojeństwa, jednak 
emanuje pewną dozą świeżości, współczesności i figlarności. Jest też odzwierciedle-
niem miłości ojca, który z jednej strony z powagą wychowuje swoje dziecko i przygo-
towuje je do samodzielnego życia w świecie, z drugiej na równi z dyscypliną otacza 
troską, ciepłem i bezpieczeństwem. Ten wizerunek ze względu na swój charakter przy-
pomina XVII-wieczny „Portret córki” (ryc. 23) Jacobsa Jordanesa.  

Serię portretów córki (ryc. 24) pozostawił po sobie również Ludosław Ślendziński. 
Julitta jest uwieczniana jako dorosła kobieta. Była jedynym dzieckiem i ogromną dumą 
artysty. Spełniła jego marzenia o karierze muzycznej, ucząc się od najlepszych profe-
sorów z rodzinnego Wilna, Warszawy i Krakowa. Poszła w ślady ojca, realizując się 
na drodze akademickiej i kształcąc kolejne pokolenia świetnych artystów. Na płótnach 
Julitta zazwyczaj siedzi w fotelu, jest ukazywana jako wytworna dama, dojrzała 
artystka, majestatyczna osobowość ubrana w szlachetne struktury i uproszczone formy 
o zawężonej tonacji barwnej. 

Niektórzy mężczyźni, bacznie obserwując swoje dzieci, przyglądali się również ich 
relacjom z matkami. Tak powstawały serie związane z macierzyństwem w pastelach 
wspominanego Wyspiańskiego (ryc. 25), „Macierzyństwo” (ryc. 26) według Klimta czy 
Reniora (ryc. 27). Równie często zdarzały się interpretacje dzieł literackich i wątków 
historycznych: bardziej mistyczne, jak „Pieta Watykańska” (ryc. 28) Michała Anioła, 
czy „Święta Anna Samotrzeć” (ryc. 29) Leonarda da Vinci lub całkiem prozaiczne, jak 
„Brzemienne” (ryc. 30) Xawerego Dunikowskiego lub „Zaślubiny Arnolfinich” (ryc. 31) 
Jana van Eycka. Z kolei Rembrandt pełen ciepłych uczuć wobec rodziców maluje portret 
matki (ryc. 32) i ojca, podobnie jak Dürer (ryc. 7), van Gogh (ryc. 33), Rodakowski 
(ryc. 34). Te wizualne zapiski mogą kwintesencją spostrzeżeń, wniosków i wyobrażeń 
na ten temat.  

  
Rycina 21. PORTRET CLAEY SYRENY | PETER PAUL RUENS | OLEJ NA DESCE | 37 x 27 cm | 1618 | 

LICHTENSTEINISCHE GEMÄLDEGALERIE, źródło: https://fuerstenhaus.li/en/kunstwerke/portrait-of-

the-princess/, [data dostępu: 23.10.2022, 21:10] 
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Rycina 22. PORTRET CÓRKI BEATY Z KANARKIEM, JAN MATEJKO, źródło: https://zpe.gov.pl/a/jan-

matejko---malarz-nie-tylko-obrazow-historycznych/D19Ja7UYC, [data dostępu: 23.10.2022, 23:56]  

 

Rycina 23. PORTRET CÓRKI | JACOBSON JORDANES | OLEJ NA PŁÓTNIE | 135 x 114 cm | 

1635JORDANES, źródło: https://galeria-zdjec.com/portret-corki-artysty-jacob-jordaens/,  

[data dostępu: 25.10.2022, 22:55] 

  
Rycina 24. PORTRET CÓRKI | LUDOSŁA ŚLENDZIŃSKI | OLEJ NA PŁÓTNIE | 74 x 63 cm | 1961 | 

GALERIA IM. SLEŃDZIŃSKICH W BIAŁYMSTOKU, źródło: 
http://cyfrowa.galeriaslendzinskich.pl/ludomir-slendzinski/80-portret-corki-.html,  

[data dostępu: 25.10.2022, 23:22] 
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Rycina 25. MACIERZYŃSTWO | STANISŁAW WYSPIAŃSKI | PASTEL NA PAPIERZE | 58,8 × 91 cm | 

1905 | MUZEUM NARODOWE W KRAKOWIE, źródło: https://mnk.pl/zbiory/macierzynstwo, [data 

dostępu: 26.10.2022, 06:06] 

 
Rycina 26. MACIERZYŃSTWO | GUSTAV KLIMT | OLEJ NA PŁÓTNIE | 180 × 180 cm | 1905| 

NARODOWA GALERIA SZTUKI NOWOCZESNEJ W RZYMIE, źródło: 

https://www.gustavklimt.fineart24.pl/klimt-trzy-okresy.html, [data dostępu: 26.10.2022, 06:25] 

 
Rycina 27. MACIERZYŃSTWO | AUGUSTE RENIOR | OLEJ NA PŁÓTNIE | 91 × 72 cm | 1885 | 

MUSÉE D'ORSAY, źródło: https://www.musee-orsay.fr/en/artworks/maternite-100105, [data dostępu: 

26.10.2022, 07:00] 
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Rycina 28. PIETA WATYKAŃSKA | MICHAŁ ANIOŁ BUONARROTI | RZEŹBA W MARMURZE| 

1,74 x 1,95 m | 1498-1499 | BAZYLIKA ŚW. PIOTRA W RZYMIE, źródło: 

https://niezlasztuka.net/artysta/wladyslaw-podkowinski/, [data dostępu: 26.10.2022, 07:05] 

  
Rycina 29. ŚWIĘTA ANNA SAMOTRZEĆ | LEONARDO DA VINCI | OLEJ NA DESCE | 1,68 x 1,12 m | 

ok. 1506-1513 | MUZEUM W LUWRZE, źródło: https://collections.louvre.fr/en/ark:/53355/cl010066107, 

[data dostępu: 26.10.2022, 08:09] 

 
Rycina 30. BRZEMIENNE | XAWERY DUNIKOWSKI | RZEŹBA | 1906 | MUZEUM NARODOWE 

W WARSZAWIE, źródło: http://www.krolikarnia.mnw.art.pl/kolekcje/kolekcja-xawerego-dunikowskiego/, 

[data dostępu: 26.10.2022, 08:11] 
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Rycina 31. ZAŚLUBINY ARNOLFINICH | JAN VAN EYCK |OLEJ N ADESCE | 82 x 60 cm| 1434 | 

NATIONAL GALLERY W LONDYNIE, źródło: https://www.nationalgallery.org.uk/paintings/jan-van-

eyck-the-arnolfini-portrait, [data dostępu: 26.10.2022, 09:12] 

 
Rycina 32. PORTRET MATKI | REMBRANDT VAN RJIN | OLEJ NA DESCE | 32 x 29 cm | 1629, źródło: 

https://cycleyoughal.files.wordpress.com/2010/01/portraitofthemother.jpg, [data dostępu: 28.10.2022, 11:10] 

   
Rycina 33. PORTRET MATKI | VINCENT VAN GOGH | OLEJ NA PŁÓTNIE | 40,5 × 32,5 cm | 1888 | 

NORTH SIMON MUSEUM, źródło: https://www.nortonsimon.org/art/detail/M.1968.32.P/,  

[data dostępu: 28.10.2022, 12:22] 
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Rycina 34. PORTRET MATKI, HENRYK RODAKOWSKI, źródło: https://culture.pl/pl/dzielo/henryk-

rodakowski-portret-matki, [data dostępu: 01.11.2022, 12:22] 

6. Modelka – indywidualność na płótnie schematu 

Postać modelki jest osobliwym zagadnieniem. Z jednej strony można by oczekiwać, 

że malowana z różnych stron będzie wyglądała niczym ułożona w sali luster, z drugiej 

mamy świadomość tego, że zarówno ona, jak i artysta mają swój charakter i sylwetka 

tej samej osoby spod każdego pędzla będzie wykreowana inaczej. Przede wszystkim 

kontakt z jej osobowością kształtuje formę dzieła sztuki. Jest odzwierciedleniem osoby 

umieszczonej w pewnym kontekście, odbitym na płaszczyźnie wyobraźni, intensywnie 

sączącym się na płótno czystej kreacji. Ile by nie mówić o technologii, nastrój obrazu 

budują gesty będące pochodną emocji. Dopiero mistrzowskie połączenie tych dwóch 

aspektów skutkuje doskonałością. Energia obrazu jest niekłamana. 

Autentyczne uczucia dadzą o sobie znać, dlatego relacja model-artysta jest tak 

ważna. Z inną dozą uczuć są malowane lub bliskie osoby, których cechy charakteru są 

na dobrze znane, inaczej osoby, które są obce. 

Typowym przykładem modelki, która zasłynęła swoją osobowością, jest Kiki de 

Montparnasse (ryc. 35). Styl, wygląd, sposób bycia, łączyły się z naturalnością w jednej 

osobie. Nie była w stanie być wieszakiem dla drogich marek, więc nawet sama tworzyła 

swój własny wizerunek modowy. Uwielbiana przez artystów za swoją bezpośredniość, 

zapamiętana jako muza, aktorka, modelka, zawsze wyraziście umalowana, nigdy zbyt 

mocno ubrana. Jej życie od początku nie było usłane różami, skończyło się wręcz rozpo-

starte cierniami, jedynie życie chwilą obecną i brak refleksyjności pozwalały na prze-

trwanie kolejnych dni. Burzliwe życie osobiste silnie powiązane z życiem zawodowym. 

To niekwestionowana indywidualność, która niestety za swoją sławę słono zapłaciła 

zdrowiem, urodą, szczęściem i wszystkim co życiu miała8, co szeroko opisuje w książce 

„Kobiety z obrazów, nowe historie” Małgorzata Czyńska. 

Równie popularną modelką Paryża w I poł. XX wieku była Misia Sert (ryc. 36). 

Wychowała się w domu zakonnym Sacré-Coeurn, mając czternaście lat uciekła już do 

Londynu, a gdy powróciła do Paryża, chcąc tam prowadzić swoje dorosłe życie wyszła 

za mąż za Tadeusza Natansona. Tu nastąpił szybki rozwój kulturalny i w zaskakującym 

tempie stała się nie tylko założycielką własnego salonu sztuki, ale także modelką takich 

 
8 Czyńska M., Kobiety z obrazów, nowe historie, wyd. Marginesy, Warszawa 2021, s. 135-172. 
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sław, jak: Renior, Picasso, Toulouse-Lautrec, Vuillard, Bonnard. Jest uwieczniana na 

płótnach jako pulchna, lecz dość urodziwa kobieta o specyficznej fryzurze. 

„Olimpia” (ryc. 37) z obrazu Maneta to Victorine Louise Meurent (ryc. 38) zaczęła 

pozować do obrazów już jako nastolatka musząc samodzielnie zarabiać na życie. Dobrze 

płatne zajęcie przyniosło jej rozgłos i złą sławę. Jednak chętnie malował ją Degas, Savanes, 

Chavannes i Couture, u którego poznała Maneta. Stała się ulubionym obiektem 

pozujących do znanych obrazów, takich jak „Kobieta z papugą” (ryc. 39) i „Śniadanie 

na trawie” (ryc. 40). Zwana żartobliwie krewetką ze względu na swoją drobną budowę 

w końcu sama zaczęła tworzyć9. 

 
Rycina 35. KIKI DE MONTPARNASE, źródło: https://www.dailyartmagazine.com/kiki-de-montparnasse-2/, 

Photograph: Roger Viollet/AFP [data dostępu: 03.11.2022, 14:15] 

  
Rycina 36. MISIA SERT, źródło: https://www.lalibre.be/culture/livres-bd/2010/07/12/la-vie-romancee-de-

misia-sert-YJTSJCRBWFALBGBGZAMVTNX5EA/, [data dostępu: 03.11.2022, 16:10] 

 
9 Czyńska M., Kobiety z obrazów, wyd. Mrginesy, Warszawa 2020, s. 157-169. 
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Rycina 37. OLIMPIA | ÉDUARDO MANET | OLEJ NA PŁÓTNIE | 190 x 130 cm | 1863 | MUSÉE 

D’ORSAY, źródło: https://www.musee-orsay.fr/en/artworks/olympia-712, [data dostępu: 04.11.2022, 00:03] 

 
Rycina 38. VICTORINE LOUISE MEURENT, źródło: https://bonjourparis.com/history/victorine-meurent-

the-unvarnished-story-of-manets-muse/, [data dostępu: 05.11.2022, 02:04] 

 
Rycina 39. KOBIETA Z PAPUGĄ | ÉDUARDO MANET |OLEJ NA PŁÓTNIE | 185,1 × 128,6 cm | 1806 | 

METROPOLITAN MUSEUM OF ART, źródło: https://www.metmuseum.org/art/collection/search/436002, 

[data dostępu: 06.11.2022, 09:20] 
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Rycina 40. ŚNIADANIE NA TRAWIE | ÉDUARDO MANET | OLEJ NA PŁÓTNIE | 208 × 264 cm | 1863 | 

MUSÉE D’ORSAY, źródło: https://www.musee-orsay.fr/en/artworks/le-dejeuner-sur-lherbe-904,  

[data dostępu: 08.11.2022, 22:33] 

7. Personifikacja jest kobietą 

Nie bez powodu popularne personifikacje przybierają postać kobiety. 

Czy to śmierć, czy wiosna – każde uosobienie niesie coś nieuchwytnego – coś, co 

w roli męskiej już nie budzi takich odczuć. Zawdzięczamy to czynnikom społecznym, 

które wykreowały kobiecą wersję śmierci w opowiadaniach z udziałem kostuchy. 

Śmierć w roli męskiej już nie budzi tak wielowymiarowych i mistycznych odczuć. By-

łaby to śmierć bardziej oczywista, konkretna i można by rzec radykalna... Lecz śmierć 

w wydaniu kobiety jest bardzo adekwatna: przychodzi, kiedy ma ochotę, nie kieruje się 

logiką, pochodzi z innego świata, działa na własnych zasadach, jest nieprzewidywalna 

i do końca pozostaje tajemnicą. Również kobieca wersja wiosny zdaje się być wręcz 

oczywista. „Wiosna” Vivaldiego, Grechuty, Botticelliego (ryc. 41), Axentowicza (ryc. 

42), Okunia (ryc. 43) to wiosna lekka, efemeryczna, eteryczna, czasem trochę chłodna 

lub kapryśna, ale nigdy nie jest to wiosna pragmatyczna, racjonalna, czy wojownicza. 

Nie jest to wiosna silna i masywna, lecz urzekająca, budząca zachwyt, oszałamiająca. 

Utwór z 1785 roku opisuje wprost: O radości, iskro bogów, kwiecie Elizejskich 

Pól...10. Jest to nie tylko bezpośredni zwrot do radości, ale impresja serce autora wzglę-

dem uczucia, jakim jest radość. Zastosowanie uosobienia daje pełny wymiar odczuć 

i szeroki obraz tego, w jaki sposób można postrzegać dane zjawisko. 

Podobnie „Wolność wiodąca lud na barykady” Delacroix'a. To nie tylko upamięt-

nienie lipcowej rewolucji francuskiej z początku lat 90. XX wieku, to też uwielbienie 

wolności i oddanie hołdu wartościom nadrzędnym. „Polonia” (ryc. 44), pędzla Malczew-

skiego jest młodą kobietą siedzącą w centralnej części obrazu. Na ramiona ma narzu-

cony wojskowy płaszcz, jej głowę zdobi korona, kasztanowe włosy okrywa czarny welon 

obmywa wodą zapewne poranione ręce. Warto się przyjrzeć również niektórym sym-

bolom będącym alegoriami. Atrybuty, wręczane postaciom wzbogacają je, uzupełniając 

ich charakter o znamienne cechy, niekiedy dodają im nowego znaczenia. Zarówno waga 

w dłoni Temidy, jak i waga w dłoni Archanioła Michała symbolizuje sprawiedliwość, 

chociaż postaci te pochodzą z zupełnie różnych światów. 
 

10 Cyt, źródło: https://ising.pl/piesn-oda-do-radosci-tekst, [data dostępu: 25.11.2022, 18:20]. 
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W dosłownym tego słowa znaczeniu ogrodem alegorii, personifikacji i symbolu jest 

Ogród Saski. Znajdują się w nim m.in.: Twórczość, Nauka, Inteligencja (ryc. 45), 

Malarstwo, a nawet Architektura Wojskowa i oczywiście wszystkie w postaci kobiety. 

Personifikacje są bardzo wymownym sposobem materializowania przekazu, gdyż 

w niepowtarzalny sposób nadają kształt ludzki różnorodnym zjawiskom. Przesiąkły 

świat sztuki w tak dogłębny sposób, że ich obecność w artystycznej rzeczywistość stała 

się wręcz oczywistością. 

Skutkiem uwarunkowań kulturowych powstają również różnego rodzaju literackie 

gry słowne oparte na rodzajnikach, które uwypuklają ogólne przekonania społeczne. 

I tak spokój jest mężczyzną, złość kobietą, a łączy je ono – opanowanie, ewentualnie 

małżeństwo... 

  
Rycina 41. PRIMAVERA | SANDRO BOTTICELLI | TEMPERA NA DESCE | 2,03 x 3,14 m | 1477-1482| 

UFFIZI GALLERY, źródło: https://www.uffizi.it/en/artworks/botticelli-spring, [data dostępu: 08.11.2022, 22:33] 

  
Rycina 42. WIOSNA | TEODOR AXENTOWICZ | PASTEL N APAPIERZE | 74,5 x 59 cm | 1900 | 

MUZEUM MAZOWIECKIE W PŁOCKU, źródło: 

http://www.muzeumsecesji.pl/galeria_pliki/axentowicz/axentowicz4.html, [data dostępu: 08.11.2022, 23:30] 
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Rycina 43. UPOJENIE WIOSENNE | EDWARD OKUŃ | ok. 1906 | OBRAZ ZAGINIONY, 

źródło: http://www.muzeumsecesji.pl/galeria_pliki/okun/okun2.html, [data dostępu: 10.11.2022, 02:40] 

 
Rycina 44. POLONIA | JACEK MALCZEWSKI | OLEJ NA TEKTURZE | 1918 | 102,5 x 73 cm | 

MUZEUM NARODOWE W KIELCACH, źródło: 
https://mnki.pl/pl/o_muzeum/zbiory_online/10,malarstwo_i_rzezba/pokaz/522,polonia_%28i%29,1?s_a=m, 

[data dostępu: 12.11.2022, 01:04] 

 
Rycina 45. INTELIGENCJA | NIEOKREŚLONY WARSZTAT WARSZAWSKI | RZEŹBA 

W KAMIENIU | OGRÓD SASKI | 1713-1727, źródło: http://www.warszawska.waw.pl/parki/ogrod_saski-

rzezba.html, [data dostępu: 17.11.2022, 00:02] 
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8. Kreatorka! – gdy obiekt zaczyna mówić 

Tak jak wszystkie rewolucje, również wkroczenie kobiety do świata sztuki nie obyło 

się bez walk i oporu. Mimo że było to proces i to dość długotrwały skutkował dużymi 

zmianami, które przez niektórych artystów płci męskiej postrzegane było jako istne 

trzęsienie ziemi, które zaowocowało prawdziwym urodzajem twórczym. Nieprzeparta 

chęć rozwoju początkowo była akceptowana jedynie w rodzinach intelektualistów, 

więc młode kobiety pochodzące z kręgu inteligencji miały znacznie większe szanse 

naukę w zakresie sztuk plastycznych. Zaczęło się oczywiście od tego, że kobiety 

zaczęły pracować w zawodzie malarza, który nie był dla nich przeznaczony. Później 

już tylko łamały kolejne konwenanse w przestrzeni artystycznej. Były to osobowości, 

które odważnie idąc przez świat, zapisały się w historii jako rewolucjonistki stopniowo 

przeprowadzające reformę. Zofii Stryjeńskiej udało się legalnie ukończyć Szkołę Sztuk 

Pięknych dla Kobiet, jednak edukację na monachijskiej Akademii Sztuk Pięknych 

musiała przerwać po pierwszym roku, gdy okazało się, że student jest talentem 

w spódnicy11. 

Niektóre artystki zaczęły swoją karierę w sposób bardzo nietypowy – od pracy mo-

delki – jak Suzanne Valadon. Od wczesnego dzieciństwa przejawiała talent plastyczny, 

a pozując, podpatrywała warsztat malarski swoich pracodawców. 

Artystki przede wszystkim opowiadały w swoich pracach o tym jak widzą świat, 

ale też uchylały rąbka tajemnicy ze swojego życia prywatnego. 
Sofonisba Anguissola była uznawana za jedną z pierwszych artystek międzynaro-

dowej sławy. Żyła w czasach renesansu, więc ze względu na epokę trudno mówić 
o własnej wypowiedzi artystycznej, za to na pewno można powiedzieć o dużym zacięciu 
i zapale twórczym. Malowała przede wszystkim portrety, a jakość jej prac została 
doceniona przez hiszpański dwór króla Filipa I. W związku z tym, że nie mogła zostać 
głównym portrecistą przyznano jej oficjalny tytuł damy dworu. 

Z kolei pierwszą kobietą w kręgu impresjonistów francuskich była Berthe Morissot – 
malarka i graficzka, która w młodości musiała pokonać opór rodziny, by uczynić sztukę 
swoim głównym zajęciem. Największy wpływ na jej twórczość mieli: Manet, Degas, 
Renior, Zola.  

Niepozorne i bardzo niepowtarzalne portrety malowane niekiedy całymi latami pozo-
stawiła Boznańska. Należała do tak zwanych kobiet Montparnassu. Jej „Dziewczynka 
z chryzantemami” (ryc. 46), po dziś dzień zachwyca dużą wrażliwością i wyczuciem 
smaku. Bardziej ekspresyjną i już zdecydowanie mówiącą o swoim życiu prywatnym 
była Camille Claudel. Rzeźby uczyła się od Rodina, z nim również była związana 
uczuciowo. Łączyła ich duża namiętność i niezbyt udana nić porozumienia. Po burzli-
wym związku została całkiem pokaźna ilość dobrych rzeźb, m.in.: „Walc” (ryc. 47), 
„L'Abandon”, „Wiek dojrzały”. W sposób bezpośredni i emocjonalny eksponowała na 
płótnach swój wewnętrzny świat Frida Khalo. Relacja z Diego Rivera zaowocowała 
obrazem „Diego i ja” (ryc. 48), oczywiście tworzonym w przyjętej przez nią konwencji 
autoportretów. Jej twórczość była dosłownie niczym lustro życia, w którym przeglą-
dała się Frida. Obrazy „Dwie Fridy” i „Autoportret z cierniowym naszyjnikiem 
i kolibrem” są odbiciem wewnętrznego stanu autorki. 

 
11 Jakubowska A., Morawińska A., Poprzęcka M., Markowska A., Puchała-Rojek K., Tatar E.M., Sosnowska 

M.J., Taborska A., Toniak E., Turowicz J., Ujma M., Wróblewska H., Artystki polskie, Wydawnictwo 

Szkolne PWN, Inowrocław 2011, s. 197-208. 
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O twórczości Fridy Diego pisał w następujący sposób:  

Po raz pierwszy w dziejach sztuki kobieta ukazała z całkowitą swobodą i, 

moglibyśmy rzec, ze spokojnym okrucieństwem owe prawdy natury ogólnej, 

ale i osobistej, które dotyczą wyłącznie kobiety jako takiej...12 

Mówiąc o przełomach, nie można zapomnieć pracach Niki The Saint Phalle. Modelka 

traktowała sztukę jako terapię po ciężkich przeżyciach. Oscylowała na pograniczu 

malarstwa, rzeźby i instalacji. Początkowo tworzyła obrazy-tarcze, potem również rzeźby. 

Sukces międzynarodowy przyniosły jej ogromne instalacje, które wykonała wraz 

z Tinguelym. Najbardziej znaną realizacją jest „Ona/Katedra” (ryc. 49) – instalacja 

gigantycznych rozmiarów wykonana z kolorowego poliestru zakrawająca małą formę 

wnętrzarską. To wzorowana na ciele kobiety rzeźba, do której można było wejść,  

a w jej wnętrzu znaleźć m.in.: kino, bar i ławeczkę dla zakochanych. Był to pewnego 

rodzaju feminizm, który i współcześnie jest bardzo trudno określić i jednoznacznie 

zdefiniować. 

Kobietą, która w śmiały sposób zapisała się w historii, jest Peggy Gugenheim (ryc. 50). 

Kochająca podróże, ciekawa świata, ludzi, a przed wszystkim sztuki zebrała cały 

ogrom doświadczeń i wiedzy. Kolekcjonerka, towarzyszka bohemy artystycznej, która 

sama zaczęła tworzyć. 

W działalności artystycznej kobiet zauważalna jest przede wszystkim potrzeba 

wyrażania swoich przemyśleń, obserwacji i uczuć. Same kobiety jednak wypowiadają 

się w zróżnicowany sposób o swoim istnieniu w świecie sztuki. Jedne deklarują się 

jako skrajne feministki walczące pędzlem z patriarchatem, drugie twierdzą, że jakość 

świadczy o dziele i ta wartość jest niepodważalna, a kwestia płci autora nie ma najmniej-

szego znaczenia. Są też takie, którym nawet nie przejdzie przez głowę, żeby rozważać 

czym ich twórczość różni się od twórczości mężczyzn, bo nie czują potrzeby nawet 

porównania, a niektóre – wymagając by zwracać się do nich w rodzajniku To, czyniąc 

sztukę manifestem swojej tożsamości. 

Patrząc na to zjawisko, globalnie dzieła tworzone przez kobiety rzeczywiście są 

specyficzne. Kobieta przyjmuje pewne role, których mężczyzna przyjąć nie może, a ze 

względu na płeć jest również inaczej postrzegana i traktowana w społeczeństwie,  

a w związku z tym inaczej przeżywa rzeczywistość. Kobieta jest od mężczyzny inna 

pod względem zarówno konstrukcji fizycznej, jak i psychologicznej, co nie zmienia 

faktu, że jest bardzo niepowtarzalna jako człowiek, wartościowa pod względem inte-

lektualnym i artystycznym oraz tworzy odrębne Indywiduum. 

 

 

 
12 Cyt. Czyńska M., Kobiety z obrazów, wyd. Marginesy, Warszawa 2021, s. 245. 
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Rycina 46. DZIEWCZYNKA Z CHRYZANTEMAMI | OLGA BOZNAŃSKA | OLEJ NA TEKTURZE | 

88,5 × 69 cm | 1894 | MUZEUM NARODOWE W KRAKOWIE, źródło: https://mnk.pl/wystawy/silent-

rebels-polski-symbolizm-okolo-1900-roku, [data dostępu: 17.11.2022, 02:37] 

 
Rycina 47. WALC | CAMILLE CLAUDEL | RZEŹBA W BRĄZIE | 1889-1905| MUSÉE RODIN 

W PARYŻU, źródło: https://www.musee-rodin.fr/en/musee/collections/oeuvres/waltz-or-

waltzers#group_1373-2, [data dostępu: 19.11.2022, 13:30] 

 
Rycina 48. DIEGO I JA | FRIDA KHALO | OLEJ NA PŁYCIE | 30 x 24 cm | 1949 | KOLEKCJA 

PRYWATNA, źródło:https://www.sothebys.com/en/buy/auction/2021/modern-evening-auction/diego-y-yo-2, 

[data dostępu: 22.11.2022, 06:18]  
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 Rycina 49. NIKI ONA/KATEDRA | NICKI DE SAINT PHALLE |INSALACJA DLA MODERNA 

MUSEET W SZTOKHOLMIE | 25 m dł. X 9,1 m szer. | 1966, źródło: 

https://womennart.com/2018/08/22/hon-by-niki-de-saint-phalle/, [data dostępu: 22.11.2022, 07:18] 

 
Rycina 50. PEGGY GUGGENHEIM, źródło: https://mubi.com/cast/peggy-guggenheim,  

[data dostępu: 22.11.2022, 09:09] 

9. Zakończenie 

Bez względu na to, po której stronie sztalugi się znajdujemy z pewnością łączy nas 

sztuka życia: nie prostsza i nie mniej bezkompromisowa niż ta, którą stricte nazywa się 

sztuką w ogólnie rozumianym pojęcia. Zmagania z rzeczywistością bywają nie mniej 

wymagające, niż zmagania z materią, a każdy dzień przynosi nowe doświadczenia, 

zmiany, idee, a czasem istne rewolucje. Współczesna kobieta musi umieć się odnaleźć 

w błyskawicznie zmieniającej się rzeczywistości, by idąc z duchem czasu nie zatracić 

swojej autentyczności. 

Kreatorka to nie tylko artystka w szerokim tego słowa znaczeniu, to również kobieta 

będąca teoretykiem sztuki, kuratorem, mecenasem, kolekcjonerem i rekinem biznesu 

inwestującym w obiekty artystyczne! To każda kobieta dokładająca cegiełkę do budo-

wania świata artystycznej kreacji na swój własny sposób. 
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Podziękowania 

Serdecznie dziękuję Pani Profesor Dorocie Foldze-Januszewskiej – niezwykłej 

kobiecie sztuki i kultury oraz wybitnej pedagog, która skutecznie zapala młode artystyczne 

serca, uświadamiając wagę teorii na gruncie praktyki. To prawdziwa przyjemność i duże 

szczęście móc uczyć się od tak doświadczonej, wszechstronnej, zaangażowanej osoby 

oddanej wyższym wartościom. 
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Ukochana, muza, modelka... kreatorka! 

Streszczenie 
Praca jest szeroko aspektowym przekrojem motywu kobiety w sztuce. Nie od dziś wiadomo, że pojawia 

się ona jako temat dzieła w różnych postaciach – od wizerunków świetnych do „Panien z Avinionu”, od 

starożytności po współczesność... Jest częstym tematem obrazów, rzeźb, instalacji, główną bohaterką dzieł 

literackich, filmowych, teatralnych i muzycznych. Pojawia się w dziełach sztuki jako inspirująca artystę 
kochanka, córka, która jest już tylko wspomnieniem, czy portretowana matka. Przybiera postać osoby, 

wspomnienia, ducha, snu, marzenia, a nawet symbolu, czy personifikacji. 

I w tak różnorodny sposób jest przedstawiona w mojej pracy – bywa inspiracją, muzą, modelką, ale przede 

wszystkim... kreatorką! Kobieta to również artystka, pionierka, twórczyni, bogini urodzaju artystycznego...  
Interdyscyplinarne podejście do tego tematu pozwala zgłębić moc kreatywności kobiet. Od typowej muzy 

jak Kiki de Montparnasse po kobietę samodzielnie i odważnie sięgającą po swoje marzenia, jak Jadwiga 

Dobrzyńska – absolwentka Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej, pierwsza kobieta w Polsce, 

która otrzymała prawa architektoniczne. Motyw kobiety w sztuce, to nie tylko sposób, w jaki jest postrzegana 
przez innych, to również pryzmat, przez jaki postrzega samą siebie, otaczający ją świat i waga tematów, 

jakie porusza. To cechy, które ujawniają się samoistnie przez prezentację jej dzieł. Ten głos pokazuje jak 

zmieniała się kobieta przez wieki, a przede wszystkim to od kiedy zaczęła się wypowiadać artystycznie... 

Słowa kluczowe: kobieta, artystka, kreatorka, sztuka 



 

152 

 

Michał R. Węsierski1 

Lady Macbeth à la soviétique,  

czyli o kulturze wyższej, rygoryzmie moralnym  

i ideach społeczeństwa bezklasowego w Kraju Rad 

1. Wprowadzenie 

W pierwszej połowie lat 30. XX wieku Dimitri Szostakowicz skomponował operę 

poświęconą kwestiom obyczajowym i kryminalnym, opartą na opowiadaniu pióra 

Nikołała Siemionowicza Leskowa zatytułowanym „Lady Makbet mceńskiego powiatu” 

i noszącą tytuł identyczny jak jej literacki pierwowzór („Леди Макбет Мценского 

уезда”)2. Zarówno rzeczone dzieło prozatorskie, jak i opera fabularnie doń nawiązująca, 

przedstawiają tragiczne losy potrójnej morderczyni Katarzyny Izmajłowej3. Czas po-

wstawania i premiera tej opery zbiegła się z początkami socrealizmu w jego sowieckiej 

wersji, ale pod kątem formy i treści nie odpowiadała temu narzuconemu przedsta-

wicielom sztuk pięknych stylowy artystycznemu. Wprawdzie akcja opery – tak jak 

rzeczonego opowiadania – rozgrywa się w Imperium Rosyjskim w połowie XIX 

stulecia, jednak problematyka utworu i jego wydźwięk moralno-obyczajowy nie odpo-

wiadały władzom sowieckim, co spowodowało m.in. wymuszenie na kompozytorze 

zmianę tytułu i fragmentów utworu, a nawet w pewnym momencie długi zakaz publicz-

nego wystawiania tego dzieła muzycznego, pomimo że początkowo i przez krótki czas 

po prapremierze zostało dobrze przyjęte przez publiczność i krytykę muzyczną. 

Postać głównej bohaterki i jej postępowanie nie były ze względów ideologicznych 

akceptowane w Związku Sowieckim. Obowiązujący w państwach totalitarnych – co 

bardzo charakterystyczne dla tych systemów politycznych – rygoryzm moralny wykluczał 

swobodę twórczą w ukazywaniu niektórych kwestii obyczajowych, w tym m.in. wątków 

erotycznych czy zabójstw lub samobójstw popełnianych w afekcie i np. z powodów 

miłosnych. Poza tym postać tytułowa tej opery, choć w swym rodowodzie dziewiętnasto-

wieczna, niebyła aprobowana w modelowym i doktrynalnie zakładanym bezklasowym 

społeczeństwie, pozbawionym – co do zasady – patologii tzw. państw burżuazyjnych. 

Ponadto tytuł obu dzieł (opowiadania i opery) otwarcie nawiązywał do jednego z naj-

bardziej znanych dramatów Szekspira i tym samym mimowolnie sugerował niepożą-

dane u Sowietów wątki polityczne (oto żona Macbetha, jednego z początkowo lojalnych 

dowódców wojskowych zostaje inspiratorką królobójstwa, u podstaw którego to czynu 

leży niepohamowana żądza władzy). 

 
1 michal_wesierski@sggw.edu.pl, Katedra Socjologii, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, 

www.sggw.edu.pl. 
2 W polskim przekładzie tytuł oryginału pióra rosyjskiego prozaika oddany został jako „Powiatowa Lady 

Macbeth”. Zob. Leskow M., Powiatowa Lady Macbeth, [w:] Leskow M., Utwory wybrane, przeł. Wyszo-
mirski J., Tuwim J., Drucka N., Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław-Warszawa-Kraków 1970, s. 3-62. 
3 W dalszych partiach rozważań w zależności od tego, czy mowa będzie o postaci operowej czy też literackiej, 

najczęściej używane będą w stosunku do głównej bohaterki imiona Katerina Izmajłowa (z nazwiskiem męża) 

lub Jekaterina Lwowna (z patromnikiem).  
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W niniejszym artykule splatają się różne wątki problemowe obejmujące odmienne 

obszary życia społecznego, a mianowicie etyczny, ideologiczny, ekonomiczno-społeczny 

i ustrojowy. Celem tej pracy nie jest jednak szczegółowe omówienie historycznego 

kontekstu powstania wzmiankowanej opery Szostakowicza i drobiazgowe ukazanie dzie-

jów recepcji tego dzieła ani tym bardziej detaliczne opisanie historii muzyki poważnej, 

w tym sztuki operowej, i losów kompozytorów czasów stalinowskich w Związku 

Sowieckim, lecz naświetlenie doktrynalnego podłoża reakcji władz sowieckich na to 

dzieło i na zawarte w nim treści, a w szczególności na postać jej głównej bohaterki, 

oraz ukazanie potencjalnych kierunków interpretacyjnych związanych z surowym 

odbiorem tego utworu. 

Zasadnicze pytanie brzmi: czy gdyby w operze Szostakowicza nie pojawiły się 

kontrowersyjne sceny obyczajowe z elementami nagości i o wydźwięku seksualnym 

i to dotyczącym kobiety, to wówczas reakcja centralnych władz sowieckich i zaanga-

żowanych w kontrolę sztuki czynników partyjnych, a ściślej określonych przedsta-

wicieli aparatu biurokratyczno-urzędowego, na wspomniane dzieło byłaby odmienna? 

Krótko mówiąc, czy dzieło to w innym przypadku, czyli bez owych scen spotkałoby 

się z takim samym potępieniem i trwającym trzy dekady zakazem inscenizacji 

w ZSRR jak to faktycznie miało miejsce? 

Niniejszy tekst koncentruje się przede wszystkim na wątku interpretacyjnym zwią-

zanym ze społeczno-politycznym odbiorem opery Szostakowicza, a nie jego aspekcie 

muzykologicznym czy socjo-demograficznym. Jest to zatem poniekąd studium inter-

pretacyjne, ale nieroszczące sobie prawa do wyczerpania wszelakich niuansów związanych 

z historyczną recepcją opery „Lady Macbeth mceńskiego powiatu” i oceną zachowań 

jej bohaterów.  

2. Geneza utworu i reakcje władz sowieckich 

Na początku lat trzydziestych XX wieku Szostakowicz, pomimo młodego wieku 

(ur. 1906 r.) był już kompozytorem rozpoznawalnym. Jego I symfonia f-moll op. 10 

z 1925 roku zdobyła uznanie; w 1927 roku zajął wysokie miejsce na Międzynarodowym 

Konkursie Chopinowskim w Warszawie. Talent Szostakowicza był dostrzegany już na 

początku jego kompozytorskiej kariery. Obecnie uważany jest za jednego z głównych 

symfoników w historii muzyki poważnej4. 

Na samym początku lat trzydziestych XX wieku ukazało się wznowienie opowia-

dania Leskowa i przykuło uwagę kompozytora. (Pierwowzór literacki został napisany 

w 1864 roku i ukazał się drukiem rok później). Szostakowicz chciał stworzyć nowo-

cześniejszą wersję losów Katariny (Jekateriny Lwownej) i jej samej jako postaci. 

Kompozytor próbował nawiązywać do nowych trendów w operze światowej. Uważał, 

że jego propozycja wystawienia dzieła opowiadającego o losach kobiety tłamszonej 

przez zastany system społeczny, a zarazem pragnącej emancypacji i samorealizacji 

będzie nowinką artystyczną w muzyce rosyjskiej. Wedle planów Szostakowicza, opera 
 

4 Jego dzieła muzyczne charakteryzuje duża skala dynamiczna, witalność i silna ekspresywność. W działal-

ności kompozytorskiej Szostakowicza widoczne są nawiązania do rodzimej muzyki rosyjskiej (głównie do Piotra 

Czajkowskiego i Modesta Musorgskiego), ale również do Ludwika van Beethovena i Gustawa Mahlera. Jego 
dorobek jest pokaźny, jednak całościowa ocena twórczości Szostakowicza z perspektywy neoawangardy 

muzycznej pozostaje dość krytyczna, zwłaszcza mając na uwadze jego sile przywiązanie dookreślonych form 

muzycznych. Por. szerzej np. Schaeffer B., Kompozytorzy XX wieku, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1990, 

t. I „Od Mahlera do Szostakowicza”, s. 306-309. 
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ta miała być pierwszą częścią tetralogii poświęconej sytuacji kobiet w Rosji w różnych 

epokach historycznych5. 

Szostakowicz pracował nad tą operą ponad dwa lata; została ona ukończona 

w grudniu 1932 roku. Jest to dzieło – i ze względu na strukturę warstwy orkiestrowej 

i zastosowane środki instrumentacyjne oraz z uwagi na charakterystyczną cztero-

częściową strukturę – symfoniczne par excellence. Libretto było autorstwa samego 

Szostakowicza i młodego leningradzkiego dramatopisarza Aleksandra Germanowicza 

Preisa. Prawykonanie sceniczne dzieła odbyło się w Małym Leningradzkim Teatrze 

Operowym 22 stycznia 1934 roku. Opera ta szybko zdobyła popularność nie tylko 

w Związku Sowieckim. W kilkanaście miesięcy od pierwszego wykonania dzieło to 

zyskało niemały światowy rozgłos. W niecałe dwa lata po premierze wystawiono je m.in. 

w Cleveland, w Metropolitan Opera w Nowym Yorku, w Pradze, Londynie, Zürichu 

czy Düsseldorfie. 

26 stycznia 1936 roku Stalin, Żdanow, Mołotow i Nikojan pojawili się na moskiew-

skim wystawieniu opery Szostakowicza, wyszli jednak przed ostatnim aktem. Tak oto 

twórców zbrodniczego sowieckiego systemu kontroli, inwigilacji i masowych represji 

oburzyły sceny o podtekście erotycznym lub wskazujące na taki właśnie aspekt kondycji 

ludzkiej i ludzkich potrzeb. Gdyby posłużyć się w stosunku do nich propagandową 

retoryką sowiecką, to można by powiedzieć, że okazali się pruderyjni niczym „burżu-

azyjni” anglosascy purytanie minionego stulecia. Oburzenie w teatrze operowym na-

gością i „obscenicznymi” gestami wyrażone przez genseka i jego najbliższych współ-

pracowników (nawet jeśli zrobili to wobec wodza tylko deklaratywnie) miało swe 

dalsze konsekwencje. 28 stycznia 1936 roku ukazał się w „Prawdzie”, jako anonimowy 

artykuł redakcyjny, głośny krytyczny tekst w stosunku do tej opery. Tytuł tego tekstu 

należałoby przetłumaczyć jako „Bałagan zamiast muzyki”, choć przekłada się go 

zazwyczaj jako „Chaos zamiast muzyki”6. Najprawdopodobniej – jak przypuszczał 

Szostakowicz, powołując się na zawarte w tym tekście zwroty językowe i zabiegi 

stylistyczne – był on autorstwa lub współautorstwa samego Stalina. Ów artykuł 

powszechnie odbierano jako tekst wyrażający opinię partii. Kompozytor wspominał po 

latach, że był to chyba najbardziej pamiętny dzień w jego życiu7. Przypuszczalnym 

autorem artykułu w „Prawdzie” był jak się dziś sądzi Dawid Zasławski, nie da się 

jednak wykluczyć bezpośredniej ingerencji redakcyjnej w ów tekst przez Stalina.  

Kiedy Szostakowicz pisał libretto do tej opery, w obiegu kulturowym istniało już 

kilka dzieł operowych, których prapremiery bądź poszczególne inscenizacje wywołały 

co najmniej spore kontrowersje, a niekiedy poważne oburzenie (tak było m.in. w 1853 

roku z „Traviatą” Giuseppe Verdiego, w 1875 roku ze słynną operą „Carmen” Georgesa 

Bizeta czy w 1904 roku z „Madame Butterfly” Giacomo Pucciniego). Po ukazaniu się 

wspomnianej publikacji w „Prawdzie” opera Szostakowicza stała się w Związku 

 
5 Meyer K., Dymitr Szostakowicz, PWM, Kraków 1973, s. 50. Por. też np. Emerson C., Back to the Future: 
Shostakovich’s Revision of Leskov ‘Lady Macbeth of Mtsensk District’, „Cambridge Opera Journal” 1989, 

vol., issue 1, s. 59-78. 
6 Polskojęzyczna wersja tego tekstu zamieszczona została w pracy biograficznej K. Mayera poświęconej 

Szostakowiczowi i jego twórczości. Zob. Meyer K., Dymitr Szostakowicz i jego czasy, WN PWN, Warszawa 
1999.  
7 Zob. Wołkow S., Świadectwo: wspomnienia Dymitra Szostakowicza tak jak zostały opowiedziane Solo-

monowi Wołkowowi i w opracowaniu tegoż, przeł. Maluch B., Niezależna Oficyna Wydawnicza, Warszawa 

1987, s. 109. 
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Sowieckim dziełem nieprawomyślnym i politycznie niepoprawnym na trzy dziesię-

ciolecia, a jej dalszy żywot artystyczny i inscenizacyjny był możliwy wyłącznie za 

cenę pojęcia odpowiednich zabiegów autocenzorskich8. 

Szostakowicz chciał napisać nowoczesną operę i wystawić ją w dalece nienowo-

czesnym kraju. Błędnie zdiagnozował zastaną sytuację społeczno-polityczną początku 

lat trzydziestych XX wieku. Likwidacja w 1932 roku istniejącego od 1923 roku 

Rosyjskiego Stowarzyszenia Muzyków Proletariackich powinna była – jak skądinąd 

naiwnie zakładało wielu muzyków sowieckich – stworzyć warunki do większej swobody 

artystycznej. Tak się jednak nie stało. Wręcz przeciwnie, niedługo po tym wolność 

twórcza miała być brutalnie zawężona, a wysiłek twórczy w określony sposób skana-

lizowany i skierowany na realizację wytycznych ideologicznych wskazanych przez 

partyjnych urzędników. 

W kreowaniu swojej wersji Kataryny Izmajłowej kompozytor – wyrażając się 

potocznie – nieopatrznie „przedobrzył”. Szostakowicz – jak deklarował – chciał 

stworzyć obraz kobiety na miarę czasów, dążącej do niezależności i podążającej za 

potrzebami swych uczuć, ale zderzył się realiami systemowymi i kulturowymi swego 

kraju. Przeliczył się w ocenie reakcji władz centralnych partii komunistycznej. Bolsze-

wicka elita władzy była w tym „postępowym” społeczeństwie bardzo staroświecka. 

Starzy bolszewicy będący u władzy okazali się obyczajowymi konserwatystami, a uwa-

runkowania doktrynalne niebawem wymogły na kompozytorze wprowadzenie określo-

nych korekt do tego utworu. W wersji poddanej autocenzurze wątki miłosne zostały 

„poprzycinane”, fragmenty libretta eksponujące wcześniej otwarcie wyrażane przez 

główną bohaterkę pragnienia i kobiece żądze zostały usunięte, a te ukazujące namiętności 

znacząco złagodzone. W aspekcie czysto muzycznym zmianie uległy przede wszystkim 

niektóre interludia9. Pierwotna wersja „Lady Macbeth mceńskiego powiatu” ma nume-

rację op. 29, druga wersja jako „Katarzyna Izmajłowa” już op. 114. Pierwsze wykonanie 

nowej wersji odbyło się – bez oficjalnej zgody kompozytora – w Düsseldorfie w 1959 

roku. 

3. Utwór i jego zasadnicze wątki fabularne 

Akcja opery Szostakowicza, tak jak literackiego pierwowzoru, rozgrywa się w po-

łowie lat sześćdziesiątych XIX wieku zachodniej Rosji. Katerina (Jekaterina w polskim 

przekładzie opowiadania) Lwowna Izmailowa jest żoną wpływowego i bogatego kupca 

Zinowieja Borysewicza Izmajłowa syna Borisa Timofejewicza Izmailowa. W opowia-

daniu Leskowa Katerina Lwowna ma 24 lata, jest niewysoka, ma czarne włosy 

i pochodzi z bardzo niezamożnej rodziny10. Zinowiej (Zenobiusz) Borisowicz ma 

ponad 50 lat. Katerina jest jego drugą żoną. Boris Timofieicz Izmaiłow jest osobą już 

w mocno podeszłym wieku. Izmaiłowowie są kupcami i dzierżawcami młyna. W insce-

nizacjach operowych wiek bohaterów sugeruje wygląd i charakteryzacja śpiewaków 

odtwarzających poszczególne role sceniczne. 

 
8 Za niepoprawną politycznie uznano też krótką IX symfonię Es-dur z 1946 roku jako utwór zbyt frywolny 
wobec dramatu Wielkiej Wojny Ojczyźnianej, zwłaszcza na tle dwóch poprzednich symfonii, a mianowicie 

VII C-dur zwanej „Leningradzką” z 1941 roku i VIII c-moll z 1943 roku nazywanej niekiedy „stalingradzką”. 
9 Zob. Meyer K., Dymitr Szostakowicz i jego czasy, dz. cyt., rozdz. 9, 11, 24. 
10 Leskow M., Powiatowa Lady Macbeth, s. 3. 



 

Michał R. Węsierski 
 

156 

 

Opowiadanie Leskowa i opera Szostakowicza pod względem fabuły nieco się od 

siebie różnią. W operze mamy dwie otwarte zdrady małżeńskie (Kateriny z parobkiem 

Siergiejem i Siergieja, późniejszego męża Kateriny, z więźniarką Soneńką) oraz trzy 

morderstwa dokonane kolejno na: Borysie, Zinowieju i Soneńce. W opowiadaniu 

sytuacja jest nieco bardziej skomplikowana, gdyż ma miejsce jeszcze jeden mord, tym 

razem na spadkobiercy Izmajłowów – młodocianym Fiodorze (Teodorku) Ignatyczu 

Laminie dokonany przez Katerinę, natomiast zasugerowane lub wprost opisywane zdrady 

Siergieja są liczniejsze niż ukazane to zostało w utworze muzycznym Szostakowicza. 

U Leskowa zasugerowanych jest kilka nocnych spotkań Jekateriny i Sergieja. W opo-

wiadaniu Leskowa Siergiej nie ukrywa zainteresowania innymi więźniarkami przeby-

wającymi wraz z nim i Jekateriną na zesłaniu i zabiega o wdzięki wielu z nich11. 

Z puntu widzenia odbioru opery kluczowe okazały się dwie sceny I aktu, a mia-

nowicie scena 2 – napastowania seksualnego dokonanego na kucharce Aksini przez 

parobków, w tym przez Siergieja, oraz scena 3 – „łóżkowa” z nagością głównej boha-

terki. W scenie 2 służba folwarczna dokucza Aksini, wkładając ją do beczki. Scena ta 

jest jednak w rozmaitych inscenizacjach różnie interpretowana i odgrywana: czasami 

jako scena publicznego molestowania lub niekiedy nawet jako scena zbiorowego 

gwałtu. W scenie 3 – fizycznego zbliżenia Kateriny i Siergieja różnie prezentowany 

jest stopień roznegliżowania tych bohaterów, zwłaszcza głównej postaci kobiecej. 

Inscenizacje opery Szostakowicza doczekały się rozmaitych scenograficznych pre-

zentacji tych najbardziej kontrowersyjnych scen. To przede wszystkim dzięki tym 

dwóm scenom, a właściwie przez nie i odpowiednio dobrany podkład muzyczny, 

omawiany utwór Szostakowicza nierzadko nazywany był „porno-operą”. Jeśli chodzi 

o rzeczywisty odbiór tych fragmentów opery, to ważny jest sposób odegrania, odśpie-

wania i inscenizacji tych scen. Podczas poszczególnych inscenizacji sceny te oddawane 

są z różną skalą realizmu i naturalizmu: raz bardziej dosłownie, a innym razem bardziej 

symbolicznie. Co więcej, w niektórych scenach muzyka osiąga wysokie poziomy 

natężenia dźwięku. Dla oddania dramaturgii wydarzeń orkiestra gra wtedy fragmentami 

forte lub forte fortissimo. Tak jest np. w scenie zamordowania Zinowieja przez 

Katerinę i Siergieja oraz w scenie miłosnej Kateriny i Siergieja i scenie napastowania 

Aksini. Szczególnie mocno wyróżniają się w orkiestracji instrumenty dęte blaszane 

i perkusyjne; nadają one specyficznej ekspresji poszczególnym kwestiom zawartym 

w libretcie. 

Wątek kryminalny opery dałoby się streścić w ten sposób, że jest to historia o tym, 

jak pewna kobieta zabija, poprzez otrucie trutką na szczury, swojego teścia, potem 

morduje świecznikiem swojego męża, czyniąc to wraz z kochankiem i wreszcie topi 

kochankę swego byłego kochanka (spychając ją z mostu), który to kochanek nieco 

wcześniej został jej (co się wkrótce okazało wiarołomnym) drugim mężem. W opo-

wiadaniu dochodzi jeszcze zabójstwo Fiodora (Teodora) przez Katerinę. Chłopiec ten 

stanowi zagrożenie dla Siergieja i jest zawadą w przejęciu majątku. Wątek Fiodora 

i tym samym czwartego morderstwa został przez Szostakowicza celowo pominięty. 

 
11 Opis fabuły operowej wersji „Powiatowej Lady Macbeth” znaleźć można w licznych przewodnikach tema-
tycznych. Zob. np. Marczyński J., Przewodnik operowy, Świat Książki, Warszawa 2011, s. 473-475; Kański J., 

Przewodnik operowy, PWM, Kraków 2021, s. 686-689; Kamiński P., Tysiąc i jedna opera, PWM, Kraków 

2015, 1561-1565. Kompletne libretto wersji pierwotnej dostępne jest na specjalistycznych stronach interneto-

wych. Zob. np. http://www.impresario.ch/libretto/libschlad_e.htm. 
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Kompozytor nie chciał z Kateriny – sympatyzując z jej postacią – robić kompletnego 

czarnego charakteru. 

Patriarchalny model relacji społecznych jest oddany w postawie teścia Borisa 

Izmaiłova. Boris obwinia synową o to, że jest bezdzietna i ma on pretensje, że nie dała 

jego synowi spadkobiercy. Przyłapuje synową na nocnej schadzce z Siergiejem, potem 

każe „obić” i uwięzić tego parobka, co staje się dla niej bezpośrednim motywem uśmier-

cenia teścia. (W operze pojawiają się np. drobne wstawki pozostające w światopoglądowej 

zgodzie z linią partii, jak np. obecność na policji socjalisty-ateisty). W końcowych frag-

mentach opery więźniarka Sonieńka (będąc obdarowana pończochami wyłudzonymi 

podstępem przez Siergieja od Kateriny i mającymi stanowić gwarancję zaangażowania 

tego byłego parobka w nowy związek) wywołuje określoną kontrreakcję głównej 

bohaterki. Z „kupcowej” i jej naiwności szydzą też inne kobiety pozostające na zsyłce. 

Ostatecznie, idąc po moście i zbliżając się do barierek, Katerina impulsywnie wpycha 

do wody Sonieńkę i wraz z nią tonie w rzece (akt IV, scena 9). 

Wprawdzie opowiadanie N. Leskowa i opera D. Szostakowicza tytułem nawiązują 

do wątków szekspirowskich, to jednak pod względem fabuły z angielskim pierwo-

wzorem nie mają aż tak dużo wspólnego. (chociaż lepiej jest w tym przypadku ze 

wzmiankowanym dziełem prozatorskim niż wspomnianym utworem śpiewno-muzycz-

nym). Można powiedzieć, że owo opowiadanie i rzeczona opera nawiązują ogólnie do 

licznych kwestii przewodnich poruszanych w wielu dramatach poety ze Stratfordu 

a dotyczących kondycji ludzkiej, dylematów wyboru i fatalnych skutków postępowań 

wiedzionych afektem. Aspekt polityczny daje się wychwycić, ale w warstwie interpre-

tacyjnej, tj. zależy od prób szerszego odczytania tych dzieł. 
Strukturalne podobieństwa do dzieła angielskiego dramatopisarza w kontekście 

postaci Lady Macbeth i Katariny Izmajłowej są zdecydowanie większe u Leskowa 

niźli Szostakowicza. Notabene, samej postaci żony Macbetha wiele miejsca Szekspir 

w swym dziele nie poświęca, ale ona i jej postawa są kluczowe dla związania głównych 

wątków fabularnych tego dramatu i zobrazowania konsekwencji czynu moralnie nagan-

nego, jakim jest podżeganie do popełnienia zbrodni królobójstwa i fałszowanie dowodów 

tego czynu przez obarczenie winą strażników monarchy. Lady Macbeth jest inspiratorką 

skrytobójczego morderstwa króla Duncana i przejęcia w ten sposób władzy politycznej 

przez jej męża, a zarazem samobójczynią owładnięta manią o podłożu neurotycznym. 

Samobójstwo to popełnione jest jednakowoż nie tyle z poczucia winy, ale spowo-

dowane było psychozą i przytłaczającymi rezultatami zachowań kompulsywnych. Co 

ciekawe, omamy i widzenia Kateriny (resp. Jekateriny) nie prowadzą jej jednak do 

podejmowania prób samobójczych. U Szekspira za przyczyną zachowania Lady 

Macbeth prowadzącego do zainicjowania mordu tkwi chęć uczynienia króla z jej męża, 

a w przypadku Leskowa i Szostakowicza sytuacja jest nieco bardziej złożona. W opo-

wiadaniu nacisk położony jest na pragnienie wolności, chęć samorealizacji oraz 

upokorzenie i odegranie się, natomiast w operze dodatkowo akcentowane jest poszuki-

wanie odwzajemnionej miłości; w jednym i drugim przypadku mowa jest o chęci 

zrobienia kupca z parobka Siergieja12. 

 
12 W opowiadaniu Jekaterina tuż po zabiciu męża zwraca się do Siergieja: Jesteś teraz kupcem. (Dla niej 

zabójstwo Zinowieja jest punktem przełomowym zmiany statusu społecznego jej kochanka). W operze w tym 

samym momencie (w scenie 5) mówi do niego: zrobię z ciebie kupca. 
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U Leskowa Jekaterina Lwowna jest kobietą bezwzględną i okrutną. Można powie-
dzieć, że tak narysowana postać odpowiada po trosze stereotypowi chciwej baby ze 
starej rosyjskiej bajki o rybaku i złotej rybce. Jak pamiętamy żona rybaka chciała dostać 
zbyt wiele od złotej rybki przypadkowo przez rybaka złowionej i koniec końców nic 
się jej i rybakowi nie ostało. W opowiadaniu Leskowa poza zabójstwem trzech 
dorosłych osób jest Jekaterina dodatkowo dzieciobójczynią. Z zimną krwią morduje 
małego Fiodora (Teodora), który okazał się potencjalnym spadkobiercą po Borisie 
i Zinowieju. Uśmierca dziecko, dusząc je własnoręcznie, w chwili, gdy te leżąc chore 
oczekuje pomocy od swej ciotki. Dziecko jest przeszkodą podwójną: zagraża całkowi-
temu przejęciu majątku i nie jest tolerowane przez Siergieja. U Leskowa Jekaterina jest 
małostkową okrutnicą, a u Szostakowicza uciskaną desperatką. 

Dla namiętności Katerina gotowa jest zabić, ale u Leskowa i Szostakowicza 
z innych nieco powodów. W opowiadaniu „Powiatowa Lady Macbeth” Jekaterina fak-
tycznie przypomina żonę Makbeta o tyle, że odpowiada pewnemu modelowemu ujęciu 
zachowania kobiety pragnącej zmiany swej pozycji społecznej i zwiększenia wpływów 
(resp. władzy) swoich i swego partnera drogą zaplanowanych morderstw. Wedle 
Szostakowicza, przestępstwa Kateriny są protestem przeciw ciemnej atmosferze środo-
wiska kupieckiego XIX stulecia13. Marginesowo mówiąc, nie wiadomo do końca na ile 
takie tłumaczenia kompozytor wymyślił już post factum jako autointerpretację swego 
utworu wychodzącą naprzeciw oficjalnej krytyce. Postawa szekspirowskiej Lady 
Macbeth z jednej strony wywołuje potępienie, a z drugiej poniekąd – współczucie. 
Wzbudza ambiwalentne emocje i na pewno pobudza do szerszej refleksji nad podobnym 
postępowaniem. Nie inaczej jest ze współczesną oceną zachowań Kateriny Izmajłowej.  

Jeśli przyjrzymy się sylwetce Kateriny Izmajłowej i sposobom ukazywania tej 
postaci w sztuce, to zauważymy, że z historycznej perspektywy patrząc, mamy trzy lub 
nawet cztery Katarzyny albo też trzy lub cztery bazowe warianty jej postępowań: 
prozatorski, operowy w wersji oryginalnej i w wersji poddanej autocenzurze oraz 
filmowy (zwłaszcza gdy mowa o filmie sowieckim z lat sześćdziesiątych XX wieku, 
ale także i innych ekranizacjach, jak np. w filmie „Powiatowa Lady Makbet” w reż. 
Andrzeja Wajdy z 1962 roku)14. 

Należy tu zaznaczyć, że dzieło sztuki, jakim jest np. opera, musical czy film, 
konkretyzuje się nie tylko w trakcie ich percepcji dokonywanej przez poszczególnych 
odbiorców, ale w szczególny sposób podlega konkretyzacji w akcie wykonawczym. 
W przypadku opery partytura przełożona na obraz dźwiękowy i libretto upostaciowione 
w danym śpiewie, a także ekspresyjność wykonawcza solistów, chóru czy orkiestry 
oraz zrealizowane założenia scenograficzne dają nam za każdym razem nieco inne 
dzieło15. Dodatkowo kontekst kulturowy i systemowy identyfikowany z określonym 
kształtem stosunków społeczno-ekonomicznych i społeczno-politycznych rzutuje na 
społeczny i indywidualny odbiór dzieł sztuki.  

 
13 Zob. Meyer K., Dymitr Szostakowicz, dz. cyt., s. 51. 
14 Film fabularny „Katerina Izmajłowa” z 1966 roku w reżyserii Michaiła Szapiro jest poprawnym polityczne, 

wedle sowieckiego wzorca kinematograficznego, filmem społecznym z wątkiem kryminalnym. Tytułowa 

bohaterka jest w tym dziele przedstawicielką klasy posiadającej środki produkcji, wprawdzie nieszczęśliwą 

i samotną, ale też znudzoną kobietą. W filmie sowieckim naturalistycznie oddane zostały realia zsyłki. 
15 Ze względu na swą złożoność strukturalną (składniki muzyczno-instrumentalne, wokalne, grę aktorską, 

scenografię itd.) odbiór i interpretacja dzieła operowego może się znacząco różnić w zależności od konkret-

nych odbiorców i w tym względzie może wykazywać większy stopień skomplikowania niż film czy proza. 

Por. np. Krzywoszyński P., Woleński J., Fenomen opery, Universitas, Kraków 2022, rozdz. 3. 
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4. Między absolutyzmem a relatywizmem moralnym 

Każda epoka historyczna w dziejach w odniesieniu do różnych dziedzin sztuki 

i poszczególnych gatunków tychże dziedzin ma jakieś skandale artystyczne, estetyczne, 

polityczne czy obyczajowe – i co trzeba podkreślić – na miarę swych czasów i w wy-

miarze tym czasom odpowiadającym. Każda epoka w historii sztuki ma też swoje 

kontrowersyjne bohaterki. W dziejach literatury (w tym poezji, prozy i dramatu), teatru 

i pantomimy, malarstwa (włącznie z freskami i mozaikami), rzeźby, muzyki (włącznie 

z operą, operetką, musicalami, wodewilami czy baletem) bądź filmu pojawiają się 

postacie wykazujące postawy moralne naganne, jak i ze wszech miar godne pochwały, 

a ich występkom lub zbrodniom mogą towarzyszyć czyny groteskowe, jak i wzniosłe. 

Postępowaniom takim towarzyszy często całe spektrum emocji: od nieokiełzanej bądź 

niespełnionej miłość, przez rozpacz, żal, przygnębienie i gorycz, po szaleńcze pragnienie 

zemsty i nieokiełznaną chęć zdobycia rozgłosu lub chwały. Szalony afekt może współ-

występować z racjonalnym wyrachowaniem, a czyny podłe z dobrotliwymi i to w od-

niesieniu do tej samej postaci. 

I tak oto mamy pamiętne bohaterki mitów i legend oraz bajek i baśni różnych 

kręgów kulturowych i kultur narodowych, mamy też bohaterki rozmaitych tekstów 

religijnych, mamy także postacie fikcyjne stworzone na bazie prawdziwych historii lub 

bohaterki całkowicie wymyślone, ale za to nierzadko odpowiadające tzw. prawdzie 

artystycznej. Pośród takich postaci daje się wskazać chociażby kobiety fatalne, upadłe, 

tragiczne, wolontariuszki, mścicielki, zbrodniarki, w tym morderczynie, wojowniczki, 

kurtyzany, prostytutki, chłopki, robotnice, mieszczanki, arystokratki (w tym hrabiny 

i baronowe), księżniczki, królowe czy cesarzowe, wreszcie studentki, uczone, pie-

lęgniarki i lekarki itp. Jak to już zostało zasygnalizowane kobiety takie i ich postawy 

oraz przyświecające im motywacje upostaciowienie były w różnych dziedzinach sztuki. 

Warto odnotować kilka egzemplifikacji, zachowując podział na poszczególne dziedziny 

sztuki i przyjrzeć się tej kwestii w kontekście interpretacji i oceny postawy Katariny 

Izmajłowej, wskazując pewne podobieństwa i różnice jej sytuacji i zachowań oraz 

okoliczności postaw innych znanych bohaterek literackich, operowych czy kinowych. 

W obiegu kulturowym nieźle rozpoznawalne są w zasygnalizowanym kontekście 

problemowym niektóre wątki mitologiczne i motywy biblijne. Dotyczy to zwłaszcza 

mitologii greckiej i rzymskiej oraz Starego Testamentu. Dobrą ilustracją jest tutaj 

przypadek Klitajmestry i Elektry: odpowiednio – mężobójczyni i matkobójczyni. Ich 

losy ukazują krwawe rodzinne porachunki wśród kobiet. Klitajmestra morduje swego 

męża Agamemnona, a ich córka Elektra – mścicielka ojca, wraz z bratem Orestesem, 

dokonuje matkobójstwa16. Do najbardziej znanych we wspomnianym kontekście 

należy też motyw Judyty i Holofernesa oraz Dalili i Samsona, czyli odpowiednio 

 
16 Należy zaznaczyć, że mity greckie w oryginalnej, tj. pierwotnej, starożytnej wersji, były pełne okrucień-
stwa, przemocy seksualnej i lubieżności. Wprowadzenie ich wersji literackich w czasach współczesnych do 

kanonu lektur szkolnych wymusiło złagodzenie prezentacji losów poszczególnych bogów i bogiń, półbogów 

czy herosów. Można zatem powiedzieć, że ceną za upowszechnienie tradycji antycznej w epoce powszechnej 

alfabetyzacji było ocenzurowane losów wielu bohaterów mitologicznych. Na wczesnych etapach procesu 
edukacyjnego materiał przeznaczony dla młodocianych odbiorców – w tym przypadku – podlega de facto 

cenzurze obyczajowej. Por. np. Stabryła S., Mitologia dla dorosłych, WN PWN, Warszawa 1995; 

Parandowski J., Mitologia, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 1988; Kubiak Z., Mitologia Greków i Rzymian, 

Świat Książki, Warszawa 1997; Graves R., Mity greckie, PIW, Warszawa 1974. 
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pomsty i zdrady. Historie te często przedstawiane były przez artystów wielu epok i to 

zarówno w malarstwie, muzyce, jak i w filmie. 

Pośród postaci operowych godzi się przywołać perypetie Violetty Valéry i Alfredo 

Germonta z „Traviaty” Guseppe Verdiego z 1885 roku wprost nawiązujące do pro-

blematyki poruszonej przez Aleksandra Dumasa syna w „Damie kameliowej”, ukazują 

wprawdzie odwzajemnioną miłość, lecz spotykającą się z ostracyzmem społecznym 

z racji profesji głównej bohaterki – Violetty luksusowej damy do towarzystwa. (Marquerite 

Gautier u Dumasa jest Violettą u Verdiego). Nawiasem mówiąc, fabularne losy licz-

nych kurtyzan i prostytutek operowych nie były łatwe. Ilustruje to dobrze przypadek 

Manon Lescaut z opery „Manon” Jules Masseneta (prapremiera odbyła się w 1884 roku) 

czy Lulu z opery pod tym samym tytułem, co miano głównej bohaterki, skompono-

wanej przez Albana Berga w 1937 roku. Ciekawym przypadkiem są też dzieje Carmen 

i Don José z opery „Carmen” Bizeta. Bohaterka tego dzieła muzycznego, opartego na 

opowiadaniu pod tym samym tytułem, jest piewczynią wolnej miłości (vide aria 

„Habanera”) i zgubą dla mężczyzn, którzy się z nią zwiążą. Carmen to w gruncie rzeczy 

lokalna femme fatale, a takiej pozycji środowiskowej nie da się przypisać bohaterce 

opery Szostakowicza. 

Porównania zachowania Kateriny Izmajłowej do księżniczki Turandot ze znanej 

opery Giacomo Pucciniego, na co niektórzy wskazują, są o tyle chybione, że obie 

postacie różni znacząco status społeczny i istotnie kontekst kulturowy17. W czasie, gdy 

Puccini tworzył tę operę (a była to połowa lat dwudziestych XX wieku) panowała 

wówczas w Europie moda na Orient. Świat przedstawiony w „Turandot” to wyimagi-

nowany i uproszczony obraz Dalekiego Wschodu widziany oczyma człowieka Zachodu. 

Dodać wypada, że włoska opera była oparta pośrednio na perskiej baśni z XII wieku, 

a bezpośrednio na osiemnastowiecznej sztuce „Turandot” hrabiego Carlo Gozzi. Opo-

wiadanie Leskowa i dzieło Szostakowicza są mocno zagnieżdżone w realiach rosyj-

skiego życia doby carskiej w epoce Aleksandra II Romanowa. Katerina Izmajłowa jest 

postacią z krwi i kości, natomiast Turandot to po prostu krwawa księżniczka z fanta-

zyjnego kraju, której historia koniec końców kończy się happy endem. Szostakowi-

czowskiej Izmajłowej już bliżej do Katji Kabanovej z opery pod tym samym tytułem 

co imię głównej bohaterki skomponowanej przez Leoša Janáčeka i mającej prapremierę 

w 1921 roku. W realiach rosyjskich osadzone są za to losy zagubionej Anny Kareniny. 

Ta postać literacka z powieści Lwa Tołostoja obrazuje miłość szaleńczą i tęsknotę za 

odwzajemnionym uczuciem, czyli za taką właśnie emocją, na którą położony został 

nacisk w I akcie opery Szostakowicza18. 

 
17 Porównanie postaci Kateriny Izmajłowej m.in. do Turandot, a także do Katji Kabanovej i Lulu pojawiło się 

w recenzji spektaklu wystawionego w Teatrze Wielkim w Poznaniu pióra Anny S. Dębowskiej. Zob. 

Dębowska A.S., Opera, w której kobieta morduje, „Gazeta Wyborcza” 16 XI 2011 r.  
18 Dziewiętnastowieczna literatura rosyjska uchodzi za uniwersalną pod kątem podejmowanej problematyki 

społeczno-obyczajowej i ukazywania portretu psychologicznego bohaterów powieści i opowiadań, zwłaszcza 

przychodzą tu na myśl dzieła Aleksandra Puszkina, Michaiła Lermontowa, Nikołaja Gogola, Fiodora Dosto-

jewskiego, Iwana Turgieniewa czy Lwa Tołstoja. Warto zwrócić uwagę na to, że w polskiej literaturze pięknej 
tego czasu, czyli epoce romantyzmu i pozytywizmu, preferowany był ideał kobiety czystej, bojowniczki 

z zaplecza, kustoszki ogniska domowego czy matki-rodzicielki będącej podporą lub wręcz fundamentem 

rodziny. Swego rodzaju wyjątkiem literackim jest tutaj postać Telimeny z mickiewiczowskiego „Pana 

Tadeusza” – kobiety niezależnej, rezolutnej i świadomej swych potrzeb seksualnych. 
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Pośród pamiętnych postaci wykreowanych przez poetę ze Stratfordu wspomnieć 

wypada o bezlitosnej i konsekwentnej w swym działaniu, żądnej zemsty królowej Gotów 

Tamorze z „Tytusa Andronikusa” – uchodzącego za najbardziej krwawy dramat szekspi-

rowski. Egzemplifikacją cynizmu i wyrachowania, a także ludycznego podejścia do 

życia jest postawa intrygantki markizy de Merteuil z powieści „Niebezpieczne 

związki” z 1782 roku pióra Pierre’a Choderlosa de Laclos. Bezwzględne postępowanie 

tej kobiety przyczynia się pośrednio do śmierci jej byłego kochanka wicehrabiego de 

Valmont oraz prostolinijnej pani de Tourvel. Notabene, w powieści tej zarysowanych 

jest wiele typów reakcji kobiet na związki uczuciowe i pojawiające się bariery 

w możliwości ich sfinalizowania. 

Bez odpowiednich przykładów nie pozostawia nas także współczesna kinemato-

grafia. Warto tutaj wspomnieć o „Piękności dnia” (1967) w reżyserii Luisa Buñuela 

z Catherine Deneuve w roli Séverine Serizy (wiarołomnej małżonki o silnych prefe-

rencjach masochistycznych, która zostając luksusową prostytutką, przyczynia się do 

załamania nerwowego – nieświadomego tego faktu – męża), „Skazie” (1992) w reży-

serii Louisa Malle’a z Juliette Binoche i Jeremy Ironsem w rolach głównych (wiaro-

łomna Anna Barton grana przez Binoche przyłapana in flagranti przez swego chłopaka 

mimowolnie staje współodpowiedzialna za jego śmiertelny wypadek, gdy on w szoku 

odkrywa jej romans z jego własnym ojcem) czy wreszcie o „Nagim instynkcie” (1992) 

w reżyserii Paula Verhoevena z Sharon Stone w głównej roli kobiecej jako makia-

welicznej pisarki i domniemanej seryjnej zabójczyni – Catherine Tramell. 

Specyficzne wątek miłosny potraktowany został również w filmie „Cyrulik sybe-

ryjski” w reżyserii Nikity Michałkowa z główną kobiecą rolą Julii Ormond w roli 

Amerykanki Jane Callahan. Oto wyemancypowana i z założenia „zdeprawowana” 

kobieta z Zachodu nieopatrznie uwodzi mężnego i ufnego Rosjanina Andrieja Tołstoja, 

mimowolnie działając na jego zgubę i przyczyniając się ostatecznie do jego katorżniczej 

zsyłki na Syberię. Film ten jest o tyle ciekawy, że w dość przekonujący sposób ukazuje 

swoiście rosyjskie potraktowanie kobiety pochodzącej z kraju cywilizacyjnie obcego 

kulturze rosyjskiej. 

Na uwagę zasługują też rywalizujące ze sobą w więzieniu morderczynie z musicalu 

„Chicago”, w tym zwłaszcza Roxy Hart i Velma Kelly. W tym musicalu, który miał 

skądinąd kilka udanych ekranizacji filmowych, pojawia się cała plejada ciekawych 

postaci kobiecych spośród skazanych i służby więziennej. 

Kiedy przedmiotem dzieł artystycznych są tylko związki uczuciowe między boha-

terami, to zwykle nie mamy do czynienia ze szczególnie kontrowersyjnymi sytuacjami. 

Nawet zabójcy i zabójczynie nie muszą wywoływać u odbiorców sztuki szczególnej 

odrazy czy oburzenia (pomińmy czarne komedie, gdzie mogą oni i one budzić 

sympatię lub np. politowanie). Problemem nie jest recepcja dzieła, którego bohaterką 

jest morderczyni, ale odbiór dzieła, w którym dodatkowo wyeksponowany jest np. 

wątek seksualny. Najbardziej kłopotliwe są te wątki tematyczne i fabularne, które sta-

nowią osobliwą mieszankę postaw i postępowań, z których niektóre znacząco wykra-

czają poza akceptowane aktualnie wzorce zachowań. 
Skandal jest zawsze zrelatywizowany do określonego kontekstu i danych warunków 

sytuacyjnych. Musi być on bowiem analizowany przez pryzmat systemu wartości, który 

w danym czasie jest wzorcowy dla danej społeczności. Skandaliści zawsze wykraczają 

o jeden dwa krok dalej niż na to pozwala normotyp obowiązujący wśród członków 



 

Michał R. Węsierski 
 

162 

 

określonych grup społecznych. Coś, co uważane może być w jednym systemie aksjo-

normatywnym za skandaliczne, nie musi spotykać się z takim samym odbiorem na 

gruncie innego tego typu systemu. 

Wpływ krytyki literackiej, muzycznej i filmowej itd. na kształtowanie opinii i ocen 

szerokich mas odbiorców sztuki bądź też odbiorców wyrobionych o ukształtowanych 

gustach, jest inny w systemach demokratycznych cechujących się swoboda wypowiedzi 

i pluralizmem medialnym niźli w systemach autorytarnych, a zwłaszcza w totalitarnych, 

zależny jest także od czynników zewnętrznych, także infrastrukturalnych. Inaczej mó-

wiąc, istotna różnica w odziaływaniu mediów zależy warunków systemowych, w jakich 

działają odbiorcy i nadawcy danych aktów komunikacji, ale również od technologicz-

nych uwarunkowań działania mediów19. Widać to wyraźnie, gdy staramy się porówny-

wać epokę prasy drukowanej z XIX stulecia, czasy świetności radia (pierwsza połowa 

XX wieku), erę telewizji (trwająca od lat pięćdziesiątych ubiegłego stulenia do początku 

XXI wieku) i erę rewolucji telekomunikacyjnej z pojawieniem się interaktywnego 

Internetu i wzrastającą rolą mediów społecznościowych. 

Oburzenie lub nawet potępienie wytworów artystycznych lub artefaktów uchodzą-

cych za dzieła sztuki wychodzi nie tylko ze strony krytyków sztuki, estetyków czy 

historyków sztuki, ale także ze strony innych artystów i nierzadko polityków (kierują-

cych się tutaj rozmaitymi motywacjami). O ile demokracjach takie sytuacje są dla 

samych artystów i wolności twórczej względnie niegroźne, czasami odgrywają rolę 

poniekąd pozytywną, gdyż mogą wydatnie przyczynić się do nagłośnienia jakiegoś 

przedsięwzięcia artystycznego, o tyle w systemach niedemokratycznych stanowić mogą 

poważne zagrożenie nie tylko dla przetrwania swobody twórczej, ale i egzystencjalne 

dla samych twórców reprezentujących poszczególne dziedziny sztuki. Hasło „róbta co 

chceta” – gdyby skierować je np. do artystów – ma nieco inny sens i odniesienie przed-

miotowe, gdy rozważamy je w kontekście odmiennych uwarunkowań historycznych 

i społeczno-politycznych.  

Tam, gdzie panuje wolność słowa i swoboda wypowiedzi artystycznej oraz dostęp 

obywateli do informacji, żaden skandal obyczajowy długoterminowo nie zamyka drzwi 

twórcom w dotarciu do odbiorców ich dzieł. Odrębną kategorię stanowią skandale oby-

czajowe o cechach kryminalnych, ale nawet w takich przypadkach kładzie się nacisk 

na potrzebę oddzielania twórcy od jego dzieła, uznając owo dzieło za autonomiczny 

artefakt. Dobrą ilustracją są tutaj obrazy pędzla Caravaggia i jego losy osobiste, włącznie 

z czynnym udziałem w zabójstwie. (Jego biografia nie przekreśliła wartości jego dzieł 

malarskich i roli, jaką odegrał w historii sztuki barokowej). W krajach demokratycznych 

skandal obyczajowy w żadnym razie nie musiał zamykać i nie zamykał długookresowo 

drogi na deski sceniczne jakichś dramatów czy też wznowień i pojawienia się na pułkach 

księgarskich określonych publikacji. 
Mutatis mutandis, kwestia odbioru „Lady Macbeth mceńskiego powiatu” w samym 

Związku Sowieckim może być rozpatrywana w trzech płaszczyznach, a są nimi:  
(1) realnie istniejące w tym państwie wzorce obyczajowe pierwszej połowy lat trzy-
dziestych XX wieku, (2) uznawane i propagowane normy obyczajowe, style i tematy 

 
19 Nieprzypadkowo Włodzimierz. I. Lenin mawiał, że kino jest najważniejszą ze sztuk. Sugestywność 

oddziaływania obrazu jest większa niż samego tylko dźwięku lub przekazu ustnego bądź pisanego, zwłaszcza 

gdy ów przekaz kierowany jest do rzesz odbiorców, z których niemała część to faktyczni lub potencjalni 

analfabeci.  
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w sztuce narzucane obowiązującą ideologią komunistyczną i aktualną doktryną polityczną, 
(3) preferencje i akceptowalne normy przez czołowych przedstawicieli aparatu partyjno- 
-biurokratycznego władz sowieckich ze Stalinem włącznie. Zagadnienie (1) i (3) są ze 
sobą powiązane, gdyż proces internalizacji norm jest rozciągnięty w czasie zarówno 
w wymiarze trwania danych instytucji społecznych, jak i indywidualnego ludzkiego 
życia. Wielu bolszewików było generacyjnie ukształtowanych przez system aksjonor-
matywny Rosji przedrewolucyjnej (nie znaczy to jednak, że tych norm w życiu 
prywatnym oni ściśle przestrzegali). 

5. Totalitaryzm, ideokracja i sztuka 

W klasycznych pracach poświęconych komparatystyce systemów politycznych 
wymienia się kilka zasadniczych cech wyróżniających totalitaryzmy, a są to m.in.: 
monopartyjność, czyli istnienie jednej w pełni legalnej partii politycznej, monopol 
i kontrolę owej partii nad środkami masowego przekazu, kontrola partii i jej organiza-
cyjnych przybudówek nad gospodarką i instytucjami społecznymi, rozbudowany aparat 
przymusu oraz ideologia stanowiąca podstawę przebudowy w określony sposób państwa 
i społeczeństwa20. Rola ideologii w funkcjonowaniu systemów totalitarnych jest funda-
mentalna. Można powiedzieć, że jedną ze specyficznych przymiotów, wręcz własności 
konstytutywnych, systemów totalitarnych jest ideokracja. Mamy tutaj do czynienia 
z taką sytuacją, w której oficjalna ideologia państwowa pozostaje kluczowym i bez-
konkurencyjnym instrumentem propagowania wizji nowego człowieka i nowego świata21. 
Dodać należy, iż rozpowszechniana i narzucana wszystkim jednostkom wizja uchodzi 
z założenia za jedyną i historycznie uprawomocnioną koncepcję życia społecznego. 
Jak trafnie zauważyła Hannah Arendt ideologie w państwa totalitarnych wyrażają nie 
to, co jest, a to co się staje22. Ideologia ma służyć „ujednolicaniu ludzi” i ich postaw; 
jest też ona światopoglądową podstawą uzasadniania masowego terroru. 

W systemach totalitarnych działalność artystyczna poddawana jest silnym i różnorod-
nym ograniczeniom. Twórcom reprezentującym poszczególne dziedziny sztuki narzucana 
jest tematyka, stylistyka i formy wypowiedzi artystycznej. W totalitaryzmach prymat 
wiedzie sztuka nieskomplikowana, gloryfikująca ustrój, władze, a w szczególności wodza 
(dyktatora) i partię rządzącą oraz kładąca nacisk na te wątki światopoglądowe i pro-
blemowe, które eksponowane są w oficjalnej ideologii. Przekaz jest co do założeń 
uproszczony i skrajnie komunikatywny. Określone uwarunkowania ustrojowe uwypuklają 
specyfikę treści ideologicznych wpływających na wymiar czysto artystyczny i aspekt 
estetyczny powstających dzieł sztuki. 

W systemach totalitarnych sztuka światopoglądowo i doktrynalnie skierowana była 
do szerokich mas ludowych. Tylko „element ideologicznie czysty” i zaangażowany 
ideowo mógł liczyć na pełne rozpowszechnianie, nawet wówczas, gdy wartość artystyczna 
danego dzieła była nikła. Preferowane były określone motywy i prądy artystyczne, ale 

 
20 Brzeziński Z.K., Fridrich C.J., Totalitarian Dictatorship and Autocracy, Harvard University Press, 

Cambridge, Mass. 1963; Linz J.J., Totalitarian and Authoritarian Regimes, Addison-Wesley, Reading, Mass. 

1975. 
21 Zob. Walicki A., Marksizm i skok do królestwa wolności. Dzieje komunistycznej utopii, Wydawnictwo 
Naukowe PWN, Warszawa 1996, s. 430, 470-471. Por. np. Arendt H., Korzenie totalitaryzmu, przeł. 

D. Grinberg, M. Szawiel, Niezależna Oficyna Wydawnicza, Warszawa 1989, s. 494-512; Pipes R., Rosja 

bolszewików, przeł. Jeżewski W., Bellona, Warszawa 2022, rozdz. 5, passim. 
22 Arendt H., Korzenie totalitaryzmu, dz. cyt., s. 506. 
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także określeni twórcy i ich prace odpowiadające odgórnym wytycznym23. Sztuka 
„programowa” zawężała jedne wątki treściowe i eksponowała inne. 

W nazistowskiej wersji totalitaryzmu sztuce wyznaczono pewne tematy przewodnie, 
jak np. wódz i jego drużyna, krew i ziemia (gleba), wymagano też w odniesieniu do 
treści dzieł sztuki poruszania określonych wątków rasowych i problematyki eugenicznej24. 
Ciekawostką jest to, że militaryzacja życia i wzrost roli partii rządzącej, wojska i orga-
nizacji paramilitarnych spowodował zwiększenie zapotrzebowania na orkiestry dęte, 
które to masowo wykorzystywano przy organizowaniu imprez publicznych. Jeśli 
chodzi o płeć piękną to preferowany był ideał kobiety czystej i kobiety rodzicielki. 
W oficjalne aprobowanej sztuce nawiązywano do legend i mitologii starogermańskiej, 
celowo eksploatując tym samym wątki neopogańskie. W przestrzeni publicznej, gdy 
mowa o projektach architektonicznych, obowiązywały (jak w przypadku innych wersji 
systemów totalitarnych) monumentalizm i megalomania. W Trzeciej Rzeszy odrzucano 
wytwory awangardy artystycznej, np. w malarstwie, muzyce czy architekturze, uznając 
je za przejawy „sztuki zdegenerowanej”. 

Tak jak w nazistowskim, tak i w komunistycznym totalitaryzmie założenia doktry-
nalne musiały mieć swe odzwierciedlenie w doborze motywów i tematyki dzieł sztuki, 
a ta w swych założeniach skierowana była „mas ludowych miast i wsi”. Uwarunko-
wania sowieckie miały swą specyfikę. „Manifest komunistyczny” wyrażał nową profe-
tyczną wizja świata i człowieka. Komunizm w wersji marksistowskiej obiecywał 
wyzwolenie człowieka od ułomności systemu kapitalistycznego, a wśród nich od 
reifikacji pracy i fetyszyzmu towarowego. W nieantagonistycznym społeczeństwie 
bezklasowym człowiek miał zdobyć faktyczną wolność. Komunizm miał przynieść nie 
tylko oswobodzenie klas upośledzonych, zniesienie własności prywatnej i pełne uspo-
łecznienie środków produkcji, ale też indywidualny „skok do królestwa wolności”. 
W leninizmie – jako oficjalnie obowiązującej doktrynie Kraju Rad – partia bolszewicka 
uzyskuje przewodnią rolę i staje się dyktaturą proletariatu. Wedle diagnozy Lenina, kapi-
talizm przyjmuje „wyższą formę”, tj. swe najwyższe stadium w postaci imperializmu.  

Nastanie epoki stalinowskiej, czyli pojawienie się faktycznego jednowładztwa, co 
miało miejsce w ZSRR od końca lat dwudziestych XX wieku, i odejście od leni-
nowskiej nowej polityki gospodarczej (NEP) niosło ze sobą głęboką przebudowę 
systemu politycznego i ekonomicznego, stosunków społecznych i życia codziennego 
w tym kraju. Komunistyczny totalitaryzm w ujęciu sowieckim przynosi w latach XX 
wieku pełną nacjonalizację środków produkcji, a centralne planowanie i związany 
z nim system nakazowo-rozdzielczy uzyskuje apogeum w stalinowskim modelu gospo-
darki opartej na przemyśle ciężkim i wydobywczym. 

Powstanie tej opery, jaką była „Lady Macbeth mceńskiego powiatu”, a chodzi 
o 1932 rok, i jej pierwsze publiczne wykonania niefortunnie zbiegły się w czasie z zapo-

 
23 Jeśli chodzi o muzykę poważną to w Trzeciej Rzeszy hołubieni byli tacy kompozytorzy, jak Richard Wagner 

czy Richard Strauss, w Związku Sowieckim zaś szczególną estymą cieszyła się muzyka nawiązująca do 

tematów ludowych oraz wątków z historii Rosji i wobec tego szczególną pozycję mieli tacy kompozytorzy, 
jak np. Aleksandr Borodin, Piotr Czajkowski, Michaił Glinka czy Nikołaj Rimski-Korsakow. W przypadku 

muzyki rozrywkowej szczególnie niechętnie podchodzono do jazzu. W Niemczech nazistowskich muzyka 

jazzowa odrzucana była ze względów rasowych, jako że miała mieć „korzenie murzyńskie”, a w ZSRR 

z uwagi na to, iż wywodziła się z kraju imperialistycznego i cechowała się nadmierną swobodą wykonawczą 
oraz interpretacyjną.  
24 Por. np. Grunberger R., Historia społeczna Trzeciej Rzeszy, przeł. Kalinowski W., PIW, Warszawa 1994, 

s. 408-465, 485-518. 
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czątkowaniem w Kraju Rad socrealizmu jako oficjalnego nurtu artystycznego i stylu 
estetycznego w sztuce sowieckiej. Tematyka dzieł socrealistycznych zorientowana 
miała być na życie robotników i chłopów, w tym trud „ludu pracującego” (także w bu-
dowie komunizmu)25. W centrum zainteresowania oficjalnie uznawanej sztuki mogła 
się znaleźć np. skromna robotnica, pracowita kołchoźnica, młoda pionierka czy zdolna 
do poświęceń żołnierka walcząca z narażeniem życia o pokój między narodami, 
ewentualnie funkcjonariuszka aparatu przymusu z zaangażowaniem tropiąca „wrogów 
ludu”, a nie jakaś kobieta wyzwolona (czytaj: o emancypacyjnych zapędach) z małego 
miasteczka. (Osobny nurt w obrębie socrealizmu stanowił realizm heroiczny nakiero-
wany na gloryfikację i mitologizację momentów przełomowych w dziejach dążenia 
i wreszcie dojścia do władzy bolszewików w carskiej Rosji). 

Pomimo stosowania zasad holistycznej inżynierii społecznej (w sensie popperow-
skim)26 i realizacji zabiegów na rzecz przebudowy całego państwa i podporządkowywania 
wszelakich instytucji partii komunistycznej, a także mimo brutalnej walki z tradycyjną 
religią i duchowieństwem, dawny system moralny (z epoki przedrewolucyjnej), przy-
najmniej w odniesieniu do etyki seksualnej i moralności publicznej, nie uległ destrukcji; 
bolszewicy nie zostali libertynami, wręcz stali się w tym względzie oficjalnymi rygo-
rystami. Z jednej strony głosili nowe idee (gdyż marksizm jako filozofia „ma zmieniać 
świat”), z drugiej podzielali dawną moralność i podzielali „stare zgorszenia” zachowa-
niami uznawanymi powszechnie za „nieobyczajne”. Obraz idealnej kobiety w bezkla-
sowym sowieckim społeczeństwie nie mógł odbiegać zatem jakoś radykalnie w sferze 
etyki seksualnej od tego, co obowiązywało w imperialnej Rosji przed 1917 rokiem. 

Zapoczątkowanie socrealizmu wiązało się z zainicjowaniem tzw. kampanii antyfor-
malistycznej. Zasady sztuki socrealistycznej wykluczały stosowanie zbyt wyszukanych 
środków wyrazu artystycznego. Zmieniło to stronę merytoryczno-techniczną ataku na 
kompozycje takich twórców, jak np. Szostakowicz, Igor Strawiński, czy Siergiej Pro-
kofiew. Krytyce zaczęła podlegać nie tylko tematyka dzieł muzycznych, ale również 
ich struktura, sposoby orkiestracji czy instrumentalizacji itp. Poszczególnym formom 
muzycznym stawiano określone dodatkowe wymogi treściowe, a do takich należały 
np. utwory śpiewno-muzyczne. Zbyt nowoczesne dzieło Szostakowicza gorszyło fabułą 
i zarazem zniesmaczało dźwiękiem27. Nie mogło być wobec tego zaakceptowane na 
etapie głoszonego przewodnictwa światu w budowie modelowego państwa robotników 
i chłopów. 

 
25 Ikonicznym dziełem jest tutaj rzeźba robotnika i kołchoźnicy dzierżących w dłoniach symboliczne narzę-

dzia ich pracy, czyli młot i sierp, będąca rozpoznawalnym emblematatem „Mosfilmu”. 
26 Por. szerzej: Popper K.R., Społeczeństwo otwarte i jego wrogowie, przeł. Krahelska H., WN PWN, 

Warszawa 1993, t. I „Platon”, s. 4-47, 180-191, t. II „Wysoka fala proroctw: Hegel, Marks i następstwa”, 
s. 123-124. 
27 Miłośnicy sztuki operowej przyzwyczajeni do technicznej wirtuozerii bel canta i estetyki przedstawień 

operowych takich kompozytorów epoki baroku, klasycyzmu czy romantyzmu, jak np. Claudio Monteverdi, 

Wolfgang Amadeusz Mozart, Gioachino Rossini, Vincenzo Bellini, lub Giuseppe Verdi mogą mieć trudności 
z akceptacją warstwy muzycznej i wokalnej współczesnej opery. W szczególności duża dynamika i złożona 

faktura muzyczna fragmentów instrumentalnych kompozycji i ich nakładanie się na śpiew, u odbiorców niewy-

robionych lub przyzwyczajonych do starych form muzycznych, nowe, zbyt awangardowe podejście budzić 

może dezaprobatę lub zniechęcenie. Nie zmienia to faktu, że pretekst do odrzucenia dzieła nieprawomyślnego 
zawsze można w przypadku systemów niedemokratycznych znaleźć i twórcę zbyt nowatorskiego lub 

niepokornego odpowiednio ukarać bądź napiętnować. Oficjalnie wyrażane preferencje estetyczne lub arty-

styczne przez przedstawicieli aparatu partyjno-biurokratycznego mogą służyć w takich sytuacjach tylko jako 

pozorowane uzasadnienie zastosowanych wobec danych twórców szykan. 
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6. Uwagi końcowe 

Losy rzeczonej opery Szostakowicza, jak i tematyka samego dzieła, ukazują z jednej 

strony ograniczenia swobody działalności twórczej w realiach ustrojowych komuni-

stycznego totalitaryzmu, z drugiej zaś granice wolności w prezentacji wątków kobiecych 

i obyczajowych w sowieckich warunkach zniewolenia umysłowego. Kompozytorowi 

zarzucano zbytnią uległość wobec władz i oskarżano o konformizm. Stworzył wiele 

dzieł kontrowersyjnych i wątpliwych pod względem ich wartości czysto artystycznej, 

za to zgodnych z oczekiwaną symboliką i przesłaniem ideologicznym wyznaczanym 

przez partię komunistyczną, i czynił tak zarówno przed II wojna światową, jak i po 

niej. Przykładem są takie utwory, jak choćby „Przysięga komisarzom ludowym”, 

„Rosyjska rzeka”, dwa „utwory” dla Zespołu Pieśni i Tańca NKWD, „Nad Ojczyzną 

naszą Słońce promienieje” czy „Pieśń o lasach”. Można się tylko zastanawiać czy tego 

typu dzieła muzyczne powstawały – jeśli wolno tak powiedzieć – „na odczepnego”, 

żeby zadowolić władzę i ewentualnie publikę niewyrobioną artystycznie, „dla świętego 

spokoju”, aby zagwarantować sobie osobiste bezpieczeństwo, czy „na wszelki wypadek”, 

by zachować status materialny lub po prostu „ze strachu” z myślą o zachowaniu życia 

swego i swoich najbliższych28. 

Podejmując problematykę tworzenia dzieł artystycznych w systemach niedemokra-

tycznych, należy jednak unikać ahistorycznych porównań oraz wystrzegać łatwych 

i kuszących prezentystycznych ocen czasów minionych. Sytuacja represji zewnętrznej 

wymuszała na wielu artystach działających w krajach tzw. realnego socjalizmu,  

a w praktyce komunistycznego totalitaryzmu w dobie stalinowskiej bądź socjalistycznego 

autorytaryzmu (w ZSRR od 1956 do 1991 roku), rozmaite strategie postępowania 

umożliwiające zachowanie autonomii twórczej, ale nie wszystkie takowe zachowania 

muszą być od razu potępiane i nie zawsze powstałe w takich okolicznościach produkty 

artystyczne, w tym dzieła muzyczne, były słabej jakości lub bezwartościowe. 

Opowiadanie Leskowa i inspirowana fabułą tej pracy opera Szostakowicza ukazują – 

przynajmniej do pewnego stopnia – pewne uniwersalnie problemy i prezentują arche-

typiczny obraz kobiety w systemie patriarchalnym. W naszych czasach sukces sceniczny 

„Lady Makbet mceńskiego powiatu” udowadnia, że postać Kateriny Izmaiłowej 

ilustruje niektóre ponadczasowe kwestie obyczajowe i kryminalne, jak np. pożądanie 

i zdradę małżeńską, pragnienie zemsty i poczucie upokorzenia okupione morderstwem. 

Z jednej strony zachowanie Kateriny można potraktować jako mord z wyrachowania 

lub bezsilności, z drugiej zaś jako bunt wobec zastanych stosunków społecznych. 

W odniesieniu do takich bohaterów, jak Borys, Zinowiej i Siergiej ukazane zostało 

instrumentalne podejście mężczyzn do kobiet. Współcześnie ocena wątku czysto oby-

czajowego obu dzieł nie tylko nie jest jednoznacznie potępieńcza, jak to mogło mieć 

miejsce w latach sześćdziesiątych XIX wieku czy w latach trzydziestych XX stulecia, 

ale spotyka się z rozmaitym usprawiedliwianiem, natomiast aspekt kryminalny, choć 

motywy poszczególnych bohaterów wydają się lepiej zrozumiałe, nadal pozostaje 

kontrowersyjny i prowadzi do formułowania szeregu krytycznych sądów moralnych. 

W obecnych czasach czytelnicy, melomani i kinomani mogą obcować z kilkoma 

wariantami postawy Katariny Izmajłowej w zależności od tego, na którą z dziedzin 

 
28 Por. szerzej np. Fay L.E., Shostakovich: A Life, Oxford University Press, Oxford 1999, passim. Meyer K., 

Dymitr Szostakowicz i jego czasy, passim.  
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sztuki zwrócą swą uwagę, i w której z nich jest ona główną bohaterką. Jednak to ta 

operowa wizja omawianej postaci uzyskała największy rozgłos i jest do dziś przed-

miotem ożywionych dyskusji i nieustających sporów interpretacyjnych. Ironią losu jest 

to, że dawny skandal obyczajowy i w pewnym zakresie polityczny, wywołany w kraju 

komunistycznym opartym na zasadach gospodarki planowo-rozdzielczej w dzisiejszej 

dobie jest poniekąd chwytem reklamowym w gospodarce rynkowej, w której współ-

czesna kultura wyższa musi w pewnym zakresie funkcjonować. 
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Lady Macbeth à la soviétique, czyli o kulturze wyższej, rygoryzmie moralnym  

i ideach społeczeństwa bezklasowego w Kraju Rad 

Streszczenie 

W pierwszej połowie lat 30. XX wieku D. Szostakowicz skomponował operę poświęconą kwestiom 
obyczajowym i kryminalnym, opartą na opowiadaniu pióra N.S. Leskowa zatytułowanym „Lady Makbet 

meceńskiego powiatu” i noszącą tytuł identyczny jak jej literacki pierwowzór. Zarówno rzeczone dzieło 

prozatorskie, jak i opera fabularnie doń nawiązująca, przedstawiają losy potrójnej morderczyni Katarzyny 

Izmajłowej. Czas powstawania tej opery zbiegła się z początkami socrealizmu w jego sowieckiej wersji; 
pod kątem formy i treści dzieło Szostakowicza nie odpowiadało temu narzuconemu przedstawicielom 

sztuk pięknych stylowy artystycznemu. Akcja opery rozgrywa się w Imperium Rosyjskim w połowie XIX 

wieku, jednak problematyka utworu i jego wydźwięk moralno-obyczajowy nie były akceptowane przez 

władze sowieckie, co spowodowało m.in. wymuszenie na kompozytorze zmianę tytułu i fragmentów 
utworu, a nawet w pewnym momencie wieloletni zakaz publicznego wystawiania tego dzieła muzycznego, 

pomimo że początkowo i przez krótki czas po prapremierze owo dzieło zostało dobrze przyjęte przez 

publiczność i krytykę muzyczną. 

Postać głównej bohaterki i jej postępowanie nie były jednak ze względów ideologicznych akceptowane 
w ZSRR. Obowiązujący w państwach totalitarnych rygoryzm moralny wykluczał swobodę twórczą w uka-

zywaniu niektórych kwestii obyczajowych. Postać tytułowa tej opery nie była aprobowana w modelowym 

i doktrynalnie zakładanym bezklasowym społeczeństwie, pozbawionym, w założeniach, patologii tzw. 

państw burżuazyjnych. Losy opery Szostakowicza, jak i tematyka samego dzieła, ukazują z jednej strony 
ograniczenia swobody działalności twórczej w realiach ustrojowych komunistycznego totalitaryzmu, z drugiej 

zaś granice wolności w prezentacji wątków kobiecych i obyczajowych w sowieckich warunkach zniewo-

lenia umysłowego. Celem artykułu jest naświetlenie doktrynalnego podłoża reakcji władz sowieckich na to 

dzieło i na zawarte w nim treści, a w szczególności na postać jej głównej bohaterki, oraz ukazanie poten-
cjalnych kierunków interpretacyjnych związanych z surowym odbiorem tego utworu. 
Słowa kluczowe: „Lady Macbeth mceńskiego powiatu”, Katarina Izmajłowa, Dymitr Szostakowicz, dzieło 

operowe, komunistyczny totalitaryzm 
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