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Mit urody a Najbrzydsza kobieta wiata  
Olgi Tokarczuk 

Stereotypizacja kobiety autorki vs. kobiety bohaterki 

Nie tylko kryzys relacji czy te  zasada samotno ci kobiet we wspó cze-
snym spo ecze stwie wp ywa na tworzenie ró nych mitów definiuj cych to, 
jak nowoczesna kobieta powinna lub nie powinna wygl da , jakie powinna 
mie  zatrudnienie albo status socjalny. Zagadnienia teorii p ci na pewno maj  
wp yw na wi kszo  sfer funkcjonowania kobiety w spo ecze stwie, a jed-
nym z przejawów subiektywnych pogl dów na ten temat, które jednocze nie 
mog  i potrafi  wp yn  na opini  publiczn , jest tekst artystyczny. Literatu-
ra tworzona przez kobiety cechuje si  pewn  specyfik , która w ró nych wa-
riantach przesuwa si  na osi od feminizmu do lekkiego, niewymagaj cego 
zaanga owania czytania romansów, w których bohaterka jest zawsze pi kna, 
odwa na i zwyci a z o, jak w jakiej  bajce. Pisana przez kobiety literatura 
nie zrodzi a si  tylko pod w ywem teorii gender i nie jest tylko jej bezpo-
rednim zastosowaniem (z g ówn  impresywn  funkcj ), ale s  to te  teksty 

tzw. estetyki cierpienia, które wp ywaj  na czytelnika za po rednictwem 
prowokacyjnych, czysto kobiecych tematów (gwa t, aborcja, poród itp.). 
I wreszcie s  to teksty, których motywacja i tematyka nie niesie ze sob  ani 
jednego z tych bezpo rednich znaków, lecz „kobieco  tekstu“ jest ukryta w ty-
pologii postaci, w jej wewn trznej charakterystyce i przejawach dzia ania. 

Po literaturze pisanej przez kobiety, w której dominowa y bohaterki wal-
cz ce o prawa (w asne i ogólnonarodowe), w centrum uwagi autorów i autorek 
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pojawi y si  kobiety-prowokatorki ods aniaj ce w opowie ciach nie tylko 
swoje cia a, ale przede wszystkim dusze. Ten rodzaj intymno ci w literaturze 
jest zwi zany z odkrywaniem kluczowych problemów, których nie potrafi 
opisa  autor-m czyzna i tylko w rzadkich przypadkach decyduj cy fina  hi-
storii przejawia si  w aktywno ci m skiej postaci. Ten typ opowie ci kon-
centrowa  si  na burzeniu mitów dotycz cych pozycji kobiety w spo ecze -
stwie, która to pozycja by a (i prawdopodobnie nadal jest) definiowana stereo-
typowo: kobieta- ona, kobieta w gospodarstwie domowym, kobieta w spódnicy 
czy pi kna kobieta. 

Takie stereotypy s  mocno zakorzenione w wielu j zykach i s  cz ci  j -
zykowego obrazu spo ecze stwa. Jako przyk ad mo na przywo a  s owni-
kow  definicj  jednego z poradników kodyfikacyjnych Krátkeho slovníka 
slovenského jazyka 4 (2003), który podaje dwa podstawowe znaczenia s owa 
kobieta: „1. doros a osoba p ci e skiej; 2. ona“, przy czym wszystkie 
przyk ady podane w s owniku zmierzaj  do definiowania wy ej wspomnia-
nego idea u kobiety: „1. wolna, zam na, pi kna, stara, zatrudniona; 2. dobra 
i wierna ona“. Z utrwalonych po cze  leksykalnych w podstawowych de-
finicjach pojawiaj  si  dwa: „1. lekka kobieta = kobieta o w tpliwych zasa-
dach moralnych; 2. trzyma  si  kobiety za spódnic  = by  zale nym od ko-
biety“. Podobn  sytuacj  zaobserwowa  mo na w definicji s owa ‚kobieta‘ 
zamieszczonej w S owniku j zyka polskiego: „1. doros y cz owiek p ci e skiej; 
2. pot. ona; a z utrwalonych po acze  s ownych na przyk ad kobieta fatalna 
(femme fatale) i emancypacja kobiet «zrównanie kobiet z m czyznami w pra-
wach spo ecznych i politycznych». Definicja s owa ‚kobieta‘ zawiera infor-
macj  o zwi zku ma e skim «kobieta pozostaj ca z m czyzn  w zwi zku 
ma e skim (w stosunku do tego m czyzny)»“. Tak e tu jest pokazane, e 
pozycja kobiety jest ci le zwi zana z m skimi rolami w spo ecze stwie i e 
w wiadomo ci u ytkowników j zyka od dawna zakorzenione jest mówienie 
o dwu podstawowych rolach kobiety: ony i matki. 

Przytoczone przyk ady przekonuj , e pozycja spo eczna kobiety (z uwzgl d-
nieniem jej cech charakteru i cech zewn trznych) jest stosunkowo niezmien-
na. Tym bardziej zatem ciekawe wydaj  si  postaci „niestandardowych“ ko-
biet. Chodzi nie tylko o niewielkie odst pstwa od przywo anej definicji (jak 
np. kobiety niezam nej z w asnej woli czy kobiety samotnie wychowuj cej 
dziecko), ale i o znaczne ró nice. Przyk ad takiego „przekroczenia“ znale  
mo na u Olgi Tokarczuk, która w swoim opowiadaniu o najbrzydszej ko-
biecie wiata odnios a si  do kilku stereotypów, przes dów i odwiecznych 
konfliktów m sko- e skich. 
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Mi dzy wyzwoleniem a urod  

Opowiadanie Olgi Tokarczuk zatytu owane Najbrzydsza kobieta wiata jest 
zbudowane z kilku kluczowych elementów. Zosta a w nim ukazana przede 
wszystkim relacja m sko- e ska (teoria gender), ale te  niektóre aspekty ko-
biecego pisania, w ród których wyró nia si  estetyk  brzydoty. Brzydota 
w tej prozie wyst puje w dwóch przestrzeniach: jedna z nich to bezpo red-
nia, zewn trzna charakterystyka najbrzydszej kobiety, druga za  to szokuj cy 
element zast puj cy estetyk  cierpienia – eksponowanie (i ocena) niegrze-
sz cej urod  bohaterki przez innych ludzi. W pierwszym przypadku nale y 
zaznaczy , e owa najbrzydsza istota jest typowym przyk adem spo ecznego 
gustu i powierzchownego postrzegania. Wszystkie cechy, które czyni  z bo-
haterki t  najbrzydsz , s  zupe nym przeciwie stwem stereotypowej typolo-
gii pi kna, wed ug której kobieta powinna mie  idealn  cer , du e wyraziste 
oczy, równy, do  du y nos, pe ne symetryczne usta i równe bia e z by… 
Takie postrzeganie znamy z ró nych róde  i w istocie wp ywa ono na 
wszystkie wizualizowane przyk ady urody, od reklamy kosmetyków a  po 
idea  w postaci jakiej  s awnej osoby (na przyk ad aktorki, piosenkarki, 
w adczyni itp.).Przy czym „obrazy »pi knych« kobiet zacz to wykorzystywa  
w og oszeniach reklamowych w po owie XIX wieku“ i jest to jeden z do-
wodów na to, e nowoczesna kobieta jest stale zmuszana, by „porównywa  
si  z masowo propagowanym fizycznym idea em“ (Wolf, 2000, 16). W opo-
wiadaniu za po rednictwem specyficznej charakterystyki g ównej postaci ob-
serwujemy o wiele g bsze spojrzenie ni  tylko porównywanie si  z uznawa-
nym powszechnie obrazem pi kna. Nie powinien to by  jednak przeoczony 
element ju  cho by dlatego, e prowadzenie gry z fantazj  czytelnika mo e 
zagwarantowa  tekstowi artystycznemu sukces i nale y do podstawowych 
funkcji literatury. W tym przypadku czytelniczka nie chce by  podobna do 
g ównej bohaterki, ale bez w tpienia nale y do grona jej sympatyków i nie-
raz w g bi duszy jest te  prawdopodobnie zadowolona, e nie znajduje si  
na jej miejscu. 

Stála nehybne, uvedomovala si, že ju pozorujú desiatky párov o í, že 
dychtivo hlcú každý detail, aby potom porozprávali o jej tvári známym, 
susedom alebo vlastným de om, aby si ju mohli privola  zo spomienky, 
porovna  ju v zrkadle s vlastnou tvárou. A potom si s ú avou vydýchnu 
(Tokarczuk, 2003, 121). 
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W asne problemy i wszelkie niedoskona o ci staj  si  atwiejsze do znie-
sienia, a zasada porównywania w tym przypadku dzia a. 

Problem bycia brzydkim ma jeszcze inne konsekwencje: co gorszego mo e 
si  przytrafi  kobiecie? Nie tylko jest brzydka – jest najbrzydsza. Nie tylko jest 
najbrzydsza, ale jest tak na dodatek publicznie prezentowana. Ma nadziej , 
e to wszystko zmieni si  dzi ki ma e stwu, ale w ko cu ma e stwo okazuje 

si  jedynie zakupem praw do wystawiania jej ycia na pokaz. Rola ma e stwa 
zmieni a si  w XIX wieku, dzi ki czemu kobieta zyska a pozycj  „mena erki 
gospodarstwa domowego, anio a gospodarstwa domowego“ i w ko cu mo-
g a „oczekiwa  od m czyzny nie tylko zabezpieczenia finansowego, ale te  
e b dzie jej yciowym towarzyszem (Abramsová, 2005, 99). Te nadzieje 

bohaterki nie spe ni y si , ma e stwo nie przynios o jej arliwego uczucia, 
ale handlow  relacj . Nawet macierzy stwo jest w tej transakcji postrzegane 
jako inwestycja przysz ej dzia alno ci zarobkowej. Bardziej trafne jest w tym 
przypadku twierdzenie Bell Hooks, która pisze o nowoczesnym ma e stwie 
jako o „cz stym ródle cierpienia i niepokoju, które by o katalizatorem fe-
ministycznego buntu w prywatnych relacjach“ (2013, 118). Seria szokuj cych 
wypadków stopniuje cierpienie kobiety, które autorka przedstawia jako na-
st pstwo wydarze  i faktów, praktycznie bez emocji. Prezentuje Najbrzyd-
sz  jako „zwyczajn “ kobiet , której wyj tkowo  jest tylko pozorna (brzy-
dota jako typ zatrudnienia)‘ wewn trz siebie jest taka sama jak wszystkie po-
zosta e kobiety. W zasadzie „uwodzenie“ i zyskiwanie m owskiej uwagi jest 
opisywane jako naturalna droga – najpierw powierzchowne zainteresowanie, 
nast pnie zauwa enie wyj tkowo ci (nie jest g upia, mówi do rzeczy, zna 
kilka j zyków, ma kobiece gesty), a w ko cu tak e zainteresowanie jej fi-
zyczno ci  – prezentowane wcze niej jako ciekawo : „V tú prvú noc po 
stretnutí si jednoducho predstavoval, aké by to bolo milova  sa s takouto 
bytos ou, bozkáva  sa s ou, s ahova  z nej šaty“ (Tokarczuk, 2003, 123). 
Pó niejsze realne intymne spotkanie jeszcze bardziej potwierdza zwyczaj-
no  niezwyczajnej kobiety: „a zmocnil sa jej ako každej inej ženy, bez akej-
ko vek myšlienky, ako oby ajne“ (Tokarczuk, 2003, 127). 

Kolejn  typow  cech  literatury tworzonej przez kobiety jest g boko  
prze ywanych i obrazowanych emocji. Emotywne zabarwienie tekstu jest 
wa n  cz ci  zakodowanej idei. W analizowanym opowiadaniu oprócz mi-
o ci i zale no ci w zwi zku pojawia si  motyw lito ci i litowania si . O lito-
ci, ewentualnie o jej niedostatku, mówi si  w odniesieniu do zwi zku dwoj-

ga g ównych bohaterów. M czyzna w pierwszych fazach zwi zku nie od-
czuwa lito ci nad ci kim losem Najbrzydszej, a tym samym nie przejawia 
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wobec niej prawdziwego zainteresowania i uczucia. Lito  wykorzystuje tyl-
ko jako chwyt marketingowy w momencie rozpocz cia wspó pracy z cyr-
kiem i prób  zainteresowania widzów. W efekcie dzia a na emocje publicz-
no ci za pomoc  wymy lonych i dopracowanych historii, przy czym w ogóle 
nie bierze pod uwag  uczu  wystawianej na pokaz kobiety, nieustannie j  
poni aj c: „Poni anie jest podstaw  wszystkich dalszych form przemocy“ 
(Hooks, 2013, 108). Rozwa aj c ten problem, warto przywo a  inny przy-
k ad z analizowanego opowiadania Tokarczuk, a mianowicie moment, gdy 
kobieta jest przekonywana, e uwaga publiczno ci sprawia jej rado , e jej 
potrzebuje. Kolejny kobiecy aspekt przejawia si  jednocze nie w ataku na 
uczucia kobiecej i dzieci cej cz ci widowni, która jest uwa ana za najbar-
dziej podatn  na zranienie. Emocjonalne zabarwienie tekstu jest z naszego 
punktu widzenia os abione przez narratora m czyzn . Gdyby histori  opo-
wiada a kobieta, wybrzmia aby ona inaczej. Wewn trzne rozdarcie i rozdwo-
jenie m skiej postaci równie  jest zobrazowane, ale tylko za pomoc  stosun-
kowo powierzchownej sondy m skiej duszy, bardziej jest to pewnego typu 
konstatacja ni  gotowe rozwi zanie. 

Inspiruj ca jest ta cz  opowiadania, w której m czyzna zastanawia si  
nad uzasadnieniem wyboru w a nie Najbrzydszej jako swojej ony. W du-
ym stopniu za t  decyzj  stoj  wzgl dy ekonomiczne. Inna strona m ow-

skiego charakteru przejawia si  w wyja nieniu – na pozór bez znaczenia – e 
jest ona „inna ni  pozosta e“. Typowe dla literatury tworzonej przez kobiety 
s  jednak stwierdzenia: „g upcy zabijali si  z powodu pi kniejszych“; „mia -
bym co , czego inni nie maj “. To sprawia, e zaprezentowany w utworze 
Tokarczuk m czyzna jest w a nie postaci  stereotypowego samca – prze-
wa nie z y, dzia j cy na ogó  niepoprawnie i niestosownie. Wizerunek m -
skiej postaci jest z agodzony poprzez fakt, e gdy czasami ucieka od ony, 
nie potrafi przesta  o niej my le . Z punktu widzenia kobiecej czytelniczki 
mo e to by  interpretowane jako cecha pozytywna, która wiadczy o jakich  
uczuciach; m ska optyka dostrze e jednak zupe nie inne powody takiego 
zachowania. 

W literaturze pisanej przez kobiety, a szczególnie w tekstach feministycz-
nych cz sto pojawiaj  si  teoretyczne uzasadnienia ró nic p ciowych i in-
nych opisów. W analizowanym utworze nauka tak e zajmuje wa n  pozycj  
i to w miejscu, w którym od fantastycznych i szokuj cych uzasadnie  kobie-
cego wygl du pisarka przechodzi do pseudonaukowych teorii o pomy ce 
przyrody i teorii zatrutej krwi. Nast pnym istotnym „naukowo uzasadnio-
nym“ momentem opowiadania s  narodziny dziecka. M czyzna twierdzi, e 



138 POSTSCRIPTUM POLONISTYCZNE, 2017 • 2 (20) 

sp odzenie dziecka nie by o ani jego zamiarem, ani jego pomys em, by  to 
bowiem pomys  profesora, który im pomaga  i namówi  ich na podj cie ta-
kiej decyzji. Przy czym Najbrzydsza ju  od lubu marzy a o spokojnym yciu 
w zaciszu domu i wspólnym wychowywaniu dzieci. Z m owskiego punktu 
widzenia dziecko by o z jednej strony niepo danym zagro eniem, ale z dru-
giej strony przynie  mog o lepszy zarobek. Ta swoista t sknota za posiada-
niem jeszcze bardziej szokuj cej atrakcji jest przeciwstawiona z ojcowskimi 
uczuciami i poczuciem zagro enia partnerstwa w zwi zku po pojawieniu si  
potomka. Poradzenie sobie ze mierci  dziecka nale y do najbardziej emo-
cjonalnych prze y  i jest cz sto przedstawiane w dzie ach tzw. estetyki cier-
pienia. W niniejszym opowiadaniu jest to w a nie ten moment, kiedy kobieta 
pogr a si  w t sknocie za dzieckiem i stara si  je nakarmi  tak e wtedy, 
kiedy ono nie ma ju  si y. Po mierci dziecka matka cierpi z powodu tej stra-
ty o wiele bardziej ni  ojciec, pogr a si  w depresji, czego efektem ko co-
wym jest jej zgon. Postawa ojca jest paradoksalnie ukierunkowana nie na 
stron  emocjonaln , ale na ekonomiczn . Przejaw uczuciowo ci widoczny 
jest dopiero w sytuacji, kiedy profesor pomaga przenie  cia a martwej ony 
i córki do laboratorium. Tam pos u  do bada  naukowych; zostan  wypre-
parowane i zakonserwowane tak, by przedstawia y moment swojego naj-
wi kszego cierpienia, a potem wystawione zostan  jako eksponaty naukowe 
– „jako nieudany pocz tek nowego rodzaju“ (Tokarczuk, 2003, 132). 

Pisarka w swoim opowiadaniu o najbrzydszej kobiecie wiata proponuje 
odbiorcom jedynie bardzo ma y wgl d do duszy g ównej bohaterki, gdy  
narratorem opowiadania jest m czyzna. Kobieta przemówi jedynie kilka 
razy, a w ka dym momencie, w ka dym z tych dialogów zaprezentuje si  jako 
inteligentna, m dra i niezwykle uczuciowa istota, a zatem jako ca kowite prze-
ciwie stwo tego, jak jest przedstawiana spo ecze stwu. Ten kontrast jest do-
skonale widoczny we fragmencie, w którym kobieta ocenia swoich widzów: 
„Ludzie s  tak s abi, tacy samotni. Jest mi ich szkoda, kiedy siedz  przede 
mn  i patrz  na moj  twarz“ (Tokarczuk, 2003, 129). Z samotnej i cierpi cej 
bohaterki staje si  osob  patrz c  z dystansu, oceniaj c  i postrzegaj c  swoj  
wyj tkowo  oraz zwyczajno  tych, którzy pozwolili sobie j  ocenia : „Czasem 
my l , e mi zazdroszcz  (…) s  tacy nijacy, bez jakiejkolwiek wyjatkowo ci, 
bez w a ciwo ci“ (Tokarczuk, 2003, 129). Z tej, która wed ug wi kszo ci 
powinna si  ukrywa  przed ludzkim wzrokiem, staje si  t , która widzi 
prawdziwe warto ci: „Ludzkie twarze s  jak maski“ (Tokarczuk, 2003, 131). 

Dzi ki temu ods ania si  najwi ksza prawda p ciowej (i jakiejkolwiek in-
nej) stereotypowej teorii, poniewa  stereotypy i przes dy broni  dost pu do 
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swobodnego postrzegania (zob. Porubanova) i zwracaj  uwag  na nasze s a-
bo ci i niedostatki. Brzydka i poni ana kobieta postrzega widzów jako 
opuszczone i samotne dusze, ciesz ce si  z cudzego nieszcz cia, które to 
nieszcz cie utwierdza ich w poczuciu sensu w asnego ycia. 

Gdzie zatem jest miejsce Najbrzydszej? Toni Wolff w studium o przeciwie -
stwach Štruktúrne formy ženskej duše (1951) zdefiniowa a cztery podstawowe ar-
chetypy kobiece. Matka to wed ug niej „kobieta, dla której najwa niejszym 
osobistym priorytetem jest dobro jej dzieci (albo tych, które ma w opiece)“ 
(Molton, Sikes, 2015, 24). Zgodnie z t  definicj  Najbrzydsz  mo na zali-
czy  do tej kategorii, gdy  rzeczywi cie w jej hierarchii najwy ej znajduje si  
dobro bliskich, w pierwszym rz dzie – jej córki. Po porodzie bohaterka t skni 
nie tylko za spokojem dla siebie, ale przede wszystkim dla dziecka. W mo-
mencie choroby my li o dziecku, a nie o sobie, ca kowicie zapomina o swo-
im cierpieniu i poni eniu. Charakterystyka archetypu matki przejawia si  ju  
we wst pnej cz ci opowiadania, kiedy Najbrzydsza marzy o ma e stwie 
jako o ucieczce z ycia publicznego do sfery domowej, do bezpiecznej pry-
watno ci, gdzie b dzie spokojnie y  i wychowywa  swoje dzieci. 

Archetyp Hetery – a wi c kobiety, której „w pierwszym rz dzie zale y na 
jako ci zwi zku z partnerem“ (tam e, 27) jest obecny w postaci Najbrzyd-
szej, ale bardziej dlatego, e ten stan jest dla niej nieosi galny z powodu m -
owskich zainteresowa  innymi kobietami. W opowiadaniu Tokarczuk za-

znacza tylko, e Najbrzydsza mu to wypomina, ale nie podejmuje adnych 
rodków ani kroków, aby zmieni  t  sytuacj . Archetyp Amazonki – „kobie-

ty, której osobistym priorytetem jest bezosobowa strefa zbiorowej wiado-
mo ci“ (tam e, 29) i Medii – „kobiety, której prymarne zainteresowanie 
skupia si  na zjawiskach zwi zanych ze zbiorow  nie wiadomo ci “ (tam e, 
33) s  równie cz ciowo reprezentowane, cho  nie wprost przedstawione. 
Najbrzydsza co prawda nie przejawia typowych nadprzyrodzonych czy 
wró biarskich zdolno ci (jak medium), ale jest to kobieta inna ni  wszystkie, 
kobieta, która (pod wiadomie i mimowolnie) wp ywa na spo ecze stwo i na 
my lenie ludzi, wyznacza granice „normalno ci“ i pokazuje widzom lustro, 
mówi c im: to wy jeste cie ci brzydcy, to wy macie przes dy, to wy definiu-
jecie granice wyj tkowo ci – pi kna – brzydoty. 

Kobieco  Najbrzydszej, jako abstrakcyjne poj cie wyra aj ce co , co 
mo na zdefiniowa  jako kobiec  naturalno , ewentualnie to samo  zmie-
niaj c  si  w czasie i przestrzeni (Ba ová, 2005, 173), jest bardzo trudno opi-
sa . Mo e jest w jej stosunku do m czyzny, mo e w d eniu do spo ecznego 
uregulowania swej sytuacji (ma e stwo), mo e w stosunku do dziecka i wresz-
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cie – w z pozoru b ahych przejawach zachowa  typowych dla p ci e skiej – 
jak na przyk ad wtedy, kiedy zawi za a chustk , któr  kupi  jej m . 

Faktem jest, jak mówi sama bohaterka, e „ adna rzecz nie istnieje od po-
cz tku do ko ca, o ile nie ma swojej opowie ci“ (Tokarczuk, 2003, 125) 
i dlatego nie ma pewno ci, gdzie w analizowanym opowiadaniu znajduje si  
dobro: po stronie „normalno ci“ czy po stronie szokuj cej „nienormalno-
ci“. Ka dy stereotyp (równie  stereotyp p ciowy) jest schematycznym spo-

sobem postrzegania, którego celem jest u atwienie orientacji w wiecie, lecz 
tylko krytyczny stosunek do niego umo liwia zrozumienie jego funkcjono-
wania. Mo na zada  pytanie: czy w opowiadaniu Olgi Tokarczuk Najbrzydsza 
jest typowym przyk adem „s abej p ci“ a jej m  jest „siln  p ci “? Odpowied  
jednak jest niejednoznaczna. Spraw  komplikuje bowiem chocia by to, e 
postrzeganie stereotypu jest subiektywn  spraw  czytelniczego wiatopogl du. 
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The beauty myth and The Ugliest Woman of World  
[Najbrzydsza kobieta wiata] by Olga Tokarczuk 

Gender theory concerns most areas of woman‘s existence in a society and an artistic text is 

one of many subject manifestations, which may and is likely to influence public opinions. 

After the period of literature dominated by heroines fighting for the rights, the woman-

-provocateurs came to set free not only their bodies, but also their souls. Apart from the 

male–female relations (gender theory), Olga Tokarczuk’s short story Najbrzydsza kobieta wiata 
(tr. The Ugliest Woman of World) reveals various aspects of women’s writing, in particular – the 

aesthetics of ugliness. Within this milieu, the ugliness is locked in two stands: 1. the direct 

characteristics of the ugliest woman in the world and 2. the shocking element of the suffering 

aesthetics, namely, the exposure of woman by the others.

Key words: woman, beauty myth, stereotype, Tokarczuk 


