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WIZERUNKI KOBIET W KULTURZE LUDOWEJ 
 

FIGURY ODMIENNOŚCI 
 
 

W pradawnych wierzeniach, wizjach, wyobrażeniach 

ukształtowanych w uniwersum kultury tradycyjnej, do któ-

rej przynależy dawna kultura wiejska, istniały kobiety, dzi-

siaj powiedzielibyśmy wyjątkowe. Posiadały one szczególne 

zdolności, jak moc uzdrawiania, dar jasnowidzenia, proro-

kowania, władały mocami magicznymi, które wspomagały 

wegetację zbóż oraz płodność w ogóle. Funkcjonowały też 

wyobrażenia kobiet niebezpiecznych dla człowieka, jak ru-

sałki, syreny, dziwożony, których należało się wystrzegać, 

znać zwyczaje, ulubione miejsca w okolicy, by nie wpaść  

w ich sidła. Wszystkie te wyobrażenia kobiet żyją jeszcze  

w opowieściach najstarszego pokolenia, ale pełną wiedzę 

można dzisiaj znaleźć w zapisanym przez badaczy folklo-

rze, a także w literaturze, w tym w wybranych lekturach 

szkolnych: w balladach A. Mickiewicza, w utworach innych 

romantyków, w Starej baśni J. I. Kraszewskiego, w twórczo-

ści K. Przerwy-Tetmajera.  

Interesujące są wizerunki tych kobiet, ich wygląd – 

odmienny, dziwny. Należy też wiedzieć, że wykonywane 

przez nie gesty, wypowiadane słowa, podejmowane działania 

niosły znaczenia i sensy ważne dla tradycyjnej społeczności. 
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Odczytywaniem tych sensów zajmują się badacze kultury 

tradycyjnej, folkloru czy literatury.  

W kulturze tradycyjnej człowiek starał się rozumieć 

obserwowane zjawiska w świecie zewnętrznym i na swój 

sposób je opisywać. Najbliższym światem zewnętrznym 

była otaczająca przyroda. Życie toczyło się w ścisłym związ-

ku z naturą, od której człowiek był w dużym stopniu zależ-

ny: od pomyślnej wegetacji, którą mogły zakłócić bądź 

zniszczyć przymrozki, ulewy, grad itp., od urodzaju i ze-

branych plonów. Ich obfitość nie tylko zapewniała pomyśl-

ność i dostatek, ale zwyczajnie możliwość wyżywienia sie-

bie i najbliższej rodziny. Swoją kondycję w świecie zależ-

nym od zjawisk przyrodniczych opisywał w ramach świato-

poglądu magiczno-religijnego, zakorzenionego w pradaw-

nych czasach, w wierzeniach pogańskich, współistniejących 

z wiarą chrześcijańską.  
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1. Akuszerka. Sylwester Czyrko, Gimnazjum w Awiżeniach, kl. 7 
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2. Znachorka-zielarka. Karolina Matulevičiūtė, Suderwska Szkoła 

Podstawowa im. M. Zdziechowskiego, kl. 10 
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AKUSZERKI, ZNACHORKI, PROROKINIE  

STREFA ROŚLIN LECZNICZYCH 

 

W tradycyjnej społeczności szczególny status przy-

znawano akuszerkom, znachorkom, prorokiniom. Można 

je nazwać kobietami mądrości. Na czym polegała ich mą-

drość? – przede wszystkim na możliwości nawiązywania kon-

taktów z zaświatami, transcendencją oraz na posiadaniu 

zdolności sakralno-magicznych, które dawały prawo uczestni-

czenia w przełomowych momentach życia członków wiejskiej 

społeczności. Traktowano je wręcz jako przewodniczki obrzę-

dów narodzin i śmierci, które swoją obecnością i działaniami 

zapewniały magiczną ochronę człowiekowi w sytuacjach gra-

nicznych, w czasie przejścia z jednej sfery do innej. 

Akuszerka, zwana również babką, babą, babiną, 

przyjmowała poród i wykonywała wszystkie czynności zwią-

zane z tym wydarzeniem, zarówno medyczne, jak i obrzędo-

wo-magiczne. Przygotowywała położnicę do porodu, opieko-

wała się nią, wykonywała czynności pielęgnacyjne, jak obcię-

cie pępowiny, umycie noworodka. Pomagała dziecku przyjść 

na ten świat, a więc wyłonić się z niebytu i wejść do świata 

ludzi. Oprócz czynności paramedycznych, wykonywała też 

pewne gesty o charakterze magiczno-religijnym, modliła się, 

a w domu, gdzie odbywał się poród, otwierała wszystkie 

szafki, skrzynie, kufry, itp. Takie działania miały wspomóc 

trud porodu i zapewnić bezpieczeństwo. Babka była starszą 
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kobietą, mądrą, doświadczoną życiowo. Patronką akuszerki 

w czasach pradawnych (przedchrześcijańskich) była Złota 

Baba, którą wyobrażano jako staruszkę trzymająca jedno 

dziecko na łonie, a drugie przy sobie.  

Znachorki pomagały człowiekowi w chorobie, uzdra-

wiały, odnawiały siły fizyczne i przywracały do świata zdro-

wych przy pomocy ziół. Działaniom uzdrawiającym towarzy-

szyły wypowiadane szeptem zaklęcia i różne formuły. Dla-

tego też w niektórych regionach nazywano je „szeptucha-

mi”. Znachorki były traktowane jako osoby tajemnicze, nie-

dostępne. Ludzie nieco ich się bali, sądząc, że gdy się im 

narazi, to mogą sprowadzić na człowieka chorobę. Zna-

chorki były blisko związane z naturą, znały jej tajemnice, 

uzdrawiające moce ziół. Żyły w zgodzie z ziemią i rytmem 

przyrody, chętnie przebywały blisko natury, a nawet za-

mieszkiwały gdzieś w lesie na pustkowiu. 

 Znachorką jest jedna z bohaterek Starej baśni Kra-

szewskiego o imieniu Jaruha. Była to kobieta już sędziwa, 

miała siwe, skołtunione włosy, a w oczach można było wy-

czytać szaleństwo. Jej nieodłączne atrybuty – to kij, garnu-

szek, torba, co świadczy o wędrownym trybie życia. Chętnie 

przebywała w lesie, przesiadywała na kłodach, zbierała zioła 

i leczyła. Las w kulturze tradycyjnej uchodził za miejsce 

magiczne, tajemnicze, pełne zagadkowych zjawisk i istot. 

Jaruha umiała rozmawiać ze zwierzętami i roślinami. Boha-
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terka powieści Kraszewskiego została przedstawiona jako 

osoba łagodna oraz przyjazna i pomocna człowiekowi.  

 Zielarki nierzadko mogły mieć dar jasnowidzenia.  

W kulturze wiejskiej wyobrażano je sobie jako osoby głębo-

ko zamyślone, a często również niewidome. Brak wzroku 

uważano za wyróżnienie, był to znak zdolności nawiązywa-

nia kontaktu z zaświatami. Takie kobiety była traktowane 

jako pośredniczki przekazujące tajemną wiedzę i nazywano 

je prorokiniami.  
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3. Znachorka-zielarka. Gabriela Kuszlewicz, Suderwska  

Szkoła Podstawowa im. M. Zdziechowskiego, kl. 7 
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4. Płaczka. Agnieszka Pileckaja,  

Gimnazjum im. ks. Józefa Obrembskiego w Mejszagole kl. 5 
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PŁACZKI, PRZĄDKI/TKACZKI, TANCERKI 

STREFA DOMU I OKOLICY 
  

Kobiety-płaczki uczestniczyły w obrzędach pogrze-

bowych jako zawodowo opłakujące zmarłych. Były to głów-

nie kobiety starsze i zamężne, cieszące się autorytetem w lo-

kalnej społeczności. Opłakiwały zmarłego w sposób ostenta-

cyjny: lamentowały, zawodziły, głośno płakały. Płacz wyrażał 

ból, ale też był swojego rodzaju bezsłownym dialogiem ze 

zmarłym, sposobem nawiązywania z nim „kontaktu”. Kobie-

ty-płaczki stawały się przewodniczkami w zaświaty.  

 Za niezwykle ważne dla funkcjonowania tradycyjnej 

społeczności uznawano prace kobiece związane z tkaniem 

i przędzeniem. W tkaniu i przędzeniu dostrzegano wręcz 

działanie pokrewne boskiej kreacji, gdy to z włókien lnu  

i konopi powstawała tkanina, a cały proces przypominał 

boski akt kreacji ex nihilo. Bezforemna i bezkształtna mate-

ria, czyli włókno roślinne, uzyskiwała formę, na przykład 

płótno. Dlatego też tkanie/przędzenie było traktowane jako 

czynność obrzędowa, sakralna i magiczna i odbywała się  

w określonym czasie i wybranych miejscach. Wspólne 

przędzenie trwało od października/listopada do końca lu-

tego, w długie wieczory. Wieczorna pora doby w kulturze 

wiejskiej była traktowana jako czas przejścia, zmiany, sta-

wania się nowego. Przędzenie odbywało się w gospodach,  

w specjalnych pomieszczeniach czy w największej izbie we 
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wsi. Czas pracy urozmaicano śpiewaniem, opowiadaniem, 

itp. W niektórych regionach cały jesienno-zimowy okres 

przędzenia kończył się ucztą, podczas której pito alkohol  

i bawiono się całą noc. W ten sposób kończył się też czas 

zimowy i rozpoczynała się pora nowej wegetacji, budzenia 

się przyrody do życia. 

 Motyw prządki jest znany w mitologii greckiej. 

Czynności przędzenia i tkania symbolizowały ludzki los. 

Trzy kobiety, przez Rzymian zwane Parkami, przez Greków 

Mojrami, przędły nić, która oznaczała ludzkie życie. Prze-

cięcie nici przez jedną z nich kończyło bieg życia człowieka.  

Znany jest mit Arachne opowiedziany w Metamorfo-

zach Owidiusza. Dziewczyna o imieniu Arachne posiadała 

wyjątkowy talent, a jej przepiękne wyroby tkackie podzi-

wiali wszyscy. Przekonana o swoim talencie odważyła się 

podjąć rywalizację z samą boginią Ateną, za co została uka-

rana i przemieniona w pajęczycę.  

 Kobiety tancerki – ten typ kobiet wyodrębniono  

z pewnych wierzeń kultury tradycyjnej. Wierzono, iż ruchy, 

gesty, podskoki wykonywane przez kobiety mają moc ma-

giczną, bo zapewniają całej społeczności urodzajne plony. 

Nie każdy taniec zapewniał płodność ziemi i roślinom, tyl-

ko ściśle określony, rytualny. Taką magiczną moc miały 

tańce w kręgu. Wirujące w tańcu kobiety przypominały 

ruch koła garncarskiego, gdy to wskutek jego rotacji z gliny, 

bezkształtnej masy, powstało coś, co ma formę. Ruchy ko-
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łowe rozumiano jako działania wnikające w świat i pod-

trzymujące jego porządek.  

 Forma koła, w tym wypadku nadana przez tańczące 

kobiety, w wielu kulturach oznaczała pełnię i doskonałość. 

W kulturach słowiańskich taniec w kręgu symbolicznie 

chronił sprzed siłami zła, jak również zapewniał urodzaj. 

Ruchy taneczne wykonywały kobiety zamężne, które już 

rodziły. W niektórych regionach kobiety przywiązywały 

sobie do ubrań len albo trzymały w ręku przędzę. Zazwy-

czaj podskakiwały wysoko, przeskakiwały albo tworzyły 

krąg, by wytworzony obrotowy ruch przekazał energię ro-

ślinom i zapewnił dobrą wegetację zasianym ziarnom lnu  

i konopi. Konopie i len były uznawane za rośliny kobiece  

i symbolizowały nie tylko płodność i obfitość, ale i bogac-

two, złoto, a także łączność z zaświatami. Wierzono w 

szczególną łączność kobiety z siłami natury, a odpowiednie 

działania kobiet według ustalonego rytualnego obrządku 

zapewniały pomyślność całej społeczności. 

 



 

 

 



19 

 
5. Rusałka. Emilia Turlinska. Gimnazjum w Awiżeniach, kl. 6 
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6. Rusałka. Ieva Likšaitė, Duksztańska Szkoła Podstawowa,  

grupa wczesnoszkolna, 5 lat 
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KOBIETY NIEBEZPIECZNE:  

RUSAŁKI, SYRENY, DZIWOŻONY 

STREFA WODY I LASU 

 

Człowiek kultury tradycyjnej nie czuł się bezpiecznie  

i swojsko wobec zjawisk przyrody, znał i doświadczał jej bez-

względności. Wyobrażał sobie naturę zaludnioną istotami 

niezwykłymi, tajemniczymi, często niebezpiecznymi i groź-

nymi. Powstały wyobrażenia istot płci żeńskiej, funkcjonują-

cych na pograniczu ziemi i wody, świata ludzkiego i świata 

transcendentnego. Są to wyobrażenia rusałek, syren, dziwo-

żon.  

Rusałki zamieszkiwały przede wszystkich różnorod-

ne miejsca związane z wodą. Wierzono, iż mogą to być du-

sze zmarłych młodo dziewczyn, topielców itp. Nazywano je 

również boginkami wodnymi, nimfami, wiłami. Czasem roz-

różniano też rusałki leśne, ponieważ las był traktowany ja- 

ko miejsce tajemnicze, niedostępne, również niebezpieczne  

i groźne dla człowieka. 

Rusałki wyobrażano sobie jako piękne i młode kobie-

ty, z długimi, jasnymi czy też złocistymi włosami, zawsze 

rozpuszczonymi. Pojawiały się zazwyczaj bez ubioru (cza-

sem miały na sobie odzież zwiewną i delikatną), okryte tyl-

ko włosami oraz wieńcami i przepaskami z kwiatów. Nie-

które miały włosy barwy zielonej, co podkreślało ich poza-

ziemskość, a jednocześnie nawiązywało do barw natury, 
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czyli miejsca ich przebywania. Nosiły wianki uplecione z by-

licy, lubczyku lub jarzębiny. Rośliny te miały znaczenie sym-

boliczne: bylica łączyła się z jasnością, światłem, lubczyk 

uchodził za afrodyzjak. Jarzębina często pojawia się w trady-

cyjnych pieśniach miłosnych i symbolizuje miłość i zamąż-

pójście. Ważne były oczy, zawsze czarne, a jednocześnie 

błyszczące i pełne powabu, które pozwalały uwodzić spoj-

rzeniem i przenikać do głębi. Rusałki żywiły się rosą, solą, 

ziołami (upodobały sobie lubczyk i bylicę), miodem, szałwią. 

Każdy z tych elementów miał znaczenie symboliczne.  

Rusałki stanowiły duże niebezpieczeństwo zarówno 

dla młodych mężczyzn, jak i dziewcząt. Kusiły swoją urodą  

i prowadziły do zguby tych, którzy ulegli kuszeniu. Potrafiły 

być złośliwe i mściwe, zwłaszcza wobec dziewcząt, mogły 

też doprowadzić je do śmierci. Uwodziły śpiewem bądź plą-

sami gdzieś na polanach, nadrzecznych łąkach. Pojawiały 

się o określonej porze doby, ich ulubioną porą była północ – 

w wierzeniach ludowych czas dziwny, graniczny. Rusałki 

budziły się do życia wraz z całą roślinnością. Takim czasem 

granicznym były Zielone Świątki, dlatego też nie wolno było 

się kąpać przed tym świętem, by przedwcześnie nie obudzić 

rusałki z zimowego snu. Jeżeli zostały obudzone przed cza-

sem przez kąpiącego się młodzieńca, to mogły się zezłościć, 

opleść go swoimi włosami i wciągnąć w wodne otchłanie. 

Ich ulubionym drzewem była brzoza – pośredniczka między 

światem ziemskim a zaświatami, a także drzewo w szcze-
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gólny sposób związane z kobiecością. Według wierzeń lu-

dowych boginki nie znosiły piołunu, więc ziele to stanowiło 

skuteczną ochronę przed nimi.   

Motyw rusałek jest obecny w literaturze romantycz-

nej. Wynika to stąd, że romantycy w sposób autentycz- 

ny zainteresowali się folklorem, ludowymi wierzeniami, oby-

czajami, podaniami, legendami. Doceniono mądrość ludową  

i na fali zainteresowań światem ludu rusałki weszły do litera-

tury. Jedną z pierwszych była Mickiewiczowska Świtezianka 

(1821). Bohaterka, czyli rusałka zamieszkująca jezioro Świteź, 

doprowadza do śmierci młodzieńca, który nie dotrzymał 

przysięgi. Dominuje tu wątek kary za niewierność, który po-

jawia się również w twórczości innych romantyków, na 

przykład w utworze Józefa Bohdana Zaleskiego pt. Rusałki. 

Utwór opowiada o zakochanym młodzieńcu, który w swojej 

fantazji widzi ukochaną Zorynę w otoczeniu rusałek. Zoryna 

jest ich królową, posiada moc magiczną. Motyw rusałek wy-

stępuje też w okresie młodopolskim, na przykład w wierszu 

Kazimierza Przerwy-Tetmajera Rusałka. Tetmajerowskie 

rusałki występują w scenerii podobnej do tej ludowej: pośród 

mokradeł, mgieł, łąk, tylko niosą dodatkowe znaczenia sym-

boliczne, zgodne z symboliką modernistyczną.  

W wierzeniach ludowych istniały postacie pokrewne 

rusałkom, chociaż nieco odmienne, a mianowicie syreny. 

Były to również panny, przebywające na terenach wodnych, 

tajemnicze i niebezpieczne dla człowieka, zwłaszcza dla 
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rybaków, marynarzy. Różniły się wyglądem: syreny były pół 

kobietami, pół rybami i miały wspaniały, uwodzicielski głos. 

Można o nich przeczytać już w Odysei Homera. W utworze 

tym ich cudowny śpiew jest niebezpieczny dla marynarzy, 

ale jak wiemy, Odyseuszowi udało się posłuchać syreniego 

śpiewu i wyjść z tego cało. Według wierzeń ludowych syre-

ny można spotkać wiosną oraz na przełomie maja i czerw-

ca, zwłaszcza w dnie świętych Jerzego, Piotra, Jana oraz  

w Zielone Świątki.  

 Romantycy syreny włączyli do swojej poetyckiej wy-

obraźni. Syrenka jest jedną z bohaterek ballady Mickiewi-

cza pt. Rybka. Opowiada ona o losach dziewczyny o imieniu 

Krysia. Zwykła wiejska dziewczyna uwiedziona i zdradzona 

przez pana skarży się na swój los świteziankom i prosi je  

o przyjęcie do siebie. Dziewczyna przybiera postać trady-

cyjnej syrenki, chociaż opis został uzupełniony ludowymi 

wyobrażeniami rusałek.  

 Do kobiet typu syrena należy bohaterka litewskich 

legend o imieniu Jurata (Juratė). Występuje ona w roli kró-

lowej Bałtyku zamieszkującej wspaniały podwodny pałac. 

Jurata zakochała się w młodym i przystojnym rybaku, który 

przysiągł wierność królowej morza. Odtąd zakochani spo-

tykali się codziennie. Ta miłosna historia kończy się tra-

gicznie wskutek interwencji boga Perkuna, który nie chciał 

zaakceptować miłości Juraty do śmiertelnika.  
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 Syrenka żyje również w legendach warszawskich. Naj-

słynniejszą jej wersję zapisał Artur Oppman. Warszawscy 

rybacy usłyszeli cudowny głos dziewczyny z rybim ogonem. 

Postanowili mieć ją u siebie, by móc słuchać codziennie 

wspaniałego śpiewu. Uwięziona syrena przekonała strażnika, 

że w warunkach niewoli nie może śpiewać, została więc 

uwolniona. Z czasem stała się symbolem stolicy i została 

wpisana w jej herb.  

Zupełnie odmienny wygląd miały dziwożony. Koja-

rzono je z „dziką kobietą” reprezentującą bezwzględność na-

tury. One również stanowiły niebezpieczeństwo dla ludzi, 

zwłaszcza dla kobiet w ciąży, położnic i niemowląt,  

a już szczególnie była groźna dla kobiet niewiernych. Wierzo-

no, że jeżeli kobieta urodzi ładne dziecko ze związku poza-

małżeńskiego, to dziwożona może je uprowadzić albo pod-

mienić na swoje, raczej brzydkie i pokraczne. Z punktu wi-

dzenia społeczności tradycyjnej oraz obowiązujących norm 

moralnych w tym wypadku dziwożony wymierzały sprawie-

dliwość. Wzbudzając strach, stały na straży zasady posłuszeń-

stwa żony wobec męża i poniekąd pełniły funkcję karzącą wo-

bec kobiet, które ustanowione normy i zakazy przekraczały.  

Dziwożony aktywne były nocą, zwłaszcza w świetle 

księżyca. Noc w ogóle uchodziła za porę wzmożonego dzia-

łania sił ciemnych, niebezpiecznych, groźnych. Zamiesz-

kiwały głębię lasu, podmokłe łąki, przebywały w pobliżu 

strumieni, a chroniły się w dziuplach, grotach, jamach.  
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7. Jurata – Królowa Bałtyku. Emilia Wojtkiewicz, Gimnazjum  

im. Jana Śniadeckiego w Solecznikach, kl. 0 
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8. Dziwożona. Karolina Wierzbicka,  

Duksztańska Szkoła Podstawowa, kl. 2 
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Wyobrażano je jako szczególnie brzydkie, pokraczne, karło-

wate i kosmate. Zwłaszcza kosmatość wskazywała na przyna-

leżność do świata pozaludzkiego. Wyobrażano je jako po-

marszczone, bezzębne, o zdeformowanym ciele i skudłaco-

nych włosach. Rozpoznać je można było również ze względu 

nadludzki apetyt. Chętnie zjadały groch i marchew. Potrawy 

te miały w kulturze tradycyjnej właściwości magiczne, na 

przykład warzywa o jadalnych korzeniach łączono z zaświa-

tami. Zjadały chętnie też coś słodkiego, na przykład słodka-

wy korzeń tataraku albo miód, kojarzony ze sferą niebiańską. 

Dziwożony mimo swojej brzydoty uwodziły mężczyzn. Trak-

towały ich jednak znacznie łagodniej niż rusałki czy syreny, 

tzn. nie uśmiercały tylko porzucały. Przed dziwożonami 

chroniły pewne rośliny, na przykład dziurawiec – ziele o wła-

ściwościach leczniczych i magicznych. Poświęcony w święto 

Matki Boskiej Zielnej i wysuszony dziurawiec wkładano we 

wszelkie szczeliny domu, by w ten sposób zapobiec prześli-

zgnięciu dziwożon do domostw i ochronić domowników 

przed działaniem złych mocy. 

 

Opisane wizerunki kobiet w kulturze ludowej, ujęte  

w ich odmienności, ukazują kobiety jako istoty ambiwalent-

ne, tajemnicze, obce. Dzięki dwoistości swojej natury by-

towały na granicy dwu światów, przynależąc do obu: ziem-

skiego i innego (pozaludzkiego). Poprzez odmienność posta- 

ci kobiecych (znachorek, zielarek, rusałek, syren, dziwożon) 
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wyrażało się przekonanie człowieka kultury tradycyjnej, że te 

światy istnieją blisko siebie i nieustannie się przenikają, a ko-

bieta pełni kluczową rolę zarówno w ich spotkaniu, jak w pod-

trzymywaniu wiecznego cyklu życia i śmierci. 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prace uczniów powstały pod kierunkiem nauczycieli: 
 

Ireny Žygis (rys. 2, 3, 4, 6, 8) 
Česlavy Lachovič (rys. 1, 5) 

Jolanty Krupoves (rys. 7) 
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