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WPROWADZENIE

„Promujące konsumpcję czasopisma o modzie kreują obraz kobiety, w którym uwypu
kla się cechy seksapilu i prowokacyjności. [... ] Świadomość i myślenie kobiet nowo
czesnych są wciąż przesiąknięte patriarchalizmem. Zważywszy na ten fakt, czasopisma 
o modzie wykazują skłonność do czynienia z kobiety przedmiotu, obiektu seksualnego 
i towaru. Modna kobieta, którą przedstawiają, jest daleka od bycia prawdziwie uświa
domioną kobietą swoich czasów”. (Guo, 2003: 79)

„Wykorzystując «białe kołnierzyki», nową grupę zamożną, czasopisma o modzie wy
kreowały kulturę cechującą się jawną konsumpcją, w obrębie której materialny luksus 
stanowi przykrywkę dla nikłości człowieczeństwa”. (Zhou, 2000: 144)

„Większość czasopism wykorzystuje zagraniczne doświadczenie w zakładaniu podob
nych tytułów, a nawet dopuszcza się bezpośredniego, bezkrytycznego naśladownictwa. 
Czasopisma o modzie wydawane we współpracy z zagranicznymi tytułami najczęściej 
wykazują się zbyt małym stopniem niezależności i autonomii. Nadmiar bezmyślne
go naśladownictwa pociąga za sobą niedomiar wyróżniającej się, oryginalnej treści”. 
(Zhang Jifeng, 2002: 20)

Krytyczne poglądy podobne do tych cytowanych powyżej można znaleźć w wie
lu chińskich tekstach publicystycznych i naukowych. Zazwyczaj są to stwierdzenia 
kategoryczne, niepozostawiające możliwości alternatywnego odczytania czasopism 
o modzie. W tej książce pragnę wykazać, że cechy wymienione przez chińskich bada
czy nie wyczerpują pełnego opisu tego rodzaju czasopism. 

Ilustrowane magazyny kobiece o modzie i stylu życia są w Chinach kontynental
nych bardzo interesującym zjawiskiem. Do ich powstania w latach 80. i 90. XX w. 
przyczyniło się wiele zbiegających się głębokich przemian politycznych, gospodar
czych i społecznych. Stanowią część oferty prasowej, która pojawiła się w kontekście 
rozpoczętej w latach 80. reformy mediów, zakładającej państwową własność mediów 
przy równoczesnym ich urynkowieniu. Nie powstały wskutek odgórnie narzuconych 
państwowych decyzji, a ich działalności nie wspierają dotacje państwowe. Skorzysta
ły z wznowienia działalności reklamowej w Chinach pomaoistowskich - reklamy są 
głównym źródłem ich dochodów, a pod względem wielkości tych dochodów zajmują 
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najsilniejszą pozycję na rynku prasowym. Sprzyjająca koniunktura polityczna i go
spodarcza umożliwiła podjęcie współpracy z zagranicznymi partnerami i zakładanie 
chińskich wydań zagranicznych tytułów. 

Powstanie magazynów o modzie nie byłoby możliwe bez wznowienia rozwoju 
samego przemysłu mody w latach 80. Są one jedną z wielu dostępnych dziś form 
kultury popularnej, która także odrodziła się po zakończeniu Rewolucji Kulturalnej. 
Od lat 80. -90. rozwija się w Chinach masowa konsumpcja, a „dołączenie do świata”, 
do globalnej nowoczesności, nadrobienie zaległości w stosunku do Zachodu (1 j |lł 

yu shijie jiegui) jest nadzieją często wyrażaną w dyskursie oficjalnym i w ży
ciu codziennym. Wreszcie, sprzyjający kontekst polityczny i gospodarczy umożliwił 
ukształtowanie się w latach 90. klasy średniej, będącej docelową grupą odbiorców 
czasopism o modzie i reklam w nich zawartych. 

Nie tylko same czasopisma są wytworem swoich czasów - ten sam szerszy kontekst 
ukształtował dyskurs akademicki w Chińskiej Republice Ludowej (dalej: ChRL). Re
formy gospodarcze, które poskutkowały zrodzeniem się klasy średniej i urynkowie
niem mediów, przyczyniły się również do renesansu w kulturze i humanistyce, pod 
wieloma względami przypominającego ferment intelektualny z pierwszych dekad 
XX w. W kontekście rozważań nad procesem modernizacji i optymalnego modelu 
rozwoju Chin problemem szczególnej wagi stało się w latach 80. określenie chińskiej 
tożsamości kulturowej. W środowisku akademickim prowadzono badania nad tra
dycyjną kulturą chińską, przy oficjalnym poparciu wyrażonym m. in. ogłoszeniem 
w 1986 r. narodowego projektu badań nowoczesnej myśli konfucjańskiej. 

Zainteresowania badaczy nie ograniczały się do konfucjanizmu i kultury chiń
skiej (Han), lecz dotyczyły również związków i wzajemnych wpływów między kultu
rą rodzimą i obcą na przestrzeni dziejów i we współczesności1. Świadomi zacofania 
chińskiej humanistyki w stosunku do Zachodu, chińscy naukowcy zaczęli w zawrot
nym tempie przyswajać i stosować najnowsze zachodnie teorie i metody badawcze. 
Szczególne miejsce w hierarchii ich zainteresowań zajmują teoretycy zaliczani do 
postmodernizmu, których dzieła ukazują się w języku chińskim od połowy lat 80., 
oraz, od lat 90., studia kulturowe opierające się na marksistowskiej teorii krytycznej. 
W obrębie studiów kulturowych o orientacji krytycznej, najważniejsze obszary te
matyczne to media i komunikacja społeczna, kultura popularna i konsumpcjonizm, 
globalizacja i lokalizacja oraz gender2. Komunikacja społeczna stała się dyscypliną 
naukową pod koniec lat 90., a od 2000 r. wyższe uczelnie w Chinach zaczęły zakładać 
wydziały, instytuty i ośrodki badawcze zajmujące się komunikacją społeczną w kon
tekście mediów i dziennikarstwa. Studia kobiece weszły do akademickiego dyskursu 
i uzyskały status dyscypliny naukowej w połowie lat 80., lecz zaczęły się rozwijać do-

Szczegótowe omówienie fermentu intelektualnego z lat 80. i kwestii chińskiej tradycji kulturowej 
w środowisku chińskich intelektualistów oraz w dyskursie akademickim i literackim można znaleźć 
w: Kasarełło, 2000 oraz w: Goldman, Link i Su, 1995.
Rozwój studiów kulturowych w Chinach od lal 90., a także ich odgałęzień tematycznych wspomnia
nych powyżej, omawiają Wang Ning, 2007; I9ai, 1999 i Tao, 2002. 
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piero wskutek IV Światowej Konferencji w sprawie Kobiet, zorganizowanej pod egidą 
ONZ, która odbyła się w Pekinie w 1995 r.

Nowe zjawiska (magazyny o modzie, klasa średnia, kultura konsumpcji) oraz po
zycja kobiet w społeczeństwie patriarchalnym stały się przedmiotem badań w obrę
bie nowo ustanowionych dyscyplin, przeprowadzanych niestosowanymi dotychczas 
metodami zachodniego pochodzenia. Obok przełożonych na język chiński opraco
wań zachodnich badaczy omawiających zachodnie media i czasopisma o modzie, 
m.in. z perspektywy gender, pojawiają się na rynku także publikacje chińskich na
ukowców poświęcone tym tematom. Publikacji książkowych jest bardzo niewiele. 
Niektóre z nich (Cao, 2008), podobnie jak artykuły naukowe (Chen Yang, 2001; Cao,
2005) , przedstawiają najważniejsze zachodnie teorie i metody analizy mediów pod 
względem problematyki płci. Inne książki (Bu, 2001) oraz niektóre artykuły (Xu, 
2008) podsumowują stan badań nad obrazem kobiety w chińskich mediach i nad 
chińskimi magazynami o modzie. Wiele analiz pism o modzie i sposobu ukazania 
kobiet w mediach publikowano w czasopismach naukowych. Takie artykuły są licz
ne, lecz wnioski osiągnięte przez autorów pozostają bardzo zbliżone, a zdecydowaną 
większość tych analiz cechują podobne niedociągnięcia.

Prawie wszyscy chińscy badacze oceniają negatywnie czasopisma o modzie. Pod
kreślają (Meng, 2004; Tai, 2005; Xu, 2005; Cao, 2008:232-233) ich bliski związek z klasą 
średnią, której służą jako źródło grupowej tożsamości. Samo nabycie pisma i czynność 
jego czytania potwierdzają przynależność do klasy średniej, nadążanie za duchem cza
sów i gust nabywcy (Cui i Xie, 2002; Xu, 2007; Cao, 2008: 233). Treść magazynów na
tomiast promuje styl życia, modę i pojęcie dobrego smaku bazujące na konsumpcji 
uważanej za główne przesłanie tego rodzaju prasy (Zhou, 2000; Cui i Xie, 2002; Zhang, 
2002; Meng, 2004; Tai, 2005; Zhang Shuiju, 2006; Xu, 2005, 2007 etc.). Zdaniem więk
szości autorów te pisma kreują płytki, ubogi i oderwany od rzeczywistości obraz świata 
i kobiecości (Yin, 2004), a zamiast wartości duchowych chwalą materializm w postaci 
konsumpcjonizmu (He, 2001; Liu i Qi, 2006). Kładą nadmierny nacisk na wymiar wi
zualny, o czym świadczy przewaga atrakcyjnych kolorowych ilustracji nad tekstami, 
które z kolei mają za zadanie jedynie dostarczać rozrywki (Cui i Xie, 2002; Ye, 2005). 
Promowanie konsumpcji i przewagę wizualnych atrakcji nad treścią tekstową potwier
dzają też reklamy zajmujące większą część każdego numeru (He, 2001: 46).

Czasopisma te umieszczają czytelniczkę w roli konsumującego podmiotu (Cui 
i Xie, 2002) i czynią z kobiet przedstawianych na swych stronach przedmiot mę
skiego spojrzenia i wizualnej konsumpcji (Guo, 2003; Li, 2003; Meng, 2004; Liu i Qi,
2006) . Poprzez poruszanie odpowiednich tematów, wyzwalają kobiecą seksualność. 
Tworzą wyobrażenie kobiety pewnej siebie: dobrze zarabiającej, konsumentki mody, 
świadomej własnej cielesności i kobiecości. Ale wyzwolenie i pewność siebie są tylko 
pozorne. Kobiety w pismach o modzie poruszają się w ramach zdefiniowanych przez 
mężczyzn: dostosowują się do ich oczekiwań i nie wychodzą poza granice ich zdol
ności akceptacji (Guo, 2003; Li, 2003; Cao, 2008: 247). Badacze krytykują te pisma 
za brak zaangażowania w kwestionowanie i poprawę obecnej sytuacji kobiet (Wen 
i Ma, 2005; Xu, 2005; Cao, 2008) oraz za promowanie tradycyjnego wzoru kobiecości 
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zamiast tego, co określa się mianem „rzeczywistej sytuacji kobiet”. Podkreślają po
trzebę, by magazyny o modzie zdały sobie sprawę ze swej istotnej roli edukacyjnej: 
powinny kultywować w odbiorcach właściwe wartości (He, 2003) i kształcić ich w du
chu socjalistycznej cywilizacji i moralności (Zhang Jifeng, 2002).

Najbardziej stanowcza negatywna ocena dotyczy stopnia westernizacji czasopism 
o modzie. Potępia się je za nadmierne i bezkrytyczne kopiowanie zachodnich wzor
ców (szczególnie mody i konsumpcjonizmu), obcych chińskiej specyfice narodowej 
(I N'h'í guoqing) i standardom moralnym oraz nieodpowiadających sytuacji i zapo
trzebowaniom chińskich czytelników. Meng (2004: 108) wspomina o kulturowej uni
formizacji pod wpływem globalnego kapitału. Dwóch autorów (Zhang Jifeng, 2002 
i Zhang Yi, 2006) podkreśla niedostatki rodzimych pism o modzie pod względem 
technicznym i redakcyjnym, które skazują je na brak autonomii wobec Zachodu. 
Nawołuje się magazyny do wzmocnienia swojej chińskiej specyfiki (Zhang Jifeng, 
2002), do lepszego zrozumienia zapotrzebowań chińskich czytelników (Ye, 2005 ; Liu 
i Qi, 2006), realizacji zadania propagowania chińskiej kultury i sztuki, ustanowienia 
rodzimego dyskursu mody, ograniczenia niejednoznaczności obyczajowej i bezwar
tościowej rozrywki (Ye, 2005).

Pomimo cennych spostrzeżeń zawartych w chińskich analizach pism o modzie 
i obrazu kobiet w mediach, wiele z nich łatwo staje się celem poważnych zarzutów 
merytorycznych. Z wyjątkiem jednego artykułu (He, 2006), znane mi publikacje nie 
dokonują analizy treści wybranych próbek konkretnych czasopism, lecz dotyczą ma
gazynów o modzie jako ogólnego zjawiska3. Nie wyznaczają ram metodologicznych 
analiz i nie podają operacyjnych definicji stosowanych pojęć. Omawiają zbiorczo pi
sma o odmiennym charakterze, takie jak «IbJ' |'oj Cosmopolitan» („Shishang”), «Ilłj/A 

9¡i Elle» („Shijie shizhuang zhi yuan”) i «í¡ÍjNN» („Ruili”) i nie uwzględniają 
różnic w treści czasopism na przestrzeni lat. Znaczna część autorów utożsamia rzeczy
wistość z jej odzwierciedleniem w czasopismach - krytykują rozmaite aspekty klasy 
średniej jako zjawiska społecznego na podstawie elementów kreowanego w czasopi
smach obrazu tej klasy. Niektórzy badacze przyjmują założenia modelu „magicznego 
pocisku” oddziaływania mediów4, gdy krytykują magazyny za niewłaściwy kierunek, 
jaki nadają one poglądom i zachowaniu czytelników (przy niepopartym badaniami 
empirycznymi założeniu, że czytelnicy istotnie czerpią z nich wzory) (Guo, 2003; Yin, 
2004). Te niedociągnięcia można wyjaśnić nowością (na gruncie chińskim) zarówno 
omawianych tematów (pisma o modzie i klasa średnia), jak i założeń i narzędzi ba
dawczych stosowanych do ich analizy (teoria krytyczna, semiología czy gender stu- 
dies). Należy też uwzględnić kontekst kulturowy i polityczny (tradycja konfucjańska, 
ustrój i ideologia państwowa w ChRL) kształtujący światopogląd samych badaczy.

W niniejszej książce pragnę odeprzeć zarzuty chińskich naukowców wobec 
czasopism o modzie i wykazać, że stanowią one wartościowy przedmiot bardziej

He (2006: 82) stawia chińskim opracowaniom omawiającym obraz klasy średniej w mediach podob
ne zarzuty: brak analiz tekstów medialnych i wielowymiarowego postrzegania klasy średniej. 
Teoria la jest pokrótce omówiona np. w: GrilTin, 2003: 379.
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dogłębnych badań, których wyniki mogą uzupełnić wiedzę na temat chińskiego dys
kursu publicznego i medialnego, najnowszych przemian w chińskich mediach oraz 
istotnych procesów społecznych we współczesnych Chinach. Do analizy wybrałam 
dwa tytuły, najczęściej omawiane przez chińskich badaczy: «IbHnJ Trends/Cosmo- 
politan» i «tliElle». Są to ponadto chińskie wydania magazynów za
chodnich, a więc bardziej podatne na zachodnie wpływy niż konkurencyjne, lokalne 
wydania japońskich czasopism lub magazyny wzorujące się na pismach japońskich 
(np. «firuNH» „Ruili”).

Chińscy badacze wybierają perspektywę makro, traktując czasopisma o modzie 
jako ogólne zjawisko kulturowe. Wizualne piękno i obecność reklam luksusowych 
produktów konsumpcyjnych stanowią ważne cechy wyróżniające ten segment rynku 
prasowego, a także cechy najłatwiej zauważalne przy pobieżnym przeglądaniu takich 
pism. Przesłanie czasopism o modzie opiera się w dużej mierze na wymiarze wizu
alnym, a ilustracje i reklamy istotnie często redukują kobietę do jej cielesności i pro
mują postawy konsumpcyjne. Żurnale jawią się odbiorcom jako całość, składająca 
się zarówno z artykułów (wraz z ilustracjami) jak i z reklam. Jak wykazują Kress 
i van Leeuwen (2001: 1-2), magazyny kolorowe i inne współczesne formy komuni
kacji są przykładami jednego tekstu lub dyskursu, który oddziałuje na odbiorców 
poprzez dwa sprzężone ze sobą „tryby semiotyczne” (semiotic modes): tekst i obraz, 
którymi rządzą podobne semiotyczne zasady. Podobne poglądy wyraża Barthes, gdy 
mianem mowy, wypowiedzi lub słowa określa „każdą jednostkę lub każdą syntezę 
znaczeniową, czy to słowną, czy wizualną” (2000: 240) i analizuje przykłady z roz
maitych systemów semiotycznych (werbalnych i niewerbalnych) jako część znaczącą 
mitów (tj. znaków w systemie semiologicznym drugiego stopnia). Modę zaś traktuje 
jako system semiotyczny, w którym obraz i tekst są nierozdzielne (2005). Zgadzam 
się z tymi poglądami, lecz ponieważ moim celem jest uzupełnienie chińskich analiz, 
postanowiłam wybrać jako materiał badawczy tę część zawartości magazynów, którą 
chińscy autorzy zwykle pomijają: teksty artykułów. Pominęłam zaś reklamy, a do ilu
stracji artykułów odwołuję się tylko pobieżnie.

Kolejnym istotnym powodem wyboru artykułów zamiast ilustracji i reklam jest 
fakt, że w luksusowych czasopismach o modzie wydawanych w ChRL to właśnie 
teksty artykułów oferują najlepsze warunki do sformułowania dyskursu globalno- 
ści i lokalności. Kiedy pisma o modzie pojawiły się w latach 80. XX w., brakowało 
w Chinach lokalnych wzorców, doświadczeń, zasobów ludzkich i technicznych zwią
zanych z modą i wydawaniem kolorowych czasopism. To właśnie brak warunków do 
fotografowania mody na światowym poziomie spowodował, że chińskie czasopisma 
były (a w pewnym stopniu nadal są) zmuszone do zapożyczeń z Zachodu lub Japonii. 
Dlatego obecność zachodniej lub japońskiej mody czy modelek rasy białej nie stano
wi bezwzględnej miary westernizacji czy japonizacji tych pism.

Analiza tekstów artykułów miała wykazać, czy obraz kobiecości kreowany w wy
branych czasopismach rzeczywiście sprowadza się jedynie do konsumpcji, czy też jest 
bardziej wielowymiarowy niż przekonują chińscy badacze. Miała także odpowiedzieć 
na pytanie, czy oba czasopisma proponują jednakowy wizerunek kobiecości, czy też 
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każde z nich kształtuje obraz kobiety o własnej specyfice. Równocześnie analiza mia
ła wykazać potencjalną zmienność w czasie wyobrażenia kobiety w każdym z ana
lizowanych tytułów. Wreszcie, postanowiłam sprawdzić, czy te pisma rzeczywiście 
ślepo naśladują Zachód (jak twierdzą chińscy badacze), czy raczej wybierają własną 
drogę między globalnością i lokalnością w kreowanym przez nie obrazie kobiety.

Pierwszy rozdział pracy jest poświęcony zagadnieniom metodologicznym i omó
wieniu kryteriów wyboru materiału badawczego. Drugi rozdział przedstawia ele
menty tła kulturowo-społecznego analizowanego w pracy zagadnienia. Rozpoczyna 
się opisem kilku modeli kobiecości na tle sytuacji kobiet w kilku historycznych okre
sach. Są to modele, które wpłynęły na powszechny sposób postrzegania i odzwiercie
dlania kobiet we współczesnych chińskich mediach; wyniki chińskich badań z tego 
zakresu są wspomniane na końcu tego podrozdziału. W kolejnych podrozdziałach 
omówię kontekst, w jakim powstały czasopisma o modzie w Chinach pomaoistow- 
skich: ukształtowanie się klasy średniej wraz z obrazem tej klasy w mediach, rozwój 
masowej konsumpcji i przemysłu mody, rozmaite formy kultury popularnej oraz 
istotne dla niniejszego opracowania aspekty globalizacji i lokalizacji. Rozdział ten 
zakończy się opisem kontekstu prawnego, w jakim funkcjonują czasopisma o mo
dzie oraz pozycji, jaką zajmują na rynku omówione w tej książce tytuły. Dalsza część 
książki przedstawia wyniki moich badań. Książkę zamyka podsumowanie, które 
konfrontuje wyniki analizy z powyższymi założeniami i pytaniami oraz wskazuje ich 
potencjalne zastosowania.

Książka ta bazuje na rozprawie doktorskiej napisanej pod kierunkiem prof, dra hab. 
Czesława Robotyckiego, któremu pragnę w tym miejscu podziękować za liczne wska
zówki, jakich mi udzielił w trakcie pisania pracy i przygotowywania publikacji. Podzię
kowania składam również recenzentom pracy, profesorom Waldemarowi Dziakowi 
i Adamowi Jelonkowi, za słuszne uwagi, które zostały uwzględnione przy ostatecznym 
przygotowaniu książki do druku. Dziękuję również mojemu mężowi, Bogdanowi Ze- 
mankowi, za bycie wzorem cierpliwości i za ogromne wsparcie, jakie okazał mi pod
czas przygotowywania i pisania tej książki; Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wyż
szego RP oraz Ministerstwu Edukacji ChRL za roczne stypendium, które umożliwiło 
realizację tego projektu badawczego; profesorowi Huang Hu z Wydziału Dziennikar
stwa Uniwersytetu Fudan w Szanghaju za udostępnienie mi zasobów bibliotecznych 
oraz profesor Cao Jin za wszelką pomoc w czasie pobytu w Szanghaju; paniom Xu 
Wei (Vera Xu, redaktor naczelna «H\T ji'íj Cosmopolitan») i Tang Hairong (Irene Tang, 
dyrektor ds. nowych mediów « |lf V/-Ib]Elle»), za udzielenie mi wywiadów oraz 
Laurie Duthie za jej artykuł, który zaznaczył punkt zwrotny w mojej pracy.

Stosowane konwencje transkrypcji i cytowania
W niniejszej książce będę stosować chińskie znaki uproszczone i łacińską transkryp
cję języka chińskiego pinyin (bez zaznaczenia tonów). Tytuły czasopism będą poda
wane wraz z angielskim tytułem występującym na ich okładkach (o ile występuje). 
Łacińska transkrypcja tytułu chińskiego będzie podana jedynie za pierwszym razem, 
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gdy się on w książce pojawi. W pozostałych przypadkach będzie podawany tytuł w pi
sowni oryginalnej wraz z tytułem angielskim. W przypadku tytułów bez angielskiego 
odpowiednika, będę podawać za każdym razem zarówno jego pisownię oryginalną 
jak i transkrypcję łacińską. Jeśli tytuły będących częścią materiału badawczego dzia
łów tematycznych, rubryk i cytowanych artykułów posiadają obok chińskiego także 
angielski tytuł, w cytowaniach będą podawane obydwa.

Dane bibliograficzne cytowanych artykułów wchodzących w skład materiału ba
dawczego będą podawane w przypisach dolnych; dane bibliograficzne innych cyto
wanych opracowań są zawarte w części „Literatura”. Fragmenty artykułów, do któ
rych odwołuję się w analizie materiału badawczego zostały umieszczone w części 
„Cytowane fragmenty artykułów”. Odsyłacze do nich mają postać numerów poda
nych w nawiasach kwadratowych. Cytowane fragmenty są podane jedynie w chiń
skiej pisowni, bez transkrypcji łacińskiej.





1
ZAGADNIENIA METODOLOGICZNE

1.1. Współczesność i media w badaniach antropologicznych. Dyskurs

Podsumowując najnowszy dorobek badań antropologicznych, M. Herzfeld (2004) 
omawia zmiany, jakie w obrębie tej dyscypliny jako praktyki spowodowały przemia
ny w postrzeganiu centralnych pojęć i założeń (takich jak przedmiot badań, rola i za
dania antropologii), a także roli i zadań badacza oraz badanych osób i zbiorowości. 
Według Herzfelda przedmiotem badań antropologii jest „zdrowy rozsądek” (common 
sense), czyli „codzienne pojmowanie sposobu działania świata”, „społecznie akcepto
wane odzwierciedlenie kultury” (s. 19) charakterystyczne dla każdej kultury i społe
czeństwa. Jedna z bardzo istotnych przemian we współczesnej antropologii w stosun
ku do początków tej dyscypliny polega na obaleniu założeń o kulturowej neutralności 
i odrębności teoretyzującego badacza od etnograficznego „podmiotu”. Współczesna 
antropologia ujawnia kulturowe hierarchie i odmienności, kwestionując roszczenia 
do uniwersalności, jakie wysuwa zdrowy rozsądek; wykazuje się przy tym świado
mością kulturowych uwarunkowań, którym poddani są w równym stopniu badacze 
i badani. Zachowuje swoje zainteresowanie tym, co lokalne i marginalne, zjawiskami 
w skali mikro. Odchodzi jednak od lokalności pojmowanej jako niewielka jednostka 
wewnątrz jakiegoś „arbitralnie wytyczonego regionu kulturowego” (s. 26) i przenosi 
w centrum uwagi inne formy organizacji życia kulturowego i społecznego, będące 
częścią codziennego życia w dobrze znanych badaczowi, lecz właśnie dlatego często 
pomijanych środowiskach. Dzisiejsza antropologia nie zajmuje się tylko geograficz
nie i kulturowo oddalonymi „innymi”, lecz również rozmaitymi formami nowocze
sności, zjawiskami kulturowymi lub wspólnotami w dużych miastach, mediami czy 
tworzeniem intymności w skali globalnej poprzez nowe środki komunikacji, ujaw
niając w ten sposób odmienności i głosy podważające „hegemonię globalnego zdro
wego rozsądku” i „uniwersalną logikę globalizacji” (s. 37).

Media popularne zajmują ważne miejsce wśród omówionych przez Herzfelda 
dziedzin zainteresowania współczesnej antropologii. Jest tak, ponieważ dzięki ma
sowej skali, w jakiej funkcjonują, są wszechobecne w życiu codziennym, a jako takie 
umykają wnikliwej, krytycznej uwadze. Media tworzą i masowo rozpowszechniają 
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wspólny, publiczny język, będący „częścią tworzonych przez ich konsumentów kon
strukcji rzeczywistości” (S. Dickey, w Herzfeld, 2004: 416). Przedstawiają odbiorcom 
stronnicze wersje rzeczywistości i zdrowego rozsądku, które odbiorcy wykorzystują 
do budowania własnej tożsamości. W tym procesie media dostarczają zarówno treści, 
jak i formalnych możliwości wyrazu. Przyczyniają się także do tworzenia „wspólnot 
wyobraźni” (s. 406); umożliwiają bliskość bazującą na wyobraźni tam, gdzie bliskość 
fizyczna nie istnieje.

Niniejsze opracowanie mieści się w ramach wyznaczonych przez Herzfelda. Oma
wia pisma o modzie obecne w życiu codziennym chińskiej klasy średniej i kształtują
ce jej tożsamość. Marginalność wybranych do analizy czasopism jest cechą względną. 
Ich chińskość czyni je odległymi w stosunku do Zachodu. Największą sprzedaż no
tują w najbardziej rozwiniętych chińskich metropoliach (Pekin, Szanghaj, Kanton), 
które obejmują jedynie część terytorium i populacji kraju. Są zaadresowane do klasy 
średniej, czyli niewielkiej części ludności Chin i wielkich miast. Zakotwiczenie tych 
pism na określonym obszarze i w obrębie określonej kategorii społecznej stanowi 
o ich ilościowej marginalności. Z drugiej strony jednak wspomniane miasta i klasa 
średnia uzyskały najwięcej korzyści z państwowego programu reform ekonomicz
nych, a więc pod względem znaczenia w obrębie tego istotnego oficjalnego programu 
zajmują miejsce centralne. Luksusowe czasopisma o modzie i stylu życia (do naj
popularniejszych z nich zaliczają się analizowane tu tytuły) zajmują bardzo istotne 
miejsce na rynku prasy jako najprężniej rozwijający się segment, który wytwarza naj
większe zyski z reklam.

Magazyny o modzie są nowym zjawiskiem, powstałym w efekcie reformy me
diów. Są blisko związane z chińskimi metropoliami będącymi awangardą chińskiego 
rozwoju gospodarczego oraz z nowym w Chinach pomaoistowskich zjawiskiem spo
łecznym, jakim jest powstanie klasy średniej. Te pisma można więc uznać za prze
jaw chińskiej nowoczesności, a nowoczesność z kolei jest jednym z najważniejszych 
obszarów zainteresowania współczesnej antropologii. Ponadto analizowane tytuły są 
chińskimi wydaniami magazynów zachodnich, co może być powodem do uznania 
ich za przejaw uniformizacji i globalnego rozpowszechnienia zachodniej wersji zdro
wego rozsądku. Tak zresztą czynią, jak wykazałam we wstępie, chińscy badacze tych 
pism. Wzorem Herzfelda, jednym z celów niniejszego opracowania jest podważenie 
tezy o globalnej uniformizacji czy zachodnim imperializmie kulturowym.

Nie przyjmuję tu jednak w całości modelu Herzfelda, który kieruje swoją uwagę 
przede wszystkim ku praktykom kulturowym. Cytowane w podrozdziale o mediach 
badania antropologiczne dotyczą tego, jak w twórczy sposób formy i treści medialnego 
przekazu wykorzystywane są w codziennych praktykach kulturowych przez rozmaite 
ludzkie wspólnoty będące odbiorcami mediów. W moich badaniach poddałam ana
lizie treść czasopism, teksty przedstawiane odbiorcom, natomiast kontekst, w jakim 
powstają te publikacje, i grupę docelowych czytelników opiszę jedynie jako tło, które 
jednak jest niezbędne do zrozumienia i wyjaśnienia analizowanych tekstów. Przed
miot moich badań jest tylko jednym z etapów złożonego procesu obejmującego także 
tworzenie przekazu i jego odbiór. Jak wykazuje S. Hall (2006), między tymi etapami 
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istnieją wzajemne powiązania i żaden z nich nie gwarantuje określonej i całościowej 
realizacji następnego. Elementy świata zewnętrznego (np. wydarzenia) nie trafiają 
do mediów bezpośrednio, lecz są poddane regułom znaczeniowym języka, stając się 
dyskursem tworzonym przez instytucję (redakcja czasopisma, stacja telewizyjna itd.) 
działającą na podstawie określonych praktyk społecznych i zaplecza technicznego, 
a także na podstawie istniejących już elementów dyskursu (wyobrażenia o własnej 
roli, oczekiwaniach odbiorców, definicje sytuacji itd.). Jest to etap kodowania, wsku
tek którego do obiegu i konsumpcji trafi przekaz medialny w kształcie „znaczącego 
dyskursu” (s. 165). Przekaz jest kolejno odkodowany przez odbiorców, a struktury 
znaczące powstałe wskutek odkodowania niekoniecznie są tożsame ze strukturami 
biorącymi udział w kodowaniu. Kody stosowane przez twórców przekazu nie zawsze 
są bowiem tożsame z kodami odbiorców, którzy odgrywają aktywną rolę w procesie 
tworzenia, konsumpcji i odtwarzania przekazu medialnego.

Pomimo istotnej roli, jaką odgrywają odbiorcy, moje badania nie dotyczyły żad
nego z aspektów ich interakcji z analizowanymi tekstami. Wybór materiału zastane
go, jakim jest sam przekaz medialny, wydaje mi się uzasadniony znacznym stopniem 
jego odrębności od etapów tworzenia i odbioru. Odrębność tę wyznacza i podkreśla 
masowe powielanie i wprowadzenie do obiegu produktu medialnego (w postaci dane
go numeru czasopisma). I właśnie ta masowa obecność stanowi o znaczeniu mediów 
(co podkreśla także Herzfeld, 2004: 405,407): obraz kobiety proponowany w czasopi
smach o modzie staje się częścią współczesnego chińskiego dyskursu kobiecości.

W powyższym stwierdzeniu poprzez dyskurs rozumiem, na wzór M. Foucault 
(1977: 56-65), system wiedzy dotyczącej określonego przedmiotu, kształtowany i wy
rażany poprzez społeczne praktyki, wśród których istotną rolę pełnią wypowiedzi na 
temat tego przedmiotu. Przedmiot jest nieustannie definiowany, kształtowany, zmie
niając się wraz ze zmianą określającej go formacji dyskursywnej. Badanie dyskursu 
nie ma na celu opisu przedmiotu jako obiektywnej rzeczywistości, lecz ujawnienie 
swoistych reguł, założeń i struktury samego dyskursu, czyli sposobu, w jaki tworzy 
on i kształtuje swój przedmiot (s. 60). Przyjmuję także sposób, w jaki Berger i Luck- 
mann (1983: 23 i nast.) pojmują wiedzę i rzeczywistość: rzeczywistość jest kształ
towana przez wiedzę, przypisującą zjawiskom własność rzeczywistości i określone 
cechy charakterystyczne. Rzeczywistość jest tworzona społecznie: w różnych kontek
stach społecznych różne zbiory wiedzy są uznawane za rzeczywistość.

W niniejszej pracy zakładam, że obraz kobiety przedstawiony w dwóch analizo
wanych czasopismach jest częścią chińskiego dyskursu kobiecości, stanowiącego sys
tem wiedzy na ten temat i sposoby jej wyrażania w języku. Dyskurs ten jest zmienny 
w czasie i specyficzny dla określonej społeczności. Analizowany w tej książce obraz 
kobiety jest częścią chińskiego dyskursu kobiecości, a jako taki przejawia elementy 
powstałe w obrębie tego dyskursu na przestrzeni wieków. Te elementy składają się 
na poszczególne modele (np. konfucjański model kobiecości), do których będę się 
w książce odwoływać.

Omówiony przeze mnie obraz kobiety jest częścią współczesnego dyskursu kobie
cości jedynie w takiej mierze, w jakiej jest obecny w przestrzeni publicznej i stanowi 
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jeden z różnych sposobów pojmowania i definiowania kobiecości we współczesnym 
chińskim społeczeństwie. Nie utożsamiam go jednak z przekonaniami na temat ko
biecości wyznawanymi przez odbiorców tych pism lub wchodzącymi w skład jakie
goś potocznego światopoglądu. Magazyny o modzie jako środki przekazu stosujące 
techniki perswazji wobec potencjalnych nabywców uwzględniają to, co Arystoteles 
określa mianem toposów - sądów ogólnie przyjętych, znanych, stanowiących punkty 
odniesienia w procesie argumentacji, pomocnych mówcy w pozyskaniu audytorium 
(por. Bartmiński, 2006: 11-12 i Perelman, 2004: 22). Przekonania, wartości wyzna
wane przez odbiorców, ich wyobrażenia na temat kobiet są uwzględnione w maga
zynach, lecz nie są wiernie odzwierciedlone, dlatego obraz kobiety kreowany w ana
lizowanych czasopismach nie może być podstawą do odtworzenia światopoglądu 
prezentowanego przez odbiorców czy ogół społeczeństwa. Magazyny o modzie nie 
odzwierciedlają bowiem rzeczywistości, lecz proponują normatywną projekcję rze
czywistości - sprawiającą przyjemność wizję świata takiego, jaki mógłby, lub powi
nien, być. Według J. Winship (1987: 11-14), kobiece czasopisma o modzie oferują 
czytelniczkom praktyczne porady połączone z przyjemnością. Proponują doskonały 
świat alternatywny, pozostający jednak w obrębie życia codziennego: jest to idealna, 
optymistyczna wizja świata, która przekonuje, że potrzeby i marzenia niespełnione 
na co dzień mogą zostać spełnione, a codzienne problemy - rozwiązane. Przemawia
ją do odbiorczyń poprzez rozmaite fikcje, jakie tworzą: reklamy, modę, porady kuli
narne, historie sukcesu itd., składające się na obraz spełnionej, a przez to przyjemnej 
kobiecości, ukazanej jako dostępna dla każdej kobiety. Równocześnie czasopisma 
kobiece tworzą wspólnotę nieistniejącą w rzeczywistości, służącą jako podstawa do 
identyfikacji i budowania kobiecej tożsamości (s. 7, 68).

J. Hermes (w: Storey, 2004: 135-138) przekonuje, że teksty uzyskują znaczenie je
dynie w interakcji z czytelnikami, którzy uruchamiają swoje kulturowe „repertuary”, 
aby tworzyć znaczenie na podstawie tekstów. Znaczenia, jakie czytelniczki nadają 
magazynom o modzie, mogą być w dużym stopniu niezależne od samych magazy
nów. Hall (2006) ma podobne poglądy na temat interakcji czytelników z medialnymi 
tekstami. Niemniej jednak, on także wspomina o „dominującym porządku kulturo
wym” każdego społeczeństwa/kultury, narzucającym „dominujące sposoby odczy
tania” tekstów medialnych. Choć brak ekwiwalencji między zakodowaniem i odko- 
dowaniem medialnych tekstów, etap kodowania narzuca ograniczenia, wewnątrz 
których ma nastąpić odkodowanie, aby między nadawcą a odbiorcą mogła nastąpić 
komunikacja; bez tych ograniczeń odkodowanie byłoby całkowicie dowolne. Na tym 
właśnie poziomie zatrzymuje się moja analiza: odtwarza obraz kobiety będący wyni
kiem kodowania i znajdujący się w czasopismach jako tekstach oferowanych odbior
com. Moja analiza jest oczywiście także lekturą, a więc jednym z możliwych odczytań 
materiału badawczego. Jednakże jest to lektura odmienna od tej, do której przezna
czone są czasopisma. Nie stanowi jednego z zachowań będących składowymi życia 
codziennego, które realizowane są w codziennych praktykach. Nie dążę do uzyskania 
z czasopism informacji czy czerpania z nich przyjemności, lecz skupiam swoją uwagę 
na samym przekazie, aby ujawnić wpisany w nim dominujący kod.
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1.2. Krytyczne podejście do przedmiotu badań i kwestia osobistego 
zaangażowania

Cytowani powyżej Herzfeld - przedstawiciel antropologii, Hall - przedstawiciel stu
diów kulturowych, a także wielu badaczy dyskursu (są to trzy dyscypliny czy obszary 
badawcze, w obrębie których mieści się niniejsza analiza), wpisują się (explicite lub 
implicite) w nurt krytyczny, którego założenia przedstawiam poniżej.

Wspomniałam powyżej o znaczeniu dyskursu według Foucault, a także o spo
łecznie konstruowanym charakterze wiedzy i rzeczywistości według Bergera i Luck- 
manna. Podobne poglądy wyraża Altheide (1996), który proponuje metodę nazwaną 
przez niego etnograficzną analizą treści do badania dokumentów kulturowych („sym
bolicznych reprezentacji, które mogą zostać utrwalone i odzyskane w celu analizy”, 
s. 2). W duchu symbolicznego interakcjonizmu, do którego się odwołuje, Altheide 
twierdzi, że „życie społeczne stanowi proces komunikacji i interpretacji, dotyczących 
definicji sytuacji” (s. 8). Porządek symboliczny przyswojony od dzieciństwa kształ
tuje sposób, w jaki ludzie postrzegają siebie, innych i świat. Ten proces komunikacji 
znosi rozróżnienia między podmiotem a przedmiotem, tym, co wewnętrzne a tym, 
co zewnętrzne, łącząc je w uważanym za naturalne i oczywiste doświadczeniu sytu
acji. Ponadto wizja świata, ludzkie założenia, wartości i przekonania jawią się jako 
proces nieustannego tworzenia.

Podobne podejście do kultury jako społecznego procesu tworzenia znaczenia 
cechuje nurt krytyczny. Zarówno Herzfeld jak i Hall podkreślają, że media nie 
odzwierciedlają rzeczywistości, lecz ją tworzą, pełniąc rolę mediatora między rze
czywistością a odbiorcami. Istotnymi pojęciami dla nurtu krytycznego są zdrowy 
rozsądek i naturalizacja, ideologia, władza i dominacja oraz zaangażowana postawa 
badawcza.

Definicję zdrowego rozsądku według Herzfelda przytoczyłam na początku tego 
rozdziału; Hall (2006: 167) wspomina o kodach, które z racji przyswojenia na bardzo 
wczesnym etapie życia oraz ich powszechnego charakteru w obrębie danej kultury 
lub wspólnoty językowej jawią się nie jako konstrukty kulturowe, lecz jako „rzeczy 
naturalne”. Badacze dyskursu (Fowler, 1991; Hodge i Kress, 1993) także podkreślają 
udział języka (czy dyskursu) w „społecznym tworzeniu rzeczywistości” (w rozumie
niu Bergera i Luckmanna, 1983). Język jest społecznie dany, utrwala rzeczywistość 
i nadaje jej spójność, wpisując ją w system kategorii i reguł bazujących na zasadach 
i założeniach o rzeczywistości będących społecznym konsensusem. Te założenia są 
wpisane w język, przyswojone poprzez język, odtwarzane i utrwalane poprzez użycie 
języka (Hodge i Kress, 1993: 5-6). Społecznym konstruktem są nie tylko aspekty ję
zyka należące do jego wewnętrznej struktury (słownictwo, morfologia, składnia itd.), 
lecz także rodzaje sytuacji w interakcji językowej, ustalony porządek, według którego 
przebiega interakcja, role osób biorących w niej udział itd., które można przypisać 
do języka w jego społecznym użyciu, tj. do sposobu pojmowania języka będącego 
przedmiotem analizy dyskursu.
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Sposób uporządkowania rzeczywistości właściwy dla danego języka, a także se
lekcja i przemiany, jakim ulegają odcinki rzeczywistości przedstawione np. w me
diach, nie są jedynymi możliwymi. Wybór określonych form językowego wyrazu 
nie jest przypadkowy - za tymi procesami (porządkowanie rzeczywistości, selekcja 
i transformacja jej wycinków) stoją wartości, koncepcje, poglądy, przekonania i za
łożenia zazwyczaj domniemane jako naturalne (część zdrowego rozsądku) i przez to 
niekwestionowane. Wspomniane powyżej czynniki powodują, że teksty1 przedsta
wiają określoną wizję świata, którą badacze nurtu krytycznego nazywają „ideologią”. 
Van Dijk (1995) pojmuje ideologie jako myślowe ramy organizujące społeczne po
znanie wspólne dla grup, organizacji lub instytucji społecznych. Społeczne poznanie 
uporządkowane poprzez ideologię obejmuje istotne dla danej grupy wartości, prze
konania itd., dotyczące własnej grupy, relacji z innymi grupami, a także codziennego 
życia i doświadczeń, wyrażone w społecznych postawach. Fowler (1991) wspomina 
zarówno o ogólnospołecznym, jak i o instytucjonalnym źródle ideologii, a wybór 
dyskursywnego stylu stosowanego w danym kontekście postrzega jako równoczesny 
wybór ideologii grupy, której wyznacznikiem jest ten styl. Fairclough (2001) postrze
ga ideologie jako zdroworozsądkowe, domniemane założenia i wizje świata, znaj
dujące odzwierciedlenie w praktykach instytucjonalnych i codziennych praktykach 
społecznych. Ponieważ te założenia są uznawane za oczywiste, a więc niekwestiono
wane i z tego powodu nieustannie odtwarzane w praktykach społecznych, legitymi
zują one istniejące relacje społeczne. Hall (2006), omawiając naturalizację kodów, 
zdaje się pojmować ideologię w marksistowskim znaczeniu fałszywej świadomości, 
gdy mówi o „naturalnym” rozpoznawaniu elementów kodu jako mającym „(ideolo
giczny) skutek maskowania obecnych praktyk kodowania” (s. 167). Także w duchu 
marksistowskim, Hodge i Kress (1993: 6) definiują ideologię jako „systematyczny 
zbiór idei, zorganizowany z określonego punktu widzenia”, a mówiąc o charakterze 
ideologicznym języka, stwierdzają w nim „systematyczne zniekształcanie służące in
teresom klasowym”.

Zarówno w języku naturalnym, jak i teksty kultury (np. formy kultury popularnej).

Z takich sposobów postrzegania ideologii wynika przekonanie o politycznej na
turze tekstów kulturowych, ponieważ odzwierciedlają one różne, rywalizujące ze 
sobą, ideologicznie naznaczone wizje świata. Według krytycznych badaczy dyskursu, 
jest on polem walki o władzę. Rozmaite grupy i instytucje społeczne pragną przejąć 
kontrolę nad nim i mieć w ten sposób możliwość podawania odbiorcom własnych 
praktyk, założeń i wartości jako uniwersalnych, rozumianych same przez się. Wsku
tek naturalizacji, ideologicznie naznaczone konwencje stosowane w dyskursie jawią 
się odbiorcom jako zdroworozsądkowe, a tym samym pełnią istotną rolę w utrzy
mywaniu istniejących relacji władzy (Fairclough, 2001: 64). Uprzywilejowany dostęp 
do publicznego dyskursu jest jednym z czynników tworzących podstawę społecznej 
władzy, podobnie jak dostęp do innych ograniczonych ilościowo zasobów społecz
nych, takich jak kapitał, status, sława, wiedza, kultura itd. (van Dijk, 2001). Dostęp do 
symbolicznego zasobu, jakim jest dyskurs publiczny, jest cechą grup dominujących.
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Gdy zaś władza grup dominujących jest „zintegrowana w postaci praw, reguł, norm, 
zwyczajów, a nawet relatywnie powszechnego konsensusu”, jawi się ona jako hegemo
nia (pojęcie A. Gramsciego, cyt. w van Dijk, 2001: 355). Fairclough (2001) w sposób 
bardziej uproszczony (i marksistowski) łączy ideologiczną władzę z władzą ekono
miczną i polityczną, a także z dominującą klasą społeczną (zamiast grupy). Wspo
mina o ideologicznej walce o władzę toczącej się w dyskursie i nad dyskursem, która 
zapewnia zwycięskim instytucjom podtrzymującym dominację określonej klasy au
torytet w definiowaniu norm poprawności i stosowności.

Zadaniem studiów krytycznych (a także krytycznej analizy dyskursu) jest kwe
stionowanie pozornej naturalności, charakteru oczywistego i zdroworozsądko
wego sposobu odzwierciedlenia i interpretacji świata w tekstach kulturowych lub 
dyskursie, ujawnienie hierarchii i ukrytych założeń, które za nim stoją, czyli spo
łecznie konstruowanego, ideologicznego charakteru tekstów kulturowych. Studia 
krytyczne dążą do ujawnienia nierówności wpisanych w teksty, będących odzwier
ciedleniem nierówności społecznych, rywalizujących interesów grup i jednostek 
oraz nadużyć władzy jednych grup nad innymi. Przemawiają w imieniu zdomi
nowanych, którym mają wskazać, jak stawiać opór dominacji (van Dijk, 2009: 
63), dążąc do „krytycznego oświecenia” czy „krytycznej emancypacji” (Kincheloe
1 McLaren, 2005: 308). Zachowują odpowiedni obiektywizm badawczy, lecz także 
świadomość, że interpretacje tekstów są naznaczone wartościami i ideologicznymi 
założeniami kształtującymi samego badacza. Zakładają także zaangażowaną posta
wę badacza, kierującego się wartościami równości i sprawiedliwości, i dążącego do 
zmian społecznych.

W niniejszym opracowaniu przyjmuję założenia studiów krytycznych, lecz z za
strzeżeniami. Po pierwsze, pomimo przyznawania się do kulturowych uwarunko
wań badacza (Herzfeld, 2004; Kincheloe i McLaren, 2005), naukowcy przyjmujący 
perspektywę krytyczną nie rozprawiają się bardziej stanowczo i szczegółowo z fak
tem, że ich własny dyskurs jest odzwierciedleniem pewnej ideologii. Prawdy, które 
ujawniają i które kryją się za pozorami „zdrowego rozsądku”, są uzasadnione jedynie 
rygorem analizy, który jest najistotniejszym argumentem za poprawnością odczyta
nia analizowanych tekstów kulturowych (na co zwraca uwagę Bignell, 2002: 38-39). 
Stwierdzenia o „fałszywej świadomości” i „systematycznym zniekształcaniu” rzeczy
wistości poprzez ideologię zakładają, że istnieje „poziom zero” języka (Barthes, 2000: 
264-265; Hall, 2006: 167), czyli prawdziwy, czysty, niepoddany żadnym zniekształ
ceniom, przezroczysty sposób odzwierciedlenia świata w dyskursie i tekstach kultu
rowych w ogóle2. Podstawowe założenie o społecznie konstruowanym charakterze 
wiedzy, rzeczywistości i języka wyklucza roszczenia do jakiejkolwiek ostatecznej, 
prawdziwej, „zerowej” wizji świata.

2 To założenie implikuje zresztą kolejne pytania: dla kogo (jakiej jednostki lub grupy społecznej) 
dostępny jest len czysty obraz rzeczywistości, z jakich powodów i gdzie znajduje się standard lub 
autorytet potwierdzający jego czystość? Jeśli byłby on dostępny klasie dominującej, która dokonuje 
fałszowania i zniekształcenia rzeczywistości, to z jakich powodów dostępny jest także badaczowi 
(który ujawnia fałszowanie i zniekształcenia)?
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Po drugie uważam, że zawężenie pojęcia ideologii i dominacji społecznej w dys
kursie do klas społecznych, zdefiniowanych na podstawie czynników ekonomicz
nych, jest nadmiernym uproszczeniem. Dlatego pragnę się zdystansować od sposo
bu, w jaki przedstawiają ideologię i walkę o władzę w dyskursie Hodge i Kress (1993) 
oraz Fairclough (2001), i wypowiedzieć się po stronie van Dijka (1995), którego po
gląd na ideologię jest bardziej elastyczny. A jeśli przyjąć, że ideologia ma być systema
tyczną wizją świata związaną z określoną instytucją społeczną, to wówczas skłaniam 
się do definicji, jaką podają Berger i Luckmann (1983: 96-97): „Instytucjonalizacja 
pojawia się, jeżeli tylko pewne rodzaje działających dokonują wzajemnej typizacji 
tych działań, które przekształciły się w nawyk. Mówiąc inaczej, każda taka typizacja 
jest instytucją”. Instytucje mają wymiar diachroniczny (swoją historię) i służą kon
troli, lecz niekoniecznie mają charakter działającego (celowo) podmiotu; brak także 
w tej definicji powiązań z klasami i względami ekonomicznymi.

Cel mojej analizy także odbiega od celów wskazywanych przez większość cytowa
nych dotychczas badaczy. Herzfeld (2004: 23) wspomina o potencjalnym wkładzie 
antropologii w „kształtowaniu bieżącej krytyki społecznej i politycznej”. Według Fair- 
clougha (2001) i van Dijka (2001: 353, 2009: 63), celem krytycznej analizy dyskursu 
ma być ujawnienie jego roli w wytwarzaniu, potwierdzeniu, utrzymywaniu, legitymi
zacji, odtwarzaniu i zmianie społecznych relacji władzy i dominacji. Podsumowując 
dotychczasowy dorobek krytycznej analizy dyskursu, Lisowska-Magdziarz (2006: 
20) stwierdza: „Analiza dyskursów medialnych prowadzi do odkrycia tych właśnie 
- zawłaszczających media, opanowujących je i wykorzystujących - sił”. Inaczej mó
wiąc, krytyczny nurt dąży do kwestionowania pozornej naturalności i powszechności 
zdrowego rozsądku, do wykazania, że w rzeczywistości jest on skutkiem określonego 
kontekstu i układu sił społecznych, a także do ujawnienia nierówności społecznych 
tkwiących w pozornym konsensusie, który ów zdrowy rozsądek zakłada. Moje za
interesowania zaś leżą w obrębie samego dyskursu: celem analizy jest odtworzenie 
obrazu kobiety ukazanego w badanych czasopismach. Materiał badawczy umieszczę 
w szerszym kontekście (historycznym, społecznym, politycznym), do którego będę 
się odwoływać w trakcie analizy, by podać możliwe wyjaśnienia zjawisk obecnych 
w materiale badawczym. Będę także wskazywać obszary problematyczne, relacje wła
dzy oraz przypadki nierówności i dominacji występujące w dyskursie. Te zaś uznaję 
jedynie za nierówności i władzę wewnątrz dyskursu. Nie dokonuję kolejnego kroku, 
jakim jest powiązanie tych problemów występujących w dyskursie z nierównościami, 
władzą i dominacją na poziomie społecznym. Moim celem nie jest wskazanie grup 
czy instytucji mających władzę nad dyskursem ani krytyka społeczna lub polityczna. 
Jeśli miałabym przyjąć poglądy któregoś z uznanych badaczy dyskursu na temat celu 
krytycznej analizy dyskursu, to opowiadam się po stronie R. Fowlera. Stwierdza on 
(1991: 67), że drogą analizy materiału językowego w kontekście społecznym i histo
rycznym uświadamia się wzorce (wartości, przekonania itd.) obecne w języku, które 
pozostają niezauważalne dla osób traktujących dyskurs jako naturalny.

Wskazanie jakichś konkretnych sił wykorzystujących dyskurs, lub których domi
nacja nad dyskursem odzwierciedla dominację czy władzę społeczną lub polityczną, 
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jest zadaniem bardzo trudnym. Nie można polemizować ze stwierdzeniem, że dostęp 
do publicznego dyskursu mają jedynie nieliczne podmioty (grupy, instytucje, siły 
społeczne lub polityczne), lecz proces jego tworzenia jest kompleksowy. W tworze
niu dyskursu medialnego biorą udział np. przedstawiciele rządu, partii politycznych, 
świata akademickiego itd. wyrażający swoje zdania w programach i artykułach, a tak
że spółka medialna, do której dane medium należy, instytucje państwowe sprawia
jące nadzór nad mediami, redakcje tworzące treść każdego numeru czasopisma itd. 
Wybór określonych form wyrazu może odzwierciedlać ideologie różnych grup, do 
których równocześnie należy autor, np. dziennikarka będąca zwolenniczką poglądów 
określonej partii politycznej, mężatką i matką trójki dzieci (należącą do grupy płci - 
kobieta, a także do społecznej instytucji rodziny, do grupy profesjonalnej - dzienni
karzy i politycznej - partia). Swój udział mają także odbiorcy, aczkolwiek pośrednio 
- ich upodobania są uwzględniane w procesie tworzenia danego medialnego towaru. 
Ponadto, w jednym tekście mogą być obecne rozmaite wersje zdrowego rozsądku - 
wzorce postrzegania świata, przekonania, wartości itd. wspólne dla całego społeczeń
stwa czy kultury, wzorce specyficzne dla określonych instytucji czy gatunków wypo
wiedzi, przyswojone w procesie ogólnej socjalizacji lub nauki zawodu i uznawane za 
naturalne, a także wzorce, wartości, zasady i przekonania jedynie przedstawione jako 
oczywiste, do naturalizacji których dążą grupy mające władzę nad dyskursem.

Przejmowanie i ustępowanie władzy i kontroli w dyskursie oraz nad dyskursem są 
zjawiskami wszechobecnymi i nieuniknionymi, także wynikającymi z podstawowe
go założenia o wiedzy, rzeczywistości i języku będących społecznymi konstruktami. 
M. Foucault twierdzi, że dyskurs jest „aktem przemocy”, praktyką społecznie narzu
coną na rzeczywistość (2002: 38); w każdym społeczeństwie działa system ogranicze
nia, porządkowania i kontroli dyskursu, który z kolei stanowi przedmiot i narzędzie 
walki o władzę. W centrum zainteresowania Foucault nie znajdują się jednak źródła 
kontroli nad dyskursem, lecz same systemy i procedury kontroli oraz ich historycz
na ewolucja, a także sposób, w jaki pod wpływem systemów kontroli kształtują się 
dyskursy. Jest tak, ponieważ systemy ograniczeń są niezbędne do funkcjonowania 
komunikacji.

W niniejszej książce krytyczne podejście jest tożsame z wykazaniem obszarów 
problematycznych, z krytyczną lekturą. Wstrzymuję się jednak od piętnowania hege
monii, dominacji, nierówności i od krytyki społecznej i politycznej oraz od wypowia
dania się po stronie kobiet wówczas, gdy ukazane są w moim materiale badawczym 
w niekorzystnym świetle. Uważam bowiem, że tak pojęta krytyka byłaby przykładem 
symbolicznej przemocy, roszczenia sobie praw do władzy nad dyskursem i w dyskur
sie, zastąpienia jednej ideologii drugą (moją własną), aczkolwiek w szczytnej sprawie 
(nadrzędnych wartości sprawiedliwości, równości itd.). Przejście od krytycznej lek
tury do krytyki społecznej w obronie kobiet zakładałoby, że wyznają one takie same 
jak ja wartości lub pojmują te wartości w podobny sposób. Krytyczna lektura może 
otworzyć drogę do krytyki społecznej, której jednak nie podejmuję się w tej książce.

Analizy, której dokonuję, nie określiłabym mianem feministycznej. Jej celem 
nie jest ujawnienie sposobu, w jaki dyskurs reprodukuje nierówność płci i męską 
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dominację’, ponieważ w takim podejściu negowanie obecnego stanu rzeczy (w spo
łeczeństwie czy dyskursie) uległo już naturalizacji. W pracy wprawdzie wykażę przy
padki nierówności płci i męskiej dominacji, lecz także pozytywne działania na rzecz 
(pozornego lub rzeczywistego) poprawienia sytuacji lub wizerunku kobiet, jakie po
dejmują i proponują badane czasopisma. Nie chciałabym dołączyć do grona bada
czy (i badaczek) prasy kobiecej, którzy „ukazują troskę, raczej niż szacunek wobec 
osób czytających czasopisma kobiece” (J. Hermes, w: Storey, 2004: 135). Feministki 
te (i ci feminiści) przyjmują dla siebie rolę „proroków i egzorcystów”, gdy przema
wiają w imieniu czytelniczek (którym fałszywa świadomość nie pozwala dostrzec 
niekorzystnego wpływu pism kobiecych) oraz podejmują się misji wyzwolenia ich 
od fałszywych obrazów proponowanych w tym medium (tamże). Feministyczne po
dejście tego typu neguje przyjemność, jaką czytelniczki niewątpliwie czerpią z lek
tury czasopism (Winship, 1987: xiii). Odrzucenie fałszywych obrazów kobiecości 
propagowanych w pismach i dążenie do wyzwolenia lub oświecenia kobiet mogą 
stanowić zagrożenie dla tego, czym one obecnie są - inaczej mówiąc, grożą zniesie
niem rzeczywistości zarówno kobiet, jak i czasopism (por. Winship, 1987: 125-126). 
Magazyny o modzie należą do prasy popularnej, której ważnym celem jest rozrywka; 
trudno oczekiwać, że będą nawoływać do rzeczywistych, głębokich i radykalnych 
zmian w sytuacji kobiet.

1.3. Definicje operacyjne i dobór materiału badawczego
Materiał badawczy analizowany w tej książce stanowi część współczesnego chińskiego 
dyskursu kobiecości (w rozumieniu Foucault), a także część dyskursu medialnego; 
jest to dyskurs na temat kobiet zawarty w dwóch czasopismach o modzie. Tu dyskurs 
rozumiem jako (za Lisowską-Magdziarz, 2006: 18, 16) „zespół sposobów celowego, 
nieprzypadkowego używania języka”, „których treść i forma uwarunkowane są kon
cepcjami poznawczymi charakterystycznymi dla danej epoki, danego typu komunika
cji, rodzaju działalności, a także praktycznymi warunkami formułowania wypowiedzi 
(kto mówi, do kogo, w jakim celu i jakiej sytuacji)”. Dyskurs przejawia się w wypowie
dziach; jednostkami mojej analizy będą teksty artykułów zawartych w magazynach, 
będące zespołami wypowiedzi, większymi fragmentami dyskursu. Z powyższej de
finicji wynika istotny charakter kontekstu historycznego, społecznego, kulturowego, 
a także bezpośredni kontekst sytuacji komunikacyjnej, pod wpływem których powsta
je dyskurs. Stąd wynika potrzeba kompleksowej analizy, uwzględniającej kontekst.

Moja analiza ma charakter opisowy i idiograficzny (Lisowska-Magdziarz, 2006: 
38) - nie dąży do sformułowania generalizującej teorii. Ma na celu odtworzenie obra
zu kobiety kreowanego w dwóch badanych czasopismach, a także „de-naturalizację” 
tego obrazu: zakwestionowanie jego naturalności, oczywistości, zdroworozsądkowego 
charakteru, ukazanie ukrytych założeń i przekonań zawartych w tekstach i aspektów

laki cel genderowej lub feministycznej analizy dyskursu stwierdza van Dijk (2001: 358-359 
i 2009: 65).
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zazwyczaj niepoddawanych krytycznej refleksji, by otworzyć drogę do krytycznego 
odbioru tych i innych tekstów medialnych.

Krytyczna analiza dyskursu zazwyczaj dotyczy tematów związanych z istotny
mi zjawiskami społecznymi. Sytuacja kobiet, zwłaszcza kobiet z klasy średniej, jest 
w dzisiejszych Chinach tematem często podejmowanym w dyskursie oficjalnym 
i naukowym, a także w mediach popularnych. Przedmiotem analizy dyskursu są 
zachowania językowe występujące w warunkach naturalnych. Analizę przeprowa
dziłam na oryginalnym materiale, zachowanym w formie identycznej lub bardzo 
zbliżonej do tej zaprezentowanej odbiorcom magazynów. Z wyjątkiem czterech 
numerów «IbJ" fuj Trends» z 1993 i 1994 r., cały materiał badawczy zawarty jest 
w oryginalnych numerach czasopism. Teksty wybrane z numerów, których nabycie 
nie było możliwe, zachowałam w postaci kserokopii całych stron czasopisma, na 
których artykuły te występują, a więc wraz z werbalnym i wizualnym kontekstem. 
Choć analiza bazuje na tekstach, czasami odwołuję się także do ilustracji artykułów 
czy szczegółów graficznych druku, które uwypuklają rozmaite elementy tekstów.

Dla potrzeb analizy o charakterze jakościowym wybrałam rozumowaną (empi
ryczną) metodę doboru materiału badawczego. Pragnęłam uchwycić obraz kobie
ty w jego ewolucji od założenia każdego czasopisma do 2008 r., a także porównać 
sposób, w jaki każdy tytuł tworzy obraz kobiety. Stwierdziłam, że ewolucję obrazu 
kobiety i ewentualne różnice między dwoma czasopismami najlepiej wykazać na 
podstawie kilku grup numerów ukazujących się w małych odstępach czasowych, 
oddzielonych od siebie dłuższymi odstępami. W ten sposób otrzymałam możliwość 
dogłębnej analizy tekstów opublikowanych w danych mi kro-okresach i uchwycenia 
etapów ewolucji (tej możliwości nie miałabym w przypadku analizy np. jednego nu
meru z każdego rocznika). Dlatego podzieliłam badane okresy (1993-2008 dla «114 
fnj Trends/Cosmopolitan» i 1988-2008 dla « Uł'yii Elle») na odpowiednio 
cztery i pięć mikro-okresów oddzielonych od siebie cztero- lub pięcioletnimi inter
wałami: 1988-1989, 1993-1994, 1998-1999, 2002-2003 i 2007-2008.

Aby mieć jak najlepszą podstawę do porównania dwóch tytułów, wybrałam ich 
numery z tych samych miesięcy. Chciałam w wybranej próbce uwzględnić rok 1998, 
ponieważ w tym roku «0'1 fnj Trends» podjęło współpracę z wydawcą czasopisma 
„Cosmopolitan”, co mogło wpłynąć zarówno na sposób ukazania kobiety, jak i na 
dyskurs o globalności i lokalności. Postanowiłam wybrać numery każdego z pism 
z grudnia i lutego, potencjalnie omawiające kobiecość w kontekście świąt zaimporto
wanych z Zachodu: Bożego Narodzenia, Nowego Roku i Walentynek. Chciałam tak
że uwzględnić numery jubileuszowe: sierpniowy dla «0^|nj Trends/Cosmopolitan» 
i październikowy dla Elle», ponieważ uznałam, że będą zawierać ar
tykuły podsumowujące założenia programowe każdego z czasopism, opisujące grupę 
docelowych czytelników i promowany model kobiecości. To zadanie ułatwił mi fakt, 
że w okresie 1993-1994 oba czasopisma były dwumiesięcznikami, ukazującymi się 
w tych samych miesiącach. Miesięczna przerwa w wydawaniu pism w 1993-1994 na
rzuciła wzór przyjęty w dalszych mikro-okresach: od 1993 do 2008 r. wybrałam po 
sześć numerów z każdego tytułu.
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Od 1988 do 1993 r., «LU1 Elle» ukazywało się dwa razy w roku.
Z 1994 r. zdołałam zdobyć numery z lutego, kwietnia, czerwca i października. Uzy
skanie trzeciego numeru «H't [¿j Trends» z 1993 i 1994 r. było niemożliwe, dlatego 
wybrałam pierwsze dwa numery z 1993 r., a z 1994 r. numery z lutego, kwietnia, 
sierpnia i października. Z kolejnych okresów wybrałam z każdego tytułu numery 
z sierpnia, października, grudnia, lutego, kwietnia i czerwca. Otrzymałam w ten spo
sób następujące numery:

«Hi inj Trends/Cosmopolitan»

Okres Numer Liczba stron każdego numeru

1993-1994 1993/1 (sierpień) 64 (część kobieca) / 96 (całość)

1993/2 (październik) 70/90

1994/1(4) (luty) 60/96

1994/2(5) (kwiecień) 60/96

1994/4(7) (sierpień) 72/104

1994/5(8) (październik) 61/96

1998-1999 1998/12(45) (sierpień) 248

1998/15(48) (październik) 156

1998/18(51) (grudzień) 160

1999/3(54) (luty) 156

1999/6(57) (kwiecień) 172

1999/10(61) (czerwiec) 180

2002-2003 2002/8(138) (sierpień) 500

2002/10(142) (październik) 326

2002/12(146) (grudzień) 272

2003/2(150) (luty) 256

2003/4(154) (kwiecień) 322

2003/6(158) (czerwiec) 292

2007-2008 2007/11(253) (sierpień) 456

2007/14(256) (październik) 544

2007/18(260) (grudzień) 420

2008/3(264) (luty) 414

2008/6(267) (kwiecień) 488

2008/9(270) (czerwiec) 396
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« lit Elle»

Okres Numer Liczba stron każdego numeru

1998-1999 1988/1 (wiosna-lato) 122

1988/2 (jesień-zima) 122

1989/3 (wiosna) 120

1989/4 (lato) 114

1993-1994 1993/11 (wiosna-lato) 112

1993/12 (jesień-zima) 112

1994/1(13) (luty) 112

1994/2(14) (kwiecień) 140

1994/3(15) (czerwiec) 132

1994/5(17) (październik) 152

1998-1999 1998/8(50) (sierpień) 164

1998/10(52) (październik) 192

1998/12(54) (grudzień) 176

1999/2(56) (luty) 160

1999/4(58) (kwiecień) 168

1999/6(60) (czerwiec) 174

2002-2003 2002/8(98) (sierpień) 216

2002/10(100) (październik) 356

2002/12(102) (grudzień) 298

2003/2(104) (luty) 244

2003/4(106) (kwiecień) 328

2003/6(108) (czerwiec) 256

2007-2008 2007/8(163) (sierpień) 328

2007/10(166) (październik) 536

2007/12(169) (grudzień) 416

2008/2(172) (luty) 376

2008/4(175) (kwiecień) 504

2008/6(179) (czerwiec) 376
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1.4. Teoria ugruntowana
Krytyczna analiza dyskursu jest raczej sposobem myślenia niż jednolitym zestawem 
ściśle zdefiniowanych technik badawczych. Ponadto wiele spośród różnych podejść 
badawczych proponowanych przez krytyczną analizę dyskursu jest zakrojonych 
w skali mikro i dotyczy rozmaitych aspektów językowych wypowiedzi: przechodnio- 
ści czasowników, semantycznych rodzajów orzeczenia, uczestników struktury prze- 
chodniości czasowników i ich roli (wykonawca, odbiorca, narzędzie czynności itd.), 
syntaktycznych transformacji zdań (nominalizacji, pasywizacji itd.), leksykalnego 
aspektu wypowiedzi, modalności, aktów mowy itd. (Fowler, 1991). Inni badacze kie
rują swoją uwagę na spójność wypowiedzi lub jej retoryczną budowę. W analizie 
materiału badawczego zwróciłam uwagę na formę wypowiedzi, a w jego omówieniu 
wspominam powyższe aspekty, zwłaszcza wówczas, gdy tego rodzaju mikroanaliza 
pomaga wydobyć ukryte założenia zawarte w tekście.

Jednakże takie podejście wydaje się lepiej przystosowane do analizy niezbyt ob
szernego materiału. Ze względu na cel mojej analizy (odtworzenie obrazu kobiety) 
i rozmiar stosowanego materiału wybrałam metodę odmienną od tych najczęściej 
spotykanych w analizie dyskursu - teorię ugruntowaną. Jest to metoda powstała i sto
sowana w socjologii, lecz jej wykorzystanie jest możliwe w odniesieniu do wszelkiego 
rodzaju materiałów, między innymi do tekstów. Titscher et al. (2000, rozdział szósty) 
włączają tę metodę do sposobów analizy tekstu i dyskursu. Strauss i Corbin (1998) 
podkreślają plastyczność teorii ugruntowanej, jej podatność na modyfikacje w zależ
ności od jej stosowania na różne sposoby i w różnych dziedzinach wiedzy, także poza 
obszarem socjologii. Wykazują, że budowanie teorii nie musi być celem każdego pro
jektu badawczego. Teoria ugruntowana nie jest więc zestawem metod i technik do 
zastosowania w całości i w ustalonej kolejności, lecz światopoglądem i sztuką.

Krytyczna analiza dyskursu i teoria ugruntowana mają zresztą wiele punktów 
wspólnych. Wspólne są założenia podstawowe obu podejść badawczych - związek 
teorii ugruntowanej z symbolicznym interakcjonizmem szczegółowo przedstawia 
Konecki (2000). Obie metody zakładają ciągłość między myśleniem potocznym a na
ukowym. Krytyczna analiza dyskursu otwiera drogę do krytycznej lektury tekstów, 
dostępnej każdemu czytelnikowi. Teoria ugruntowana powołuje rzeczywistość teore
tyczną, będącą „metawzorcem interpretacji jakiejś części rzeczywistości empirycznej” 
(Konecki, 2000: 69). Teoretyczny metawzorzec jest ściśle związany z rzeczywistością 
empiryczną, jako że został wygenerowany na jej podstawie. Wychodzi poza potoczne 
postrzeganie świata metodycznością i systematycznością w przeprowadzeniu anali
zy będącej pod ciągłą kontrolą badacza, a także integracją hipotez w spójną całość 
(Konecki, 2000: 73). Jednakże porównania będące podstawą generowania pojęć i hi
potez w teorii ugruntowanej, pozwalające na interpretację zjawisk z rzeczywistości, 
dokonują się również w myśleniu potocznym. Ponadto teoria ugruntowana powin
na być zrozumiała także dla laików. Podobnie jak analiza dyskursu, teoria ugrunto
wana także przywiązuje dużą wagę do kontekstu występowania zjawisk, poznanego 
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m.in. wskutek gruntownego zapoznania się z literaturą przedmiotu przed rozpoczę
ciem badań empirycznych (Strauss i Corbin, 1998 i Lisowska-Magdziarz, 2006).

Specyfiką teorii ugruntowanej jest budowanie teorii na podstawie systematycznie 
zbieranych danych empirycznych, w trakcie ich analizy, a nie w oparciu o wcześniej 
sformułowane hipotezy, założenia i aksjomaty. Pojęcia, kategorie, ich własności oraz 
hipotezy powstają drogą indukcji, są weryfikowane i (w razie potrzeby) modyfiko
wane podczas analizy danych empirycznych, długotrwałego procesu generowania 
teorii. Teoria ugruntowana powinna umożliwić wyjaśnianie, rozumienie i przewidy
wanie zjawisk, których dotyczy; w tym celu, winna spełnić kilka warunków. Powinna 
być dostosowana - kategorie teoretyczne powinny odpowiadać bezpośrednio danym 
empirycznym, wynikać z nich. Powinna pracować, czyli wyjaśniać i interpretować 
badane zjawiska i być podstawą do przewidywania podobnych zjawisk w przyszłości. 
Powinna być istotna dla badanego obszaru, a także modyfikowalna - dająca się prze- 
formułować celem przystosowania jej do zmian zachodzących w badanym zjawisku 
(Konecki, 2000: 28-29).

K. Charmaz (2009) proponuje konstruktywistyczne podejście do teorii ugrunto
wanej. Według niej teoria nie jest odkrywana przez bezstronnego badacza, nie wyła
nia się z danych będących zapisami obiektywnej, zewnętrznej rzeczywistości (s. 18, 
170). Stanowi ona natomiast interpretację badanego zjawiska i zależy od punktu wi
dzenia badacza, który jest częścią badanej rzeczywistości i tworzy zarówno dane, jak 
i analizę (s. 18, 168). Sama teoria jest więc konstruktem, „rekonstrukcją sposobu, 
w jaki konstruujemy rzeczywistość, warunki społeczne oraz nas samych jako pod
mioty istniejące w tej rzeczywistości” (P. Alasuutari, w: Charmaz, 2009: 165).

Dane empiryczne do badań wybiera się drogą teoretycznego pobierania próbek 
(theoretical sampling). Zbieranie, kodowanie i analiza danych przebiegają równocze
śnie, a proces zbierania danych kontroluje powstająca teoria. Proces pobierania da
nych do analizy i generowania pojęć przebiega metodą permanentnej analizy porów
nawczej różnych przypadków, zjawisk, pojęć z innymi empirycznymi przypadkami 
oraz pojęć między sobą. W ten sposób uzyskuje się wzajemne powiązania i wspólne 
elementy w zmiennych warunkach występowania zjawisk, dalsze własności pojęć oraz 
formułuje się hipotezy (Konecki, 2000: 31). Pobieranie danych kończy się, gdy ba
dacz stwierdza teoretyczne nasycenie: każda kategoria jest wystarczająco opracowana 
pod względem jej własności i wymiarów (brak nowych danych, ciągłe powtarzanie się 
jednakowych przykładów), a relacje między kategoriami są odpowiednio opracowane 
i weryfikowane. Budowanie teorii jednak nie dobiega końca: może ona podlegać cią
głym modyfikacjom wskutek zmiany odcinka rzeczywistości, którego dotyczy.

Sformułowanie teorii poprzedza organizowanie danych poprzez identyfikowanie 
pojęć wywodzonych z danych empirycznych, sklasyfikowanych do kategorii mają
cych określone własności i wymiary. W trakcie generowania kategorii badacz od
krywa systematyczne powiązania między nimi, wskutek czego powstają hipotezy. 
Według Straussa i Corbin (1998) teoria jest zintegrowana wokół centralnej kategorii 
(podstawowego procesu społecznego). Identyfikowanie pojęć, kategorii, ich wymia
rów i własności przebiega w czasie kodowania. Nie ogranicza się do zastępowania 
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zjawisk nazwami, lecz uwzględnia także przyczyny ich występowania, interakcje, stra
tegie, kontekst i konsekwencje działań. Kodowanie może być rzeczowe, polegające na 
nadawaniu nazw elementom materiału empirycznego oraz teoretyczne, skutkujące 
powstaniem hipotez. Kodowanie rzeczowe rozpoczyna się od kodowania otwarte
go, kiedy wskutek dokładnej lektury tekstów dane są kodowane na wszelkie możliwe 
sposoby. Danym przypisuje się etykiety, które pozwalają oderwać się od poziomu 
czysto empirycznego i przejść do poziomu konceptualnego. Gdy sformułuje już ka
tegorie, badacz stara się nasycić je własnościami, przechodząc do drugiego etapu ko
dowania rzeczowego, jakim jest kodowanie selektywne. Podczas kodowania badacz 
dokonuje ciągłych porównań, aby jak najlepiej określić kategorie i dopasować je do 
materiału badawczego, równocześnie dokonując kodowania teoretycznego. W kodo
waniu teoretycznym istotną rolę odgrywa pisanie not teoretycznych zawierających 
myśli badacza, dotyczących kategorii i hipotez, umożliwiających osiągnięcie wyższe
go poziomu konceptualnego, integracji kategorii. Noty omawiają powiązania między 
kategoriami w określonych kontekstach i ich związek z kategorią centralną. Pomagają 
także w pisaniu raportu badawczego kończącego badania. Raport nie uwzględnia ka
tegorii, które pozostały nienasycone lub występowały jako idiosynkrazje.

Moje badania przebiegły według wzoru przedstawionego powyżej, z nielicznymi 
odstępstwami od niego. W mojej analizie brak jakiejś kategorii centralnej sformułowa
nej na podstawie materiału badawczego; centralna oś analizy (obraz kobiety w dwóch 
analizowanych czasopismach) została stwierdzona przed rozpoczęciem badań. Jed
nakże analiza ujawniła, że obraz ten wcale nie jest statyczny, lecz ma charakter pro
cesu. Poszczególne próbki z określonych mikro-okresów ujawniają odmienne obrazy 
kobiety, skupione wokół jednej lub kilku centralnych osi (takich jak indywidualizm 
w przypadku próbki «łbj' Inj Cosmopolitan» z 1998-1999 r.). Niektóre kategorie, takie 
jak świadomość feministyczna i styl życia, nie przejawiają się w każdej próbce. W róż
nych próbkach kategorie takie, jak związki uczuciowe i kariera mają mniej lub więcej 
własności i wymiarów, a między kategoriami nawiązują się odmienne powiązania.

Selekcja materiału badawczego nie była całkowicie dyktowana przez kształtującą 
się teorię, lecz głównie przez wyjściowe założenia pracy: uzupełnienie konkluzji chiń
skich badaczy czasopism o modzie analizą tekstów artykułów i dążenie do ukazania 
bardziej kompleksowego obrazu kobiety. Te założenia, a także praktyczna niemożność 
uwzględnienia w analizie całej treści wybranych numerów czasopism sprawiły, że wy
kluczyłam z materiału badawczego reklamy, artykuły sponsorowane, ilustracje i porady 
o samodzielnym wykonaniu ubrań. Wykluczyłam też artykuły nietraktujące o kobie
tach, takie jak recenzje książek, filmów, kalendarze imprez kulturalnych, przepisy kuli
narne, teksty o aranżacji wnętrz itd. Postanowiłam także nie uwzględniać artykułów na 
temat mody, urody, zdrowia, gwiazd muzycznych i filmowych oraz podróży. Przeczy
tałam jednak wszystkie te teksty, aby sprawdzić, czy można na ich podstawie sformu
łować pojęcia i kategorie mogące wejść w skład obrazu kobiety. Z artykułów o modzie 
i urodzie odrzuciłam te, które zawierały jedynie opisy i praktyczne porady dotyczące 
najnowszych trendów i produktów kosmetycznych, lecz uwzględniłam te, które oma
wiały np. sposoby postrzegania cielesności i prezentowały rozważania o stosowności



1.4. Teoría ugruntowana 31

i granicach dbania o własny wygląd. Z artykułów o podróżach zachowałam te, które 
pomagają zdefiniować styl życia kobiet z klasy średniej. Spośród artykułów o gwiaz
dach wykluczyłam teksty zawierające stwierdzenia powierzchowne o bohaterkach, bę
dące tekstami wtórnymi, bazującymi na materiałach prasowych i wywiadach innych 
autorów (większość artykułów o zachodnich gwiazdach). Odrzuciłam również te, które 
opisywały jedynie dorobek artystyczny bohaterek. Zachowałam artykuły uzupełniające 
kategorie składające się na obraz kobiety, na przykład teksty przedstawiające mechani- 
cystyczne podejście do ciała z Elle». Niektórych tekstów nie wykorzy
stałam w całości - wybrałam do analizy pojedyncze fragmenty. Wskutek zastosowania 
powyższych kryteriów otrzymałam następującą liczbę artykułów:

«Iłf|'nj Trends/Cosmopolitan»

Pełne artykuły
Okres i liczba artykułów

Suma
Tematyka 1993- 

-1994
1998-
-1999

2002- 
-2003

2007-
-2008

Portrety

Gwiazdy (film, muzyka, TV) 7 3 9 7 26

Kobiety sukcesu 4 10 6 20

Kobiety „sztandarowe”* 1 3 2 6

„Białe kołnierzyki” 4 4

Styl życia 3 1 4

Inne 1 1 2

Relacje z mężczyznami 10 30 26 19 85

Styl życia 4 4 12 8 28

Kariera 4 11 8 4 27

Globalność/lokalność 4 10 14

Wartości 1 3 8 12

Świadomość gcnderowa/ 
/feministyczna 3 4 2 9

Inne 1 1 2

Ogółem (pełne artykuły) 42 71 79 63 255

Świat - rozmaitości (krótkie) 7 21 10 38

Fragmenty artykułów (liczba art.) 14 17 19 24 74

Łączna suma 56 95 119 97 367

* Są to postacie ilustrujące podstawowe zasady i wartości, jakie promuje czasopismo. W numerach 
z 2002-2003 i 2007-2008 takie kobiety są określone mianem 3F A (3F niiren - „kobiety 3I;”), na 
podstawie dewizy magazynu „Cosmopolitan”: „F'un, Fearless, Female”.
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« HI 4iil-,llc»

Pełne artykuły
Okres i liczba artykułów

Suma
Tematyka 1988- 

-1999
1993- 
-1994

1998- 
-1999

2002-
-2003

2007-
-2008

Portrety

Gwiazdy (film, 
muzyka, TV) 2 4 2 4 5 17

Artystki, wybitnie 
uzdolnione kobiety 1 3 3 3 1 11

Modelki 4 4 1 9

Projektantki mody 1 2 4 7

„Białe kołnierzyki” 1 1

Relacje 
z mężczyznami 21 14 35

Styl życia 1 5 3 9

Kariera 2 6 8

Cielesność, własny 
wizerunek 2 3 5

Kultura - nowości 4 4

Globalizacja/ 
lokalność 1 1

Inne 1 2 3

Ogółem (pełne artykuły) 5 13 20 38 34 110

Świat - rozmaitości (krótkie) 8 7 5 9 29

Fragmenty artykułów (liczba art.) 4 13 30 47

Łączna suma 5 21 31 56 73 186

1.5. Globalizacja i lokalizacja
W omówieniu obrazu kobiety kreowanego w dwóch analizowanych pismach waż
ne miejsce zajmują rozważania nad stopniem jego globalizacji lub zakotwiczenia 
w lokalności. We wstępie wspomniałam o krytyce, jakiej chińscy badacze poddają 
zjawisko westernizacji magazynów o modzie. Dalszą część tego rozdziału poświęcę 
wyjaśnieniu powodów polemiki z ich poglądami, a także zdefiniowaniu znaczenia 
globalizacji i lokalizacji, jakie przyjmuję w niniejszej pracy.

Chińscy badacze piętnują nadmierne i bezkrytyczne przyjmowanie zachodnich 
wzorców, spowodowane względami technicznymi i redakcyjnymi, co sprawia, że 
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chińskie pisma o modzie są zależne od zachodnich źródeł lepiej dopracowanych ma
teriałów. To stwierdzenie (pominąwszy wartościowanie w nim zawarte) jest prawdzi
we, lecz (jak wykażę) nie oddaje sprawiedliwości krytykowanym magazynom. Nawo
łuje się także czasopisma do wzmocnienia ich chińskiej specyfiki. Autorzy głoszący 
te poglądy na tym właśnie kończą dyskusję o globalnych wpływach, jakim poddane 
są pisma. Zakładają, że krytykowane magazyny nie podejmują żadnych wysiłków 
w celu kształtowania własnego podejścia do kwestii globalności i lokalności lub że 
wysiłki te są zbyt nikłe, by były warte uwagi.

Brak dalszego zainteresowania problemem globalizacji przejawiającej się w oma
wianych czasopismach wydaje mi się jednoznaczny z odrzuceniem ważnego wyzwa
nia badawczego, jakie przed antropologiem stawia współczesny świat. Co więcej, 
odrzuca się to wyzwanie nie na podstawie stwierdzonej nieistotności problemu, lecz 
wskutek uproszczenia. Jak wykazuje Storey (2007), utożsamienie globalizacji z we- 
sternizacją lub amerykanizacją znosi kulturowe zróżnicowanie obecne w regionie 
euroatlantyckim lub w USA. Oskarżenia o naśladowanie Zachodu są uzasadnione 
zachodnim pochodzeniem pierwowzorów tych pism, lecz przemilczają fakt, że są to 
pisma o odmiennym charakterze, wywodzące się z odległych od siebie (geograficz
nie i kulturowo) części Zachodu (Francja w przypadku „Elle” i USA w przypadku 
„Cosmopolitan”). Oskarżenia o niedostateczną wiedzę na temat prawdziwych zapo
trzebowań chińskich czytelników oraz o promowanie kapitalizmu i konsumpcjoni
zmu zakładają, że czasopisma narzucają te (obce) wzorce czytelnikom oraz że kultu
ra Zachodu lub kapitalizmu ogranicza się jedynie do konsumpcjonizmu. Powyższe 
oskarżenia także przemilczają fakt, że zapożyczenia z obcej kultury trafiają na grunt 
kultury chińskiej, pod wpływem której są odbierane, ulegając indygenizacji.

Tymczasem, jak twierdzi Appadurai (2005), globalizacja jest procesem zlokali
zowanym (s. 31), a „głównym wyzwaniem dla antropologii jest studium kosmopo
litycznych form kulturowych [...] współczesnego świata pozbawione założonego 
z góry logicznego czy chronologicznego autorytetu doświadczenia Zachodu bądź 
wyprowadzonych z tego doświadczenia modeli” (s. 76). Współczesna antropologia 
nie powinna ograniczać się do geograficznie lub społecznie zakotwiczonej lokalno
ści, lecz także rozważać lokalność, która pod wpływem globalizacji, deterytoriali- 
zacji, kształtuje się jako kompleksowo przeżywane doświadczenie, w dużej mierze 
wyimaginowane.

W niniejszej pracy postanowiłam przekroczyć mierzalną i niezaprzeczalną obec
ność obrazów Zachodu w pismach4 w poszukiwaniu sposobu, w jaki same te pisma 
kształtują dyskurs globalności i lokalności związany z obrazem kobiety. Skupienie się 
na obrazach Zachodu nie pozwala uzyskać miarodajnego wglądu w problem globa
lizacji tych pism, ponieważ (jak wykazują to sami chińscy badacze) ich obecność jest 
nie tyle wynikiem wyboru, ile braku dostatecznych możliwości technicznych. Po
nadto oszacowanie stopnia globalizacji na podstawie liczby modelek rasy białej, za

Mających posiać np. mody z zachodnich wybiegów prezentowanej przez białe modelki czy wizerun
ków kobiet rasy białej na ilustracjach artykułów.
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chodniej mody i kosmetyków jest uproszczeniem, podobnie jak oszacowanie stopnia 
globalizacji danego kulturowego peryferium na podstawie liczby towarów konsump
cyjnych pochodzących z kulturowego centrum redukuje kulturę do jej wytworów 
materialnych.

Cytowane powyżej uwagi Appaduraia, jak większość jego rozważań na temat glo
balizacji, dotyczą ludzkich wspólnot. Moja analiza nie dotyczy przeżyć i doświadczeń 
ludzi, lecz treści mediów, które pełnią bardzo istotną rolę w procesie globalizacji, 
ponieważ wraz z migracją stanowią dwa najważniejsze czynniki uruchamiające wy
obraźnię. Ta z kolei, jako ważna cecha konstytutywna nowoczesnej podmiotowości, 
jest centralnym pojęciem w rozważaniach Appaduraia na temat globalizacji. Media 
dostarczają ludzkim jednostkom i wspólnotom obrazów, scenariuszy, narracji, które 
mogą stać się składnikami możliwego, wyobrażonego życia. Pobudzają do działania 
i uświadamiają możliwości dołączenia do wspólnot czy sfer publicznych przekracza
jących granice geograficznej lokalności i państw narodowych.

Jednym z celów mojej analizy było sprawdzenie, czy «IbJ |nj Trends/Cosmopoli- 
tan» i «|lfElle» mogą pobudzić w swych czytelniczkach deterytoriali- 
zującą, globalizującą wyobraźnię poprzez ukazanie globalnej mobilności, translokal- 
nych i transnarodowych przeżyć i doświadczeń. Pragnęłam również sprawdzić, czy 
magazyny proponują w obrębie obrazu kobiety pewną „globalną świadomość kul
turową” jako „horyzont kulturowy, wewnątrz którego postrzegamy swoje istnienie” 
(Tomlinson, 1999: 30-31), czy też „rozszerzenie horyzontu znaczenia w codziennym 
ludzkim doświadczeniu” (tamże, s. 115). Przekroczenie poziomu powierzchownej 
westernizacji w analizie czasopism miało polegać na poszukiwaniu świadomości 
umieszczenia jednostki w obrębie kultury lokalnej i globalnej, ze wszystkimi jej prze
jawami i implikacjami. Założyłam, że ta świadomość może przybierać postać czynów 
lub wypowiedzi bohaterek artykułów, lecz także metadyskursu: refleksji autorów na 
temat miejsca i roli współczesnych kobiet w przestrzeni lokalnej i globalnej, które 
mogły złożyć się na promowane wzorce globalności i lokalności.

J. Tomlinson definiuje globalizację jako „kompleksową przyłączalność” (complex 
connectivity), która stanowi „empiryczną kondycję świata nowoczesnego”, życia spo
łecznego i kultury (1999:2). Jest ona skutkiem rozwoju i zagęszczenia się sieci rozmai
tych form wzajemnych połączeń i zależności - transport lotniczy, komunikacja elek
troniczna, przepływ towarów, ludzi, informacji itd. przez granice narodowe, relacje 
społeczne itd. Nie ogranicza się jednak do samych narzędzi nowoczesnej komunika
cji i transportu, lecz jest nowym sposobem doświadczenia lokalności i bliskości, jaki 
umożliwiają te narzędzia. Jest to deterytorializacja, nie tylko jako fizyczna mobilność, 
lecz także jako doświadczenie przemieszczania (w przeciwieństwie do umieszczania), 
jakie globalna nowoczesność wnosi do lokalności. Bardzo istotny dla mojej pracy 
jest ideał, jaki w swojej książce proponuje Tomlinson: kosmopolityzm. Jest to rodzaj 
świadomości, stanu umysłu, perspektywy nieograniczającej się do bezpośredniej lo
kalności, lecz uwzględniającej przynależność do globalnego świata, zakładającej za
angażowanie i odpowiedzialność (s. 185). Człowiek posiadający tę cechę („obywatel 
świata” - cosmopolitan) jest mobilny, otwarty na doświadczenia odmiennych kultur, 
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a równocześnie świadomy ograniczeń własnego, kulturowo ukształtowanego, świa
topoglądu. W swej globalnej mobilności, pragnie różnic, a nie jednakowości. Moim 
celem było sprawdzić, czy świadomość globalna, jaką potencjalnie proponują anali
zowane czasopisma, zbliża się do ideału Tomlinsona.

Zarówno Appadurai jak i Tomlinson dystansują się od upraszczającej wizji glo
balnej westernizacji, podobnie jak A. Ong (1998, 1999), która proponuje kolejny 
model globalnej podmiotowości: „elastyczne obywatelstwo” (flexible citizenship). 
Rozważania Ong dotyczą etnicznych Chińczyków z Azji Południowo-Wschodniej, 
a szczególnie przedsiębiorców, managerów i pracowników międzynarodowych firm, 
pochodzących z Hong Kongu.

„Elastyczne obywatelstwo” jest wzorem działania ludzi globalnie mobilnych, 
przekraczających granice narodowe, płynnie i elastycznie dostosowujących się do 
zmiennych warunków politycznych i gospodarczych w różnych miejscach świata, 
oraz oportunistycznie wykorzystujących te warunki, aby zdobyć jak najwięcej kapi
tału (finansowego) i społecznego prestiżu na arenie globalnej (1999: 6). Są to osoby 
o wielonarodowym statusie, posiadające zezwolenia na osiedlenie się lub paszporty 
kilku państw, aby móc jak najkorzystniej dokonać wyboru miejsca inwestycji i pra
cy lub umieszczenia własnej rodziny. Przyswajają oni odpowiednie kody i normy 
kulturowo-społeczne w każdym miejscu pobytu, co pozwala im osiągnąć cele własnej 
strategii gromadzenia kapitału. Wielonarodowy status umożliwia im manipulację 
rozmaitymi wzorami różnic kulturowych czy rasowych hierarchii i obywatelstwa do
konywaną dla własnej korzyści (1998: 135). W modelu „elastycznego obywatelstwa” 
można wyróżnić dwie siły: pierwsza to wyżej opisana elastyczność działającego pod
miotu, a druga - dyscyplinująca, wiążąca, dysponująca podmiotem i umieszczająca 
go w określonej lokalności wewnątrz każdego reżimu, w obrębie którego działa. Ta
kimi reżimami są rodzina i pokrewieństwo (a także relacje znajomości i zobowiązań 
- guanxi), państwo narodowe oraz rynek. Każdy z nich ma własne, ustalone 
konteksty instytucjonalne i sieci władzy (1998: 136-137).

Ludzie cechujący się powyższymi właściwościami burzą „orientalizujące” wy
obrażenia o chińskości jako czymś niezmiennym, trwałym i stale związanym z ob
szarem kulturowym lub narodowym, uwarunkowanym określoną historią narodową 
lub istotą kulturową (1998: 134) i pasywnie uczestniczącym w hegemonicznych pro
jektach Zachodu (s. 135). Prowadząc interesy w różnych częściach świata, ci ludzie 
przestają być lojalnymi obywatelami swej chińskiej ojczyzny; brak także bezpośred
niej ciągłości między ich interesami rodzinnymi a lojalnością polityczną. W motywa
cji ich działań nostalgia za ojczyzną i uczucia patriotyczne wiążą się nierozerwalnie 
z kalkulacjami materialnymi. Niemniej jednak, częściowo z powodu długiej histo
rii bycia dopasowanymi do zachodnich wyobrażeń „innego”, a częściowo z myślą 
o własnych korzyściach, „elastyczni obywatele” sami konstruują „orientalizujące” 
wyobrażenia własnej osoby w duchu konfucjańskiego humanizmu. Nie szczędzą wy
siłków, aby zdobyć kapitał symboliczny poprzez wykształcenie, a także przedstawia
ją siebie (i chętnie przywłaszczają medialne wyobrażenia o sobie) jako współczesną 
wersję konfucjańskich uczonych, posiadających kapitał ekonomiczny i wyznających 
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wartości humanistyczne (Ong, 1997: 188 i 1998: 153). Na podstawie tych samych 
azjatyckich wartości wywodzących się z pierwotnie chińskiego konfucjanizmu, te 
osoby, wpływowe w Azji Południowo-Wschodniej, tworzą i promują własną wersję 
regionalnej globalizacji (Ong, 1997). Równie chętnie Chińczycy z diaspory promują 
obraz własny bazujący na grze słów między homofonami J/y ąiao w (huaąiao, 
„Chińczyk z diaspory”) i f/f ąiao („most”): ludzi, którzy przekraczają granice poli
tyczne i przyczyniają się do budowania nowoczesnego dobrobytu po obu stronach 
Pacyfiku (Ong, 1998: 155).

Warto podkreślić, że zarówno model „obywatela świata” Tomlinsona, jak i „ela
stycznego obywatelstwa” Ong są naznaczone pod względem płci. Kosmopolityzm 
Tomlinsona ma konotacje wiążące określenie „obywatel świata” (man of the world 
w języku angielskim) wyłącznie z płcią męską, będące pozostałościami tradycji udo
stępniającej podróżowanie mężczyznom i ograniczającej kobiety do sfery domowej. 
Tomlinson zwraca uwagę na te ideologiczne konotacje określenia i zaleca ich porzu
cenie (1999: 187-188). Model Ong natomiast jest związany z mężczyznami wskutek 
praktyki przekonań udostępniających mobilność jedynie mężczyznom. To mężczyźni 
urzeczywistniają model „elastycznego obywatelstwa”, ponieważ to oni uzyskują kapi
tał symboliczny i ekonomiczny poruszając się po świecie. Ich żony i dzieci podlega
ją dyscyplinującym regułom reżimu rodzinnego. Pozostają w tym samym miejscu, 
w sferze domowej i są wykluczone z systemu dystrybucji stanowisk kierowniczych 
w rodzinnych firmach (Ong, 1998: 147). Dlatego tym ciekawsze wydało mi się wyka
zanie, czy model Ong, sformułowany ponad dekadę temu i odnoszący się do Chińczy
ków z Hong Kongu, założycieli i kontynuatorów wielkich rodzinnych firm, znajdzie 
również zastosowanie w przypadku obrazu kobiety konstruowanego w «11'1 luj Trends/ 
Cosmopolitan» i Elle».

Wreszcie należy zaznaczyć, że wspomniane tu modele („obywatela świata” i „ela
stycznego obywatelstwa”), a także ogólnie pojęta fizyczna mobilność globalna, są 
niewątpliwie dostępne przede wszystkim elitom. Jak wykazuje Z. Bauman (2000: 
104-106), rozwój techniki umożliwiający drastyczne redukowanie odległości cza
sowych i przestrzennych zrodził dwa rodzaje doświadczeń mobilności. Pierwszy, 
otwarty dla ludzi globalnego biznesu, managerów, pracowników uniwersytetów i aka
demii naukowych, polega na łatwym pokonaniu przestrzeni (w sposób rzeczywisty 
i wirtualny) i przekraczaniu granic państwowych. Drugi zaś to zamknięcie w prze
strzeni fizycznej (z powodu braku możliwości poruszania się po świecie i dostępu do 
nowoczesnych środków komunikacji), boleśnie uświadamiane przez wychwalające 
mobilność media. Dyskurs globalności i lokalności uzyskany wskutek mojej anali
zy dotyczy tej nielicznej, uprzywilejowanej grupy, do której skierowany jest przekaz 
dwóch czasopism i która jest w nich odzwierciedlona, posiadającej kapitał zarówno 
finansowy, jak i kulturowy.
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TŁO KULTUROWO-SPOŁECZNE 

ANALIZOWANEGO ZAGADNIENIA

2.1. Chińskie modele kobiecości
Ten rozdział omawia modele kobiecości i odnoszące się do sytuacji kobiet szczegóły, 
które bezpośrednio wiążą się z analizą dwóch wybranych przeze mnie tytułów pra
sowych. Dotyczą one nienaznaczonych etnicznie kobiet z wyższych sfer i środowiska 
miejskiego. Modele kobiecości przedstawione w tym rozdziale można podsumować 
stosując upraszczającą formułę „dwóch dyskursów ty I ic. funu i dwóch dyskursów 
ktł. niixing” (na podstawie Barlow, 1994 i Rosenlee, 2006); oba te chińskie wyrazy 
oznaczają „kobietę” i będą wyjaśnione poniżej.

2.1.1. Konfucjański model kobiecości1

1 treść tego rozdziału, rozszerzona dodatkowymi informacjami na temat praktycznego stosowania 
tego modelu w życiu społecznym, została opublikowana pod tytułem Wybrane aspekty konfucjań- 
skiego modelu kobiecości w czasopiśmie „Politeja” 2010, nr 2(14), s. 483-504.

2 Od ustanowienia konfucjanizmu oficjalną ideologią państwową w okresie Han (206 p.n.e. - 210 n.e.) 
do końca okresu cesarstwa (1911 r., kiedy Rewolucja Xinhajska położyła kres ostatniej dynastii, 
Qing).

’ Nie należy jednak wierzyć, że konfucjańskie modele kobiecości i rodziny odbiegał w znacznym 
stopniu od rzeczywistości. l'akl, że konfucjanizm był ideologią oficjalną wcale nie oznaczał, że był

Zagadnienia związane z rozmaitymi aspektami kobiecości można znaleźć także 
w taoizmie czy buddyzmie. Przedstawiam tu jednak model konfucjański, ponieważ 
przez znaczną część okresu cesarskiego2 był on jedynym dyskursem kobiecości peł
niącym funkcję normatywnego wzoru oficjalnie usankcjonowanego i regulującego 
społeczne zachowanie. Ponadto, wyobrażenia kobiecości po upadku cesarstwa ba
zowały w dużej mierze na tym właśnie modelu, wartościowanym pozytywnie lub 
negatywnie.

Model konfucjański można zdefiniować jako zestaw normatywnych twierdzeń na 
temat właściwych zachowań, tworzący idealny obraz kobiety. Ten zbiór norm, jakkol
wiek prestiżowy, nie pokrywał się całkowicie z praktyką społeczną1. Ponadto zarów
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no normy jako takie, jak i sposób oraz stopień ich realizacji ulegały zmianom w ciągu 
długich dziejów Chin konfucjańskich.

Kultura konfucjańska była ściśle związana z warstwą, która przyczyniła się do jej 
tworzenia i podtrzymywania - uczonych (XKwenren) lub uczonych-urzędników ( I : 
X X shi dafu). Stanowili oni elitę intelektualną od epoki Han, kiedy to znajomość kla
syków konfucjańskich stała się kryterium wyboru kandydatów na stanowiska urzęd
nicze. W epoce Song (960-1279), wraz z pełnym ukształtowaniem się systemu selekcji 
urzędników państwowej biurokracji drogą cesarskich egzaminów, uczeni zastąpili ro
dową arystokrację w roli elity politycznej.

Konfucjanizm nie był jednak postrzegany w Chinach cesarskich jako ograniczo
ny do określonego czasu, miejsca lub elity. Zarówno dla uczonych, jak i dla reszty 
społeczeństwa konfucjanizm, który pełnił rolę ideologicznej podstawy funkcjono
wania państwa, dostarczał uniwersalnego kodu moralnego i stanowił jedyną praw
dziwą kulturę i cywilizację, obejmującą cały świat i całą ludzkości Taki sam zakres 
stosowania miał autorytet konfucjańskiego kanonu, będącego podstawą egzaminów 
urzędniczych (por. Harrison, 2001: 20).

W ujęciu konfucjańskim zakres znaczeniowy pojęcia „kultura” (X wen) obej
muje tradycję literacką mającą swe początki w starożytności, zawartą w konfucjań
skim kanonie i będącą podstawą edukacji oraz system konfucjańskich rytuałów 
(X li) regulujących życie społeczne. Ten system rytuałów był kluczowym kryterium 
podziału na grupy „my” i „obcy”, ludzi cywilizowanych i barbarzyńców, a także na 
ludzi i zwierzęta. Świadectwa tego przekonania można znaleźć w wielu tekstach, od 
najwcześniejszych przedstawicieli konfucjanizmu - Konfucjusza, Mencjusza i Xun- 
zi - do uczonych żyjących u schyłku cesarstwa5. Separacja płci, powinności każdej

on sztucznym konstruktem narzucanym odgórnie. Rozmaite aspekty myśli konfucjańskiej, jakie 
przedstawia nam historia chińskiej filozofii, były co prawda formułowane przez elity. Tym niemniej 
życie społeczne w Chinach na przestrzeni wieków przesiąknięte było wartościami i moralnymi po
stulatami konfucjanizmu, aczkolwiek ludzkimi zachowaniami kierowała zarówno konfucjańska ety
ka jak i zdrowy rozsądek, który często zwyciężał w konflikcie z konfucjańską ortodoksją. Ten model 
idealny jest tu wyodrębniony jedynie dla porządku. Konfucjanizm w życiu kobiet i rodzin z niższych 
sfer omawia Zang (2003).
Jednym z bardzo licznych przykładów tej głębokiej wiary w uniwersalny charakter cywilizacji i etyki 
konfucjańskiej jest esej uczonego Ye Dchuia (1864-1927), w którym twierdzi on: „[Chiny] stały się 
cywilizowane wcześniej niż wszelkie inne narody, a ich kultura pełni na świecie rolę przewodnią. 
Granica między Chinami a obcymi krajami, między Chińczykami a barbarzyńcami, nic podlega 
dyskusji. [...] Konfucjanizm jest najwyższym wyrazem sprawiedliwości w zasadach Nieba i sercach 
ludzi. W przyszłości zostanie z pewnością przyjęty w cywilizowanych krajach Wschodu i Zachodu. 
[...] Dopóki istnieje moralność, dopóty musi istnieć konfucjanizm” (cyt. za: De Bary, 1964, l. 2, 
s. 79-81, w moim tłumaczeniu z angielskiego).
Gwoli przykładu można zacytować Mencjusza (Meng Ke, 372-289 p.n.e.): „Północne plemiona 
nie uprawiają wszystkich pięciu zbóż, a jedynie proso. Nie mają miast ani domostw, nie składają 
rytualnych ofiar. Nie wręczają darów swym panom ani nie urządzają dla nich uczt. Nie mają też 
licznych urzędników. [...] Jednakże my żyjemy w Państwach Środka. Jakżeż moglibyśmy odrzucić 
rangi społeczne i obywać się bez ludzi szlachetnych?” (cyt. za: Buckley librey, 2002b: 56). Można 
leż zacytować Dong Zhongshu (ok. 179-104 p.n.e.), filozofa, który przyczynił się do podniesienia 
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z nich, zasady właściwej interakcji między nimi i rytuały związane z małżeństwem 
znajdowały się wśród kluczowych kryteriów ustalających granicę pomiędzy cywili
zacją a barbarzyństwem* 6.

konfucjanizmu do rangi ideologii państwowej: „Niebo, ziemia i człowiek stanowią podstawę wszel
kich istot. Niebo je rodzi, ziemia je karmi, a człowiek doprowadza je do spełnienia. Niebo obdaro
wuje je przy urodzeniu uczuciem posłuszeństwa synowskiego i braterskiej miłości, ziemia dostarcza 
im ubrania i jedzenie, a człowiek dopełnia je rytuałem i muzyką. [... ] Jeśli zabraknie wszystkich tych 
trzech [czynników], wówczas ludzie staną się podobni do jeleni - każdy z nich idąc za własnymi 
żądzami i każda rodzina postępując według własnych zasad” (cyt. za: De Bary, 1964, l. 1, s. 162, 
w moim tłumaczeniu z angielskiego). Por. także cytowane w poprzednim przypisie wypowiedzi Yc 
Dehuia.

6 Na ten fakt zwraca uwagę Rosenlee (2006). Jako ilustracja lego stwierdzenia może służyć opis z wcze
snego XIV w. dotyczący kilku „barbarzyńskich” grup etnicznych z dzisiejszego Yunnanu, autorstwa 
państwowego urzędnika Li Jing, zawarty w: Mann i Cheng, 2001: 85-100.

7 Takie poradniki były spisywane i cieszyły się największą popularnością zwłaszcza za czasów dynastii 
Ming (1368-1644) i Qing (1644-1911).

" Angielskie tłumaczenie Kobiecej „Księgi posłuszeństwa synowskiego” znajduje się w: Mann i Cheng, 
2001:47-69.

Korpus literatury stanowiący podstawę konfucjańskiego modelu kobieco
ści obejmuje przede wszystkim księgi klasyczne na temat rytuałów, wchodzące 
w skład konfucjańskiego kanonu - Księga rytuału (łL IlI Li ji, która powstała w V- 
-IV w. p.n.e.) i Księga etykiety i rytuału Yi li, I w. p.n.e.). Do tego korpusu
można zaliczyć także dzieła uzupełniające powyższe wskazówkami na temat sposo
bu zastosowania reguł etykiety oraz odnawiające te reguły, jak również zawierające 
przemyślenia niektórych kwestii związanych z rytuałem, jak np. Zasady rodzinne 
(3<Ш Jia fan) autorstwa wybitnego historyka Sima Guanga (1019-1086) lub Rytu
ały rodzinne ('^OL Jia li) pióra neokonfucjańskiego myśliciela Zhu Xi (1130-1200). 
Model kształtowały również zbiory biografii wybitnych (z punktu widzenia kon- 
fucjańskiej ideologii) przedstawicielek tej płci. Spisywano je od czasów dynastii 
Han, jak Biografie przykładnych kobiet Lie nii zhuan) słynnego uczone
go Liu Xianga (79-8 p.n.e.); podobne zbiory można znaleźć w czternastu spośród 
dwudziestu czterech oficjalnych kronik chińskich dynastii. Kolejnym czynnikiem 
kształtującym konfucjański obraz kobiecości są poradniki dla kobiet, począwszy 
od słynnych Napomnień dla dziewcząt (Nii jie), napisanych przez kobietę, 
Ban Zhao (ok. 45-120) i rozpoczynających długą tradycję kobiecego autorstwa tego 
typu dzieł7. Tytuły niektórych z nich nawiązywały do tytułów klasyków konfucjań- 
skich stanowiących podstawę wykształcenia konfucjańskich uczonych: Kobieca 
„Księga posłuszeństwa synowskiego’’ (Nii „Xiao jing”) autorstwa Pani Zheng 
(ok. 730 r.)8, „Dialogi” dla kobiet (ki&tn Nii Lunyu, tytuł odnoszący się do Dia
logów konfucjańskich) autorstwa Song Ruoxin (?-820) lub Czteroksiąg dla kobiet 
(1$ Nii Si Shu, tytuł nawiązujący do zbioru konfucjańskich klasyków opatrzo
nych komentarzami przez wyżej wspomnianego Zhu Xi), zredagowany w pierw
szej połowie XIX w. przez Wang Xianga. Status kobiet regulowały również przepisy 
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prawne poszczególnych dynastii9. Gdy wzrosło znaczenie kultu wiernych wdów, 
szczególnie w epokach Ming (1368-1644) i Qing (1644-1911), konfucjański model 
kobiecości kształtowało także państwo, poprzez oficjalne dekrety przyznające za
szczytne tytuły i odznaczenia przykładnym wdowom.

9 Zbiory praw ustanawiano już od czasów dynastii Zhou (a właściwie od okresu Wiosen i Jesieni, 
770-476 p.n.e.), a najstarszy kodeks prawny zachowany w całości to kodeks dynastii Tang, pocho
dzący z połowy VII w.
Por. Konfucjusz, 1995: 25.

Konfucjański sposób postrzegania obu płci i relacji między nimi legitymizuje sko
jarzenie kobiet i mężczyzn z pierwiastkami |jl] yin i HI yang. Teoria tych dwóch pier
wotnych zasad lub sił kosmicznych, dzięki współdziałaniu których powstają wszyst
kie zjawiska wszechświata, stanowi podstawę chińskich spekulacji kosmologicznych, 
zawartych w najstarszej księdze z konfucjańskiego kanonu - Księga przemian 
Yijing). Rzeczy i zjawiska świata fenomenalnego są podzielone na dwie kategorie: WI 
yang reprezentuje męskość, aktywność, gorąco, jaskrawość, suchość, twardość, a |j)J 
yin - żeńskość, bierność, zimno, ciemność, wilgotność, miękkość itd. (Feng, 2001: 
159). Należy zaznaczyć, że ta koncepcja sama w sobie nie zakłada hierarchii między 
dwiema zasadami, które są równie niezbędne i uzupełniają się wzajemnie. Niemniej 
jednak skojarzenie płci z IjJJ yin i 1^11 yang przyznaję wiodącą rolę mężczyźnie, zobo
wiązując równocześnie kobietę do uległości. Ten sam system skojarzeń przypisuje 
mężczyźnie cechy siły i asertywności, a kobiecie - słabości i łagodności.

Jak wskazuje Hansen (1992), myśl konfucjańska pojmuje człowieka jako isto
tę społeczną, a strukturę społeczną jako naturalny sposób jego bycia w świecie. Ta 
struktura, której podstawowym wzorcem jest rodzina, posiada formę hierarchii ról 
(schematów zachowania) przyswajanych w procesie socjalizacji. Rodziny to wspól
noty znacznych rozmiarów, których funkcjonowanie zapewniało harmonijne, pra
widłowe zgranie się ze sobą wszystkich ich członków zajmujących określone miejsca 
w sieci rodzinnych interakcji i w rodzinnej hierarchii. Prawidłowe zachowanie pocią
gało za sobą potwierdzenie statusu osoby poprzez reakcje innych na to zachowanie, 
zaś zachowanie odbiegające od spodziewanej normy mogło zaburzyć rodzinny ład 
i było jako takie piętnowane. Dlatego wszyscy członkowie rodziny (obu płci) starali 
się dobrze spełniać swe role, by przyczynić się do dobra całej wspólnoty, pozostają
cego ponad jakimikolwiek interesami indywidualnymi. Miejsce każdego w rodzinnej 
hierarchii oraz odpowiednie wzorce zachowań wobec innych ustalane były na pod
stawie zastosowania konfucjańskich cnót synowskiej nabożności (^ xiao), powin
ności (5i yi) i szacunku wobec starszych (t$ ti).

Konfucjański dyskurs kobiecości dotyczy funkcjonowania kobiety w obrębie ro
dziny, czyli właściwego spełniania ról matki, córki i żony (kobiety jako (i I fu nü - 
żony i córki), oraz kultywowania odpowiednich cnót i wykonywania odpowiednich 
obrzędów. Konfucjańskie ideały kobiecości to: A' shunü (jest to określenie pocho
dzące z kolejnego konfucjańskiego tekstu klasycznego, Księgi pieśni, oddane w pol
skim przekładzie jako „piękne, skromne, miłe dziewczę”10; wyraz shu oznacza 
także “cnotliwa, wytworna”, a k nü - „córka”), „oddana żona” (w xianqi) i „dobra 
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matka” liangmu) (por. Kałużyńska, 2008: 91). Podstawą zdefiniowania kobie
cości nie były cechy biologiczne odróżniające kobiety od mężczyzn, lecz określone 
role i odpowiednie relacje społeczne (IL li, rytuał, etykieta, obyczaje) oraz podział, 
rozróżnienia między nimi ()jij bie), znajdujące swój wyraz zarówno w zachowaniach 
własnych, jak i innych osób wobec każdej z płci.

W obrębie małżeństwa obowiązywała wyraźna separacja płci związana z odrębną 
pozycją w rodzinie, sferą działania, przestrzenią życiową oraz uprawnieniami i zada
niami każdego z małżonków. Klasyczne księgi rytuału podkreślają znaczenie zacho
wania podziału między małżonkami związanego z różnicą płci, posuwając się nie
kiedy do zalecania zachowań graniczących z absurdem11. Mężczyźnie przypisywano 
rolę bardziej aktywną, związaną ze sferą zewnętrzną (^b waz), czyli z wszelką działal
nością prowadzoną poza rodziną, na poziomie społecznym - od pełnienia stanowisk 
w administracji publicznej do wykonywania innych zawodów związanych z utrzyma
niem rodziny. Kobiety zaś miały prowadzić swą działalność wewnątrz domu (w sfe
rze |Al rzez). Choć może się wydawać, że taki sposób pojmowania ról i obowiązków 
małżonków wysuwa na pierwszy plan hierarchię między nimi, takie teksty jak Księga 
rytuału nie tyle podkreślają hierarchię, ile przede wszystkim potrzebę należytego peł
nienia własnej roli, by w ten sposób doprowadzić do harmonijnego funkcjonowania 
rodziny.

Np. Księga rytuału (10.12; tu i poniżej podaję numery rozdziałów i sekcji według tłumaczenia J. l.eg- 
ge dostępnego na: http://www.sacred-texts.com/cfu/index.hlm) wymaga, by żona i mąż nic przeka
zywali przedmiotów bezpośrednio sobie nawzajem, lecz by stawiali je najpierw na ziemię.

Bezwzględny charakter normatywnych stwierdzeń o separacji płci i przypisaniu 
kobiety do sfery |A1 nei w rodzinie oraz wagę tych podziałów podkreśla fakt, że za
równo hierarchia, podział ról i obowiązków w rodzinie, jak i podział |Al nei (we
wnętrzny) / ^b wai (zewnętrzny) znajdowały w konfucjańskim światopoglądzie dużo 
szersze zastosowanie, w sferach, które można określić jako fundamentalne. Rodzina 
i państwo (także sytuowane wobec siebie w relacji lAl nei / ^b wai) nie były odrębny
mi instytucjami - państwo odwzorowywało organizację i sposób funkcjonowania ro
dziny. Należyte przestrzeganie separacji płci i spełnianie własnych obowiązków przez 
kobiety w „wewnętrznych komnatach” miało istotny wpływ na zachowanie ogólno- 
państwowego ładu społecznego i politycznego porządku. Wreszcie, przeciwieństwo 
lAl nei / ^b wai stosowane było także do określenia cywilizowanego świata w przeci
wieństwie do barbarzyńców. Ci ostatni cechowali się między innymi brakiem rozróż
nienia między mężczyzną a kobietą, czyli niewystępowaniem rytualnych podziałów 
definiujących to, co właściwe dla każdej płci (por. Rosenlee, 2006).

Konfucjański model rodziny zakładał, że małżeństwo jest fundamentem wszel
kich rytuałów, a wzorowe pełnienie przez małżonków obowiązków związanych 
z własną rolą miało doprowadzić do wykształcenia w potomstwie cnót mających 
stanowić podstawę ich zachowania w życiu dorosłym (por. Księga rytuału, r. 9, cz. 3 
i r. 41. oraz Mann, 2002). Z tego powodu wymagano, by po osiągnięciu odpowiednie
go wieku każdy z członków rodziny wstąpił w związek małżeński, a wybór życia poza 

http://www.sacred-texts.com/cfu/index.hlm
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instytucją małżeństwa w przypadku dorosłych uważany był za zachowanie wbrew 
naturze. Choć presja zawarcia małżeństwa dotyczyła obu płci w równym stopniu, 
pozycja mężczyzn i kobiet oraz ich znaczenie w obrębie małżeństwa były odmienne. 
Jedność i tożsamość konfucjańskiej rodziny zapewniał kult przodków. Obrzędom ku 
czci przodków przewodniczyli najstarsi męscy przedstawiciele rodu, a ciągłość rodu 
(i jego kultu przodków) była zapewniona przez obecność w rodzinie męskiego po
tomstwa; brak synów oznaczał koniec rodu. Ród (jego genealogię) definiowali więc 
mężczyźni wchodzący w jego skład, którzy tym samym stanowili stabilny, niezmien
ny element rodziny. Kobiety zaś po ślubie stawały się częścią rodziny swych mężów, 
były więc zmiennym, płynnym elementem rodu (Buckley Ebrey, 2002a: 21). Dla 
mężczyzn małżeństwo było dyktowane synowską powinnością nakazującą spłodze
nie męskiego potomstwa zapewniającego ciągłość rodu. Synowska powinność mogła 
też nakazać oddalenie żony. Dla kobiet natomiast małżeństwo było jedyną możliwą 
przyszłością - spełniały się one tylko w roli żony i matki.

Mężczyźni mogli mieć wiele konkubin, lecz tylko jedną prawowitą żonę. Konfu- 
cjański model kobiecości i wynikające z niego obowiązki rytualne (np. wykonywanie 
obrzędów ku czci przodków) odnoszą się właśnie do tej roli kobiety. Żony, a zwłasz
cza żona głowy rodziny, stały na czele hierarchii panującej w żeńskiej części rodziny 
(składającej się z żon synów czy wnuków głowy rodziny, ich konkubin oraz służą
cych) i były odpowiedzialne za porządek w tej sferze.

Zawieranie kolejnego związku małżeńskiego po śmierci męża było potępiane przez 
ortodoksyjnych konfucjanistów. Po ślubie kobieta stawała się częścią rodziny męża, 
a jego rodzice stawali się jej rodzicami, dlatego ponowne zamążpójście oznaczałoby 
zaniechanie powinności wobec nich. Ślub nie był więc przysięgą obowiązującą do 
śmierci, jak głosi ślubna przysięga chrześcijańskiego Zachodu; dla kobiet przysięga 
ślubna zachowywała ważność również po śmierci męża. Ten warunek nie zawsze był 
przestrzegany w praktyce: wdowy wychodziły ponownie za mąż nawet za czasów dy
nastii Song, kiedy za sprawą neokonfucjanizmu w sferze moralności nastąpił nawrót 
ku konserwatyzmowi. Jedną z nich była siostra słynnego przedstawiciela tego nurtu fi
lozoficznego, Cheng Yi (1033-1107), autora słynnego stwierdzenia „umrzeć z głodu to 
błahostka, lecz utrata cnoty to sprawa największej wagi” (za Buckley Ebrey, 2002a: 10). 
Takie poglądy szeroko się rozpowszechniły i wywierały wpływ na praktykę społeczną 
dopiero w ramach „kultu kobiecej cnoty”, którego początki sięgają czasów mongol
skiej dynastii Yuan (1271-1368), a który przeżył swój złoty okres za czasów kolejnych 
dynastii, Ming i Qing, a zwłaszcza w XVIII w. Miało to związek z potrzebą podkreśle
nia chińskości w obliczu zagrożenia tożsamości etnicznej przez obce panowania12, jak 
i przemianami gospodarczymi i społecznymi, jakie nastąpiły od epoki Song* 1’. Polegał 

12 Chodzi o dynastie Yuan (mongolską) i Qing (mandżurską); za czasów rodzimej dynastii Ming 
z dumą podkreślano wszelkie elementy chińskości wyzwolonej spod obcego ucisku.

” Np. komercjalizacja gospodarki, wzrost mobilności geograficznej i społecznej, wzrost poziomu 
kształcenia kobiet, rosnąca rola pieniądza w życiu codziennym i rozwój miejskich rozrywek, co spra
wiło, że ortodoksyjni konfucjaniści tym wyraźniej określali granice między męskością a kobiecością
i formułowali wymogi wobec kobiet oraz właściwe zachowania w obrębie rodziny i społeczeństwa.
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on na publicznym oddawaniu czci14 kobietom będącym wzorem cnót w ujęciu konfu- 
cjańskim, a szczególnie wdowom, które wykazywały się szczególnym posłuszeństwem 
i miłością wobec teściów. Odmowa ponownego zamążpójścia przybierała nawet tak 
drastyczne formy jak samobójstwo, co odbierano jako rezygnację z realizacji interesów 
własnych na rzecz dobra rodziny.

Zob. drugi rozdział książki Buckley Ebrey (2002a), gdzie omówiono proces kształtowania się i źró
dła neokonfucjańskiego modelu kobiecości. Więcej informacji o kulcie kobiecej cnoty i jego spo
łecznym zastosowaniu za czasów dynastii Qing podaję 1 heiss (2002).

11 Zob. Theiss, 2002: 47; przykłady zapisków z epoki Ming o wzorowych wdowach z miasta Fuzhou 
(prow. Fujian) podaję Buckley Ebrey, 1993: 253-255.

15 Por. przekład całego tekstu w: Mair, 2000: 320-327.
16 Edukacja bazująca na konfucjańskim kanonie stała się ważnym kryterium selekcji urzędników 

w 11-1 w. p.n.c. System selekcji państwowych urzędników na podstawie egzaminów ukształtował się 
w epoce Tang (618-907) i przybrał ostateczną formę w epoce Song (960-1279).

Macierzyństwo było najwyższą formą samorealizacji kobiety, zwłaszcza w przy
padku urodzenia męskiego potomstwa, co pozwalało jej spełnić własne przezna
czenie w małżeństwie (kontynuacja linii rodu). Bezdzietność zaś znalazła się wśród 
„siedmiu wykroczeń”, na podstawie których, według kodeksu prawnego dynastii 
Tang oraz kodeksów późniejszych dynastii, mąż mógł zażądać rozwodu.

Należyte zachowanie kobiet w obrębie modelu konfucjańskiego streszcza okre
ślenie „trzy posłuszeństwa i cztery cnoty” san congsi de), wywodzące się
z Księgi rytuału. Kobiety winny były okazywać posłuszeństwo ojcu i starszym bra
ciom przed ślubem, po wyjściu za mąż - mężowi, a po śmierci męża - synowi. Cztery 
cnoty zaś to moralny charakter (£& de), odpowiedni sposób wyrażania się ( n yan), 
odpowiedni wygląd i zachowanie (^r rong) oraz pracowitość (T/j gong) (Kałużyńska, 
2008:90-91). We wspomnianych już Napomnieniach dla dziewcząt Ban Zhao wymie
nia następujące cechy, którymi powinny wykazywać się kobiety: pokora, skromność, 
stawianie potrzeb innych ponad własne, schludność wyglądu i ubioru, pogoda ducha, 
powściągliwość, dobroć i łagodność (jako uzupełnienie męskiej siły), posłuszeństwo 
i oddanie wobec męża i jego rodziców, a także zdolność zachowania harmonijnych 
relacji z pozostałymi członkami rodziny15.

Podsumowując, według konfucjańskiego modelu sfera działalności kobiet to lAl 
nei (wewnętrzna, rodzinna), a sfera dostępu do wiedzy oraz ta, w obrębie której mo
gły zaprezentować i wyrażać się, to cnota moralna (i£j de). Te sfery są bardzo istotne, 
gdy rozważa się kwestie kształcenia kobiet i ich działalności literacko-artystycznej. 
Mężczyźni rozpoczynali naukę w rodzinie, a później kontynuowali ją na zewnątrz, 
w szkołach na rozmaitych szczeblach, przygotowując się do zdawania egzaminów 
na kolejne stopnie naukowe, umożliwiające awans w karierze urzędniczej16. Ponie
waż kariera urzędnicza, należąca do sfery wai, nie była dostępna dla kobiet, nie 
przekazywano im wymaganej na egzaminach wiedzy typu filologicznego. Kobiety 
nie miały także przyswajać ani praktykować „sztuk szlachetnych”, pełniących bardzo 
istotną rolę w karierze i życiu towarzyskim uczonych, takich jak poezja, kaligrafia, 
malarstwo i gra na cytrze. Te sztuki należały bowiem do dostępnej dla mężczyzn 
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sfery cai („uzdolnienia”, wyraz stosowany w znaczeniu ¿/j wencai, „uzdolnienia 
literacko-artystyczne”). Kształcenie kobiet nie było zinstytucjonalizowanym proce
sem, lecz przebiegało w rodzinie. Otrzymywały one wiedzę praktyczną, dotyczącą 
sposobu prowadzenia domu: szycia, gotowania, tkania, hodowli jedwabników (nawet 
wtedy, gdy to służące wykonywały te czynności). Kultywowały także pożądane cechy 
wzorowej żony: cnotę, właściwe zachowanie, sposób ubierania się i mówienia, pra
cowitość, sposób wykonywania rodzinnych obrzędów. Była to wiedza zawarta w po
radnikach dla kobiet, takich jak Napomnienia dla dziewcząt Ban Zhao. Tego rodzaju 
poradniki określające moralnie pożądane zachowanie kobiet w sferze |Al nei stanowi
ły także dziedzinę literacką, w obrębie której kobieca działalność pisarska była spo
łecznie usankcjonowana.

Wbrew stwierdzeniu „u kobiet, to brak uzdolnień jest cnotą” (A'/"
niizi wu cai bian shi de)17, niektóre chińskie kobiety w rzeczywistości otrzymywały 
tego typu wykształcenie, szczególnie w okresie, kiedy powyższe stwierdzenie powsta
ło. Od epoki Song córki rodzin z wyższych sfer uczono układania wierszy, kaligrafii, 
malarstwa, śpiewu i grania na instrumentach muzycznych itd. Większe szanse na 
otrzymanie wykształcenia miały kobiety z rodzin uczonych, szczególnie tych z połu
dnia Chin (obszar określony mianem Jiangnan, na południe od rzeki Yangzi, zwłasz
cza trójkąt wyznaczany przez miasta Szanghaj, Nankin i Hangzhou). W XVII w., 
kiedy uzdolnienia literacko-artystyczne podnosiły wartość kandydatek do małżeń
stwa, w tym regionie ukształtował się nawet zawód „nauczycielek wewnętrznych 
komnat”, które przekazywały dziewczętom z wyższych sfer podstawy poezji i muzyki 
(Ko, 1989: 160). Uważano jednak rozwinięcie tych uzdolnień powyżej poziomu pod
stawowego za niepotrzebne; ceniono je u kobiet, lecz wyżej stawiano kultywowanie 
przez nie cnót moralnych. Taką właśnie postawę miał uczony-urzędnik Zhang Xue- 
cheng (1738-1801), który krytykował poetę Yuan Mei (1716-1797) za dopuszczenie 
kobiet do kręgu swoich uczniów. Twierdził, że ideałem była „kobieta ściszona” (irijc 
jing nii), czyli pozostająca w nieliterackiej sferze 1A] nei. Zdobycie wiedzy z zakresu A’ 
cai wiązało się dla kobiet z poświęceniem, a tego rodzaju działalność nie znajdowała 
społecznie usankcjonowanego ujścia: przekroczenie granicy sfery [Al nei i zaistnienie 
swoim pisarstwem w sferze publicznej nie było dla nich moralnie dopuszczalne (Lar- 
son, 1998: 47)l8.

17 To slwierdzcnie przytoczył po raz pierwszy Jin Pu (1632-1692), cytując wypowiedź Chen Jiru 
(1558-1630) (Kałużyńska, 2008: 95).

"* Nie oznacza to, że w rzeczywistości kobiety z wyższych sfer tej granicy nie przekraczały; Ko (1989) 
przekonuje, że lak czyniły. Nie oznacza to także, że do grona najwybitniejszych autorów poezji na 
przestrzeni wieków nie dołączyły kobiety; przykładem wybitnej chińskiej poetki jest Li Qingzhao 
(1084 - ok. 1151). W epoce Qing wiele kobiet publikowało swoje wiersze (Rosenlee, 2006).

Kolejnym ważnym aspektem konfucjańskiego modelu kobiecości jest cielesność, 
w tym seksualność. W obrębie myśli konfucjańskiej cielesność występuje przede 
wszystkim w swym wymiarze społecznym. Ważne nie jest ciało jako takie (ponie
waż ciało samo w sobie, czy też ciało nagie, jest częścią stanu pre-kulturowego), lecz 
ciało w społecznym kontekście. Tak pojęta cielesność jest ograniczona do ubioru 
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i sposobu zachowania, które zmieniają się w zależności od pozycji osoby w hierarchii 
społecznej i od kontekstów społecznej interakcji. Nacisk, jaki konfucjanizm kładzie 
na wymiar społeczny cielesności sprawia, iż w sposobie postrzegania ciała dychoto
mia barbarzyński/cywilizowany jest ważniejsza od dychotomii mężczyzna/kobieta19. 
Bardzo ważne było przestrzeganie reguł określających odpowiedni sposób noszenia 
się, który rozróżniał ludzi cywilizowanych od barbarzyńców - kobiety noszące cu
dzoziemskie stroje męskie w epoce Tang wywoływały krytykę nie przez przekrocze
nie podziału między płciami, lecz przez niechińskość ubioru (Cahill, 1999). Nacisk 
na społeczny wymiar cielesności sprawia również, iż w literackich opisach postaci 
bardzo dużo miejsca zajmują elementy ubioru jako manifestacje cech postaci. Ponad
to skojarzenia erotyczne w przypadku żeńskich postaci ukazanych na malowidłach 
nie są związane z przejściem pomiędzy dwoma stanami - odzianym a nagim - lecz 
z elementami samego ubioru, jak powiewające wstęgi i poły szat20.

1,1 Właściwie można by rzec, iż para terminów „mężczyzna/kobieta” nie jest dychotomią, jako że nic 
opiera się na opozycji, lecz na komplementarności, przez analogię z parą BJ yin/ Wl yang. Por. też 
Hay, 1994.

211 Hay (1994) omawia dwa obrazy jako ilustracje tego specyficznie chińskiego sposobu pojmowania 
i ukazywania erotyzmu: Pouczenia dam dworu (kopia z okresu Tang obrazu przypisanego Gu Kai- 
zhi, ok. 344-406) oraz Bogini rzeki Luo, również przypisany Gu Kaizhi. Wspomina też o wyjątku od 
tej reguły, jakim był malarz Zhou Fang (ok. 730-ok. 800), specjalizujący się w portretach dam dworu 
przedstawionych w sposób przywołujący na myśl właśnie zachodnie pojmowanie erotyzmu jako 
tkwiącego w interakcji ubioru i ciała.

Fizyczne piękno nie było istotnym elementem tego modelu kobiecości. Jego wy
magania dotyczyły jedynie czystości i schludności ubioru (o czym wspomina Ban 
Zhao), a także jego przyzwoitości. Ubrania miały całkowicie zakryć ciało; od epoki 
Song, kiedy pojawiło się krępowanie stóp, kobiety nie odsłaniały kostek i stóp. Jedną 
z cech definiujących chińską tożsamość i odróżniającą ludzi cywilizowanych od bar
barzyńców były długie włosy (noszone zarówno przez kobiety, jak i przez mężczyzn). 
W kontekście konfucjańskiego kultu przodków obcinanie włosów było postrzegane 
jako naruszenie integralności ciała otrzymanego od rodziców. Kojarzyło się także 
z odrzuceniem tego kultu poprzez przystąpienie do zakonu buddyjskiego - mniszki 
(które nie mogły wstąpić w związek małżeński ani rodzić dzieci) goliły głowę (Har- 
rison, 2001: 164-165).

Piękno i uzdolnienia artystyczne były wymagane od kobiet wykraczających poza 
ramy konfucjańskiego rodzinnego modelu kobiecości - konkubin i kurtyzan. Brak 
wymagań związanych z cielesnym pięknem w obrębie konfucjańskiego modelu, 
a także fakt, że te kobiety pozostawały poza jego obszarem, sprawiły, że to właśnie 
one stanowiły przedmioty męskiego pożądania, erotycznych fantazji i literackich opi
sów (por. Cao, 2008: 246). Dyskurs normatywno-moralny i dyskurs erotyczny były 
więc w dużej mierze odrębne, bowiem wpisywały się do nich dwie różne katego
rie kobiet. Oprócz prawowitej żony, mężczyźni mogli mieć tyle konkubin, ile zdołali 
utrzymać. Choć związek między mężczyzną a jego konkubiną pod wieloma praktycz
nymi względami przypominał małżeństwo, między żoną a konkubiną istniało jednak 
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bardzo wiele różnic należących do kluczowej dla konfucjanizmu sfery rytuału. Jedy
nie żony wchodziły do rodziny męża na skutek dopełnienia należytych obrzędów. 
Relacje żony z małżonkiem i obowiązki męża wobec niej były również dyktowane 
przez rytuał. Po ślubie żona wykonywała swe obowiązki rytualne związane z kultem 
przodków u boku męża, a konkubiny takich obowiązków nie miały. Konkubin także 
nie dotyczyły ograniczenia związane z zawarciem kolejnego małżeństwa po śmierci 
męża. W odróżnieniu od żon, konkubiny były często przedmiotem transakcji han
dlowych zakończonych podpisaniem formalnej umowy, na czas określony lub nie
określony. Cena rynkowa takich kobiet była zależna od ich wyglądu i umiejętności. 
Najwyżej ceniono te, które umiały pisać i czytać, tworzyć wiersze i kaligrafię, malo
wać, śpiewać i grać na instrumentach muzycznych21.

21 Więcej szczegółów podaję Buckley librey, 2002: 14 i nasi.
22 Poniższe uwagi będą dotyczyły malarstwa i rzeźby o specyfice chińskiej (la ostatnia obecna jest 

przeważnie w postaci glinianych figurek grobowych i nic jest tak istotna, jak na Zachodzie), a nie 
sakralnego malarstwa i rzeźby pozostających pod wpływem buddyzmu. Choć dostrzec można wza
jemne wpływy pomiędzy tymi dwoma nurtami, są one jednak dość odmienne. Uwagi o cielesności 
w dziełach artystycznych oddalają się nieco od konfucjańskiego modelu kobiecości, jednak są czę
ścią szerszego światopoglądu obejmującego także ten model. Ponadto autorami dzieł literackich 
i malarskich byli przeważnie konfucjańscy uczeni lub artyści związani z dworem cesarskim.

21 Zob. np. Kwiaty śliwy w złotym wazonie (tłum. I. Sławińska, J. Chociłowski, R. Chmielewski). War
szawa: Muza, 2001, s. 25-26.

Kurtyzany były natomiast kobietami działającymi w sferze wai - widywały się 
z mężczyznami poza rodziną, na przykład w czasie spotkań towarzyskich. Podobnie 
jak konkubiny, kurtyzany i niektóre prostytutki także musiały wyróżniać się pięk
nem i artystycznymi umiejętnościami. Od epoki Tang, a szczególnie w epokach Song, 
Yuan i Ming, kiedy kurtyzany stały się ważną częścią społeczności miejskiej, wiele 
z nich zdobywało publiczną renomę w męskiej sferze talentu artystycznego cai) 
jako autorki pieśni i wierszy (Kałużyńska, 2008: 104-105).

W odróżnieniu od sztuki zachodniej, w sztuce chińskiej22 brak wyodrębnionej 
kategorii aktów rozumianych jako ukazanie ludzkiego ciała w postaci zwartej bryły 
stanowiącej całość opartą na anatomii. Nagie ciała podczas aktu seksualnego ukaza
nego we wszystkich szczegółach widnieją wprawdzie na rycinach erotycznych, lecz 
odbiorców przyzwyczajonych do zachodniej konwencji aktu najprawdopodobniej 
zaskoczy ich schematyczność. Brak przedstawień ciała jako całości dostrzegalny jest 
również w literackich opisach postaci, nawet w literaturze erotycznej, gdzie poja
wiają się opisy intymnych szczegółów kobiecego ciała23. Zamiast kształtów, opisuje 
się fakturę części ciała. Oprócz wyżej wspomnianego zainteresowania ciałem w jego 
społecznym wymiarze, które jest ciałem odzianym, brak aktów i przedstawień ciała 
jako zwartej bryły mogą wyjaśnić elementy chińskiej myśli filozoficznej i teorii ma
larstwa. Świat fenomenalny był pojmowany jako mający u swych podstaw wszech
obecną życiową energię C i qi), która w swym stanie skupionym tworzy rzeczy ma
terialne, a takie ujęcie zwraca uwagę bardziej na wspólną naturę wszechświata niż na 
przedmioty w ich aspekcie geometrycznym, posiadające charakterystyczny, wyod
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rębniony kształt. Ponadto w efekcie nacisku, jaki kładziono w chińskim malarstwie 
na linię zaczerpniętą z kaligrafii oraz na poszczególne rodzaje linii tworzące faktury, 
z których najważniejsza to faktura skał, ludzkie ciało nie stanowiło przedmiotu zain
teresowania malarzy. Jeśli występują ludzkie postacie, to są one całkowicie odziane 
(a zainteresowanie ubiorem można powiązać ze stosowaniem linii kaligraficznej), 
zaś najważniejsza ich część to twarz, a zwłaszcza oczy, ponieważ to one miały uwi
doczniać ducha shen) obecnego we wszystkich przedmiotach, ożywionych czy 
nieożywionych. To stopień przekazywania owego ducha, czy poczucia życia tkwią
cego w postaciach, był podstawą do oceny malarstwa figuralnego21 * * 24.

21 Zob. Hay, 1994: 66-70. Szczegóły na temat malowania ludzkich postaci można uzyskać z fragmen
tów traktatów malarskich zawartych w: Bush i Shih, 1985.

25 Znakomitym przykładem oddawania się bez granic uciechom cielesnym oraz kary za takie zacho
wanie jest historia Ximen Qinga, bohatera wyżej wspomnianej powieści Kwiaty śliwy w złotym
wazonie.

26 Szczegółowe opisy tych poradników podaję van Clulik, 1974.

W tradycyjnych Chinach kobieta nie była ani kojarzona z grzechem pierworod
nym, ani postrzegana jako godna potępienia kusicielka niewinnego mężczyzny. Ze 
sferą seksualną nie było związane pojęcie wstydu, a współżycie seksualne nie było 
postrzegane jako grzech, lecz jako ludzki odpowiednik uniwersalnego procesu stwo
rzenia. Separacja płci w obrębie domu, postulowana przez księgi klasyczne oraz póź
niejsze źródła konfucjańskie, dyktowana była poczuciem powinności i obawą przed 
niekontrolowanymi wybuchami pasji i nieuregulowanymi kontaktami seksualnymi, 
których mogli się dopuścić zarówno mężczyźni, jak i kobiety. Ponadto wymóg umia
ru, tak bardzo cenionego przez myśl konfucjańską, przestrzegał przed oddawaniem 
się w nadmiernym stopniu uciechom cielesnym25. Innymi słowy, kwestie seksualne 
były postrzegane jako naturalna, nieodłączna część życia, jednak część, która (tak 
samo jak pozostałe) była odpowiednia tylko w określonym kontekście. Naruszenie 
podziału na tak rozumiane „szufladki” rozmaitych kontekstów społecznych i zwią
zanych z nimi zestawów zachowań groziło zaburzeniem ładu, a strach przed nieła
dem był czynnikiem mającym wpływ na wiele płaszczyzn życia społecznego. Ideolo
gia konfucjańska nie odmawiała kobietom prawa do seksualnego spełnienia; wręcz 
przeciwnie, konfucjański model rodziny wymagał od męża, by zaspokajał swą żonę 
i konkubiny. Księga rytuału traktowała nawet lekceważenie potrzeb kobiet związa
nych z mężczyzną jako wykroczenie.

Współżycie mające na celu prokreację było sprawą najwyższej wagi, związaną 
z rytuałem konfucjańskim. Współżycie mające na celu osiągnięcie przyjemności 
(i ogólnie indywidualnych korzyści) było natomiast związane z taoizmem. Od bardzo 
wczesnych czasów pisano na ten temat poradniki w duchu taoistycznym, traktujące 
sprawy alkowy jako praktyki para-alchemiczne służące przedłużaniu życia26. O braku 
inhibicji i ograniczeń natury moralnej świadczy obecność tych poradników w biblio
grafiach umieszczonych w oficjalnych historiach kolejnych dynastii, począwszy od 
Wschodniej Dynastii Han aż do czasów dynastii Song, w dziale poświęconym medy
cynie. Poradniki te były powszechnie stosowane i obecne w wolnym obiegu; sprawy 
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związane z seksem stanowiły często temat otwartych dyskusji. Za czasów dynastii 
Song i Ming nastąpił jednak ogólny zwrot ku surowszej obyczajowości, a wszelkie 
zewnętrzne wyrazy miłości i fizycznego pożądania zostały zepchnięte do obszaru 
małżeńskiego łoża. Już od epoki Song zaczęła się zmniejszać liczba wzmianek o po
radnikach ars amandi w literaturze. Do czasów Ming te poradniki zniknęły z oficjal
nych bibliografii, a ich obieg stawał się coraz bardziej ograniczony wraz z szerzącą 
się w chińskim społeczeństwie pruderią, wspieraną oficjalnie poprzez sporządzanie 
i rozpowszechnianie list pożądanych i godnych potępienia sposobów zachowania za 
czasów dynastii Yuan. Sfera seksualna dołączyła do obszaru tematów tabu w epoce 
Qing, podczas której separacja płci była o wiele bardziej rygorystycznie przestrzega
na niż we wcześniejszych okresach.

2.1.2. Modele kobiecości od końca XIX w. do lat 40. XX w.
Przełom XIX i XX w. w Chinach to okres świadomie podjętych wysiłków w kierun
ku modernizacji na wzór zachodni - wysiłków, które doprowadziły do radykalnych 
i długotrwałych przemian w kulturze i społeczeństwie. Zmianom uległ również spo
sób pojmowania i manifestacji kobiecości. W odróżnieniu od Chin tradycyjnych, kie
dy przez bardzo długi czas obowiązywał nadrzędny model konfucjański, w okresie 
od końca XIX w. do lat 40. XX w. ukształtowało się wiele modeli występujących obok 
siebie i wzajemnie się przenikających. Powody takiego pluralizmu modeli kobiecości 
były związane z upowszechnieniem się dostępu do wykształcenia, ukształtowaniem 
się kultury popularnej i społeczeństwa konsumpcyjnego, rozwojem środków maso
wego przekazu, a wskutek powyższych czynników - zaistnieniem wielu dyskursów 
w przestrzeni publicznej. Dyskurs kobiecości kształtowało wiele źródeł: postępowi 
intelektualiści, publicyści i pisarze (wśród nich, co istotne, były kobiety), zachodni 
misjonarze i chrześcijańskie działaczki występujące przeciw krępowaniu stóp, chiń
scy i zagraniczni przedsiębiorcy itd. Definiowanie kobiet na podstawie relacji rodzin
nych, jako żony (JtJ fu) i córki (iź nii), straciło na znaczeniu. W postępowych środo
wiskach, w rozważaniach na temat modernizacji i powstającego chińskiego narodu, 
a także w kulturze popularnej zaczął być stosowany termin nuxing, wolny od 
skojarzeń z relacjami pokrewieństwa i określający kobietę zarówno jako istotę biolo
giczną, jak i społeczną.

Kolebką chińskiej nowoczesności i chińskiego narodu jako wyobrażonej wspól
noty było środowisko miejskie, a szczególnie Szanghaj. To kosmopolityczne miasto 
stanowiło ważne centrum aktywności elity intelektualnej, promującej nowe poglądy 
i wartości. W pierwszych dziesięcioleciach XX w. Szanghaj był także największym 
i najbardziej aktywnym na chińskim kontynencie ośrodkiem działalności prasowej 
i wydawniczej27. W miastach takich jak Szanghaj ukształtowała się pracująca zawo

Lee (2000: 32 i 2001: 46) przekonuje, że elita intelektualna i prasa popularna były najważniejszymi 
czynnikami doprowadzającymi do powstania wyobrażenia narodu i nowoczesności w Chinach lego 
okresu.
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dowo klasa średnia, która zastąpiła dawną konfucjańską elitę. Ta nowa zasobna eli
ta aktywnie uczestniczyła w nowoczesnej konsumpcji i kulturze popularnej (Chang, 
1999). Istotne zmiany, jakie w tym okresie nastąpiły w sytuacji kobiet, a także modele 
kobiecości omówione w tym podrozdziale były w dużej mierze ograniczone do elit 
i środowiska miejskiego.

Pierwsze konsekwentne działania mające na celu emancypację kobiet podjęto 
u schyłku XIX w. Polegały one między innymi na instytucjonalizacji kształcenia ko
biet w postaci pierwszych przeznaczonych dla nich szkół założonych przez zachod
nich misjonarzy, a później także przez inne osoby prywatne oraz państwo. Szkoły 
wyższe dla kobiet powstały w drugim dziesięcioleciu XX w., wśród nich była misjo
narska szkoła założona w 1916 r. w Nankinie. W 1920 r. minister oświaty Cai Yuanpei 
wydał rozporządzenie, dzięki któremu kobiety uzyskały prawo do podjęcia wyższych 
studiów na prestiżowym Uniwersytecie Pekińskim. Według rządowych statystyk we 
wczesnych latach 30. w szkołach państwowych na każdym poziomie dziewczęta sta
nowiły ok. 15% uczniów, a w szkołach misjonarskich - do 40% (Dooiing i Torgeson, 
1998: 12). Studia wyższe nie tylko poszerzały kobietom horyzonty poprzez naukę 
i życie społeczne przebiegające poza rodziną, lecz umożliwiały również ich zaangażo
wanie w politykę28. Tym samym celom służyły od początku XX w. wyjazdy za granicę, 
do Japonii, krajów europejskich i USA. W latach 30. kobiety zaczęły także podej
mować pracę jako nauczycielki, lekarki czy robotnice w fabrykach, co pozwalało im 
uniezależnić się finansowo od rodzin.

2" Uczennice szkół dla kobiet protestowały przeciwko szkolnym regulaminom podtrzymującym daw
ne wartości, a do protestów studenckich w ramach Ruchu 4 Maja 1919 r. przeciw traktatowi wersal
skiemu dołączyły również kobiety.

Coraz większemu zaangażowaniu kobiet w działalność przebiegającą w sferze ze
wnętrznej, społecznej wai) sprzyjało porzucanie praktyki krępowania stóp. Sto
warzyszenia występujące przeciwko krępowaniu stóp zakładano od 1874 r. w dużych 
chińskich miastach, w znacznej mierze dzięki wysiłkom misjonarzy i kobiet z Zacho
du. Do końca 1910 r. praktykę tę zasadniczo zarzucono wśród miejskich wyższych 
sfer. Od lat 20. kobiety z miast rezygnowały także z krępowania piersi.

Zmiany w statusie i uprawnieniach kobiet zostały uregulowane poprzez ustawy 
prawne. Krępowanie stóp zostało zakazane w 1911 r„ a w latach 30. wydano ustawy 
przyznające kobietom prawo do występowania o rozwód (dotychczas przysługujące 
tylko mężczyznom) i dziedziczenia majątku. Nowe ustawy podkreślały również, iż je
dyną dozwoloną formą współżycia między płciami jest monogamiczne małżeństwo, 
zakazując równocześnie handlu kobietami (Verschuur-Basse, 1996: 12). Jednakże 
z powodu burzliwej sytuacji politycznej kraju (podział na strefy wpływu military- 
stów przy braku silnego centralnego rządu) te ustawy nie mogły być powszechnie 
egzekwowane, a świadomi ich istnienia byli jedynie miejscy intelektualiści.

W tym okresie dyskurs kobiecości w coraz większej mierze kształtowały same 
kobiety. Zdobyły one status pełnoprawnych uczestniczek w działalności związanej 
z uzdolnieniami artystyczno-literackimi (zt caz): traktowały pisarstwo jako dodatkowe 
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źródło dochodów, a czasem nawet jako główne zajęcie. Na przełomie wieków zaczęła 
powstawać prasa dla kobiet oraz periodyki pisane i wydawane przez kobiety. Słynne 
czasopismo Nowa młodzież («$( ilj"iI'» Xin qingnian), propagujące ideologię Ruchu 
4 Maja, zawierało od 1917 r. specjalny dział poświęcony dyskusjom „sprawy kobie
cej” (Dooling i Torgeson, 1998: 13). W latach 30. działało w Szanghaju wydawnictwo 
Księgarnia Kobieca (/cf' [5Vi Niizi shudian), które pomimo ówczesnej zawieruchy 
politycznej zdołało wydać kilkadziesiąt książek omawiających istotne kwestie związa
ne z kobietami. O sukcesie rynkowym literatury kobiecej świadczyły także antologie 
wydawane przez wielkie wydawnictwa popularne w Szanghaju, Kr] f|J 151|’{ Shangwu 
yinshuguan i) ’ I 'j Aó Guangyi shuju (Dooling i Torgeson, 1998: 28-29).

Swój udział w kształtowaniu dyskursu kobiecości miały także feministki, takie 
jak Qiu Jin (1875-1907), która opowiadała się za wolnością wyboru partnera i za
wierania małżeństw, prawem do wykształcenia dla kobiet i przeciwko krępowaniu 
stóp. Aktywne zaangażowanie w życie polityczne i walka o prawa kobiet nie były 
jednak zjawiskiem marginalnym, ograniczonym do działalności kilku jednostek. 
W latach 20. XX w. nasiliły się działania na rzecz przyznania kobietom praw oby
watelskich; powstały stowarzyszenia kobiet-sufrażystek, które wywierały nacisk na 
władze. Kobiety wstępowały do stowarzyszeń o charakterze politycznym oraz do 
nowo powstałych partii politycznych: Kuomintang (założonej w 1912 r.) i Komu
nistycznej Partii Chin (założonej w 1921 r.; dalej: KPCh). U schyłku okresu ce
sarstwa pojawiły się w dyskursie publicznym określenia, które do dziś pozostały 
kluczowymi terminami w dyskusjach o kwestiach kobiecych: „niezależność” (ilfy. 
duli), „prawa kobiet” (A'|X niiquan), „równouprawnienie płci” (9J U.’T nannii 
pingdeng) itd. (Dooling i Torgeson, 1998: 8).

W końcowym okresie cesarstwa i w pierwszych dziesięcioleciach XX w. na spo
sób pojmowania kobiecości silny wpływ miał powstający wówczas dyskurs nacjona
listyczny. W jego obrębie kobieta i jej cielesność stały się polem symbolicznej walki 
między nowoczesnością, westernizacją i chińską tożsamością. „Nowoczesna kobieta” 
była w dużej mierze modelem normatywnym, służącym do definiowania i reprezen
towania tożsamości narodowej (Johansson, 1998: 17-18). Kobiety stanowiły ważny 
element dyskursu modernizacji i nacjonalizmu, ponieważ nie postrzegano ich jedy
nie jako jednostki, lecz także poprzez pryzmat macierzyństwa zapewniającego przy
szłość narodu. W tym kontekście, stawiano wobec nich liczne (a często wzajemnie 
sprzeczne) wymagania.

W środowiskach postępowych konfucjański model kobiecości stanowił punkt od
niesienia wartościowany negatywnie i skojarzony z przeszłością na dwubiegunowej osi 
linearnie pojmowanego czasu, w opozycji do teraźniejszości. Twierdzono, iż wysiłki 
na rzecz modernizacji winno się rozpocząć od radykalnej rozprawy z konfucjańską 
tradycją, będącą przyczyną chińskiego zacofania. Konfucjańskie pojęcie rodziny kry
tykowano jako źródło podziału chińskiej ludności na odizolowane od siebie jednost
ki społeczne (tradycyjne rody) niesprzężone ze sobą w postaci narodu. Konfucjań
skie wychowanie kształtowało ludzi lojalnych wobec własnego rodu lecz obojętnych 
wobec losów narodu, którzy nie angażowali się w sprawy dotyczące całego państwa. 
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Konfucjański model kobiecości uważano za ucieleśnienie ograniczenia wolności i za
mknięcia w obrębie rodziny, a obraz kobiety z krępowanymi stopami, który tak bardzo 
odbiegał od zachodniego kanonu piękna, jako symbol zacofania całego kraju napawał 
wstydem postępowych Chińczyków. Wynikała stąd potrzeba emancypacji kobiet, mają
cej się przyczynić do stworzenia silnego, nowoczesnego państwa narodowego. Zacięty
mi rzecznikami emancypacji kobiet byli mężczyźni tacy jak Liang Qichao (1873-1929) 
i Hu Shi (1891-1962). Ich zaangażowanie i wysiłki, jakie wkładali w propagowanie zna
czenia i słuszności tej sprawy, wynikały z tego, iż postrzegali sytuację kobiet jako sym
bol uciemiężenia przez tradycyjne wartości, którego sami byli ofiarami.

W rozprawie z tradycją ważną rolę polityczną odgrywały elementy cielesności 
i ubioru29. Podobnie jak w okresie konfucjańskim te elementy służyły jako podsta
wa przypisania etykietki „barbarzyński” lub „cywilizowany”. Zmianie uległy jedynie 
kryteria definiowania tych dwóch kategorii. Krępowanie stóp (poprzednio warto
ściowane pozytywnie) stało się w tym okresie cechą „barbarzyńską”, a naturalne sto
py i krótkie włosy - oznakami „cywilizacji”. Zachodni misjonarze i chińscy rzecznicy 
reform (Yan Fu, Kang Youwei, Tan Sitong, Liang Qichao itd.) zachęcali kobiety do 
uprawiania sportu, co miało wzmocnić ich ciała, osłabione na skutek wielowiekowej 
tradycji krępowania stóp i zamknięcia w „wewnętrznych komnatach”. Zdrowe, wy
sportowane kobiety miały przyczynić się do wzmocnienia narodu poprzez urodzenie 
zdrowych, silnych dzieci (Brownell, 1996: 229).

29 Działo się lak nie lylko w przypadku kobiet, lecz również mężczyzn: wyrażali oni swoje preferencje 
polityczne wyborem stroju (chińskiego lub zachodniego) i fryzury (mandżurskiego warkocza lub 
włosów ściętych krótko na modłę zachodnią).
Był to oczywiście ideał zgodny z chińskim konfucjańskim dyskursem kobiecości (por. podrozdział 
2.1.1.).

Z drugiej jednak strony model konfucjański nie trafił na śmietnik historii, lecz 
przetrwał w praktyce społecznej i publicznym dyskursie. Nie wszystkie wysiłki na 
rzecz emancypacji kobiet miały podłoże feministyczne i podważały tradycyjny mo
del kobiecości. Kształcenie w szkołach dla dziewcząt i ruch zwalczający krępowanie 
stóp zmierzały jedynie do uaktualnienia tradycyjnego wzoru, wpasowania go w ramy 
nowoczesności. W trakcie tego procesu dostosowywania rodzimy model konfucjań
ski uzyskał nowe oblicze wskutek przetworzenia obcych wzorców. Obok tradycyjne
go hasła nakazującego kobietom „być wsparciem dla męża i wychowywać dzieci” (fil 

f xiangfujiao zi), w drugim dziesięcioleciu XX w. wpływowe czasopismo «(t I 
jtzjÍLci» („Funii zazhi”) propagowało japoński model „cnotliwej żony i dobrej mat
ki” tui.- [siły: (xianqi liangmu, jap.: rydsai kenbo)30, proponowany i pro
mowany przez rząd Meiji (Chiang, 2006: 519, 521). Wciąż powszechny był pogląd, że 
kobiety mogą się spełnić jedynie w obrębie rodziny. W programie oświaty wydanym 
na początku XX w„ dwór Qing wyraził przekonanie, iż studia typu filologicznego 
(będące podstawą kształcenia mężczyzn w Chinach okresu cesarstwa) są dla kobiet 
bezużyteczne. Według tego programu kształcenie kobiet winno dążyć do przygoto
wania ich do wzorowej realizacji ideału „cnotliwej żony i dobrej matki” poprzez pielę
gnowanie tradycyjnych kobiecych cnót, co podniosłoby ich wartość jako kandydatek 
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do małżeństwa. Z takim poglądem, obecnym w programie szkół dla kobiet aż do lat 
30., zgadzały się same kształcące się kobiety. Do lat 20. z tradycyjnymi wartościami 
identyfikowały się nawet te kobiety, które wyjeżdżały za granicę, by kontynuować 
studia (Larson, 1998: 52-56; por. także Chin, 2006: 493). Utrzymaniu konfucjańskie- 
go modelu kobiecości spełniającej się w rodzinie służyły również niektóre przepisy 
prawne wydane w tym okresie, jak np. regulaminy z okresu Republiki określające 
warunki państwowych wyróżnień dla kobiet na podstawie ich cnoty, przywołujące na 
myśl wspomniany w poprzednim podrozdziale kult kobiecej cnoty z późnego okresu 
cesarstwa (Larson, 1998: 81).

Model „nowej kobiety” (żFł AM: xin mixing) skojarzonej z miejską nowoczesno
ścią promowały powstałe w tym okresie dzieła literackie i kultura popularna. Nu
mery z 1934 r. kobiecego pisma « MAlluMU The Friendly Companion» (Liangyou 
huabao) przedstawiają obrazy miejskiego stylu życia w Szanghaju wykonywane tech
niką kolażu, noszące tytuły takie jak „Outline of Shanghai” (w języku angielskim; 
tytuł chiński ukazywał miasto jako połączenie dźwięku, światła i elektryczności) lub 
„Intoxicated Shanghai” (z chińskim tytułem „(f\| j|łlJ” Duhui de ciji - „Pod
niety metropolii”). Wśród atrakcji Szanghaju - domów towarowych, kin, hoteli, sal 
balowych, orkiestr jazzowych, drapaczy chmur - są także kobiety odsłaniające nogi 
w ćwiczeniach fizycznych i w tańcu typu kabaretowego, lub noszące modne suknie 
Źdt-łtli qipao (Lee, 2000: 43).

Dobrą ilustracją tego modelu jest także Wei Ming, bohaterka filmu z 1935 r. o tym 
samym tytule (Nowe kobiety, $f AM: Xin mixing) w reżyserii Cai Chushenga, gra
na przez aktorkę Ruan Lingyu. Podobnie jak Wei Ming, „nowa kobieta” to kobieta 
wykształcona i niezależna. Przybywała do miasta, by żyć według własnych wartości 
i często zarabiała na życie jako nauczycielka w szkole dla dziewcząt, uzupełniając 
swoje zarobki honorariami za dzieła literackie. Podążała za modą i korzystała z dóbr 
konsumpcyjnych - nosiła piękne ubrania, stosowała makijaż, używała perfum i paliła 
papierosy. Wyróżniającym „nową kobietę” elementem ubioru była suknia ŹÓLŻtli qipao. 
Powstała ona z potrzeby wynalezienia stroju, który nie wywodziłby się bezpośrednio 
z chińskiej tradycji, lecz pozwalałby na zachowanie narodowych cech, co pozwalało 
uniknąć zarzutu nadmiernego naśladowania Zachodu. Moda na qipao narodziła się 
w Szanghaju i trwała od lat 30. do lat 50. (por. Clark, 1999).

Pod względem cielesności ten model kobiety był zaprzeczeniem tradycyjnego: 
„nowa kobieta” nosiła krótkie włosy i odsłaniała ciało. Suknia qipao miała krótkie rę
kawy i wysokie rozcięcia po bokach. Dobierano do niej modne zachodnie buty i san
dały na wysokim obcasie, które przełamywały tabu zawsze zakrytych (dawniej krę
powanych) stóp. Dopasowane stroje typu zachodniego: krótkie spodenki, częściowo 
rozpięte koszule i stroje kąpielowe, w których często występowały kobiety na plaka
tach reklamowych z lat 20. i 3O.31, pokazywały jeszcze większe partie ciała. Wszystkie 

" W reklamach występowały chińskie kobiety. Obrazy kobiet rasy białej, które zachodni przedsiębior
cy próbowali stosować do reklamowania swoich produktów, nie były dobrze przyjmowane przez 
publiczność (Cochran, 2000: 75).
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te zmiany sprawiły, że model „nowej kobiety” był naznaczony erotyzmem na wzór 
zachodni, powstającym na granicy między ciałem a ubiorem. Najsłynniejsi malarze 
kobiet na kalendarzach reklamowych, Zheng Mantuo i Hang Zhiying, stosowali tech
nikę cieniowania, ukazując części ciała jako bryły w geometrycznej perspektywie. Od 
połowy lat 20. te kalendarze ukazywały ponętne, szczupłe kobiece sylwetki w kształ
cie klepsydry. Kobiece piersi jako przedmiot erotycznych fantazji były często obecne 
w reklamach i literaturze, a od końca drugiej dekady XX w. i w latach 20. w reklamach 
i fotografiach zaczęły pojawiać się kobiece akty.

Erotyzm wpisany w model „nowej kobiety” był jednym z elementów wywołują
cych niepokój, determinujących ciemną stronę tego wzorca kobiecości. Nagie kobiece 
ciało pojawiało się bowiem dotychczas głównie w wydawnictwach pornograficznych. 
Ukazywanie go w prasie wywoływało skojarzenia z kurtyzanami, których kobiece 
ciała stanowiły o ich wartości rynkowej. Kobieta przyjeżdżająca do miasta w poszu
kiwaniu lepszego życia nie była postrzegana jedynie jako chińska odmiana bardzo 
popularnej wówczas, wyemancypowanej Nory Ibsena, lecz także jako potencjalnie 
niebezpieczne dryfujące ciało, pozbawione więzi z miejscem i wyjęte z sieci pokre
wieństw. W ówczesnej literaturze i w filmie, „nowe kobiety” są często przedstawiane 
jako demoniczne femmes fatales, noszące krótkie, układane w fale fryzury w stylu 
amerykańskim oraz odsłaniające ciało stroje, nonszalancko palące papierosy, uwo
dzące niewinnych mężczyzn w salach balowych lub na torach wyścigów konnych32. 
Szczególny niepokój wywoływały aktorki (była to ścieżka kariery często wybierana 
przez kobiety od lat 20.), co było spowodowane faktem, że zawód aktora kojarzył się 
od okresu cesarstwa ze swobodą obyczajów.

32 Niebezpieczeństwa, jakie niosło ze sobą przybycie do Szanghaju i życie w tym mieście, są motywem 
często podejmowanym przez popularnego w lalach 30. XX w. pisarza Mu Shiyinga.

” Jednym z wielu przykładów jest opowiadanie z 1943 r. Złote kajdany pisarki Zhang Ailing. Narze
czony Chang an, córki bohaterki opowiadania, pragnie ją poślubić, ponieważ postrzega ją jako wcie
lenie tradycyjnego wzoru kobiecości, który przeciwstawia swobodzie obyczajów kobiet zachodnich, 
z którymi spotykał się w czasie swojego pobytu za granicą. Por. Chang, Ii. Czerwona róża, biała róża 
(tłum. K. Kulpa). Warszawa: W.A.B. 2009.

W obliczu tego negatywnego aspektu „nowej kobiety” konfucjański model kobie
cości nabierał wartości pozytywnej. Konfucjańskie standardy moralności, definiujące 
kobiece cnoty i będące skutkiem odpowiedniego wychowania, były ukazywane jako 
ostateczne kryterium poświadczające wyższość kobiet należących do elit, rozróż
niające „prawdę” od „pozorów” (czyli elitę od niższych sfer). Takiego rozróżnienia 
nie można było dokonać na podstawie wyglądu: wszystkie kobiety występujące na 
okładkach i w artykułach popularnych czasopism prezentowały się jednakowo pięk
nie w swych modnych strojach i fryzurach (Chang, 1999).

Z jednej strony kobieta była więc obarczona odpowiedzialnością za zmianę samej 
siebie, postrzeganą jako konieczny warunek modernizacji i postępu, czyli za kluczo
wą dla dobra całego narodu. Z drugiej zaś strony miała za zadanie także ochronę tra
dycji, czyli chińskiej tożsamości kulturowej. W dziełach literackich33 z tamtego okre
su występują kobiety będące wcieleniem konfucjańskich cnót, cenione przez męskie 
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postacie wyżej od wyemancypowanych, lecz nierealizujących tradycyjnych wartości 
moralnych „nowych kobiet”. Odmienne wartościowanie tych dwóch wyobrażeń ko
biecości miało swoje korzenie w praktyce społecznej. Emancypacja kobiet i poparcie 
dla tego zjawiska pozostawały bowiem w dużej mierze jedynie na poziomie dyskursu. 
W rzeczywistości kobiety opuszczające swoją rodzinę w poszukiwaniu samorealizacji 
musiały się mierzyć z trudnościami wynikającymi między innymi z głębokiego zako
rzenienia tradycyjnego modelu kobiecości w świadomości powszechnej. Wiele z nich 
wracało do realizacji tego modelu. Pisarki i feministki działające w tym okresie, takie 
jak Lu Yin (1898-1934) i Chen Xuezhao (1906-1991), wyrażają w swoich dziełach 
opinię, że prawdziwa emancypacja kobiet i równouprawnienie płci wymagają głębo
kich przemian społecznych i politycznych34.

Por. opowiadanie Lu Yin i esej (¿hen Xuezhao zamieszczone w antologii Dooling i Torgeson 
(1998).

Modelem kobiecości, który równocześnie spełniał warunki modernizacji i nie 
odbiegał zanadto od tradycji, była uczennica lub studentka. Ten model miał swoją 
podstawę w rzeczywistości - jak wykazałam wyżej, coraz więcej kobiet uczęszcza
ło do szkół i na uczelnie, gdzie angażowały się w działalność polityczną na rzecz 
emancypacji i modernizacji. Równocześnie, podobnie jak „nowa kobieta”, uczennica 
była kulturowym konstruktem występującym w twórczości literackiej tego okresu, 
w prasie i reklamach. Była także ikoną nowej kobiecości, zajmującą bardzo istotne 
miejsce w dyskursie modernizacji i nacjonalizmu w obrębie ruchu Nowej Kultury 
i Ruchu 4 Maja. O nowości tego modelu kobiecości świadczy jego definiowanie na 
podstawie uczestnictwa w tradycyjnie zarezerwowanym dla mężczyzn instytucjonal
nym kształceniu. Uczennice nosiły krótkie włosy, nie krępowały stóp (co było wy
magane przez regulaminy wielu szkół), a program ich kształcenia obejmował także 
ćwiczenia fizyczne; wszystkie te trzy elementy były przejawami modernizacji. Jed
nakże w odróżnieniu od „nowej kobiety”, stylowej i korzystającej pełnymi garściami 
z uroków konsumpcji, ten model był dość konserwatywny. Uczennica cechowała się 
skromnością ubioru, często składającego się z jasnej, prostej bluzki i ciemnej spód
nicy. Dzieła literackie i artykuły w prasie popularnej podkreślają brak potrzeby cie
lesnego upiększania, argumentując to względami higieny i wewnętrznym pięknem 
tych kobiet, ujawniającym się w szczerym uśmiechu, błyszczących oczach i pełnym 
życia zachowaniu (Huang, 1999). Pomimo posiadania wykształcenia i wykazywania 
się nieposłuszeństwem wobec rodziny, tak pojmowana kobieta miała się przyczynić 
do wzmocnienia narodu w dużej mierze poprzez realizację tradycyjnych kobiecych 
ról żony i matki.

2.1.3. Sytuacja kobiet i dyskurs kobiecości w Chińskiej Republice Ludowej
Powstanie ChRL w 1949 r. przyniosło ze sobą dalsze zmiany w sytuacji chińskich ko
biet. Już od chwili założenia w 1921 r. KPCh przejęła z dyskursu nacjonalistycznego 
związanego z Ruchem Czwartego Maja 1919 r. zainteresowanie wyzwoleniem kobiet 
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postrzeganym jako ważna część projektu modernizacji. Od 1949 r. wyzwolenie ko
biet nieprzerwanie stanowi jedną z podstaw legitymizacji rządów KPCh, która trak
tuje równouprawnienie płci jako istotny przejaw nowoczesności i socjalizmu (Wang, 
2003: 165).

W okresie maoistowskim wolność kobiet w zdobywaniu wykształcenia i podej
mowaniu pracy gwarantowały przepisy prawne. W 1950 r. uchwalono pierwsze pra
wo małżeńskie (drugie wydano w 1980 r„ a ostatnich poprawek dokonano w 2003 r.). 
Przewidywało ono m.in. równość płci oraz statusu małżonków w obrębie rodziny, 
wolność wyboru partnerów (zakazano osobom trzecim wywierania wpływu na 
decyzję o zawarciu małżeństwa), monogamię i prawo występowania przez kobiety 
o rozwód.

Kluczowym sposobem realizacji równości płci i wyzwolenia kobiet było ich 
uczestnictwo w produkcji. Praca zawodowa stała się nieodłączną częścią życia kobiet 
z miast. Pojęcie gospodyni domowej było krytykowane jako przeżytek zamierzchłej 
epoki. Kobiety i mężczyźni mieli równe prawa pod względem zatrudnienia (na od
górnie przydzielonych stanowiskach) i otrzymywania świadczeń socjalnych, a zarob
ki obu płci były porównywalne. Ponieważ w okresie maoistowskim ogólny poziom 
zarobków był niski, wynagrodzenia kobiet były równie ważne w gospodarstwie do
mowym, jak zarobki ich małżonków, co przyczyniło się do wzrostu statusu kobiet 
w obrębie rodziny.

Jednakże, pomimo głoszonych w dyskursie oficjalnym haseł wyzwolenia i równo
uprawnienia kobiet35, istniało wiele problemów w praktycznej realizacji tego projek
tu. Wyzwolenie kobiet było podporządkowane budowaniu nowych Chin, co wyma
gało zaangażowania wszelkich możliwych sił w społeczeństwie. Państwowa polityka 
dostosowywała się do innych zadań, które w danym momencie były postrzegane jako 
ważniejsze. W połowie lat 50. i we wczesnych latach 60., kobiety, które wcześniej 
mobilizowano do podjęcia pracy, zachęcano do powrotu do domu i realizacji ide
ału „socjalistycznych gospodyń”, co miało na celu rozwiązanie problemu miejskiego 
bezrobocia. W latach 80., wiele pań pracujących w sektorze państwowym zostało 
potraktowanych jako nadwyżka siły roboczej. To kobiety stanowiły większość osób 
zwolnionych lub zmuszonych do przejścia na wcześniejszą emeryturę w dużych chiń
skich miastach, choć w obrębie ogółu siły roboczej były one mniejszością (Wang, 
2003: 161).

35 Takim hasłem potwierdzającym znaczenie kobiet jest słynne, do dziś stosowane, stwierdzenie Mao 
Zedonga, że „kobiety podpierają połowę nieba” (!(I k fiis flii 'T-lZl A funii neng ding banbiantian).

By zapewnić wprowadzenie w życie postulatów związanych z wyzwoleniem 
i równouprawnieniem kobiet, w 1949 r. powołano Ogólnochińską Federację Kobiet, 
funkcjonującą do dnia dzisiejszego. Jest to instytucja rządowa, działająca w imie
niu wszystkich chińskich kobiet, mająca oddziały na każdym szczeblu administracji 
państwowej, od prowincji do jednostek administracji lokalnej. Ma pełnić podwójną 
rolę: z jednej strony, propagować politykę państwową dotyczącą kobiet, a z dru
giej - chronić ich interesy poprzez wywieranie nacisku na organy ustawodawcze 
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i czuwanie nad wykonywaniem przepisów i stopniem realizacji potrzeb kobiet oraz 
poprawy ich życia. Tożsamość polityczna kobiet uzyskała w ten sposób formę insty
tucjonalną, a Federacja Kobiet zdominowała oficjalny dyskurs kobiecości. Do nie
dawna kobiety mogły być reprezentowane jedynie za pośrednictwem tej instytucji; 
to Federacja definiowała i konstruowała ich interesy, których miała bronić. Oficjal
ny dyskurs kobiecości zapożyczył z konfucjańskiej tradycji określenie tyl A' funii, 
podporządkowując kobiety państwu zamiast rodzinie, a równocześnie wykluczając 
termin niixing jako burżuazyjny (Barlow, 1994: 254). Dopiero w latach 90. 
ten drugi termin powrócił do dyskursu akademickiego, kultury popularnej i mowy 
potocznej.

Lata maoistowskie położyły kres pluralizmowi dyskursów i modeli kobiecości 
w życiu publicznym. Pod względem ubioru i zachowania okres blisko trzydziestu 
lat od założenia ChRL do końca Rewolucji Kulturalnej był najbardziej restrykcyj
ny w całym XX w.36 (najwyższe nasilenie restrykcji nastąpiło za czasów Rewolucji 
Kulturalnej). Różnice płci podporządkowano różnicom klasowym, a stwierdzenie 
odrębności kategorii płci od kategorii klasy społecznej uznawane było za reakcyjne. 
Szczególnie widoczna w tym okresie była uniformizacja społeczeństwa według mę
skich standardów. W prasie oficjalnej, na plakatach propagandowych i w dziełach 
literackich kobiety przedstawiano jako bohaterki rewolucji, wykonujące zawody za
rezerwowane wcześniej dla mężczyzn37. W ramach ogólnokrajowej kampanii mili
taryzacji społeczeństwa na wsi odbywały się szkolenia wojskowe dla kobiet, zaś ich 
osiągnięcia w tej dziedzinie chwalono w prasie, twierdząc, iż pozbyły się one typo
wo kobiecego strachu przed wystrzałami38. Kobiety dopuszczono do służby w Armii 
Ludowo-Wyzwoleńczej. W połowie lat 60. uczennice i studentki dołączyły do szere
gów Czerwonej Gwardii, propagującej rewolucję kulturalną i walczącej przeciwko 
elementom reakcyjnym. Według ówczesnych opisów, zachowanie czerwonogwar- 
dzistek (stosowanie przemocy i przekleństw) odpowiadało powszechnie przyjętym 
standardom męskim. Niewielki istniejący wybór w sferze ubioru dyktowany był po
lityką rządową. Podkreślanie kobiecości było potępiane jako praktyka burżuazyjna: 
obowiązywały krótkie włosy, brak makijażu i mundury wojskowe.

'6 Restrykcje nie były bezwzględne. Okresowe zmiany powszechnie noszonego ubioru, możliwości 
upiększania stroju i indywidualnej realizacji kobiecości istniały, aczkolwiek w ograniczonym wy
miarze, także w okresie maoistowskim; por. np. Finnane, 1996; Chen, T. M., 2001; Evans, 2006: 
176-179.

17 Były to np. Liang Jun, pierwsza chińska traktorzystka czy Tian Guiying, pierwsza kobieta motorni
czy, których zdjęcia i rysunki ukazywały się w prasie w lalach 50.; por. Chen, T. M., 2001: 151-152. 
Plakaty propagandowe z lego okresu są dostępne na stronie internetowej http://chincseposters.net/ 
(1.05.2010).

1H Takie artykuły ukazywały się w tym okresie w organie prasowym Ogólnochińskicj Federacji Kobie
cej, czasopiśmie «' 11 IMil1 k» („Zhongguo funii”); por. Honig, 2002: 262.

Obecnym w oficjalnej propagandzie prototypem nowych kobiet, które miały 
współtworzyć socjalizm, były tak zwane „dziewczęta ze stali” tie guniang). Ich
pierwowzór to grupa kobiet z wzorcowej brygady produkcyjnej Dazhai w prowincji 

http://chincseposters.net/
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Shanxi, które bohatersko pomagały przy ratowaniu chłopów i zboża przed powodzią. 
Z tym wzorem kobiecości wiązała się przesłanka, iż ludzka wola może zwyciężyć 
wszystko, od kataklizmów naturalnych do uwarunkowań biologicznych związanych 
z kondycją kobiecą; inaczej mówiąc - iż kobieta może dorównać mężczyźnie.

Wpływ totalitarnego państwa nie ograniczał się do sfery wyglądu i zachowania, 
lecz także dotyczył małżeństwa i macierzyństwa. Ze sposobem pojmowania roli 
kobiety w obrębie rodziny wiązały się pewne sprzeczności. Wymagano od kobiet 
przeniesienia centrum działalności do sfery publicznej; potępiano tradycyjny ideał 
„cnotliwej żony i dobrej matki”, a mąż nie miał prawa domagać się od żony opieki. 
Kobiety, które wołały poświęcić się wyłącznie prowadzeniu domu, krytykowano za 
wąskie horyzonty i źle ustawione priorytety. Nie dążono jednak do wyzwolenia ich 
spod ciężaru zadań związanych z macierzyństwem, jakie według tradycji spoczywały 
na ich barkach. Ponieważ w dyskursie oficjalnym pojmowane były jako jedyne nada
jące się do wychowania dzieci oraz do prowadzenia domu, a idealna żona miała po
święcać się, by poprzeć swego męża w imię dobra publicznego, musiały one pogodzić 
role kobiety pracującej, żony i matki (Evans, 2002). W komunistycznych Chinach 
sfera seksualności stała się tabu. Współżycie dopuszczano jedynie w ramach mał
żeństwa. Seks przed- i pozamałżeński był potępiany jako niezgodny z rewolucyjną 
moralnością.

Od lat 80., wraz z rozpoczęciem programu reform i otwarcia na świat, w publicz
nym dyskursie kobiecości nastąpiły kolejne przemiany. Choć doceniano zaanga
żowanie w życie społeczne i aktywność zawodową, jakimi kobiety wykazywały się 
w okresie maoistowskim, same kobiety, media i dyskurs naukowy dystansowały się 
od maoistowskiego modelu pod zarzutem przekreślenia kobiecości i ujednolicenia 
całego społeczeństwa w oparciu o cechy męskie. W opozycji wobec maoistowskich 
zmaskulinizowanych, silnych „superkobiet”, Chinki zaczęły podkreślać swoją kobie
cość, postrzeganą głównie jako modną, piękną, erotycznie nacechowaną cielesność. 
Podstawą rehabilitacji kategorii „kobieta” była konsumpcja: nabywanie i stosowanie 
kosmetyków, biżuterii, podążanie za modą, korzystanie z usług fryzjerskich i kosme
tycznych itd.

Tak zdefiniowana kobiecość była zgodna z popierającym konsumpcję programem 
reform, dlatego cieszyła się oficjalnym poparciem i zdominowała dyskurs publiczny. 
W mediach drukowanych przedstawicielka współczesnej kobiecości to mieszkanka 
miasta, wykształcona, zadowolona, piękna i posiadająca wysoki potencjał konsump
cji (dobre zarobki) (Evans, 2006: 173, 179). Ten model realizują dziś dwie kategorie 
kobiet, obecne zarówno w postaci grup społecznych jak i wyobrażeń występujących 
w mediach: „piękności o białym kołnierzyku” (fl A bailing Uren) i „kobiety je
dzące ryż młodości” (Ifc n Att chi qingchunfan de nüxing). Pierwsze, o wy
sokim statusie społecznym, należą do ukształtowanej w latach 90. klasy średniej i wy
różniają się dobrym wykształceniem i pokaźnymi zarobkami, często zdobywanymi 
w firmach zagranicznych lub joint-venture39. Z drugą kategorią łączy się wszechobec-

” Dalsze szczegóły na ich temat są dostępne w podrozdziale na temat klasy średniej.



58 2. Tlo kulturowo-społeczne analizowanego zagadnienia

ne w publicznym dyskursie od przełomu XX i XXI w. hasło „dołączenia do świata” ( 
1 j yu guoji jiegui), skrywające głęboki niepokój wywołany świadomością
upływu czasu oraz wartościowanie szybkości, modernizacji i postępu. Te kobiety, 
potocznie nazywane „różowymi kołnierzykami” (l/j fenling zu), wykorzystują 
swoją młodość i piękno jako kapitał umożliwiający zdobycie wysokich zarobków, 
które im pozwalają na „konsumpcję na pokaz” (conspicuous consumption). „Kobiety 
jedzące ryż młodości” wyróżniają się znaczną mobilnością zawodową, wynikającą 
z efemeryczności młodości i piękna. Zwykle pracują jako modelki, hostessy w klu
bach, sprzedawczynie w luksusowych domach towarowych lub jako sekretarki w sek
torze usług: w branży nieruchomości, reklamy, w biurach podróży itd. (por. Zhang, 
2001).

Podobnie jak model „nowej kobiety” z początku XX w., antymaoistowski model 
kobiecości nie zawsze jest wartościowany pozytywnie. W latach 80. artykuły praso
we przestrzegały kobiety przed nadmiernym pielęgnowaniem wyglądu, które mogło 
zagrażać ich moralności, tożsamości narodowej (wskutek bezmyślnego naśladowa
nia Zachodu) i fizycznemu zdrowiu. Proponowały kultywowanie „wewnętrznego 
piękna”, co miało poskutkować przyzwoitym zachowaniem i umożliwić harmonijne 
współżycie społeczne oraz należyte pełnienie roli żony i matki (Honig i Hershatter, 
1988: 49-50). Szczególnie podatne na negatywne wartościowanie poprzez skoja
rzenie ze swobodą obyczajów są niektóre rodzaje „kobiet jedzących ryż młodości”, 
czyniące z młodości i cielesnego piękna przedmioty transakcji materialnych. Głosy 
uczestniczące w odbywających się w prasie dyskusjach na temat zjawiska społeczne
go, jakie stanowią „kobiety jedzące ryż młodości”, wspominają o młodych kobietach 
pasożytujących na sponsorach (bogaczach - jGsk dakuan) lub dokonujących moral
nie wątpliwych wyborów, by wspiąć się wyżej po szczeblach kariery (Zhang, 2001: 
139-149).

2.1.4. Dyskurs kobiecości we współczesnych mediach
Rozważania zawarte w tym podrozdziale stanowią tło porównawcze dla mojej anali
zy, lecz nie dotyczą konkretnego modelu kobiecości czy grupy społecznej. Są wyni
kiem badań analityków chińskich i zachodnich, których przedmiotem były: współ
czesna prasa (ogólnie pojęta lub kobieca), poradniki dla kobiet, reklamy, seriale lub 
bliżej nieokreślone media. Czasem (Honig i Hershatter, 1988) bazują na wywiadach 
z Chinkami, lecz nigdy na konkretnych próbkach z poszczególnych gazet, czasopism, 
programów telewizyjnych czy seriali. Niektóre z rozważań dotyczą już odległego 
okresu (lat 80. XX w.), inne zaś - dyskursu medialnego z XXI w.

Od lat 80. media promują cechy stereotypowo „kobiece”, będące przeciwwagą 
maskulinizacji z poprzedniego okresu: łagodność, uległość, delikatność, takt i po
wściągliwość (Li, 1997: 46; Sun, 2002: 5; Evans, 2002: 340; Bu, 2006: 53; Evans, 2006: 
181). Tych samych cech wymaga się od żony, co widoczne jest zarówno w mediach, 
jak i w sondażach opinii publicznej (Honig i Hershatter, 1988: 99; 174, Evans, 2002: 
340). Żona obrazowana jest na różne sposoby: jako odnosząca sukcesy w karierze,
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jako piękna towarzyszka swojego męża, zarządzająca finansami rodziny, dobra wy
chowawczyni dziecka itd., lecz idealna żona wciąż jest ukazywana jako wcielenie po
jęcia „cnotliwej żony i dobrej matki” (jzf xianqi liangmu) (Honig i Hershat-
ter, 1988: 174; Dong, 2002; Evans, 2002: 340; Sun, 2002: 6). Małżeństwo jest zresztą 
postrzegane jako spełnienie kobiecości, naturalne zakończenie procesu dojrzewania 
(Evans, 2002: 342, 348). Status singielki jest kojarzony z brakiem spełnienia (Evans, 
2002: 343), a nawet z zaburzeniami emocjonalnymi (Li, 1997: 45). Prawo małżeń
skie z 2003 r. zakazuje cudzołóstwa, piętnowanego także w mediach i przez opinię 
publiczną. Szkalowana postać „trzeciej osoby” (3) di san zhe) jest najczęściej 
wyobrażona jako kobieta. Status rozwódki także nie cieszy się społecznym popar
ciem, co sprawia, że dla kobiet bezpieczeństwo (pod względem prawnym i społecz
nej aprobaty) jest osiągalne głównie w małżeństwie (Honig i Hershatter, 1988: 225). 
W relacjach z mężem wymaga się od kobiet utrzymywania harmonii poprzez ule
głość i unikanie rozmaitych form dominacji czy górowania nad partnerem (Honig 
i Hershatter, 1988: 104, 179; Sun, 2002: 6). Na barkach kobiet, niezależnie od stopnia 
ich aktywności zawodowej, spoczywają także obowiązki domowe (Li, 1997: 45; Bu, 
2006: 52). Artykuły prasowe podkreślają, że kobiety sukcesu równocześnie wzoro
wo spełniają swoje zadania jako żony. Bycie dobrą żoną i posiadanie szczęśliwego 
małżeństwa stawiane jest wyżej od sukcesów zawodowych, jako warunek konieczny 
dla pozytywnego wartościowania kobiety, co świadczy o przetrwaniu tradycyjnego 
podziału sfer działania na zewnętrzną, społeczną, zawodową (^F wai) dla mężczyzn 
i wewnętrzną, rodzinną (|Al nei) dla kobiet (Li, 1997:44; Sun, 2002: 5; Guo, 2003: 79; 
Bu, 2006: 52). Spełnianie się wyłącznie na polu zawodowym przez „silną, odnoszą
cą sukcesy kobietę kariery” ( ic b’iitA niiqiangren) wywołuje uczucia ambiwalentne: 
z jednej strony podziwu dla jej zdolności i niezależności kobiety, z drugiej zaś - lęku 
przed utratą kobiecości i potępienia z powodu jej rzekomego egoizmu i indywidu
alizmu (Li, 1997: 45). Media często przedstawiają kobiety, które rezygnują z rozwoju 
własnej kariery, by wesprzeć karierę męża i godzą się na pełnienie roli drugoplano
wej w małżeństwie (Dong, 2002).

Macierzyństwo (urodzenie syna) nie jest już postrzegane jako jedyne przeznacze
nie kobiet, jak w modelu konfucjańskim, jednak wciąż stanowi warunek niezbędny 
do samorealizacji. Podobnie jak na przełomie XIX i XX w., „potencjał rozrodczy” 
składa w ręce kobiety odpowiedzialność za losy narodu (Bu, 2006: 52). Pomimo 
wprowadzenia w 1979 r. polityki jednego dziecka, rezygnacja z macierzyństwa nie 
uzyskała oficjalnego poparcia jako sposób ograniczenia liczby ludności (Evans, 2002: 
350). Media, przepisy prawne i materiały propagandowe o polityce jednego dziecka 
obarczają kobietę lwią częścią odpowiedzialności za kontrolę urodzin, zdrowie, pra
widłowy rozwój i wychowanie dziecka (Evans, 2002: 350-351). Wychwala się bezin
teresowność matki i jej poświęcenie, aby wychować dzieci na odnoszących sukcesy 
członków społeczeństwa, pomijając przy tym jej indywidualność (Li, 1997: 44-45; 
Bu, 2006).

Po Rewolucji Kulturalnej temat seksu zaczął być częściej poruszany w publicznym 
dyskursie, lecz analogicznie do czasów maoistowskich, małżeństwo jest postrzegane 
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jako jedyny kontekst, w jakim seks jest dopuszczalny, szczególnie w przypadku kobiet 
(Evans, 2002: 343). Dziewictwo oraz moralna czystość będąca skutkiem wierności 
małżeńskiej są wysoce cenione (także jako część moralności socjalistycznej - Honig 
i Hershatter, 1988: 66). Odpowiedzialność za ich zachowanie należy do kobiet, które 
powinny umieć strzec się przed uleganiem mężczyznom (Honig i Hershatter, 1988: 
64-65). Omawiając akty przemocy wobec kobiet (np. gwałt), spośród ich następstw 
podkreśla się jedynie utratę cnoty; popiera się wybór samobójstwa zamiast „zbruka- 
nego życia” (Sun, 2002: 5; Bu, 2006: 52). Seks przed- i pozamałżeński jest potępiany 
pod względem moralnym niezależnie od płci, lecz tylko w przypadku kobiet stanowi 
zagrożenie dla kolejnych związków (Honig i Hershatter, 1988: 114). Choć zachęca się 
kobiety do podejmowania inicjatywy w czasie stosunku i odkrywania własnej seksu
alności, ich rozwój seksualny ma przebiegać pod opieką męża, a spełnienie seksual
ne nie ma służyć celom indywidualnym, lecz stabilizacji i harmonii związku (Evans, 
2002: 346-347).

Chińscy badacze (Sun, 2002; Meng, 2004; Bu, 2006) podkreślają nierówną relację, 
jaka powstaje między upodmiotowionym mężczyzną a uprzedmiotowioną kobietą, 
podporządkowaną jego sposobowi postrzegania i pozbawioną w ten sposób prawa 
do określenia własnego wizerunku. Wizerunek (pięknej) kobiety ulega w dodatku 
utowarowieniu, gdy występuje na okładkach czasopism i w reklamach (Bu, 1997: 
26-27; Sun, 2002: 4; Guo, 2003: 79). Badacze także wykazują, że media przypisują 
kobietom brak racjonalności i emocjonalną naturę, uzasadniając tym pasywną rolę, 
jaką powinny one pełnić w życiu społecznym i zawodowym. Mężczyznom natomiast 
przypisują wrodzoną racjonalność i zdolność zarządzania, co ma upoważniać ich do 
pełnienia aktywnej roli, wykonywania zawodów technicznych i zajmowania stano
wisk kierowniczych (Bai i Li, 2002: 39-40; Sun, 2002: 5; Bu, 2006).

Na zakończenie tego podrozdziału należy wskazać, że sami chińscy badacze mają 
do kobiet podejście podobne do tego, które krytykują w mediach. Oni również nie 
ukazują walki z dyskryminacją kobiet jako zjawiska korzystnego dla nich samych, dla 
rozwoju ich własnej indywidualności. Domagają się zmiany obrazu kobiety w me
diach, lecz to wymaganie argumentują potrzebą, by media prawidłowo ukierunko
wywały opinię publiczną (Dong, 2002). Wpisują dyskurs kobiecości w oficjalny dys
kurs historii postrzeganej jako linearny postęp, kojarząc zmianę dyskursu kobiecości 
z narodowym projektem modernizacji (Li, 1997: 56). Media powinny odzwierciedlać 
zmiany w społecznej sytuacji kobiet, a te ostatnie badacze ukazują jako konieczne ze 
względu na udział kobiet w „budowaniu społeczeństwa i narodu” (Dong, 2002: 15).

2.2. Konsumpcja i klasa średnia w ChRL

2.2.1. Rozwój konsumpcji w Chinach
Po zakończeniu Rewolucji Kulturalnej Deng Xiaoping rozpoczął swój program re
form, który doprowadził do błyskawicznego wzrostu gospodarczego Chin. Ogłosił, 
iż wzbogacenie się jest rzeczą chwalebną i przedstawił w 1979 r. projekt, według
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którego część ludności miała wzbogacić się szybciej niż reszta społeczeństwa (5fc 
xianfu qilai), by osiągnąć cel, który nazwał „społeczeństwem stosunkowe

go dobrobytu” xiaokang shehui). Swoje zaangażowanie w realizację tego
celu potwierdzili późniejsi przywódcy: były prezydent Jiang Zemin w przemówieniu 
podczas szesnastego zjazdu KPCh w 2002 r.40 oraz premier Wen Jiabao w sprawoz
daniu przedstawionym przed Ogólnochińskim Zgromadzeniem Przedstawicieli Lu
dowych w marcu 2004 r. Nadmierny nacisk na rozwój ciężkiego przemysłu w okresie 
maoistowskim oraz powrót do miast młodzieży zesłanej na wieś podczas Rewolucji 
Kulturalnej spowodowały braki w sektorze usług i wysokie miejskie bezrobocie. By 
zniwelować te skutki, na przełomie lat 70. i 80. XX w. KPCh i chiński rząd postano
wiły napędzić konsumpcję41 i zezwolić na powstawanie małych inicjatyw gospodar
czych (Duthie, 2005: 3).

10 Tytuł jego przemówienia to właśnie „O wieloaspektowym budowaniu społeczeństwa stosunkowego
dobrobytu” [ÍU ilftx'bUt f lí; Quanmian jianshe xiaokang shehuf).

11 W 1980 r. ekonomista Chen Yun, drugi obok Deng Xiaopinga architekt reform gospodarczych, za
lecił napędzenie rozwoju konsumpcji w celu wsparcia rozwoju sektora produkcji i rolnictwa (Davis, 
2006: 7).

12 Zachodnie marki luksusowe takie jak Cartier, Christian Dior, Versace itd. pojawiły się na chińskim 
rynku w pierwszej połowic lat 90., po słynnej wyprawie Deng Xiaopinga na południe, w czasie, gdy 
powstawało pismo «Hf jńj Trends».

Bardzo istotnym skutkiem tych politycznych decyzji był konsumpcyjny boom, 
określony przez Davis (2006: 3) mianem „rewolucji konsumpcyjnej”, która zastąpiła 
rewolucyjny ascetyzm czasów maoistowskich. Dochody i konsumpcja zanotowały 
gwałtowny wzrost najpierw na obszarze wiejskim (ponad dwukrotny między 1978 
a 1985 r.). W miastach ich wzrost był wolniejszy na początku reform (odpowiednio 
61% i 47%), ale od lat 90. bardziej dynamiczny niż na wsi (Chao i Myers, w: La
tham, 2006: 1). „Szał konsumpcyjny” (Croll, 2006: 23) dotyczył w późnych latach 
70. i w latach 80. głównie artykułów domowego użytku: lodówki, pralki, maszyny 
do szycia, odbiorniki radiowe i telewizyjne, magnetofony i zegarki. Konsumpcyjnej 
gorączce towarzyszyło tworzenie infrastruktury umożliwiającej transakcje handlo
we. W 1985 r. Bank of China (LpMUtHj" Zhongguo Yinhang) wydał pierwsze karty 
kredytowe, w 1987 r. stał się członkiem wspólnoty Visa International, a rok później 
rozpoczął wydawanie międzynarodowych kart kredytowych (Li Conghua, 1998).

Jednolitość konsumpcji w czasie tej pierwotnej fali ustała w latach 90., kiedy 
kupowane towary stały się bardziej zróżnicowane, konsumenci nabrali świadomo
ści jakości i marek, a także zróżnicowały się ich możliwości nabywcze. Najbardziej 
zamożni z nich uzyskali możliwość „konsumpcji na pokaz”, ze względu na coraz 
powszechniejszą dostępność luksusowych marek zachodnich na chińskim rynku42. 
Rozwój konsumpcji nie był równomierny na całym terytorium Chin: najbardziej 
uprzywilejowani byli konsumenci z wielkich miast, szczególnie z rejonów najbardziej 
rozwiniętych ekonomicznie: delty Rzeki Perłowej (obszar wyznaczony przez miasta 
Shenzhen, Kanton, Zhuhai), delty Yangzi (Szanghaj, Nankin i Ningbo) oraz okolic 
Pekinu i Tianjinu. W regionach leżących dalej w głębi lądu, konsumpcja pozostawa
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ła w dużej mierze na poziomie symbolicznym: mieszkańcy mniej rozwiniętych czę
ści Chin nie mieli fizycznego dostępu do wielu przedmiotów obecnych w reklamach 
nadawanych w powszechnie dostępnym radiu i telewizji. Ponadto, z powodu zbyt 
niskich zarobków znaczna część ludzi tak licznie odwiedzających domy towarowe 
przychodziła jedynie po to, by cieszyć się widokiem towarów (Croll, 2006: 25).

Obowiązki domowe stały się łatwiejsze i mniej czasochłonne dzięki dostępnemu 
na rynku sprzętowi gospodarstwa domowego. Znacząco zmniejszyła się także liczba 
godzin uprzednio poświęconych zebraniom politycznym. Uzyskany w ten sposób 
czas wolny Chińczycy mogli spędzać, wybierając spośród wielu nowo powstałych 
form rozrywki: zakupów, chodzenia do restauracji (wcześniej jedyną opcją jedzenia 
poza domem była zakładowa stołówka), karaoke, wycieczek, zachodnich form roz
rywki będących sposobem „konsumpcji na pokaz” (jak gra w kręgle lub golfa) itd. 
Ponadto polityka państwowa popierała (i regulowała) konsumpcję poprzez kształ
towanie kultury wolnego czasu. W maju 1995 r. wdrożono w całym kraju czter- 
dziestogodzinny tydzień pracy (redukując liczbę godzin pracy z czterdziestu ośmiu 
obowiązujących od 1949 r.). W 1996 r. rozpoczęto w Pekinie oficjalną kampanię 
promującą rozmaite formy rozrywki, które można było wybrać w czasie „dwudnio
wego wypoczynku” (XY^ I I shuangxiuri); dyskusje na ten temat podejmowały me
dia także w innych miastach Chin (Wang, 2001). Turystykę krajową zaktywizowało 
od 2000 r. przedłużenie państwowych świąt przypadających 1 maja i 1 października 
do jednego tygodnia43.

" 1 października to Święto Narodowe upamiętniające ustanowienie ChRI,. W 2008 r. przerwa z okazji
1 Maja została skrócona do jednego dnia, a do listy świąt państwowych dodano trzy tradycyjne 
chińskie święta: Qingming, Duanwu i Święto Środka Jesieni.

Rozwój konsumpcji w znacznym stopniu przekształcił przestrzeń publiczną: luksu
sowe domy towarowe stały się punktami odniesienia na mapach miast. Wzbogacenie 
się części ludności spowodowało natomiast dalsze przemiany przestrzeni miejskiej: 
niektóre miasta, takie jak Hangzhou, a szczególnie okolice słynnego Zachodniego 
Jeziora, stały się skupiskami rezydencji najbogatszej warstwy społeczeństwa (La
tham, 2006: 2). Kolejna istotna zmiana dotyczyła przestrzeni prywatnej: mieszkania, 
przydzielane wcześniej przez jednostki pracy i będące państwową własnością, trafiły 
w 1991 r. na rynek jako towar, którego nabycie stało się możliwe, a kilka lat później 
banki zaczęły udostępniać kredyty mieszkaniowe. Także w latach 90. zaczęto zwracać 
uwagę na sposób urządzania mieszkań. Modę na dekorację wnętrz napędzały porad
niki na ten temat, które pojawiły się na rynku (Davis, 2006: 10).

Państwowe poparcie dla konsumpcji nie miało jedynie podłoża ekonomicznego. 
Rosnący dobrobyt materialny, ogólny wzrost poziomu życia, wolność obrotu towa
rów, ich zróżnicowanie i wielkie możliwości wyboru, jakie oferowały konsumentom, 
miały służyć legitymizacji państwa w momencie gdy oficjalna ideologia traciła na 
znaczeniu. W latach 80. i 90. status konsumenta uzyskał potwierdzenie w przepisach 
prawnych (Latham, 2006: 8), a w dyskursie oficjalnym kreowano postać obywatela
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konsumenta: podkreślano prawa konsumenckie przy braku dyskusji na temat praw 
obywatelskich i politycznych (Wang, 2001: 42).

Konsumpcja jako zjawisko kulturowe stała się także przedmiotem badań w na
ukach społecznych. Pojęcie „kultura konsumpcyjna” ('/fj xiaofei wenhua) po
jawiło się po raz pierwszy w mediach w 1989 r., a w 1991 r. uzyskało definicję słow
nikową. Rozważania naukowe na ten temat rozpoczęły się po 1992 r. (Tai, 2005: 64). 
Jak wykazuje Wang (2001: 41), pomimo państwowego poparcia dla konsumpcji i jej 
regulacji w zależności od bieżącej koniunktury gospodarczej, co znajduje wyraz 
m.in. w oficjalnych kampaniach, dyskurs o konsumpcji i kulturze wypoczynku nie 
jest postrzegany przez Chińczyków jako państwowa propaganda. Powszechnie uzna
je się je natomiast za zjawiska, które trafiły do Chin z kapitalistycznego Zachodu. 
Podobne podejście do konsumpcji można zauważyć w dyskursie naukowym, gdzie 
najczęściej stanowi ona przedmiot krytyki. Paradoksalnie, sposób sformułowania tej 
krytyki jest niewątpliwie zachodniego pochodzenia - publikacje omawiające kon
sumpcjonizm często cytują Społeczeństwo konsumpcyjne Jeana Baudrillarda.

2.2.2. Ukształtowanie się klasy średniej
Reformy gospodarcze spowodowały głębokie przemiany w strukturze chińskiego 
społeczeństwa. Bezpośrednimi katalizatorami tych przemian były zmiana modeli za
trudnienia i rozwój sektora prywatnego. Wyżej wspomniana polityka zezwalająca na 
zakładanie małych inicjatyw gospodarczych okazała się niezwykle skuteczna. Choć 
powstała w odpowiedzi na problem miejskiego bezrobocia, skorzystała z niej dużo 
większa część ludności. Wkrótce po tym, jak wyrażono oficjalną aprobatę dla małych 
przedsiębiorstw (tj. zatrudniających nie więcej niż siedmiu pracowników) na prze
łomie lat 70. i 80., skala inicjatyw prywatnych przekroczyła pierwotnie przewidzia
ne ramy. Założenie własnej działalności okazało się bardzo atrakcyjną alternatywą 
nie tylko dla osób bezrobotnych, lecz również dla pracowników instytucji państwo
wych i rządowych, którzy opuścili swe bezpieczne posady by podjąć ryzyko związane 
z „wypłynięciem na szerokie wody” ( b xia hai) - jak metaforycznie nazywano 
zmianę zatrudnienia polegającą na udziale w gospodarce rynkowej. Wzbogacanie się 
różnych grup społecznych następowało czterema falami. Pierwsi byli rolnicy w póź
nych latach 70. w ramach systemu odpowiedzialności rodzinnej. W ich ślady poszli 
przedsiębiorcy w niewielkich zakładach wiejskich i małomiasteczkowych (tzw. town- 
-and-village enterprises, TVE) w latach 80. Następnie wzbogacili się przedsiębiorcy, 
którym w latach 90. powiodło się w ryzykownych branżach jak budownictwo czy 
operacje giełdowe. Wreszcie, w tym samym okresie ukształtowała się grupa wykształ
conych pracowników i profesjonalistów o wysokich zarobkach (Yan Zhimin, za Tom- 
ba, 2004: 4).

Wydarzenia z 1989 r. spowodowały stagnację sektora prywatnego, który ponow
nie nabrał tempa po wyprawie Deng Xiaopinga na południe Chin w 1992 r. Wów
czas Deng ponownie określił swój program reform ekonomicznych, który powró
cił do polityki oficjalnej i został zatwierdzony w czasie zjazdu plenarnego Komitetu 
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Centralnego KPCh w listopadzie 1993 r., kiedy określono ramy systemu socjalistycz
nej gospodarki rynkowej. To plenum zaznaczyło także punkt zwrotny w przemianach 
modeli zatrudnienia. Od założenia ChRL do końca lat 70. wszyscy absolwenci szkół 
średnich i wyższych otrzymywali pracę na podstawie ilości dostępnych stanowisk 
ustalanych na poziomie ministerstw i rozdzielanych między podległe instytucje znaj
dujące się niżej w hierarchii. Zatrudnienie pracownika w danej instytucji było prze
widziane na cały okres jego aktywności zawodowej. Zmiana jednostki pracy wyma
gała zatwierdzenia przez wiele szczebli kierownictwa (dla członków KPCh również 
partyjnego) oraz wiązała się z całym szeregiem niedogodności materialnych (Davis, 
1992: 1062-1063). Od końca lat 70. do połowy lat 80., chiński rząd podjął działania 
zwiększające mobilność zawodową. Oprócz stworzenia nowego rynku pracy wraz 
z powstaniem sektora prywatnego, państwowe instytucje zaczęły wynagradzać pra
cowników według ich zasług, zezwolono na założenie lokalnych ośrodków wymiany 
kadry, które umożliwiały kandydatom znalezienie posad odpowiadających ich kwali
fikacjom, a w 1986 r. Rada Państwa wydała rozporządzenie nakazujące zatrudnianie 
nowych pracowników państwowych na podstawie umów na czas określony. Jednakże 
do lat 90. większość pracodawców uważała za swój obowiązek równe przydzielanie 
płac i bezgotówkowych świadczeń socjalnych. Wraz ze wzrostem zatrudnienia w sek
torze niepaństwowym, a szczególnie po plenum KC KPCh w 1993 r., nadszedł koniec 
„żelaznej miski ryżu” - wtedy też zaczęły się masowe zwolnienia w przedsiębior
stwach państwowych (Davis, 2006: 21).

Od lat 80., lecz szczególnie po wydarzeniach z 1989 r., zaczęto stwarzać warunki 
zwiększające dostępność i atrakcyjność Chin dla zagranicznych inwestorów, zwłaszcza 
faworyzując tych zatrudniających dobrze wykształconych i wyspecjalizowanych pra
cowników (np. z dziedzin wysokiej technologii, finansów itd., por. Duthie, 2005: 4). 
Powstało w ten sposób zapotrzebowanie na kadrę wyselekcjonowaną na podstawie 
umiejętności, a nie osobistych koneksji (w przeciwieństwie do sektora państwowego) 
oraz wykształconą po rozpoczęciu reform ekonomicznych (kiedy szkolnictwo wyższe 
zaczęło przekazywać wiedzę orientowaną na potrzeby rynku). To z kolei przyczyniło 
się do powstania w wielkich miastach, gdzie międzynarodowe firmy mają swe biura, 
kategorii społeczno-zawodowej, która od lat 90. znajduje się w centrum zaintereso
wania publicystyki i nauk społecznych oraz stanowi ideał dla studiującej chińskiej 
młodzieży, marzącej o dołączeniu do jej szeregów.

Kategorię tę tworzyły osoby urodzone w późnych latach 60. oraz w latach 70., 
zajmujące stanowiska kierownicze, zarabiające więcej niż pracownicy firm chińskich, 
szczególnie sektora państwowego. Ze względu na wiek, osoby te ominęła trauma 
Rewolucji Kulturalnej, będąca doświadczeniem poprzedniego pokolenia. Były to 
w większości osoby dobrze wykształcone (często na Zachodzie), wyróżniające się 
bardzo dobrą znajomością języków obcych, przydatną w komunikacji z zagraniczny
mi pracodawcami. Jak wykazuje Duthie (2005), znaczną część tej kategorii stanowiły 
kobiety. Duża liczba kobiet na wysokich stanowiskach w firmach zagranicznych była 
skutkiem specyficznej ścieżki kariery faworyzującej tę płeć. W chińskim społeczeń
stwie funkcjonuje bowiem stereotyp, według którego to kobiety mają być obdarzone 
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większym od mężczyzn talentem do nauki języków obcych. Większość studentów 
nowych kierunków o charakterze ekonomicznym, gdzie języki obce zajmują ważne 
miejsce (jak np. handel zagraniczny), to kobiety (Duthie, 2005: 5). W odróżnieniu od 
firm chińskich lub instytucji rządowych, gdzie stanowiska asystenta lub sekretarza są 
zajmowane zazwyczaj przez mężczyzn, firmy zagraniczne na te stanowiska, wymaga
jące znajomości języków obcych, niezbędnej do komunikacji z często nieznającym 
języka chińskiego kierownictwem, zatrudniały kobiety, mężczyźni zaś znajdowali 
w nich zatrudnienie jako przedstawiciele handlowi (Duthie, 2005: 6). Częste kontak
ty z kierownictwem i czynnik językowy sprawiały z kolei, że właśnie te asystentki były 
najlepszymi kandydatkami do awansu w hierarchii. Od początku XXI w. szeregi tej 
kategorii społecznej zasilają przedstawiciele młodszego pokolenia jedynaków (będą
cych skutkiem wprowadzonej w 1979 r. polityki jednego dziecka). Międzypokolenio
we różnice w systemie wartości i podejściu do pracy są często poruszane w dyskursie 
publicznym i medialnym.

Jak wspomniałam wcześniej, wzór pracy uzależniający zatrudnienie i zarobki od 
kompetencji i skuteczności pracowników przyjęto także (przynajmniej częściowo) 
w sektorze państwowym. Ponadto w latach 90. państwo podjęło kolejne kroki umoż
liwiające również pracownikom państwowym większy udział w konsumpcji, w ra
mach strategii podwyższenia stopy konsumpcji, wciąż zbyt niskiej w porównaniu ze 
średnią światową oraz z innymi krajami Azji Wschodniej44. Począwszy od połowy 
lat 90., znacznie wzrosły zarobki w sektorze państwowym: Tomba (2004: 9) wspomi
na o czterokrotnym wzroście pomiędzy 1999 a 2003 r. Te czynniki sprawiły, że pod 
względem poziomu konsumpcji i stylu życia część pracowników instytucji państwo
wych upodobniła się do pracowników firm zagranicznych.

11 Tomba (2004: 7) cytuje stopę prywatnej konsumpcji 60,3% PKB przy średniej światowej 75,3% 
i plan osiągnięcia 68% w 2005 r. (2004: 9).

15 55 New Economic Terms Since Founding of PRC. Part One, URI.: http://cnglish.peopledaily.com.
cn/2004l l/l5/eng2004l l I5_l6392l.html, artykuł z 15.11.2004 (6.03.2008).

Ta nowa w Chinach kategoria społeczna szybko (już w latach 90.) znalazła się 
wśród ulubionych tematów mediów popularnych, które nazywały ją terminem zapo
życzonym z Zachodu: „białe kołnierzyki” (f I $¡1 bailing). Określenie to było (i nadal 
jest) często naznaczone pod względem płci poprzez stosowanie wyrażenia „piękno
ści w białych kołnierzykach” (l" 1 A bailing Uren). Spośród wielu popularnych 
definicji „białych kołnierzyków” jako przykład może służyć ta, którą w 2004 r. podał 
Peoples Daily Online: „«Białe kołnierzyki» to termin określający osobę, która pracu
je w luksusowym biurowcu dla firmy z kapitałem zagranicznym i której zarobki są 
wyższe od zarobków zwyczajnych ludzi. Obecnie istnieją także terminy pochodne, 
takie jak «złote kołnierzyki» i «różowe kołnierzyki». Ludzie często chętnie określa
ją mianem «kobiety w białym kołnierzyku» dziewczęta ubrane w schludne kostiu
my biznesowe i dużo bardziej zajęte od innych ludzi. «Białe kołnierzyki» stanowią 
szczególną warstwę w miastach”45. Podobne cechy „białych kołnierzyków” wymie
nia Li (1994): modny i kosztowny ubiór, praca w dużych miastach (jak Kanton, 
Szanghaj, Pekin) w firmach z kapitałem zagranicznym, przy użyciu najnowszych 

http://cnglish.peopledaily.com
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technologii, wymagająca dużego wkładu czasu i zaangażowania, młody wiek, do
bre wykształcenie, znajomość języków obcych i wysoki stopień wyspecjalizowanej 
wiedzy. Grupa ta oczywiście nie otrzymuje tak dokładnej definicji jak powyższe we 
wszystkich tekstach medialnych, najczęściej stosuje się samo określenie „białe koł
nierzyki”, co sprawia, że znaczenie tego terminu i skład zawodowy tej grupy pozo
stają niedookreślone.

„Białe kołnierzyki” do dziś stanowią aktualny temat w popularnych mediach. 
Należy zaznaczyć, że powyższa definicja z 2004 r. zawiera termin, który w latach 
90. XX w. nie był jeszcze stosowany: „warstwa [społeczna]”. Jest to termin istot
ny, ponieważ zakłada kwestionowanie marksistowsko-maoistowskiego podziału 
na klasy społeczne, który z góry narzucał wzór porządkujący je według posiada
nych środków produkcji. Kategorie te były w rzeczywistości wartościującymi ety
kietkami dziedziczonymi z pokolenia na pokolenie, mogącymi stanowić podstawę 
do politycznych nagonek46. Porzucenie tego podziału nie nastąpiło równocześnie 
z wyodrębnieniem się warstwy ludzi zamożnych. Klasa średnia zaistniała bowiem 
najpierw w rzeczywistości społecznej, w potocznej świadomości oraz w mediach 
popularnych jako „białe kołnierzyki”. Pojęcie klasy średniej pojawiło się później 
w dyskursie oficjalnym i naukowym, gdzie ta warstwa społeczna została dokład
niej zdefiniowana i opisana. Momentem przełomowym, legitymizującym jej istnie
nie w dyskursie publicznym, było przemówienie prezydenta Jiang Zemina w lipcu 
2001 r. podczas obchodów 80. rocznicy założenia KPCh. Zaznaczył on wówczas, 
że w ciągu ostatnich lat struktura społeczeństwa chińskiego uległa ważnym prze
mianom, podkreślając w szczególności kategorie zawodowe składające się na klasę 
średnią. W sprawozdaniu z XVI Zjazdu KC KPCh w listopadzie 2002 r. zaznaczono, 
że wszystkie te kategorie uczestniczą w budowie socjalizmu o chińskiej specyfice 
(He, 2008: 26). Następnie wielu członków rządu wyraziło swoje poglądy na temat 
klasy średniej, które (wraz z samym określeniem „warstwa średnia”) trafiły do me
diów (por. He, 2008 i He, 2007).

16 Więcej informacji o terminologii dotyczącej klas społecznych w pomaoislowskich Chinach można 
znaleźć w: Watson, 1984.

17 Najbardziej znane spośród licznych pozycji to: Yin, 1999; Lu, 2002; Yan, 2002.

Dyskusję o klasie średniej chętnie podjęły środowiska akademickie - liczne publi
kacje na ten temat zaczęły się ukazywać na przełomie XX i XXI w.47 Jednym z pierw
szych i najczęściej cytowanych opracowań jest raport z badań prowadzonych pod 
egidą Chińskiej Akademii Nauk Społecznych (Lu, 2002), która swoim autorytetem 
podkreśliła oficjalny charakter opublikowanych danych. Raport ten nie ukazuje klasy 
średniej jako kategorii społecznej w trakcie powstawania, lecz stwierdza jej istnienie 
w społeczeństwie (2002: 254), podobnie jak wiele innych publikacji naukowych na 
ten temat (niektóre z nich cytuje Guo, 2008: 39), które także zawierają optymistyczne 
prognozy jej rozwoju.

Chińscy badacze zgadzają się co do istotnej roli klasy średniej w społeczeństwie 
(więcej na ten temat poniżej), lecz różnią się opiniami na temat terminu, jaki ich 
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zdaniem powinno się stosować do określenia tej kategorii społecznej. Dysputy nad 
nazwą odzwierciedlają niepokój, jaki pojawienie się warstwy zamożnej wywołu
je u ideologów KPCh oraz w środowisku akademickim, będącym częścią politycz
nego establishmentu. Marksistowski podział na klasy został uznany za nieaktualny 
w obecnym kontekście społecznym, lecz nie zakwestionowano go wprost, dlatego 
wyzwaniem dla naukowców jest ustalenie nazwy, która by precyzyjnie opisała nową 
rzeczywistość społeczną, a równocześnie ominęłaby marksistowską teorię klas. Lu na 
przykład (2002: 251-252) sygnalizuje świadomość tego problemu, gdy wybiera ter
min „warstwa średnia” (41zhongchan jieceng) i odrzuca nazwę „klasa średnia” 

zhongchan jieji, często stosowaną w literaturze zagranicznej) ze względu 
na „chińską specyfikę narodową” (Mtn guoąing).

Chińska klasa średnia jest nie tylko nazywana, lecz także definiowana na różne 
sposoby, co powoduje istotne różnice w jej szacowanej liczebności. Podsumowując 
konkluzje kilku chińskich badaczy, He (2006: 81) podaję następujący skład tej war
stwy społecznej: 1. prywatni przedsiębiorcy oraz właściciele town-and-village enter- 
prises, którzy pojawili się po 1978 r.; 2. osoby prowadzące własną małą działalność 
gospodarczą, także począwszy od 1978 r.; 3. administracyjni pracownicy instytucji 
partyjnych i państwowych oraz kierownictwo przedsiębiorstw państwowych; 4. chiń
skie kierownictwo średniego i wyższego szczebla firm z kapitałem zagranicznym 
(tj. „białe kołnierzyki z zagranicznych przedsiębiorstw”); 5. kadra zarządzająca wie
loma przedsiębiorstwami i organizacjami społecznymi; 6. kategorie zawodowe o wy
sokich zarobkach, powstałe wskutek wprowadzenia do Chin wysokiej, nowoczesnej 
technologii: innowatorzy, architekci, prawnicy, księgowi itd., często powracający do 
kraju po studiach za granicą. Dodatkowo Lu (2002: 252-259) wymienia pracowni
ków naukowych, lekarzy, pracowników sektora usług i osoby pracujące na zlecenia 
(freelancers). Pomimo, że do klasy średniej zalicza także osoby prowadzące własną 
działalność gospodarczą, Lu podkreśla (s. 252) fakt, że ta warstwa składa się głównie 
z osób, dla których wynagrodzenie za pracę stanowi podstawę utrzymania. Jako kry
teria definiujące warstwę średnią zaś podaję (s. 252-253): 1. intelektualny charakter 
pracy; 2. moc decyzyjną i opiniodawczą; 3. średnie roczne dochody w wysokości 
ok. 25.000-30.000 RMB; 4. wykształcenie (średnie i wyższe); 5. wysoką siłę nabywczą, 
wysoki poziom życia, przekraczający podstawowe potrzeby, czas wolny, którym te 
osoby dysponują oraz 6. ich wysoki stopień kultury osobistej i postawę obywatelską 
(społeczne zaangażowanie i przestrzeganie prawa).

Ostatnie z powyższych kryteriów zdaje się bardziej normatywne niż deskryptyw- 
ne. Podobne zabarwienie ma dalsza część wywodu Lu (s. 259-261), gdzie dokonuje 
on podziału rodzajów zatrudnienia zaliczonych do klasy średniej według ich społecz
nego prestiżu. Zaznacza, że osoby prowadzące własną działalność gospodarczą oraz 
te zatrudnione w branży usług cieszą się mniejszym prestiżem niż wykonujące pozo
stałe zawody, szczególnie te nowo powstałe na chińskim rynku pracy, o charakterze 
technicznym i związane z zagranicznym kapitałem (czyli „białe kołnierzyki”). Pod
stawą wyższego prestiżu „białych kołnierzyków” ma być ich wysokie wykształcenie, 
wysoka „jakość” suzhi), dobry smak (mi>4 pinwei), poczucie własnej wartości, 
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świadomość tożsamości grupowej oraz wysoki stopień rozpoznawalności społecznej 
ich grupowej przynależności (s. 260-261). Tu wywód Lu płynnie przechodzi z opisu 
do kreowania rzeczywistości społecznej. Przypisuje on „białym kołnierzykom” pew
ne pożądane cechy, nie opierając swych stwierdzeń na badaniach empirycznych, za
tem przestaje opisywać, a zaczyna promować tę grupę. Natomiast podział wewnątrz 
klasy średniej na podstawie prestiżu zdaje się uzasadniony: pomimo że Lu ich nie 
cytuje, istnieją badania potwierdzające niski prestiż prywatnych przedsiębiorców 
w Chinach i powszechne przekonanie o ich nieprawych metodach wzbogacenia się 
(por. Zang, 2008).

Lu Xueyi nie jest odosobniony w promowaniu „białych kołnierzyków” lub klasy 
średniej jako całości. Guo (2008) wykazuje, że zarówno wśród elit politycznych, jak 
i wśród badaczy panuje konsensus co do pozytywnych konsekwencji istnienia war
stwy średniej. Jakkolwiek termin „klasa średnia” jest ideologicznie dyskusyjny, sama 
warstwa średniozamożna powstała wskutek państwowych strategii rozwoju i jest 
uznawana za podstawę „harmonijnego społeczeństwa” promowanego w dyskursie 
oficjalnym. Obok stabilizujących skutków gospodarczych (podtrzymywania wzrostu 
ekonomicznego), umacnianie się tej klasy ma również stabilizujące skutki społeczne. 
W warunkach zwiększającej się przepaści między warstwą bogatą i biedną, miastem 
a wsią, a zwłaszcza między metropoliami na wybrzeżu a obszarami w głębi kraju, 
osłabienia ideologicznej legitymizacji państwa i zainteresowania ideologią oraz bra
ku politycznej demokratyzacji w sensie przyjętym na Zachodzie chiński rząd posta
wił na wzmacnianie młodej klasy średniej, która reprezentuje rodzaj powszechnej 
świadomości podtrzymującej nowe wartości i wspomagającej realizowanie progra
mu modernizacji kraju poprzez globalizację.

Jak wykazuje Wang (2001), ta społeczna świadomość, propagowana w publicznym 
dyskursie, kształtuje nowy rodzaj podmiotu - homo economicus. Obejmuje ona mię
dzy innymi dostęp do omówionej w poprzednim podrozdziale „kultury czasu wolne
go”, którą ze względu na poziom zarobków może realizować właśnie klasa średnia. Jak 
wykazałam wcześniej, uczestnictwo w takiego rodzaju kulturze zastępuje uczestnictwo 
w demokratycznym ustroju politycznym. I rzeczywiście, klasa średnia zdaje się speł
niać oficjalne oczekiwania. Pomimo że wyznaje nadrzędną wartość pieniądza48, ulega 
kulturowym wpływom Zachodu i wykazuje brak wiary w ideologiczną podstawę pań
stwowego ustroju, warstwa średnia cechuje się postawą nacjonalistyczo-patriotyczną 
oraz zadowoleniem z obecnego poziomu życia i politycznego status quo49. Patriotyzm 
i nacjonalizm wynikają zapewne częściowo z programu kształcenia moralnego i ide
ologicznego rozpoczynającego się w szkole podstawowej i kontynuowanego aż do 
poziomu kształcenia wyższego (Becker, 2002), wzmacnianego kampaniami na rzecz 

Wyniki badań społecznych potwierdzających wzrost znaczenia pieniądza w porównaniu z innymi 
wartościami cytuje Rosen (2004).

19 Wyniki badań przeprowadzonych w 1994 i 2001 r., uwzględniające m.in. poziom zadowolenia 
z obecnej pracy, zarobków i statusu społecznego, podają odpowiednio Xu i Li (1995) oraz Xia i Yao 
(2005). Według obu sprawozdań większość respondentów jest stosunkowo zadowolona lub średnio 
zadowolona z wykonywanej pracy (Xu i Li), zarobków i statusu społecznego (Xia i Yao).
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„socjalistycznej cywilizacji duchowej”50. Kolejnym, ważnym powodem patriotyzmu 
i nacjonalizmu jest fakt, że znaczna część „warstwy średniej” należy do pokolenia lu
dzi, których doświadczenie życiowe obejmuje jedynie czasy dobrobytu wynikającego 
z reform ekonomicznych. Jak głosi popularne powiedzenie, są to ludzie, którzy „rośli 
i rozwinęli się wraz z całym krajem”. Postrzegają oni swoją pracę i karierę jako wyraz 
patriotyzmu i jako wkład w rozwój gospodarczy kraju (Duthie, 2005: 7), godząc w ten 
sposób własne, indywidualne korzyści z takim poparciem wobec państwa, jakiego 
państwo od nich oczekuje (Rosen, 2004: 159). Są świadomi faktu, że swój obecny po
ziom życia i status zawdzięczają w dużej mierze państwowemu programowi reform 
gospodarczych i popierają przywódców politycznych (Tomba, 2004: 24).

511 Tc kampanie prowadzone są w różnych mediach, m.in. w inlernecie: por. www.godpp.gov.cn

Rolę społecznego bufora, jaką pełni klasa średnia, podkreśla także Lu (2002: 
254). Lecz bycie homo economicus (wspólne zresztą dla „białych kołnierzyków”, 
przedsiębiorców i pracowników sektora usług) nie jest jedynym aspektem owej ofi
cjalnie kreowanej nowej świadomości. Bardzo istotna w państwowym programie 
modernizacji i „dołączenia do świata” yu guoji jiegui) jest także „ja
kość człowieka” (AM suzhi), która stanowi niezbędny warunek do uznania osoby 
za „cywilizowaną” (ty] A wenming ren). Lu wspomina obie te wartości: „bycie cy
wilizowanym” (Vf Hłj jiang wenming, s. 254) i „wysoką jakość” (iUj A M gao suzhi, 
s. 260). Zdaniem Kipnis (2006), AM suzhi stało się jednym z kluczowych pojęć 
okresu reform, legitymizującym rozmaite społeczne i polityczne hierarchie - ludzie 
posiadający „wysoką jakość” (fJj AM gao suzhi) są uznawani za uprawnionych do 
posiadania większych dochodów, wpływów i większego prestiżu niż ci o „niskiej 
jakości”. Wzmocnienie narodu poprzez podniesienie jakości obywateli jest zresz
tą istotnym źródłem legitymizacji KPCh (Kipnis, 2006: 296). Znaczenie wyrazu 
AM suzhi jest nieokreślone. Przed okresem reform odnosił się on do wrodzonych 
cech ludzkich, lecz w dyskursie oficjalnym od końca lat 70. jest stosowany w odnie
sieniu do cech głęboko zinternalizowanych, ale będących wynikiem wychowania 
(tamże, s. 297). Zakres znaczeniowy AM suzhi nie precyzuje jednak, o jakie cechy 
chodzi, dlatego wyraz jest stosowany jako etykietka wartościująca, którą przypisuje 
się ludziom rozpatrywanym pod względem rozmaitych ich cech: moralnych, inte
lektualnych lub fizyczno-zdrowotnych. Fong (2007) stwierdza, że termin „wysoka 
jakość” ( inj AM gao suzhi) „oznacza rodzaj idealnej ludzkiej jednostki skojarzonej 
z miejską nowoczesnością” (s. 86). Według jej badań, znaczenie tego wyrazu obej
muje otrzymane wykształcenie (w którym ważną rolę pełni znajomość języków ob
cych), lecz nie ogranicza się do niego.

Badania socjologiczne nad stylem życia „białych kołnierzyków” (Xia i Zhang, 
2003, Xia i Yao, 2005) wykazały, że zarówno mężczyźni, jak i kobiety uznają pracę 
za istotę swojego życia. Poświęcają jej dużą część czasu - nadgodziny są powszechną 
praktyką, także w weekend. W czasie wolnym bardziej skupiają się na podnoszeniu 
swoich kwalifikacji niż na wykonywaniu obowiązków domowych, a czas, jaki po
święcają na sen, jest krótszy niż w przypadku innych kategorii społecznych. Wśród 

http://www.godpp.gov.cn
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ich ulubionych rozrywek, oprócz lektury książek i gazet, oglądania telewizji i przyby
wania wraz z rodziną, znajdują się: zakupy, turystyka, ćwiczenia fizyczne czy korzy
stanie z intemetu. W odróżnieniu od starszych pokoleń, nie wydają i nie oszczędzają 
dla dzieci, lecz dla siebie: większą część wydatków przeznaczają na zakup odzieży 
i dokształcanie się oraz na rozrywkę. W odróżnieniu od niższych warstw, dokonując 
zakupów nie kierują się przede wszystkim stosunkiem ceny do jakości oraz prak
tycznymi cechami przedmiotów, lecz własnym gustem, jakością i klasą produktów. 
Kolejną istotną cechą „białych kołnierzyków” jest coraz mniejsze znaczenie, jakie 
przywiązują do instytucji rodziny. Ze względu na istotne miejsce, jakie w ich życiu 
zajmuje praca, coraz więcej osób (zwłaszcza kobiet) rezygnuje z małżeństwa i odkła
da na później lub rezygnuje całkowicie z rodzicielstwa.

2.2.3. Klasa średnia we współczesnych mediach
Choć w dyskursie oficjalnym klasa średnia cieszy się poparciem, stosunek mediów 
do nich jest niejednoznaczny, a często krytyczny. Jak wykazuje He (2006: 85), „białe 
kołnierzyki” występują w mediach znacznie częściej niż przedsiębiorcy. He wyjaśnia 
ten fakt powszechnym przekonaniem, że ta grupa, posiadająca kapitał wiedzy, jest lep
szym wcieleniem nowoczesności i ma większy potencjał, aby stać się „głównym chiń
skim nurtem przyszłości” (Qin Yan, w: He, 2006: 85). Inaczej mówiąc, w świadomości 
powszechnej „białe kołnierzyki” są umieszczane po stronie „nowości” przeciwsta
wionej temu, co stare, w modelu historii postrzeganej jako linearny postęp. Kolejnym 
potencjalnym powodem wspomnianym przez He (tamże, s. 85-86) jest przekonanie 
autorów tekstów medialnych, że jest ona wcieleniem prototypowych cech klasy śred
niej - hedonizmu, wartościowania jakości życia i jego duchowego wymiaru, a także 
przyjemności, jaką znajdują w konsumpcji. Wszystkie te cechy są równocześnie mod
ne i cenione przez reklamodawców, będących istotnym źródłem dochodów mediów.

Najwięcej niepokoju (i najbardziej zaciętą krytykę) wywołują w mediach te cechy 
„białych kołnierzyków”, które wyraźnie odstają od chińskich wzorców społecznych 
i kulturowych. Wyraża się obawy o negatywne skutki zdrowotne ich stylu pracy (rady
kalnie odmiennego od maoistowskiej „żelaznej miski ryżu”): stres i nadmierne zmę
czenie (Li, 1994)51. Wysoka konsumpcja, będącą ważną częścią ich stylu życia, staje 
się źródłem wewnętrznej pustki i zatracenia własnej tożsamości (Chen, 1996; Zhang 
i Cheng, 1999). Dużo niepokoju wywołuje także stosunek kobiet z klasy średniej do 
instytucji małżeństwa i macierzyństwa. Kobiety krytykowane są za egoizm, jakim się 
wykazują, rezygnując z tych dwóch ról wymaganych od nich przez rodzimą tradycję 
(Jiangnan Qiuwan, 2002). Oprócz kulturowo umotywowanego niepokoju, krytyczne 
podejście mediów do klasy średniej kształtował także amerykański dyskurs dotyczący 
tej klasy, który dotarł do Chin za pośrednictwem przekładów książek wydawanych od 
lat 90. XX w.: Class: A guide through the American status system Paula Fussella, White 
collar: the American middle classes C. Wright Millsa, Bobos in paradise: the new upper 

Tu i poniżej cytuję kilka przykładów takich artykułów, lecz podobnych tekstów jest bardzo wiele.
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class and how they got there Davida Brooksa czy Fear of falling: the inner life of the mid
dle class Barbary Ehrenreich. Te książki były źródłem inspiracji autorów chińskiego 
przekazu medialnego nie tylko pod względem krytykowanych aspektów klasy śred
niej, lecz także sposobów sformułowania tej krytyki (He, 2008: 27-28).

Ponieważ „białe kołnierzyki” pojawiły się w chińskim społeczeństwie równo
cześnie z ich zaistnieniem w przestrzeni medialnego dyskursu, dyskurs medialny 
wniósł istotny wkład w tworzenie tej klasy poprzez określanie jej cech, umożliwia
jąc ukształtowanie się jej „jaźni lustrzanej”, w ujęciu symbolicznych interakcjonistów 
(zdefiniowanej jako „obraz jaźni widziany w zwierciadle reakcji innych ludzi”, Grif
fin, 2003: 81). Zdaniem wielu badaczy (Meng, 2003; Tai, 2005; He, 2007), szczególnie 
istotna była pod tym względem powstająca także w tym czasie ekskluzywna prasa 
o modzie i stylu życia, która z uwagi na własne potencjalne zyski (dochody z reklam 
marek luksusowych) wybierała właśnie klasę średnią jako grupę docelowych odbior
ców. W odróżnieniu od innych mediów, pisma o modzie i stylu życia nie tworzyły 
obrazu „białych kołnierzyków” jako negatywnie wartościowanych „innych”, lecz za
oferowały im własną przestrzeń dyskursywną oraz podstawy do budowania własnej 
tożsamości grupowej, na podstawie konsumpcji i wartości dobrego smaku. Z upły
wem czasu, wraz z ukształtowaniem się tej klasy, jej społecznego prestiżu i symbo
licznego autorytetu jako grupy lansującej modę, sam obraz klasy średniej i czytane 
przez jej przedstawicieli pisma stały się towarami pożądanymi w sensie materialnym 
i symbolicznym (He, 2007: 45).

2.3. Chiński dyskurs globalizacji.„Drenaż" ¡„pozyskiwanie mózgów" 
jako przejawy globalnej mobilności obywateli ChRL

2.3.1. Dyskurs globalizacji, nacjonalizm i kultura popularna
Drogę do integracji Chin z systemem światowego kapitalizmu otworzył program re
form i otwarcia. Zarówno państwo, jak i społeczeństwo były i są nadal entuzjastycznie 
nastawione do globalizacji, postrzeganej jako niezbędna część procesu moderniza
cji. Elitom intelektualnym i politycznym globalizacja oferuje szansę wyprowadzenia 
Chin z zastoju politycznego i ideologicznego, odejścia od pozostałości kultury rewo
lucyjnej i ideologicznej walki socjalizmu przeciw kapitalizmowi (Liu, 2004: 4). Zre
alizowanie zadania „dołączenia do świata” staje się także źródłem legitymizacji pań
stwa poprzez symboliczne odzyskanie godności narodu, która od czasów zbrojnych 
konfliktów z zagranicznymi mocarstwami w XIX i XX w. pozostaje czułym miejscem 
w dyskursie nacjonalistycznym (oficjalnym i popularnym). Wprawdzie strategia roz
woju wdrażana przez Deng Xiaopinga przewidziała dołączenie do światowego kapi
talizmu jedynie pod względem gospodarczym i technologicznym, lecz globalizacja 
objęła także płaszczyznę kultury. Jej obecność w tej sferze nie zawsze spotykała się 
z aprobatą rządu - przykładami dezaprobaty są kampanie przeciwko „zanieczyszcze
niu duchowemu” z lat 1983-84 i „burżuazyjnej liberalizacji” z 1987-1992. Od lat 90. 
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globalizacja jest jednak coraz bardziej widocznym zjawiskiem w życiu społecznym 
i kulturowym oraz w dyskursie publicznym. Jest także zagadnieniem często porusza
nym w chińskiej humanistyce, szczególnie w obrębie studiów kulturowych. Często 
stanowi przedmiot sporów wynikających ze zderzenia między popularnym wśród 
badaczy instrumentarium metodologicznym zapożyczonym z Zachodu a potrzebą 
zachowania lokalnej tożsamości.

Wymienione powyżej role, jakie globalizacja ma pełnić w Chinach oraz formy 
jej odzwierciedlenia w dyskursie naukowym uwypuklają zagadnienie nacjonalizmu, 
który w dzisiejszych Chinach jest siłą mającą bardzo istotny wpływ na wiele płasz
czyzn. Nacjonalizm, mający za zadanie „odtworzenie «kultury narodowej» stanowią
ce narzędzie legitymizacji ideologicznej i cel odbudowy społecznej” (Liu, 2004: 29), 
jest czynnikiem kreującym model nowoczesności alternatywny wobec globalizacji. 
Bazuje on na rodzimych wartościach konfucjańskich, oficjalnie promowanych od lat 
90. XX w., a także na (wydawałoby się przeciwstawnej) spuściźnie rewolucyjnej. Te 
dwie siły, globalizacji i nacjonalizmu, współistnieją w życiu codziennym i kulturze 
popularnej, gdzie jedna lub druga zyskuje przewagę w zależności od rodzajów tek
stów kulturowych i segmentów ludności, z którymi jest związana.

Z jednej strony młodzi ludzie ze środowiska miejskiego (którzy często korzystają 
z intemetu, są mało zaangażowani w życie polityczne, nie popierają oficjalnej ideolo
gii, wykazują się hedonizmem, silnym indywidualizmem i pragną własnej, wyrazistej 
tożsamości kulturowej) są zafascynowani wszelkimi nowościami. Są oni twórcami 
i odbiorcami kultury zapożyczającej wiele elementów (obrazy, symbole, wartości itd.) 
z zachodniej kultury konsumpcyjnej i przemysłu rozrywki (Liu, 2004: 150). Z drugiej 
strony jednak, państwo zachowuje hegemonię w dyskursie publicznym, obejmującym 
także wytwory kultury popularnej, których źródłami są często państwowe aparaty ide
ologiczne. Rodzime teksty kulturowe o zabarwieniu nacjonalistyczno-patriotycznym 
proponują skomercjalizowane wersje spuścizny rewolucyjnej, służące równocześnie 
wytwarzaniu zysków i politycznej legitymizacji. Wykorzystują mity, symbole i wartości 
rewolucji, by przemawiać w dużej mierze do grup uboższych (robotników, chłopów), 
w średnim i starszym wieku, dla których te mity i wartości były dawniej częścią co
dzienności. Promuje się obraz rewolucyjnej przeszłości będący wytworem wyobraźni, 
mający na celu wywołanie nostalgii i umocnienie uczuć patriotycznych. Jak wykazuje 
Liu (2004:92-93), między 1999 a 2001 r. tematyka około 45% seriali telewizyjnych do
tyczyła zwalczania przestępczości i korupcji, idealizmu i bohaterskich działań z czasów 
sprzed powstania ChRL oraz z okresu poprzedzającego reformy ekonomiczne. Wiele 
z tych seriali cieszy się ogromną popularnością: Czerwone urwiska (¿Ufi Hongyan, 
2000), Wielki Marsz ( bćtlli Changzheng, 2001), Lata płonącego entuzjazmu

Jiqing ranshao de suiyue, 2002) itd. Innym przykładem tego typu zjawisk 
kulturowych jest „czerwona klasyka” (Żf.fe^f’. jlll- hongse jingdian) - dzieła literackie, 
filmy, utwory muzyczne itd. z czasów rewolucji, które od późnych lat 90. wkraczają 
ponownie na arenę kulturalną przy oficjalnym poparciu.

Lecz skomercjalizowana spuścizna rewolucyjna nie jest jedyną częścią kultu
ry popularnej, która posiada zabarwienie nacjonalistyczno-patriotyczne, promuje 



2.3. Chiński dyskurs globalizacji. „Drenaż" i „pozyskiwanie mózgów" jako przejawy... 73

kluczowe wartości „socjalistycznej cywilizacji duchowej” i może służyć legitymizacji 
ustroju politycznego i działań państwa. Takie cechy wykazują (w różnym stopniu) 
również programy telewizyjne (w tym rozrywkowe), muzyka popularna lub prasa 
popularna. Jednym z bardzo wielu podobnych przykładów jest piosenka Dobrobyt 
ludu ( K'I'. Minsheng) w wykonaniu Liu Yuanyuan i znanego aktora filmów kung-fu 
Jackie Chana. Powstała ona z okazji dziewięćdziesiątej rocznicy założenia KPCh i po
jawiła się w popularnym programie noworocznym nadanym 22 stycznia 2012 r. przez 
najważniejszą stację telewizyjną CCTV (l|'IM M4 ifefî Zhongguo Zhongyang 
Dianshitai, China Central Television). Kolejnym przykładem są artykuły z czaso
pism analizowanych w tej książce, kształtujące projekt nacjonalistyczny (por. 5.6.1.7 
i 5.6.2.2.). W «fl'î |'uj Trends/Cosmopolitan» projekt ten oraz globalna mobilność bo
haterek artykułów wiążą się z zagadnieniami wyjazdu za granicę i powrotu do ojczy
zny przedstawionymi w następnym podrozdziale.

2.3.2. „Drenaż" i „pozyskiwanie mózgów"
Model „elastycznego obywatelstwa” A. Ong, opisany w poświęconym zagadnieniom 
metodologicznym rozdziale 1.5., zakłada nie tylko podmiotowość osób, których ten 
model dotyczy, wyrażoną między innymi w oportunistycznym planowaniu własnej 
mobilności. Drugim czynnikiem warunkującym działania „elastycznych obywateli” 
są reżimy dyscyplinujące, wśród których znajduje się państwo narodowe (Ong, 1998: 
137). Od początku okresu reform ChRL formułowała strategie mobilności własnych 
obywateli, określając warunki ich wyjazdu z Chin i powrotu do ojczyzny, a także 
kształtując oficjalny dyskurs na temat globalnie mobilnych Chińczyków.

Chiński program reform znany jest jako „reformy i otwarcie na świat” ( ¡A JF/A 
gaige kaifang). Otwarcie granic ChRL i uruchamiające wyobraźnię medialne obra
zy przedstawiające materialne osiągnięcia Chińczyków na Zachodzie mobilizowały 
obywateli Chin do „wypłynięcia na szerokie wody” biznesu ( b xiahai) i dołącze
nia do „gorączki opuszczenia kraju” (Hi 1+1^1- chuguo re), co postrzegano jako dowo
dy bycia nowoczesnym (Ong, 1999: 48). Liu Xin (1997) pokazuje, jak w świadomości 
potocznej nastąpiła przemiana kategorii przestrzeni znaczących, stosowanych w in
terpretacji codziennej rzeczywistości. Miejsce maoistowskiego podziału na miasto/ 
wieś, gdzie dostęp do wyższej kategorii miejskiej był pod kontrolą państwa, zajął po
dział Chiny/Zachód, a mobilność wyszła spod bezpośredniego państwowego nadzo
ru. Społeczne znaczenia kategorii przestrzeni i przestrzennej mobilności pozostały 
jednak bez zmian. Od wieków bowiem awans społeczny był związany z mobilno
ścią - konfucjańscy uczeni zdający egzaminy na wyższych szczeblach przemieszczali 
się do stolicy prowincji i państwa. W miarę przemieszczania się coraz wyżej na osi 
symbolicznie wartościowanej przestrzeni aż do centrum imperium, cieszyli się oni 
rosnącą władzą i prestiżem. W okresie pomaoistowskim kojarzone z władzą i presti
żem kulturowe centrum przeniosło się do krajów Zachodu, będących celem podróży 
Chińczyków dążących do zwiększenia swego finansowego i symbolicznego kapita
łu. Badania Liu (1997: 104 i nast.) nad intelektualistami wyjeżdżającymi na studia 
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wykazują, jak mobilność skierowana na Zachód była w latach 80. i 90. XX w. poten
cjalnym źródłem bogactwa i realnym źródłem ogromnego społecznego prestiżu po 
powrocie do Chin. W ciągu ostatnich lat studia za granicą i dyplomy zagranicznych 
uczelni pozostają atutem przy ubieganiu się o pracę.

Oficjalne stanowisko państwa wobec globalnej mobilności obywateli ulegało 
zmianom na przestrzeni lat. W latach 70. chiński rząd postanowił wysyłać za granicę 
naukowców, którzy po odbyciu szkoleń w znanych ośrodkach akademickich mieli 
przyczynić się do podniesienia rangi Chin w obrębie globalnej wspólnoty nauko
wej (Zweig, 1997: 93). Pierwotnie odsetek osób powracających był dość wysoki, lecz 
zmniejszył się znacząco w latach 80., równocześnie z nałożeniem restrykcji na wy
jazd (Zweig, 2006: 67). Po wydarzeniach z 1989 r. „drenaż mózgów” przybrał dra
styczne proporcje w kontekście sprzyjającej polityki ¡migracyjnej USA, Kanady i Au
stralii, będącej skutkiem protestów środowisk chińskich w tych krajach wobec rządu 
ChRL (Zweig, ibid.). Do niechęci wobec powrotu do Chin skłaniały także oficjalne 
kampanie polityczne, jak ta przeciw „burżuazyjnej liberalizacji” i brak materialnych 
bodźców zachęcających do powrotu. We wczesnych latach 90. chiński rząd uświado
mił sobie potrzebę udostępniania możliwości wyjazdu za granicę oraz rywalizacji na 
globalnym rynku pracy, tworząc warunki sprzyjające powrotom byłych emigrantów 
(Zweig, 2006: 66). W 1992 r. wdrożono szereg działań zmierzających do „pozyskiwa
nia mózgów”, podejmowanych zarówno na poziomie ogólnonarodowym, jak i przez 
rządy prowincji i miast. Obejmowały one stypendia, mieszkania i nowoczesny sprzęt 
badawczy dla naukowców, zezwolenia na pobyt w Chinach z pozwoleniem na za
chowanie zagranicznego obywatelstwa, ulgi mieszkaniowe, możliwości kształcenia 
dzieci w szkołach międzynarodowych, tworzenie specjalnych stref inwestycyjnych 
dla powracających przedsiębiorców itd. (por. Zweig i Robertson, 2006 i Zweig, 2006). 
Od połowy lat 90. liczba powracających stale wzrasta, od 2000 r. w gwałtownym tem
pie: z 7000 w 1999 r. do 30.000 w 2005 r. (Zweig i Robertson, 2006: 37 i Zweig, 2006: 
65-66). Są to jednak liczby bezwzględne. Na tle wzrostu liczby osób wyjeżdżających 
z Chin odsetek powracających pozostaje bez większych zmian.

Wśród najważniejszych powodów powrotu do Chin osoby wracające wymieniają 
sprzyjającą koniunkturę i stabilność polityczną, perspektywy osiągania większych zy
sków przy wprowadzeniu do Chin nowoczesnej technologii oraz wyższy poziom życia 
przy zarobkach porównywalnych do tych na Zachodzie (Zweig i Robertson, 2006: 38).

Oficjalny dyskurs medialny w ChRL promuje obraz chińskiej diaspory jako „Chiń
czyków zza oceanu” A haiwai huaren), umacniając w ten sposób ich więź
z Chinami. Dyskurs ten kreuje stereotypowe postrzeganie Chińczyków z diaspory jako 
wcielenia tradycyjnych chińskich wartości połączonego z wielkimi zdolnościami do 
prowadzenia interesów (Ong, 1999:43-44). Chwali się także ich wiedzę naukową, lojal
ność wobec ojczyzny czy zdolności kapitalistyczne, dołączając te cechy do obrazu ludzi 
z diaspory ukazywanych jako nowocześni Chińczycy, którzy - podobnie jak obywatele 
ChRL - mają swój wkład w budowanie chińskiej nowoczesności (tamże, s. 47).



3
KONTEKST FUNKCJONOWANIA 

CZASOPISM O MODZIE

3.1. Rozwój przemysłu mody w ChRL i powstanie prasy o modzie
Projektowanie ubioru narodziło się w Europie Zachodniej w połowie XIX w., zaś w po
czątkach XX w. w tej części świata i w USA moda stała się przemysłem. W latach 80. XX w„ 
gdy w Chinach kontynentalnych rozpoczynał się program reform i otwarcia na świat, glo
balne trendy dyktowały Paryż, Londyn, Mediolan i Nowy York, mające już ugruntowany 
status światowych stolic mody. Spośród miast azjatyckich światową renomą cieszyły się 
wówczas sąsiadujące z ChRL Tokyo i Hong Kong (będący wciąż kolonią brytyjską).

W Chinach kontynentalnych pierwszych dekad XX w. miastem nadającym ton 
w dziedzinie mody był kosmopolityczny Szanghaj. Jego zamożniejsze mieszkanki 
i gwiazdy kina, a także lokalna prasa popularna śledziły i naśladowały najnowsze świa
towe trendy, a od lat 20. i 30. promowały także nową lokalną kreację, będącą równocze
śnie wyznacznikiem nowoczesności i chińskiej tożsamości narodowej - długą suknię 
żijŁ^fd qipao.

Powstanie ChRL położyło kres kwitnącemu wcześniej przemysłowi mody1. Pier
wotnie państwo popierało pewne elementy oryginalności, różnorodności i estetycz
nego podejścia do ubioru (Chen, 2001; Finnane, 2005: 589), lecz późniejsza zmiana 
politycznych priorytetów poskutkowała większym naciskiem na masową produkcję 
i uniformizację ubioru. Ta tendencja osiągnęła punkt szczytowy w czasie Rewolucji 
Kulturalnej, kiedy jedyną możliwość pracy twórczej dostarczało chińskim projek
tantom szycie kostiumów do oper rewolucyjnych. W tym okresie Chiny znacznie 
ograniczyły swe kontakty z zagranicą i odcięły się od zagranicznych wpływów we 
wszelkich aspektach życia codziennego.

1 Definicję przemysłu mody przyjmuję za A. Finnane (2005: 588): są to systematyczne działania 
związane z produkcją i konsumpcją mody, przejawiające się np. w obecności zmechanizowanego 
przemysłu tekstylnego, reklamy, magazynów ilustrowanych, projektantów mody, pokazów mody, 
z promocją punktów sprzedaży detalicznej oraz współzawodnictwem na rynku produktów lokal
nych i importowanych.

Gdy przemysł mody zaczął się odradzać na początku lat 80., zarówno twórcy, jak 
i konsumenci mody w Chinach musieli nadrobić ogromne zaległości. Znów pojawili 
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się profesjonalni projektanci, organizowano wystawy tekstyliów i pokazy mody, roz
poczęto szkolenie modelek i zaczęła się rozwijać prasa branżowa. Pomimo ambicji 
chińskich projektantów, by wznieść się do rangi światowych autorytetów (co uzyska
ło oficjalne poparcie i postrzegane było jako zadośćuczynienie narodowej dumie), 
dotychczas nie odnotowali oni wielkich i długotrwałych sukcesów. Statusem naro
dowych centrów mody cieszą się największe i najbardziej kosmopolityczne chińskie 
miasta: Szanghaj, Pekin i Kanton, jednak żadne z nich nie dołączyło jeszcze do grona 
stolic haute couture.

Jednym z kluczowych czynników kreujących w Chinach (jak i wszędzie na świe
cie) modę jako świadomość aktualnych trendów i wyimaginowaną wspólnotę jest 
kolorowa prasa na ten temat. Jej dominacja pod tym względem trwała do późnych 
lat 90., kiedy wzrosło znaczenie coraz bardziej powszechnego intemetu. Pierwsze 
pomaoistowskie czasopismo o modzie, «IbJ ^» („Shizhuang”), powstało w 1980 r. 
Był to tytuł rodzimy, wydawany przez Instytut Badań nad Ubiorem Miasta Tianjin 
(X? R 11J X $r Tianjin shifuzhuangyanjiusuó). To i inne pisma o modzie, które
wkroczyły na rynek w następnych latach, promowały międzynarodowe marki i świa
towych projektantów: modę japońską i koreańską w latach 80., a od lat 90. - wielkie 
europejskie domy mody. Na łamach tych pism ukazywały się również artykuły po
święcone lokalnym projektantom i ich twórczości, lecz stanowiły one mniejszość.

We wczesnym etapie rozwoju prasy o modzie, gdy wszystkie przedsięwzięcia 
związane z tą branżą dopiero nabierały kształtu, informacje związane z najnow
szymi trendami, projektowaniem, wykonywaniem i łączeniem ze sobą różnych 
elementów ubioru były potrzebne odbiorcom zarówno instytucjonalnym, jak i in
dywidualnym. Dlatego wydawcami pierwszych pism o modzie były spółki z branży 
tekstylnej i odzieżowej oraz szkoły wyższe i stowarzyszenia badawcze z tej dziedzi
ny. Z ich treści korzystały nie tylko instytucje związane z przemysłem mody, lecz 
także osoby prywatne. Ponieważ znakomita większość indywidualnych czytelni
ków, niezależnie od ich wykształcenia, zarobków, miejsca zamieszkania, wieku itd. 
cechowała się niedostatkiem wiedzy o modzie i wielkim nań zapotrzebowaniem, 
czasopisma nie były wówczas zaadresowane do jakichś poszczególnych grup doce
lowych odbiorców, zdefiniowanych według powyższych czynników, lecz do szero
kiej publiczności.

W latach 80. i na początku lat 90. siła nabywcza Chińczyków była ograniczona, 
a słynne światowe marki były dostępne głównie w rozwiniętych gospodarczo me
tropoliach. Dlatego przez pewien czas moda promowana w czasopismach nie trafiła 
na chińskie ulice, zwłaszcza w miejscowościach położonych w głębi kraju (Finnane, 
2005: 596 i 601; Zemanek, 2004). Czytelnicy czasopism o modzie byli zdani na wła
sne siły, zanim mogli stać się rzeczywistymi konsumentami mody. Szyli ubrania we
dług wykrojów umieszczanych w czasopismach do połowy lat 90., np. w założonym 
w 1985 r. NH („Denglimei shizhuang”). Był to pierwszy żurnal wydawany
we współpracy z zagranicą przez Kamakura Bookshop (Wtl45//} Liancang shufang) 
i China Fashion Magazine Company ('I1 Zhongguo shizhuang zazhi
she). Wszystkie zdjęcia i wykroje w nim zawarte pochodziły z Japonii.
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Przełomu na rynku czasopism o modzie nie dokonało jednak wyżej wspomnia
ne pismo, lecz założone w 1988 r. «Elle», pierwsze w ChRL lokalne 
wydanie renomowanego globalnego tytułu. Realizowana na najwyższym światowym 
poziomie szata graficzna tego magazynu stała się wzorem dla innych. W latach 90. 
na chiński rynek wkroczyły kolejne magazyny będące wynikiem współpracy z zagra
nicznymi tytułami, zachodnimi lub japońskimi. I to właśnie chińskie wydania zagra
nicznych czasopism stały się liderami tej niszy rynkowej.

3.2. Kontekst prawny funkcjonowania prasy w ChRL
W Chinach wszystkie media są własnością państwa i mają do spełnienia ważną mi
sję polityczną. Od chwili powstania ChRL miały one służyć KPCh i państwu jako 
narzędzie przekazu oficjalnej ideologii. To zadanie jest wciąż aktualne, także w przy
padku prasy. W jednym z kluczowych aktów prawnych regulujących jej działalność 
stwierdza się, że chiński przemysł wydawniczy ma charakter socjalistyczny, ma słu
żyć ludowi i budowaniu cywilizacji socjalistycznej oraz kierować się marksizmem, 
myślą Mao Zedonga i teorią Deng Xiaopinga2. Stopień nadzoru nad realizacją wyżej 
wspomnianej misji jest największy w przypadku telewizji, będącej najpopularniej
szym medium, oraz treści medialnej przekazującej bieżące wiadomości, poruszającej 
tematy polityczne. Z tego powodu najściślej nadzorowanym rodzajem prasy druko
wanej są dzienniki informacyjne.

2 Rozporządzenie o zarządzaniu działalnością wydawniczą (111 IiScr’fR JH/* 1! Chubanguanli tiaoli. Rada 
Państwa, 1997, znowelizowane w 2001 r. i poprawione w 2011 r.), rozdz. 1, art. 1 i 3 (Xu, 2003: 101 
i www.gov.cn/zwgk/2011-03/19/content_1827821.htm, 13.06.2012). Podobne stwierdzenia są za
warte w Przepisach o zarządzaniu wydawaniem czasopism (HJJPJ i 11 ItfłW JiMlii Qikan chuban guan
li guiding, Rada Państwa, 2005 r.), rozdz. 1, art. 3 (http://www.legaldaily.com.cn/misc/2005-ll/30/ 
content_227620.htm, 10.06.2012).

’ Wstrzymanie państwowego wsparcia finansowego dla części czasopism oraz potrzebę prowadzenia 
przez czasopisma samodzielnej rachunkowości i podjęcia odpowiedzialności za własne zyski i straty 
stwierdza Zawiadomienie Rady Państwa o podjęciu odpowiedzialności przez prasę i wydawnictwa 
za własne zyski i straty (H^-KA )J] flj 11iletź'Tff U ‘j fltliffi¿1 Guowuyuan guanyu dui

ąikan chuban shixing zifuyingkui de tongzhi, 1984 r.); dostępne w archiwum www.chinalaw.gov.cn 
(13.08.2008).

1 „Pięć wielkich publikacji” to „Dziennik ludowy” («AK I I łbi » „Renmin ribao”), „DziennikGuang- 
ming” («yćJlłj I I TU» „Guangming ribao”), „Dziennik gospodarczy” («fr ijfl ITU» „Jingji ribao”), 
„Dziennik wyzwoleńczy” («AY/ńll IłU» „Jiefang ribao”) oraz czasopismo „Dążenie do prawdy” 
(«<R'i;» „Qiushi”). Por. l.in, 2004: 116.

Przed 1978 r. wszystkie media były zarządzane przez państwo, które również po
krywało koszty ich działalności. Reforma mediów, prowadzona od lat 80., polega na 
zachowaniu państwowej własności przy rynkowym, komercyjnym zarządzaniu. Me
dia są obecnie odpowiedzialne za własne straty i zyski3 i dążą do zwiększenia tych 
ostatnich w warunkach rosnącej konkurencji na rynku. Od lat 90. znacznie zreduko
wano państwowe wkłady finansowe. W 2003 r. postanowiono, że wszystkie periody
ki z wyjątkiem tzw. „wielkich pięciu”, należących do Komitetu Centralnego KPCh4, 

http://www.gov.cn/zwgk/2011-03/19/content_1827821.htm
http://www.legaldaily.com.cn/misc/2005-ll/30/
http://www.chinalaw.gov.cn
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zostaną przekształcone w przedsiębiorstwa gospodarcze i będą działać bez żadnego 
wsparcia finansowego ze strony państwa (Lin, 2004: 116). Yin (2006: 77) szacuje, że 
ten ostatni wymóg obecnie realizuje jedna trzecia wszystkich chińskich czasopism5. 
Część swych zysków wpłacają państwu, a resztą same zarządzają, przeznaczając ją na 
dalszy rozwój.

Pozostałe to czasopisma kontrolowane bezpośrednio przez organy państwowe, które finansują 
prenumeraty, oraz czasopisma specjalistyczne wydawane przez instytucje kulturalne, oświatowe 
i badawcze.
Ta instytucja występuje w anglojęzycznych publikacjach w postaci akronimu GAPP, będącego skró
tem od Generał Administralion of Press and Publicalion.

Treść gazet i czasopism musi się spodobać potencjalnym nabywcom, do których 
oficjalna ideologia i propaganda coraz mniej przemawiają. Między potencjalnie 
sprzecznymi wymaganiami wyjścia naprzeciw oczekiwaniom czytelników a zacho
waniem ideologicznej poprawności, wydawcy prasy (podobnie jak stacje telewizyjne, 
radiowe itd.) często wybierają spełnienie pierwszego warunku. Dzięki dużemu do
świadczeniu i sprytowi (przejawiającymi się świadomością tego, jakie tematy można 
poruszyć, kiedy i w jaki sposób), osobistym koneksjom i opieszałości systemu udaje 
im się stopniowo rozszerzać granice wolności słowa. Wolność słowa nie była jednak 
ani motywacją, ani ostatecznym celem reformy mediów w Chinach. Przemiany za
początkowane w latach 90. miały na celu jedynie odciążenie finansowe państwa. Nie
doskonałość istniejących przepisów i fakt, że władze często przestrzegają ducha, a nie 
litery prawa, umożliwia istnienie wielu teoretycznie niedopuszczalnych zachowań. 
Jednakże kontekst funkcjonowania chińskiej prasy (podobnie jak innych mediów) 
jest bardzo restrykcyjny, działa też (aczkolwiek nie zawsze sprawnie) rozbudowany 
system kontroli nad jej treścią.

Kontrolę nad prasą sprawują następujące instytucje: Centralny Departament Pro
pagandy KPCh (dalej: CDP), Rada Państwa oraz podległy jej Naczelny Urząd ds. 
Prasy i Wydawnictw ($r M '11ISĆW Xinwen chuban zongshu).

Centralny Departament Propagandy, założony w 1924 r., nadzoruje wszelką dzia
łalność ideologiczną w chińskim społeczeństwie, tworzącą jego marksistowską „nad
budowę”. CDP promuje działalność KPCh i oficjalną ideologię oraz dąży do zapew
nienia dlań poparcia opinii publicznej. Bezpośrednia ingerencja partii w działania 
instytucji rządowych teoretycznie nie jest dozwolona, jednak CDP ma ostatnie słowo 
w istotnych sprawach związanych z ogólną polityką medialną i treścią medialnego 
przekazu oraz w ważnych projektach związanych z mediami.

Rządowe organy kontroli nad działalnością prasy istniały od 1949 r. i podlega
ły Radzie Państwa lub Ministerstwu Kultury. Od 1987 r. prasą zarządza Naczelny 
Urząd ds. Prasy i Wydawnictw0 (dalej NUPW), jako jeden z organów administracyj
nych bezpośrednio podporządkowanych Radzie Państwa. Równocześnie podlega on 
nadzorowi CDP. NUPW ma filie w każdej prowincji i miastach wydzielonych, po
zostających pod bezpośrednim nadzorem rządu centralnego. Do jego zadań należą 
m.in.: sporządzanie planów rozwoju i przepisów dotyczących prasy oraz sprawowa
nie nadzoru nad ich egzekwowaniem, wydawanie zezwoleń na utworzenie nowych 
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przedsięwzięć związanych z wydawaniem i dystrybucją publikacji lub założeniem 
przedsięwzięć typu joint-venture, importem i eksportem publikacji itd.

Po powstaniu ChRL, w latach 50. XX w. wydano szereg przepisów regulujących me
dia (w tym prasę)7 *, lecz były one zbyt ogólne i fragmentaryczne, by stanowić skutecznie 
działające ramy prawne. Gwałtowne ożywienie działalności wydawniczej i wzmożone 
(od końca lat 70.) kontakty ze światem zachodnim spowodowały zapotrzebowanie na 
sprawne i usystematyzowane prawo. Konkretne kroki w tym kierunku podjęto w la
tach 90., lecz ChRL wciąż nie ma jednego ogólnego prawa medialnego. Plan rozwoju 
prasy i przemysłu wydawniczego na lata 2000-2010s zakładał, że takie prawo zostanie 
uchwalone do 2010 r. (Huang i Zhong, 2003: 73-74, por. też Ann Stevenson-Yang, 
cyt. w Baensch, 2004: 29). Kilka projektów prawa prasowego zostało sporządzonych 
począwszy od wczesnych lat 80., lecz jak dotąd żadnego z nich nie uchwalono ani udo
stępniono publicznie (Fu i Cullen, 1996: 20; Huang i Zhong, 2003: 70).

7 Przepisy lc wymieniają Huang i Zhong, 2003: 68-69.
“ Î'fl ilD&'lk 2000 '■l -źi. 2010 łlĆJć1] Xinwen chuban ye 2000 tiianji 2010 nian fazhanguihua

(NUPW, 1997 r.).
9 Z tych dwóch segmentów druk stał się wcześniej dostępny dla kapitału prywatnego i zagranicznego. 

W ciągu ostatnich lat, zwłaszcza od zatwierdzenia członkostwa Chin w WTO w 2001 r., zniesiono 
także wiele restrykcji dotyczących dystrybucji publikacji. Obecnie możliwe jest w tych branżach 
zakładanie spółek z kapitałem wyłącznie zagranicznym i spółek joint-venture. Więcej szczegółów 
podaję Xin, 2005: 283-292.

111 Ciekawy jest fakt, że chińskie akty prawne nie zawierają bezpośredniego stwierdzenia o państwo
wej własności mediów. Można ją wywnioskować z chińskiej konstytucji: „Państwo rozwija służącą 
ludowi i socjalizmowi działalność związaną z prasą, radiem i telewizją, wydawaniem i dystrybucją 
publikacji [...] oraz inną działalność kulturalną”(1982 r., art. 22) (Xu Weicheng, 2003: 4). Jedyne 
bezpośrednie stwierdzenie jest zawarte w odpowiedzi z 1999 r. wydanej przez Urząd ds. Ogólnych 
Organów Rady Państwa, NUPW i Ministerstwo Finansów Chińskiej Akademii Nauk Społecznych 
na wniosek o wskazanie własności gazety „Chiński management” («41 Hfr.WłU» Zhongguo jing- 
ying bao). Stwierdza się w niej, że kapitał założycielski wszystkich chińskich gazet jest własnością 
państwa. Jakiekolwiek inwestycje podejmowane przez osoby prywatne nie są uznane za inwestycję 
w daną jednostkę medialną i nie dają prawa własności. Osoba wykładająca kapitał ma jedynie sta
tus kredytodawcy. Kolejną ciekawostką jest fakt, że to właśnie wyżej wymieniona gazeta, założona 
w 1995 r„ zapoczątkowała model niezależności finansowej mediów (Huang i Zhong, 2003: 98-99).

" W ChRL tego typu organizacje nie są autonomiczne w stosunku do rządu i KPCh, lecz powslają 
i działają pod nadzorem instytucji rządowych lub partyjnych, często przy ich wsparciu finansowym 
i logistycznym.

Źródłem ustaw i rozporządzeń bezpośrednio dotyczących prasy nie jest najwyż
szy chiński organ ustawodawczy, Ogólnochińskie Zgromadzenie Przedstawicieli Lu
dowych, lecz Rada Państwa i NUPW. Najważniejszymi spośród przepisów regulują
cych wydawanie czasopism są obecnie Rozporządzenie o zarządzaniu działalnością 
wydawniczą oraz Przepisy o zarządzaniu wydawaniem czasopism.

W odróżnieniu od segmentów druku i dystrybucji9, w tworzeniu treści prasowej 
wciąż obowiązują znaczne ograniczenia dla kapitału prywatnego i zagranicznego. 
Wszystkie publikacje periodyczne są własnością państwa10. Zakładają je organy rzą
dowe lub partyjne, organizacje społeczne“ albo szkoły wyższe. Periodyki mogą nale
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żeć do najwyższego szczebla tych instytucji (wówczas mają one charakter ogólnokra
jowy), lub do ich filii na niższym poziomie administracyjnym (np. prowincji, regionu 
autonomicznego, miasta pod bezpośrednim nadzorem rządu centralnego). Aby móc 
założyć gazetę lub czasopismo, wymienione instytucje muszą ubiegać się w NUPW 
o wydanie zezwolenia, w którym określa się dokładnie rodzaj i zakres tematyczny 
planowanej publikacji. Na podstawie cech takich jak tytuł, objętość, częstotliwość 
wydawania itd., NUPW wydaje publikacji tzw. „krajowy ustandaryzowany numer 
publikacji periodycznej” (M bW ' HJ v guonei tongyi kanhao)'2. Wydawanie tych 
numerów nie jest dyktowane prawami rynku, lecz dokonywane na podstawie ogól
nego planu dotyczącego liczby i rozmieszczenia geograficznego tytułów prasowych, 
co bardzo utrudnia ich uzyskanie. Jakiekolwiek dalsze zmiany cech periodyku muszą 
być zatwierdzone przez NUPW.

I_ Jest to system numeracji odrębny od międzynarodowego ISSN; jeden periodyk może mieć dwa 
numery - ISSN i „krajowy ustandaryzowany numer...”.

” Tak właśnie było w przypadku wspomnianej wyżej gazety „Chiński managemenl”, faktycznie zało
żonej przez Wang Yana (Huang i Zhong, 2003: 98); podobne przykłady podaję Lin, 2004: 120-121. 
I.in wspomina również o układach nie w pełni legalnych, lecz wzajemnie korzystnych, jakie powsta
je między inwestorami, którzy dzielą się zyskami faktycznymi, a przymykającymi oko na sytuację 
władzami (tamże, s. 121).

11 ^b 'Si fh 'llcóUi-Miflll WJ Waizi qiye fa shishi xize; Ministerstwo Zagranicznej Gospodarki i Handlu,
1990, poprawione w 2001 r..

’’ 'Ikłn bf1I I-k Waishang touzi chanye zhidao mułu, Narodowa Komisja ds. Rozwoju

Każdy periodyk jest założony i działa pod kierownictwem dwóch podmiotów: 
jednostki nadzorującej ( 'i?h' ĄUyl zhuguan danwei) i jednostki założycielskiej ( J 
W zhuban danwei). Obie te jednostki muszą być instytucjami państwowymi, a za
kres tematyczny periodyku musi być związany z zakresem działalności jego założyciela. 
Niezależnie od faktycznego źródła kapitału, na podstawie którego powstaje gazeta lub 
czasopismo (często się zdarza, że pochodzi on od osób prywatnych11 * 13), jedynym legal
nym inwestorem jest jednostka założycielska. Jednostki nadzorująca i założycielska 
nie ingerują w codzienne funkcjonowanie podlegającego im pisma, lecz pełnią wobec 
niego funkcję nadzorczą na różnych poziomach. Jednostka założycielska występuje do 
NUPW z wnioskiem o założenie pisma, jest bezpośrednio odpowiedzialna za popraw
ność ideologiczną jego treści oraz podejmuje decyzje o jego dopuszczeniu do dystry
bucji. Ponadto zatwierdza ona mianowanie i odwoływanie kadry kierowniczej pisma, 
wspomaga finansowo działalność wydawnictwa oraz składa okresowe sprawozdania 
jednostce nadzorującej. Podobne zadania ma jednostka nadzorująca, lecz na wyższym 
poziomie ogólności: pełni ona właściwie rolę pośrednika pomiędzy jednostką założy
cielską a NUPW, któremu składa okresowo sprawozdania z działalności pisma.

Restrykcje odnoszące się do kapitału prywatnego dotyczą również kapitału za
granicznego. Szczegółowe przepisy o wprowadzeniu prawa o przedsiębiorstwach za
granicznych" zabraniały zakładania spółek z kapitałem zagranicznym w branży 
medialnej już w 1991 r. (Huang i Zhong, 2003: 99). Ten zakaz obowiązuje do dziś: 
znajdujemy go w Podręcznym spisie branż otwartych dla inwestycji zagranicznych15. 
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Ponadto dystrybucja publikacji zagranicznych odbywa się w Chinach wyłącznie za 
pośrednictwem lokalnych, autoryzowanych importerów i dystrybutorów* 16. Z tego 
powodu zagraniczne periodyki nie są w Chinach dostępne w kioskach prasowych 
i księgarniach, nie ma też powszechnie dostępnych (np. na poczcie lub w kioskach) 
informacji o możliwości ich prenumeraty17.

i Reformy oraz Ministerstwo Handlu; len spis jest okresowo aktualizowany, a najnowsza wersja po
chodzi z 2011 r.

16 Por. Zawiadomienie o zakazie prenumerat i dystrybucji zagranicznej prasy w Chinach (X TifjT'I'Jli
TOTJtJ/l rt Wł i 1 'frill. ifjiffiiiU Guanyu haiwai baokan bu dezai neidi zixingzhengdingfaxing
de tongzhi, Biuro Prasowe Rady Państwa i NUPW, 1994 r.) (Xu, 2003: 551-552).

17 Tajwańskie wydania czasopism są sprzedawane w Hong Kongu. Z moich własnych obserwacji pro
wadzonych wiosną i latem 2008 r. wynika, że wcześniejsze numery „Elle” i „Cosmopolitan” - za
równo wydań obcojęzycznych, jak i chińskich z Hong Kongu i Tajwanu - można nahyć w antykwa
riatach i na internetowych portalach aukcyjnych, takich jak www.taobao.com. W odróżnieniu od 
kontynentalnych wydań tych pism dostępnych na rynku wtórnym, wybór „obcych” tytułów jest jed
nak bardzo ograniczony. Yin (2006: 80) także wspomina o możliwości pocztowej prenumeraty tytu
łów zagranicznych i ich dostępności w niektórych dużych hotelach przyjmujących cudzoziemców. 
Otrzymanie zgody NUPW na założenie publikacji jest jedynie pierwszym krokiem na długiej 
drodze mającej prowadzić do powstania pisma. Kolejne (wspomniane w Przepisach o zarządza
niu wydawaniem czasopism, rozdz. 2) to otrzymanie numeru ISSN (od odpowiedniej instytucji), 
otrzymanie uslandaryzowanego numeru czasopisma, świadectwa rejestracji tytułu i zezwolenia na
jego wydawanie, rejestracja wydawnictwa w Izbie Przemysłu i Handlu i otrzymanie zezwolenia na 
prowadzenie działalności gospodarczej itd.

” Chen (2003: 175) wspomina o ponad czterdziestu tytułach legalnie wydawanych przy współpracy 
z zagranicznymi podmiotami.

20 «|lComputerworld» to równocześnie pierwsze chińskie wydanie tytułu zagranicznego 
w Chinach kontynentalnych.

Mało szczegółowy kontekst prawny oraz istnienie wielu szczebli i ośrodków de
cyzji wydających rozmaite zezwolenia18 sprawiają, że państwo zachowuje nie tylko 
prawo dyktowania warunków wejścia na rynek zagranicznych inwestorów, lecz rów
nież dużą dowolność w podejmowaniu decyzji o zakładaniu tytułów prasowych oraz 
w dokładnym określeniu relacji współpracy między podmiotami chińskimi a zagra
nicznymi. Pomimo tych trudności, obecnie istnieje kilkadziesiąt tytułów19 będących 
chińskimi wydaniami czasopism zagranicznych (z krajów zachodnich, Japonii, Korei, 
Tajwanu i Hong Kongu). Są to w większości tytuły z branży IT, czasopisma biznesowe 
oraz pisma o modzie i stylu życia, czyli takie, które nie poruszają politycznych lub 
drażliwych tematów.

Ponieważ kapitał zagraniczny nie może mieć dostępu do tworzenia treści me
dialnej, takie czasopisma nie mogą być wydawane przez spółki joint-venture. Jedyne 
legalnie działające pismo tego rodzaju to « Computerworld» („Jisuanji
shijie”), założone w 1980 r., zanim uchwalono przepisy zabraniające zakładania spó
łek joint-venture w branży medialnej (Huang i Zhong, 2003: 99)20. Obecne przepisy 
zezwalają jedynie na współpracę z zakresu praw do publikacji zagranicznej treści, 
dlatego wszystkie pozostałe tytuły są wydawane na mocy zakupu takich praw, na 
podstawie zezwolenia wydanego przez NUPW chińskiemu wydawcy czasopisma.

http://www.taobao.com
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Choć pisma takie jak «111 ji'íj Cosmopolitan» i «lk y¿ll'J íy¿Z.4Ü Elle» powszech
nie uznaje się za chińskie wydania zagranicznych magazynów, chińskie przepisy nie 
zezwalają na wydawanie i dystrybucję lokalnych wydań pism zagranicznych (Yin, 
2006: 80). Oficjalnie zatwierdzono taki status tylko pismu «|itj 'IliJM |'lj Business- 
Week» („Shangye zhoukan”, zał. 1986 r.), a pozostałe czasopisma są zarejestrowane 
jako rodzime periodyki21. Ponadto NUPW dokładnie precyzuje dopuszczalną ob
jętość treści zagranicznej: w przypadku czasopism o modzie i stylu życia, nie może 
ona przekroczyć 50% zawartości pisma (Yin, 2006: 82, Feng, 2007: 18). Ostatnie 
słowo o wyborze treści zagranicznej powinno przysługiwać stronie chińskiej (Feng, 
2007: 18). Jest to jednak tylko teoria, której rzeczywistość czasem zaprzecza.

21 Na okładkach czasopism o modzie i stylu życia z ChRL, obok nazwy zagranicznego odpowiednika 
występuje również nazwa chińska, niebędąca ani tłumaczeniem nazwy obcojęzycznej, ani jej fone
tycznym przełożeniem na chińskie znaki. Pod tą właśnie nazwą czasopismo zostało zarejestrowane 
jako periodyk lokalny, chiński. Inaczej dzieje się w Hong Kongu i na Tajwanie: tajwański „Cosmo
politan” ukazuje się pod chińską nazwą «MIM&J'J» („Kemengbodan”), która fonetycznie oddaje 
oryginalne brzmienie tytułu, a wydanie „lilie” z Hong Kongu nie ma w ogóle chińskiej nazwy.

22 X 1' ¡A11 Guanyu rending yinhui ji seqing chubanwu de zanxing
guiding (NUPW, 1988 r.).

22 X J'ÍÍB5TÍjTW/ií Guanyu bufen ying ąudi chubanwu rending biao- 
zhun de zanxingguiding (NUPW, 1989 r., za: Huang, Zhong, 2003: 158-159).

21 Przepisy potwierdzające surowy zakaz publikacji treści obscenicznych, X J' 'R111 11 i IKW foł
MlX Guanyu chongshen yanjin yinhui chubanwu de guiding (NUPW, 1988 r., w: Xu, 2003: 350).

Ponieważ czasopisma o modzie najczęściej nie mają charakteru politycznego, 
do ich treści nie znajduje zastosowania wiele ograniczeń dotyczących zawartości 
dzienników informacyjnych. Te czasopisma nie podlegają również tak ścisłej kon
troli, lecz ich wydawcy muszą dopilnować np., by nie naruszyć wymogów zwią
zanych z treścią określoną jako „pornograficzna” lub „obsceniczna”. Tymczasowe 
przepisy o uznawaniu wydawnictw za pornograficzne i obsceniczne22 definiują tego 
rodzaju treść jako taką, która wywołuje popęd płciowy, a jest pozbawiona wartości 
artystycznej lub naukowej. Obejmuje ona: opisy zachowań seksualnych i stosun
ków płciowych oraz przeżyć psychologicznych związanych z nimi; nauczanie tech
nik seksualnych; konkretne szczegóły o zachowaniach seksualnych uznanych za 
dewiacyjne (np. homoseksualnych) (Xu, 2003: 352). Tymczasowe przepisy definiu
jące część publikacji, które winny zostać zakazane23 wymieniają zakaz propagowania 
wyzwolenia seksualnego i wolności seksualnej oraz opisywania szczegółów związa
nych z chorobami przenoszonymi drogą płciową, w tym AIDS. Niedozwolone jest 
także publikowanie obrazów nagiego ciała24. By przeciwdziałać publikowaniu tre
ści pornograficznych i zachowaniom niezgodnym z prawem, w każdej prowincji, 
regionie autonomicznym i mieście wydzielonym, a także na niższych szczeblach 
administracji istnieją biura zajmujące się nadzorem rynku wydawniczego. Te biura 
działają najczęściej przy lokalnych Urzędach ds. Prasy i Wydawnictw lub Urzędach 
Kultury.

Nad koniecznością przestrzegania tych przepisów ubolewała w grudniu 2007 r. 
Xu Wei (Vera Xu), redaktor naczelna «Ibj- fńj Cosmopolitan». Potwierdziła, że brak 
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odważnych artykułów o życiu seksualnym, który tak wyraźnie odróżnia chiński ma
gazyn od innych wydań „Cosmo”, wynika właśnie z obowiązywania tych restrykcji, 
a nie z potrzeb i upodobań czytelników.

3.3. Chiński rynek czasopism. Pisma kobiece o modzie i stylu życia
Jako rezultat niedawno rozpoczętej reformy mediów, powstałe poza maoistowskimi 
odgórnymi planami i bez stałych dotacji z budżetu państwa czasopisma o modzie 
musiały dbać o własną pozycję na rynku. W latach 80. i 90. to zadanie nie było trudne 
do wykonania: rynek był jeszcze mało nasycony, więc przy dużym popycie na takie 
czasopisma inwestycje w nie szybko się zwróciły25. Z czasem jednak w tej niszy ryn
kowej zaczęła rozwijać się rywalizacja, należało więc szukać nowych strategii two
rzenia i umacniania przewagi nad konkurentami. Jakością druku i ilustracji pismo 
«1tt Elle» zostawiało chińskie tytuły daleko w tyle, lecz równocześnie

25 I.iu (2002) wykazuje, że «ll-J jńj Trends» zaczął generować zyski i kształtować własną markę zaledwie 
rok po założeniu, w drugiej połowie 1994 r.

26 Są to: Rocznik statystyczny chińskiego przemysłu wydawniczego ('fi M Zhongguo chuban
nianjian, wydawany od 1980 r.), Rocznik statystyczny chińskiej prasy (' P MMZhongguo xin- 
wen nianjian, od 1982 r.), Rocznik statystyczny chińskich czasopism ('!'M Zhongguo qikan
nianjian, od 2002 r.) oraz Zbiór danych statystycznych dotyczących prasy i wydawnictw w Chinach 
('11 MMlHJ! 11 i tSĆ i/Ć i-1 'J?t Zhongguo xinwen chuban tongji ziliao huibian, od 1999 r.).
Ostatni tytuł, wydawany przez NUPW, cieszy się obecnie renomą najbardziej autorytatywnego i wy
czerpującego, a dane w nim zawarte są powielane w pozostałych rocznikach.

wskazywało im drogę dalszego rozwoju. Współpraca z zagranicznymi magazynami 
oferowała możliwość czerpania z ich bogatego doświadczenia dotyczącego funkcjo
nowania w warunkach rynkowych poprzez zapożyczanie rozmaitych rozwiązań z za
kresu zarządzania i marketingu. Oferowała także dostęp do globalnych baz danych, 
gdzie można było uzyskać atrakcyjne teksty i ilustracje. Wybór takiej drogi opłacił 
się: chińskie wydania zagranicznych tytułów stanowią większość najpopularniejszych 
luksusowych czasopism o modzie i stylu życia oraz segment rynku o najbardziej dy
namicznym tempie rozwoju. Okazały się one atrakcyjne nie tylko dla odbiorców, lecz 
także dla reklamodawców: ich obecne dochody z reklam (na których opierają swoje 
zyski) są największe na całym rynku prasy.

By określić pozycję w obrębie tej niszy rynkowej dwóch analizowanych w niniej
szej książce czasopism, należałoby podać dane dotyczące ich nakładów, sprzedaży 
i dokładnego miejsca w rankingach popularności. Jest to jednak bardzo trudne za
danie: nad brakiem rzetelnych informacji tego typu ubolewają nie tylko zagraniczni, 
lecz także krajowi badacze chińskich mediów. W Chinach, podobnie jak w innych 
państwach komunistycznych, nie istniały (i w dużej mierze wciąż nie istnieją) warun
ki sprzyjające prowadzeniu rzetelnych audytów i statystyk zgodnych z ogólnonarodo
wymi, konsekwentnie stosowanymi standardami.

Oficjalne dane zawarte w rocznikach statystycznych26 dotyczą bardzo małej części 
tytułów prasowych na rynku. Ośrodki badań prasoznawczych działających obecnie 
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w Chinach prowadzą badania za pomocą różnych metod, służące różnym celom, więc 
wyniki, które udostępniają publicznie, mają charakter cząstkowy, a nie całościowy, 
i ograniczoną wartość poznawczą (Li, 2007: 6). W 2003 r. słynna organizacja audy
torska BPA Worldwide upoważniła chińską spółkę do przeprowadzania audytów na
kładów i sprzedaży chińskiej prasy, lecz ta inicjatywa spotkała się z oficjalnym sprze
ciwem, ponieważ prywatna instytucja nie może prowadzić badań nad nakładami bez 
zgody odpowiednich instytucji rządowych (Yin, 2006: 81 )27. Członkostwem w BPA 
(lub wnioskiem o to) szczyci się dziś zaledwie kilka chińskich czasopism, brak jednak 
wśród nich analizowanych tytułów. Zdobycie danych o czytelnictwie utrudnia fakt, 
że nie istnieje w Chinach sprawnie funkcjonujący, ogólnopaństwowy system dystry
bucji prasy. Poczta, która do czasu otwarcia sektora dystrybucji na przedsiębiorczość 
prywatną dzierżyła w tym względzie monopol, nie udostępniała danych liczbowych 
i demograficznych o prenumeratach nawet redakcjom prenumerowanych tytułów. 
Redakcje samych czasopism, które udostępniają dane o ich nakładach potencjalnym 
reklamodawcom, wyraźnie je zawyżają28.

27 Warto tu wspomnieć, że pierwsza instytucja mająca za zadanie prowadzenie badań statystycznych
i potwierdzanie nakładów prasy powstała w 2005 r. lecz pod auspicjami NUPW (por. Yin, 2006: 81). 
Przykładami tej praktyki są broszurki z informacjami dla reklamodawców na 2007 r., które otrzy
małam w redakcjach «H't jńj Cosmopolitan» i «1U: W-H'PLí-Lvii lilie». Liczby nakładów, jakie podały 
w rozmowach ze mną w grudniu 2007 Irene Tang (Tang Hairong), dyrektor ds. nowych mediów 
« UL YrYÍÍ Elle» oraz Vera Xu (Xu Wei), redaktor naczelna «H'l l?ij Cosmopolitan», także były 
wyraźnie zawyżone.

Nie można także dokładnie określić ogólnej liczby czasopism kobiecych, 
pism o modzie i stylu życia oraz tytułów będących skutkiem współpracy chińsko- 
-zagranicznej. Wydawane od lat 90. katalogi czasopism nie informują o wszystkich 
tytułach. Pierwszy wyczerpujący katalog (9545 tytułów) wydał w 2006 r. NUPW 
(Dział Zarządzania..., 2006). Brak w nim jednak indeksu nazw, obcojęzycznych 
nazw czasopism (jeśli takie posiadają) i informacji o współpracy z zagranicznymi 
wydawnictwami.

Liczby podane poniżej pochodzą z roczników statystycznych i publikacji praso
znawczych. Roczniki statystyczne nie podają wielkości nakładu jeśli w danym roku 
nie przekroczyła ona 250.000, stąd wpisy „< 250.000” w tabeli. Publikacje prasoznaw
cze zawierające dane liczbowe często nie podają ich źródeł, dlatego należy je trakto
wać jako orientacyjne.

«jlł Elle» i «lł'| |nj Cosmopolitan» nie są czasopismami wysokonakła-
dowymi. Można to wywnioskować z poniższej tabeli, która zestawia ich nakłady na 
lata wybrane do analizy z nakładami innych tytułów: dwutygodnika „Duzhe” (pismo 
literackie typu readers digest, znajdujące się od lat wśród czasopism o największych 
nakładach), dwu wysokonakładowych pism kobiecych (dwutygodnik „Zhiyin” oraz 
„Niiyou”, które obecnie wydaje kilka odrębnych tytułów skierowanych do różnych 
grup odbiorców), dwóch wysokonakładowych czasopism o modzie („Shanghai fu- 
shi” i „Dushi liren”) oraz czasopisma „Ruili”, stanowiącego bezpośrednią konkuren
cję wobec opisanych w tej książce tytułów.
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Dodatkowe informacje na temat nakładów pism będących tematem tej książki po
dają publikacje prasoznawcze. Według Li (1998: 55) średnie nakłady «|ll) 'ĄIb] 4li
Elle» w latach 1988 i 1989 wynosiły około 30.000-40.000 i wzrosły do prawie 300.000 
na początku 1997 r. Sun et al. (2003: 78) podają dokładną liczbę 348.738 egzemplarzy 
na 2003 r. dla «111; V/-1bj ż. Elle» (co nie znajduje potwierdzenia w rocznikach 
statystycznych). Xin zaś (2005: 90) podaję nakłady ponad 200.000 dla obu czasopism 
tu omówionych oraz dla konkurencyjnego «JitijHN» („Ruili”).

Na podstawie katalogu czasopism wydanego w 2006 r. oszacowałam liczbę cza
sopism zaadresowanych do kobiet na ponad 80 tytułów wydawanych na terenie ca
łych Chin. Duża ich część (29 tytułów) ukazuje się pod auspicjami Ogólnochińskiej 
Federacji Kobiet, na szczeblu narodowym i lokalnym. Pisma prowadzone przez tę 
organizację są najstarsze i znajdują się wśród najbardziej popularnych29. Najstarszym 
chińskim czasopismem dla kobiet jest założone w 1939 r. „Chińskie kobiety” («c|' 
1'0 I k» „Zhongguo funii”), organ prasowy Ogólnochińskiej Federacji Kobiet. Inne 
czasopisma Federacji Kobiet (z kilkoma wyjątkami, które założono wcześniej) po
wstały w latach 80. (większość na początku i w połowie tej dekady). Pozostałe pisma 
kobiece powstały w latach 80., 90. i po 2000 r.

Pisma «ill n» („Zhiyin”) i «^.źć» („Niiyou”) z tabeli powyżej mają jako jednostki nadzorujące 
Federację Kobiet Prowincji Hubei i odpowiednio Federację Kobiet Prowincji Shaanxi.

Określenie, które spośród czasopism kobiecych są pismami o modzie, jest przed
sięwzięciem w dużej mierze subiektywnym. „Moda” (lb] |i'.j shishang) nie występuje 
na oficjalnej liście kategorii tematycznych stosowanych przy rejestracji czasopism. 
Stanowi jednak kategorię wyraźnie obecną w świadomości potocznej, opracowa
niach naukowych i badaniach statystycznych. Poszczególni badacze czasopism o mo
dzie zaliczają do nich różne tytuły w zależności od własnych definicji. Pomimo że 
wspominają także czasopisma zaadresowane do mężczyzn, kategoria pism o modzie 
zdaje się kojarzyć przede wszystkim z tytułami kobiecymi. Pod względem tematycz
nym, czasopisma zaliczane do tej kategorii nie traktują tylko o trendach w ubiorze, 
lecz także o ogólnie pojętym stylu życia. Znaczenie chińskiego terminu Ibf |i‘ij JVJ ];ij 
shishang lei qikan lub Ibf fnjshishang lei zazhi można więc oddać jako „czaso
pisma o modzie i stylu życia”.

Czasopisma o modzie i stylu życia dzieli się (potocznie i w opracowaniach nauko
wych) na masowe i ekskluzywne, na podstawie ich ceny i jakości druku. «|lł IbJ^ 

Elle» i «LbJ |i‘ij Trends/Cosmopolitan» zalicza się do pism ekskluzywnych, wyda
wanych drukiem kolorowym na papierze kredowym. Cena magazynów luksusowych 
jest dużo wyższa od pism masowych i innych pism kobiecych. Pierwsze numery 

yp EHe» (1988 r.) kosztowały 8 RMB, a «Ibf |nj Trends» w 1993 r. - 
10 RMB. Obecnie te dwa pisma, podobnie jak inne tytuły luksusowe, kosztują 20 
RMB. Dla porównania, cena «ill ij» („Zhiyin”), najpopularniejszego pisma kobiece
go, wynosi 4,5 RMB.

Ekskluzywne tytuły o modzie i stylu życia należą do segmentu rynku prasowego, 
który pojawił się wraz z ukształtowaniem się klasy średniej, o wysokim wykształceniu 
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i zarobkach, będącej docelową grupą ich odbiorców30. Rynek luksusowych czasopism 
o modzie i stylu życia obecnie cechuje duży stopień nasycenia i małe zróżnicowanie 
pod względem oferowanej czytelnikom treści. Pomimo ogólnego podobieństwa tre
ści, wśród chińskich magazynów o modzie (luksusowych i masowych) można wy
odrębnić dwie grupy: pisma w stylu zachodnim i pisma w stylu japońskim. Wyniki 
badań prowadzonych w 2007, 2008 i 2009 r. w 21 wielkich chińskich miastach (Tian, 
2008: 657-659; Tian, 2009: 626-628 i Tian, 2010: 730-731) wykazały, że spośród luk
susowych magazynów o modzie najlepiej sprzedają się lokalne pisma wzorujące się 
na japońskich: «Sfij MNiJJbiffli^’3'?» („Ruili fushi meirong”), «iffiMN'i)1'AMJnj» („Ruili 
yiren fengshang”), «iffij NH b'Û A W» („Ruili shishang xianfeng”) oraz «lUTiràî» („Xin- 
wei”) (to ostatnie jest chińskim wydaniem japońskiego czasopisma „Vivi”). Tuż za 
nimi w rankingach sprzedaży znajdują się pisma w stylu zachodnim: «|lf

Pisma o modzie nie są jedynymi zaadresowanymi do „białych kołnierzyków”; informacje o zakresie 
lematycznym lego segmentu rynkowego podaję Qi (2002).

Elle», «111 (nJ Trends/Cosmopolitan» i założone w 2005 r. «J]|ii'(|i1 j AVi Vogue» 
(„Fushi yu meirong”). Omówione w tej książce pisma nie są więc absolutnymi lidera
mi rynku luksusowych pism o modzie, lecz mają na nim mocną pozycję.

W ostatniej części tego rozdziału pokrótce omówię podstawowe cechy najpopular
niejszych magazynów ekskluzywnych, tytułów wydanych pod nazwą «fiiïjHN» („Rui
li”), aby ilustrować różnice pomiędzy pismami w stylu japońskim i zachodnim.

Czasopismo «iw NN » („Ruili”) powstało w 1995 r. dzięki inicjatywie czterech re
daktorek z Chińskiego Wydawnictwa Przemysłu Lekkiego ('l’M^cTTlkiTiJKfl: 
Zhongguo qinggongye chubanshe, jednostki założycielskiej tego tytułu). W następ
nych latach ukazały się kolejne czasopisma mające w nazwie człon «fini MM» („Ruili”), 
zaadresowane do różnych grup wiekowych i zawodowych. Żadne z nich nie jest chiń
ską wersją zagranicznego czasopisma, lecz duża część ich treści powstaje w Japonii 
i stanowi efekt współpracy z japońskim wydawnictwem Shufunotomo, które wydaje 
własne czasopisma dla kobiet (niektóre z nich mają chińskie wydania). Wpływy ja
pońskie na styl tych tytułów przyczyniły się do ich wielkiej popularności i są źró
dłem wyraźnych różnic w stosunku do konkurencyjnych czasopism przyjmujących 
zachodnie wzorce.

Najważniejszą cechą czasopism noszących nazwę «fn'ij MM » („Ruili”) jest praktyczny, 
wręcz podręcznikowy charakter. Założycielki tego tytułu postanowiły wyjść naprze
ciw konkretnym potrzebom potencjalnych czytelniczek, związanym z prawidłowym 
doborem ubrań i makijażu. Podczas gdy pisma w stylu zachodnim przedstawiają 
nieosiągalną dla wielu haute couture i zawierają tylko ogólne wskazówki na temat 
najnowszych trendów, «ijńj NN » („Ruili”) miało dostarczać wielu propozycji zestawień 
ubrań i dodatków oraz praktycznych porad o wykonaniu makijażu - czyli szczegóło
wą wiedzę, której najbardziej brakowało czytelniczkom.

Podczas gdy chińskie wydania zachodnich czasopism ukazują modelki (głównie 
rasy białej) w seksownych, dynamicznych pozach, śmiało patrzących bezpośrednio 
na czytelnika, «fii'iÎMN» („Ruili”) przedstawia Azjatki (najczęściej Japonki), w bardziej 
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powściągliwych i wdzięcznych pozach. Pomimo niedoskonałości ubioru i makija
żu, ten wizualny obraz kobiecości wydaje się czytelniczkom bliski, znany, dużo bar
dziej dostępny niż obce, nieosiągalne piękno modelek zachodnich (Sun et al., 2003: 
71 i 73).

Kolejną ważną zasadą «Jjiij NH» („Ruili”) jest unikanie gwiazd: pismo rzadko przed
stawia gwiazdy filmowe, piosenkarki i słynne modelki. Ubrania występujące na stro
nach kolejnych numerów «3i('ij NH » („Ruili”) często noszą te same modelki (wzorując 
się na japońskim partnerze, wydawca tego chińskiego tytułu zaczął kształcić własne 
modelki). Artykuły także nie przedstawiają postaci wyjątkowych, lecz postacie typo
we (np. typowe przedstawicielki klasy średniej). Stanowi to kolejny czynnik tworzący 
ogólny styl swojskości i bliskości, będący wyróżnikiem tytułów ukazujących się pod 
nazwą «JwMN» („Ruili”).

©



4
POLITYKA WYDAWNICZA 

ANALIZOWANYCH CZASOPISM
EWOLUCJA OBRAZU KOBIETY

4.1. Historia i założenia programowe «lb? l'i'fj Trends/Cosmopolitan»
To czasopismo powstało w 1993 r. jako tytuł rodzimy. Było publikowane w języku 
chińskim, lecz na okładce, grzbiecie i spisie treści obok chińskiej nazwy występo
wała nazwa angielska „Trends”. Od 1993 do końca 1996 r. «Ib? fnjTrends» było dwu
miesięcznikiem, podzielonym na dwie części zaadresowane do czytelników obu 
płci. Od 1997 r. części przeznaczone dla kobiet i dla mężczyzn zostały rozdzielone, 
tworząc odrębne tytuły: «Uł^^A Trends Lady» („Shishang yiren”) i «IbjTnjA/li 
Trends Gentleman» („Shishang xiansheng”), ukazujące się na przemian co miesiąc. 
W 1998 r. «Ib?l'nj'fjlA Trends Lady» stało się miesięcznikiem. Wskutek podjęcia 
współpracy z Hearst Magazines, od kwietnia 1998 r. do dziś pismo ukazuje się co 
miesiąc pod tytułem «lb? jnj Cosmopolitan». Jednostką założycielską czasopisma jest 
obecnie Chińskie Stowarzyszenie Turystyki (r|J hłl« Zhongguo lüyou xiehui,
China Tourism Association), a jednostką nadzorującą - Narodowa Agencja Turysty
ki ( |T| J»j Guojia lüyouju, National Tourism Administration). Obie te instytu
cje mają status organizacji społecznych o ogólnonarodowym zasięgu.

Pomysłodawcami czasopisma było czterech pracowników gazety «' [‘ I^ÂfeïS^ÎK» 
(„Zhongguo lüyou bao”; obecny tytuł angielski: „China Tourism News”): Wu Hong, 
Liu Jiang, Zhang Bo i Ai Min, którzy podjęli wszelkie wysiłki związane z jego wyda
waniem. Środki na założenie czasopisma zapewnił wydawca „China Tourism News” 
(Sun et al., 2003: 55). Zamiarem Wu Hong i jego współpracowników było tworzenie 
pisma ekskluzywnego. Wybrali modę i styl życia jako zakres tematyczny, ponieważ 
dążyli do współpracy z zagranicznymi producentami artykułów luksusowych. Ci 
ostatni wkroczyli już na chiński rynek. Aby upowszechniać swe produkty wśród po
wstającej klasy średniej, pragnęli prowadzić kampanie reklamowe w kolorowej prasie 
o modzie, adresowanej właśnie do tej grupy, lecz wówczas istniało niewiele takich 
tytułów (Sun et al., 2003: 54).

Wykonanie odpowiednich sesji zdjęciowych do pierwszych numerów pomyślane
go jako ekskluzywne «II? ïnjTrends» pochłonęło sporo środków. Niemniej do 1995 r. 
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poziom graficzny czasopisma pozostawiał wiele do życzenia, co było w dużej mierze 
skutkiem braku w ówczesnych Chinach możliwości realizowania dobrej jakości fo
tografii mody i obróbki graficznej czasopism. Większość treści była wydana drukiem 
czarno-białym na grubym, matowym papierze, miejscami znajdowały się wstawki 
druku czarno-białego i kolorowego na papierze błyszczącym. Kolorowe strony, licz
niejsze w części kobiecej czasopisma, były poświęcone obficie ilustrowanym arty
kułom o modzie, słynnych markach, młodych chińskich modelkach, polecanych 
hotelach i restauracjach itd. Ilustracje przedstawiały głównie osoby rasy białej, cza
sem były to fotografie wykonane w Chinach. Pod względem techniki wykonania, 
druk, fotografie i opracowanie graficzne stron były bardzo niedoskonałe, szczegól
nie w pierwszym numerze. Modelki i modele pozujący do fotografii są często ujęci 
w sztucznych pozach, na źle dobranym tle. Kolory są nienaturalne - niekiedy zbyt 
stonowane, niekiedy zbyt jaskrawe, a kontury obiektów nierzadko pozostają rozmyte. 
Silnie oświetlone, kontrastujące fragmenty (np. włosy lub skóra postaci) są zastąpio
ne przez białe obszary.

Pomimo braku doświadczenia czterech redaktorów w samodzielnym wydawaniu 
czasopisma, niedostatku środków finansowych i wysokiej ceny pisma przy stosun
kowo niskiej jakości druku (10 RMB, znacznie więcej niż większość pozostałych ty
tułów na rynku1), «IbJTnj Trends» przetrwało. Historia pisma jest wzorem sukcesu 
osiągniętego dzięki precyzyjnie sformułowanym i konsekwentnie wdrażanym ce
lom znakomicie odpowiadającym potrzebom rynku. Sukces tego czysto chińskiego 
przedsięwzięcia, zrealizowanego siłami lokalnymi, jest tym bardziej znaczący, gdy 
postrzega się je jako udany eksperyment w kontekście urynkowienia chińskich me
diów zapoczątkowanego w latach 90. XX w.

Do sukcesu przyczynił się w największym stopniu Wu Hong, który jako redaktor 
naczelny (a później wydawca) czasopisma wyznaczał kierunek i ramy jego rozwoju. 
Czynił to niezwykle skutecznie. Kierowane przez niego wydawnictwo rozszerzyło 
działalność i stało się spółką medialną, cieszącą się statusem silnej i świetnie roz
poznawanej marki. Nazwa całej spółki jest tożsama z nazwą magazynu, który ją 
zapoczątkował: Trends Media Group (Hi W1 Shishang chuanmei jituan).
Zatrudnia ona obecnie ponad 700 osób, zajmuje się wydawaniem i dystrybucją cza
sopism i książek, prowadzi własny portal internetowy2 oraz działalność reklamo
wą. Oprócz sztandarowego «11*1  h'ij Cosmopolitan», wydaje czternaście kolorowych 
czasopism, samodzielnie lub we współpracy z zagranicznymi partnerami. Tytuły 
wydawane we współpracy z zagranicą obejmują prestiżowe „National Geographic 
Traveler”, „Good Housekeeping”, „Harper’s Bazaar”, „Esquire”, „FHM” i „Mens He
alth”. Chińskie nazwy większości czasopism tej spółki zawierają człon 111 |nj shi
shang. Przed śmiercią w 2009 r. Wu Hong był jedną z najwybitniejszych postaci 
chińskich mediów.

«|lt -iii lilie» kosztowało w 1993 r. 12 RMB; jakość druku była jednak nieporównywalnie
wyższa.
www.lrends.com.cn.

http://www.lrends.com.cn
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Hasło przewodnie spółki medialnej Trends Media Group brzmi: „globalny punkt 
widzenia i świadomość lokalna” (IHfkh’WBf, shiye, bentu yishi)3. Za

1 http://www.trends.com.cn/aboutus/about.hlml (29.01.2009, 13.02.2012).
1 Wu Hong biii. rifi Zhubian jiyu |Słowo od redakcji]. «Itf |nj Trends», 1993/1(1), s. 1; ‘¿1 

lYj«H-)|nj»® Yi sui de Shishangganxie dajia [Roczne już Shishang składa Państwu podzięko
wania]. «łł't |nj Trends», 1994/4(7), s. 46.

’ Sun et al. (2003: 56) wspominają negatywne reakcje, z którymi spotkało się świeżo założone 
«H^ |nj Trends». Były to zarzuty deprawowania czytelników wskutek promowania konsumpcji, „do
brego gustu” i rzeczy zachodnich, idące na przekór socjalistycznemu etosowi pracy i sprzeciwianiu 
się służalczości wobec zagranicy. Z tego powodu, pismo uznawane było za „nieprzystające do so
cjalistycznego rynku kulturowego”. Autorzy jednak nie podają ani źródeł tych zarzutów, ani liczby 
głosów sprzeciwu. Jeremiady opłakujące pustkę duchową stylu życia klasy średniej, promowanego 
w kolorowych pismach, wspomniałam we wprowadzeniu do niniejszej pracy.

chowanie i podtrzymywanie specyfiki lokalnej pozostające niepodważalną zasadą 
w trakcie współpracy z amerykańskim partnerem jest ważnym czynnikiem przyczy
niającym się do sukcesu «Ibf l'ríj Cosmopolitan» (Sun et al., 2003: 62; potwierdziła to 
redaktor naczelna Vera Xu w rozmowie ze mną w grudniu 2007 r.). Poświęcony mo
dzie portal internetowy www.trends.com.cn przedstawia wszystkie magazyny o tej 
tematyce wydane przez Trends Media Group (w tym fn] Cosmopolitan»), lecz 
nie odsyła do żadnych zagranicznych wydań tych tytułów. Numery jubileuszowe, po
mimo że zawierają artykuły umieszczające czasopismo w światowym gronie wydań 
„Cosmopolitan”, zawsze liczą jego „wiek” od założenia w 1993 r., a nie od 1998 r„ 
odkąd ukazuje się jako lokalne wydanie „Cosmopolitan”.

Założenia programowe czasopisma, sformułowane w pierwszym numerze oraz 
powtórzone i rozwinięte w numerze wydanym w pierwszą rocznicę jego istnienia4, 
określają grupę docelowych odbiorców - „białe kołnierzyki”. Przez cały okres pod
dany analizie duża część treści czasopisma wyraźnie nawiązuje do tej grupy: defi
niuje jej cechy, opisuje styl życia, przedstawia rozmaite możliwości konsumpcyjne, 
portrety kobiet robiących karierę, omawia problemy na polu zawodowym i uczucio
wym, jakie napotykają kobiety z klasy średniej itd. Numery z 1993-1994 r. zawierają 
rubrykę poświęconą poglądom „białych kołnierzyków” na rozmaite istotne kwestie. 
Kobiety robiące karierę są przedstawicielkami „sztandarowej” kobiecości w numerze 
świętującym pięć lat od założenia pisma (sierpień 1998) oraz wielokrotnie występują 
w rubryce 3F Fun Fearless Fetnale (3F nüren), obecnej w czasopiśmie od 2003 r. 
Wymiar kariery wprawdzie traci na ważności od 2002 r., wówczas jednak pismo za
czyna definiować styl życia charakterystyczny dla klasy średniej.

Wyżej wspomniane artykuły programowe z 1993 i 1994 r. definiują także central
ne pojęcie „trendy”, „moda” (Ibt shishang). Sposób omówienia tego pojęcia świad
czy o chęci budowania wiarygodności czasopisma i (prawdopodobnie) o dążeniu do 
poprawności politycznej w kontekście oficjalnego potępiania zbytniego przywiązy
wania wagi do zewnętrznego wyglądu i nadmiernego upodobania do konsumpcji5. 
W artykule z 1993 r„ termin Ibf fn) shishang przeciwstawia się UłM shimao - „modny 
(tj. w zgodzie z aktualnie obowiązującą modą)”. W odróżnieniu od powierzchownej 
mody, szybko przemijającej i polegającej na wyróżnianiu się wskutek wchłaniania 

http://www.trends.com.cn/aboutus/about.hlml
http://www.trends.com.cn
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wszelakich nowości (Ibj"shimao), IbJ l'i'ij shishang ma być „zjawiskiem społecz
nym o głębokim wydźwięku duchowym”6, utożsamionym wartościująco z „kulturą” 
( X'i-L wenhua) i „klasą” (i'ùK/. pinwei). Ibj fnj shishang jest stylem życia, świadomie 
kreowanym z dbałością o szczegóły przekraczające podstawowe, codzienne potrzeby 
życiowe. Jest wyrazem wyznawanych wartości, ogłady oraz ogólnie pojętego kapitału 
kulturowego, ujawniającego się w postaci „jakości” człowieka suzhi).

6 Wu Hong. Zhubian jiyu, 1993/1(1).
' Yi sui de Shishang..., 1994/4(7).
" Tamże.

Pomimo zadeklarowanego wymiaru duchowego, sformułowany przez redakcję 
czasopisma projekt Ul |'ój shishang obejmuje również konsumpcję, aczkolwiek jej ma
terialny aspekt minimalizuje określenie „cywilizowana” ( SL'UJ /î'j wenming xiaofei, 
cywilizowana konsumpcja). Oprócz zapoznawania czytelników z najnowszymi trenda
mi mody i produktami na rynku, czasopismo ma za zadanie wyrobienie ich biegłości 
w rozpoznawaniu „prawdziwej wysokiej klasy” na podstawie „doskonałego smaku”7.

Projekt ibj' |nj shishang jest wyraźnie zakotwiczony w globalnej nowoczesności. Cza
sopismo ma propagować „świadomość nowoczesną”8, odzwierciedlać i wyjaśniać nowe 
wyzwania rzucane przez życie współczesne, będące skutkiem gospodarczego rozwoju 
oraz przemian światopoglądu, do których ten rozwój się przyczynił. Trendy, które cza
sopismo ma propagować, obejmują zagraniczną haute couture oraz zjawiska wyraźnie 
„importowane”, jak sklepy firmowe, leisure culture czy sposób spędzania Walentynek.

4.2. Historia i założenia programowe «tHJVdbJ Elle»
«jll; Elle» pojawiło się na rynku chińskim w 1988 r„ jako drugie chińskoję-
zyczne wydanie czasopisma „Elle”: pierwsze powstało w Hong Kongu w 1987 r. Inicja
tywa założenia kontynentalnego wydania magazynu należała do wydawcy „Elle” z Hong 
Kongu, który złożył taką propozycję szanghajskiemu wydawnictwu Shanghai Trans
lations Publishing House ( Shanghai yiwen chubanshe). To ostatnie
nawiązało współpracę z międzynarodowym wydawcą „Elle”, koncernem Hachette Fili
pacchi i zostało jednostką założycielską «|l Elle». Jednostką nadrozującą
to pismo jest Shanghai Century Publishing Co. Group ( 1 11 Jï&ifcH1 Shanghai
shiji chubanjituan). Od 1988 do 1993 r. czasopismo było półrocznikiem - w tym okresie 
ukazało się jedynie dwanaście numerów. W 1994 r. pismo stało się dwumiesięcznikiem, 
a w 1997 r. - miesięcznikiem. Z tą właśnie częstotliwością ukazuje się do dziś.

Od początku swojej działalności w Chinach koncern Hachette Filipacchi przywią
zywał dużą wagę do zachowania własnej tożsamości i własnych, międzynarodowych 
standardów. To firma Hachette miała decydujący głos w kształtowaniu treści chińskiego 
wydania „Elle”. W pierwszym okresie jego istnienia Hachette dostarczała reklamy oraz 
większość artykułów i ilustracji. Po założeniu własnej firmy reklamowej w Chinach 
WrMilWuj Huaxie guanggao youxian gongsï), Hachette mianowała i wspierała fi
nansowo kadrę redakcyjną czasopisma, a także nadzorowała jej pracę za pośrednictwem 
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inspektora przysyłanego co roku do Chin. Rola chińskiego partnera ograniczała się do 
sprawdzania poprawności treści artykułów i reklam w świetle obowiązujących przepi
sów prawnych oraz zatwierdzania spełniającej wymogi treści (Fan, 2005:66).

Koncern Hachette Filipacchi został przejęty przez Hearst Magazines w 2011 r.; 
ten ostatni kontynuuje w Chinach politykę ścisłej kontroli nad wydawanymi uprzed
nio przez Hachette tytułami. Dział „O nas” (iXî Guanyu women)9 na stronie

9 http://www.ellechina.com/intro/aboul_us.html (22.10.2009); http://www.ellechina.com/aboulus/ 
aboutus (13.02.2012).

10 Por. # 1 j it’i' Duzhe yu bianzhe [Czytelnicy i redakcja], «111'№ F.lle», 1994/5 (paź
dziernik), s. 20. O fascynacji czytelników doskonałością graficzną pisma może także świadczyć fakt, 
że pomimo małych nakładów pierwszych numerów mogłam z łatwością je nabyć od kolekcjonują
cych je czytelników. Pierwsze numery «ll-J jnj Trends» okazały się natomiast bardzo trudno dostęp
ne, niektórych z nich nie udało mi się znaleźć nawet w bibliotekach.

11 Tu i w dalszej części analizy materiału badawczego odsyłacze do cytowanych fragmentów artykułów 
będą podawane w nawiasach kwadratowych. Fragmenty zaczerpnięte z artykułów wraz z ich tłuma
czeniem na polski znajdują się na końcu książki.

www.ellechina.com podaję jedynie informacje na temat czasopism, bez wspominania 
o chińskich partnerach, dzięki którym obecność tych tytułów w Chinach jest możliwa. 
Strona umieszcza chińskie wydanie „Elle” w globalnej wspólnocie (odsyła do wydań 
„Elle” z innych krajów), lecz całkowicie pomija lokalne powiązania czasopisma (brak 
informacji o jego chińskim wydawcy). Te ostatnie nie są tak silne jak w przypadku 
«Ibîfpi Cosmopolitan»: Elle» nie jest sztandarową publikacją swo
jej jednostki założycielskiej ani nie znajduje się w centrum jej działalności. Shanghai 
Translation Publishing House, założone w 1978 r., jest czołowym chińskim wydawcą 
tłumaczeń z języków obcych, skupiającym się na publikacjach książkowych.

Jako chińskie wydanie słynnego francuskiego tytułu mającego już długą historię, 
«jll; Elle» mogło korzystać z bogatego doświadczenia swojego pierwo
wzoru, a także z jego bazy profesjonalnie wykonanych artykułów i ilustracji. Dla
tego już w 1988 r. czasopismo niczym nie ustępowało francuskiemu wydaniu pod 
względem jakości druku i było najpiękniej prezentującym się pismem na chińskim 
rynku. Pierwsze numery «1R W-11't^ż.^a Elle» i założonego pięć lat później «IbJ" |nj 
Trends» dzieli istna przepaść. «HtIbfElle» zostało wydane w całości dru
kiem kolorowym o bardzo wysokiej jakości, na papierze kredowym. Układ graficzny 
i pozy azjatyckich modelek obecnych w piśmie od drugiego numeru nie przejawiają 
żadnych śladów technicznej niezdarności tak bardzo charakterystycznej dla «IbJ"|'nj 
Trends». Doskonałość graficzna Elle» niewątpliwie była najważniej
szym elementem zapewniającym sukces tego tytułu w Chinach. Chińscy czytelnicy 
byli zafascynowani wizualnym pięknem pisma. Rozmaite jego aspekty - stroje, wy
gląd modelek, kosmetyki z reklam czy potrawy w przepisach kulinarnych - wzbu
dzały zachwyt w równym stopniu. Walory estetyczne pisma podkreślają czytelnicy 
w listach do redakcji, gdzie chwalą jakość kolorowego druku i stwierdzają wartość 
kolekcjonerską czasopisma10 11 [1]". O takim sposobie odbioru wspominali także 
w rozmowach ze mną niektórzy chińscy czytelnicy oraz Sun et al. (2003: 80, 82).

http://www.ellechina.com/intro/aboul_us.html
http://www.ellechina.com/aboulus/
http://www.ellechina.com
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«i/Z-lbJ Elle» było także autorytetem w dziedzinie mody: oferowało na
bieżąco, z pierwszej ręki, informacje o najnowszych trendach haute couture i pro
mowało w reklamach najnowsze produkty wielkich zachodnich marek. Stanowiło 
dla swych czytelników okno na świat, od którego byli odcięci przez kilka wcześniej
szych dziesięcioleci i dawało im możliwość nadrobienia w krótkim czasie wielkich 
zaległości w tym zakresie. Równocześnie jednak wielkie podobieństwo «lit Ib? 
Z.^11 Elle» do jego zachodnich wydań sprawiało, że pismo było całkowicie oderwa
ne od codziennej rzeczywistości chińskich odbiorców. Na Zachodzie pragnienia 
wzbudzone treścią redakcyjną i reklamami mogły zostać zaspokojone nabyciem 
towarów. W Chinach lat 80. i 90. konsumpcja była dla wielu jedynie symboliczna, 
a oddziaływanie pisma na takich odbiorców musiało pozostać na poziomie estetycz
nym. Nie przeszkadzało to bynajmniej czytelnikom. Byli oni całkowicie świadomi 
„nierealności” pisma i czysto estetycznej natury przyjemności, jaką z niego czerpa
li [2], pragnęli jednak, by pismo zachowało swój charakter niedostępnego luksusu 
[3]. Dla wielu z nich, samo posiadanie czasopisma było luksusem: w listach do re
dakcji i artykułach wstępnych wspomina się o wydawaniu na Elle»
wszystkich posiadanych oszczędności12 (numery z 1988-1989 kosztowały 8 RMB, 
a tez 1993-1994- 12 RMB).

12 Por. np. ifj iiri Bianzhe de hua [Słowo od redakcji]. «lit Vii lilie», 1994/3 (czerwiec),
s. 14; 1 ?! Duzhe yu bianzhe [Czytelnicy i redakcja], «|lł Elle», 1998/10 (52),
s. 22.

” ll.łJćffJ lJLi Rang womengeng mei [Bądźmy piękniejsze). «|lt Elle», 1988/1 (wiosna-
-lalo), s. 29.

11 ?! lYj iifi Bianzhe de hua [Słowo od redakcji]. «|lt ?r-lb] lilie» 1998/8 (sierpień), s. 18.

Brak odpowiednio wykwalifikowanych pracowników mogących wytworzyć lokal
ną treść był jednym z powodów powolnego rozwoju tego tytułu w Chinach, o czym 
świadczy mała częstotliwość, z jaką ukazywał się on w pierwszym dziesięcioleciu ist
nienia. Wzrost częstotliwości wydawania pokrywa się dokładnie z tempem rozwoju 
«11*1  luj Trends», a także z okresem kształtowania się chińskiej klasy średniej, będącej 
grupą potencjalnych nabywców mody i produktów promowanych w reklamach oraz 
stwarzającej większy popyt na magazyny o modzie i stylu życia. Pomimo tego, ani 
w pierwszym numerze, ani w numerach z lat 90. nie definiuje się żadnej konkretnej 
grupy docelowych odbiorców. Artykuł programowy zawarty w pierwszym numerze13 
wspomina o kobietach, lecz bez wyodrębnienia mniejszej grupy z tej zbiorowości: 
pismo jest zaadresowane do kobiet w każdym wieku. Ponadto ma stanowić źródło 
inspiracji także dla przemysłu odzieżowego i eksporterów odzieży. Listy od czytelni
ków z numerów sprzed 1998 r. odzwierciedlają tę różnorodność: są wśród nich osoby 
zawodowo lub hobbistycznie związane z modą, jest wiele studentek, lecz nie brak 
nawet zawodowych żołnierzy. „Białe kołnierzyki” pojawiają się jako grupa docelowa 
bardzo późno, dopiero dziesięć lat po założeniu pisma14. Listy od czytelników z tego 
samego okresu sugerują jednak, że nie jest to grupa rzeczywistych odbiorców (ci spo
śród czytelników, którzy wysyłają listy do redakcji, wciąż wspominają, że nie mogą 
sobie pozwolić na zakup rzeczy przedstawionych w piśmie). * 11
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Modę także definiuje się inaczej niż w «H^f in] Trends». W artykule programowym, 
zawartym w pierwszym numerze czasopisma, jest ona skojarzona jedynie z ubiorem. 
Pismo ma za zadanie przekazywanie informacji na temat aktualnych światowych 
trendów. Ma też nauczać czytelniczki, jak odróżniać produkty wysokiej klasy od tych 
niskich lotów i jak wykreować piękny obraz samej siebie za pomocą ubioru. Piękno 
i wartości wspomniane w tym tekście („elegancja” [Trjiffk gaoya, „beztroska wytwor- 
ność” ¿W'/VM xiaosa, „dobry gust” AA dafang} nie należą do wymiaru wewnętrznego 
czy duchowego człowieka, lecz wynikają ze sposobu ubierania się. Podobne ograni
czenie piękna do ubioru można zauważyć w artykułach redakcyjnych z późniejszych 
numerów15. We wspomnianym artykule programowym, w artykułach redakcyjnych 
i w listach od czytelników podkreśla się zarówno globalny wymiar treści (moda świa
towa), jak i potrzebę odzwierciedlania chińskich realiów i chińskiej specyfiki kultu
rowej oraz dostosowywania się do nich, a także konieczność promowania chińskiej 
mody i lokalnych projektantów.

15 Por. np. '-jtyii/i Duzheyu bianzhe [Czytelnicy i redakcja]. « Bf-W-Elle», 1999/2(56), 
s. 16

16 ifłyiŻ. fil (WWlłfi A Saite zhiye - gouwu zhinan [Strona CVIC Yaohan Shopping Center - prze
wodnik po zakupach], «H't jnj Trends», 1993/2(2), s. 12-14.

17 Np. Xiao Xi <h |2Lj. i/t ])&J t?i41 fK) 4C Xuangou zuanshi de 4C biaozhun [Zasady „czterech C” przy
zakupie diamentów], «Ibf ii'/j Trends», 1993/2(2), s. 67.

4.3. Ewolucja obrazu kobiety w «U-] fiTj Trends/Cosmopolitan»

4.3.1. Okres 1993-1994
Teksty zawarte w numerach z 1993-1994 mają wyraźny charakter dydaktyczny, prze
jawiający się zarówno w płaszczyźnie formalnej, retoryczno-językowej, jak i tematycz
nej. Nadrzędny cel, do którego zmierza czasopismo, to definiowanie klasy średniej, 
kreowanie jej tożsamości w rozmaitych aspektach, ujawnionych w poszczególnych 
działach tematycznych pisma (poświęconych karierze, konsumpcji, zasadom savoir- 
-vivre w pracy lub czasie wolnym, modzie, urodzie, związkom miłosnym, dekoracji 
wnętrz itd.). Nie mamy tu do czynienia z jakimś wyidealizowanym obrazem „wyż
szych sfer”, który miałby pełnić funkcję „strawy dla marzeń” dla osób aspirujących do 
tego statusu. Wskazówki zawarte w tych numerach są przeznaczone dla samych „bia
łych kołnierzyków”, co można wywnioskować na podstawie ich dużej szczegółowości 
i charakteru praktycznego. Czytelniczkom przedstawia się porady dotyczące nowych 
wzorów kariery (założenie własnej firmy lub zatrudnienie na podstawie kwalifikacji, 
a nie znajomości) oraz nowych możliwości konsumpcji, na które można (i powinno 
się, by zaznaczyć własny status) sobie pozwolić dzięki większym zarobkom.

We wczesnych latach 90. na rynek chiński docierało coraz więcej zagranicznych 
produktów luksusowych. Czasopismo zapoznaje czytelniczki z najsłynniejszymi 
markami16, uczy, jak odróżniać towary oryginalne od podróbek, na co zwracać uwa
gę przy zakupie rozmaitych produktów17 oraz wprowadza pojęcie sklepów firmo
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wych18. Przedstawia także pojęcie karty kredytowej, opisuje sposób jej użycia, po
daję nazwy chińskich banków oferujących taką usługę i formalności, jakich należy 
dokonać, by kartę uzyskać19. Poleca restauracje, w których zamożnym przystoi by
wać20 oraz najlepsze hotele. Podaję również niedawno sformułowane przez państwo 
zasady, na jakich obywatele ChRL mogą podróżować za granicę, wymienia kraje, 
do których można się udać i wymagane do podróży dokumenty21. Uczy, jak zacho
wywać się podczas randki: mężczyzna winien otwierać drzwi przed swą partnerką, 
pomóc jej zdjąć płaszcz, odsunąć dla niej krzesło itd.22 Opisy, porady i polecenia są 
często tak bardzo konkretne i szczegółowe (obejmując nawet nazwy, adresy, godziny 
otwarcia i numery telefonu), że trudno je odróżnić od reklam. Można podejrzewać, 
że powstały na zlecenie rekomendowanych instytucji. Informacje tego typu są prze
kazane w sposób podkreślający wyjątkowość i luksusowy charakter miejsc i praktyk, 
czyniąc je przedmiotami pożądania i nadając w ten sposób pozytywne wartościowa
nie stylowi życia, który kreuje się jako wyznacznik klasy średniej [4].

Sun Xudong t Zhuanmaidian mai shenme [Co sprzedają sklepy firmowe?).
«H-J |nj Trends», 1993/2(2), s. 8-11.

19 Zengjianshi 'nilTi:. 6^ Xiaosa chikazu [Stylowi i beztroscy członkowie klubu posiadaczy
kart|. «IbJinj Trends», 1993/1(1), s. 22-23.

2" Huang Jian J j'o J. Symphony Shengyi zhongyu tan cheng le. jinye
qing ni ąu Symphony [Interes nareszcie zakończył się sukcesem. Dziś wieczór zapraszam cię do Sym
phony]. «H-Jiuj Trends», 1993/1(1), s. 52-54.

21 Por. kilka artykułów z «H't jiij Trends», 1993/1(1), s. 59-62.
22 Wart uwagi jest fakt, że są to zasady zachowania zapożyczone z Europy: w Chinach nie wymaga się 

od mężczyzn, by przepuszczali kobiety w drzwiach.

Oprócz ogólnego projektu kreowania specyficznego stylu życia klasy średniej, 
czasopismo także wyraźnie promuje określony model kobiecości. Jest to kobieta 
świadoma swojej podmiotowości, która dokonuje zamierzonych wyborów i korzysta 
z wyżej wspomnianych nowych możliwości. Głównym czynnikiem definiującym ten 
model jest kariera. Obok tego centralnego modelu kobiecości występują także dwa 
inne, określone nie na podstawie własnych wyborów i zasad, lecz poprzez relacje 
z mężczyznami: „kobiety u boku bogaczy” i kobiecość kształtowana poprzez ocenę 
mężczyzn. Znaczące jest, że elementy tych „mniejszościowych” modeli czasem prze
czą modelowi „dominującemu”. Sam model dominujący także nie jest spójny: można 
w nim dostrzec wiele obszarów problematycznych. Problemy i sprzeczności można 
wyjaśnić szybkim tempem i dużą skalą przemian gospodarczych i społecznych w ów
czesnych Chinach powodujących konflikty z już ustalonymi wartościami i schemata
mi myślenia, które znalazły swe odzwierciedlenie w czasopiśmie. Obecność „mniej
szościowych” modeli kobiecości można wyjaśnić faktem, że promowana w piśmie 
klasa średnia była wówczas dopiero w zarodku: ani jej skład, ani styl życia nie były 
ostatecznie ukształtowane. Wreszcie, obecność sprzecznych modeli kobiecości (lub 
przynajmniej część sprzeczności) może wynikać z braku całkowicie dopracowanego 
modelu kobiecości, jaki pragnęłoby promować niedawno założone czasopismo. Po
nadto niepewna jeszcze sytuacja finansowa mogła nie pozwalać jego kierownictwu 
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na odrzucenie materiału pochodzącego z zewnętrznych źródeł (kobiecość kształto
wana przez mężczyzn występuje głównie w materiale dostarczonym przez pewien 
salon piękności).

W artykułach z 1993-1994 można zauważyć wyraźnie zarysowaną świadomość 
genderową23. Jest to świadomość własnej biologicznej i kulturowej odmienności 
w stosunku do płci przeciwnej, co może być powodem odmiennych zachowań spo
łecznych aktantów i odmiennych oczekiwań innych wobec nich, a w przypadku nie
zgodności zachowań z oczekiwaniami - także powstania specyficznych, „kobiecych” 
problemów. Nie jest to jednak świadomość feministyczna, która w moim mniemaniu 
obejmowałaby świadomość własnych praw i podważanie lub sprzeciwianie się obec
nemu stanowi rzeczy. Językowym wyróżnikiem świadomości genderowej jest często 
występująca (w kilku niewiele różniących się odmianach) fraza „jako kobieta...” (№ 
jćtt.... zuowei niixing...) lub „dla kobiet...” (X>j’klflJ h ... dui nuxing er yan).

2’ Stosuję to połączenie wyrazów z przykrością i świadomością nadwerężenia poprawności językowej. 
Czynię tak z braku innego terminu odpowiadającego zjawisku opisanemu powyżej. Wyraz „gender” 
jest obecnie stosowany w polskiej literaturze naukowej.

21 Por. np. Huang He ĆÓft1). ’nu tkL'J< Xiangshou „sheng” ąian kuaile [Ciesz się życiem przed
porodem]. «Hfluj Cosmopolilan», 1998/12(45), s. 52-53, Fan Lupcng iii (7Jl)], Hu Xiaoli /t£*IL?£ŃN.

Xinniang bu shi wo? [Panna młoda to nie ja?]. «Hf |i'ij Cosmopolitan», 1999/3(54), 
s. 66-67.

4.3.2. Okres 1998-1999
Numery z 1998-1999 ukazują dojrzalszą postać zarówno samego czasopisma, jak i kla
sy średniej. Pismo utrwaliło już swoją pozycję na rynku i ustaliło swe ogólne ramy, 
o czym świadczy między innymi większa stabilność organizacji treści, podzielonej na 
stałe działy i rubryki. Chińska warstwa społeczna „białych kołnierzyków” zdążyła już 
nabrać wyraźniejszego kształtu, co znajduje odzwierciedlenie w obrazie tej grupy wy
kreowanym w czasopiśmie. Brak artykułów zawierających podstawowe informacje, 
definiujących i promujących wzór kariery i stylu życia „białych kołnierzyków” oraz 
podkreślających najważniejsze wartości kształtujące ich tożsamość. Obraz tej klasy 
nie jest już budowany od zera, lecz podtrzymywany poprzez omawianie rozmaitych 
jego aspektów. Zamiast być centralnym, często dyskutowanym pojęciem, „klasa śred
nia” stała się tłem, domyślną ramą pojęciową o znanych już podstawowych cechach.

W odróżnieniu od poprzedniego okresu, autorzy artykułów już nie stawiają się na 
wyższej pozycji od domniemanej czytelniczki, traktowanej jako odbiorca pouczeń. 
Autorskie „ja” umieszcza się teraz na równi z adresatką (do której się zwraca, stosując 
zaimek „ty”) i przyznaję się do popełniania błędów lub borykania się z tymi samymi 
problemami, które przedstawia czytelniczce24. Czasopismo cechuje „czystość klaso
wa”: brak pogranicznych, marginalnych modeli kobiecości z poprzedniego okresu. 
Przynależność do klasy średniej wyrażają bardzo liczne wzmianki o zawodach po
staci przedstawianych w artykułach (praca jest wciąż podstawowym wyróżnikiem tej 
klasy) lub (rzadko) wyrazy jak np. „kobieta pracująca zawodowo” (ĘH)lk zhiye * 21 



98 4. Polityka wydawnicza analizowanych czasopism. Ewolucja obrazu kobiety

niixmg) albo „białe kołnierzyki” (|' | bailing). Te wyrazy występują w treści artyku
łów, a nie w tytułach lub nazwach rubryk, jak w numerach z 1993-1994.

„Czystość klasowa” i dojrzałość czasopisma pod względem redakcyjnym powo
dują także, że obraz kobiecości kreowany w numerach z tego okresu jest dużo spój
niejszy. Nie oznacza to jednak braku sprzeczności i obszarów problematycznych. 
Sprzeczności nie są już spowodowane istnieniem kilku „typów” kobiecości lub prze
ciwstawnych obrazów kobiety (jak samookreślająca się kobieta i kobieta kreowana 
przez mężczyzn z poprzednich numerów), lecz łączą się z obszarami problematycz
nymi w obrębie jednego modelu kobiecości (kobieta z klasy średniej).

Centralnym pojęciem, wokół którego budowany jest model kobiecości przedsta
wiony w materiale z 1998-1999, nie jest już charakter typowy lub wzorcowy (wi
doczny w historiach „kobiet sukcesu” promujących wzór kobiecości z klasy śred
niej), lecz indywidualność. Bardzo często występuje wyraz „własna osoba, własne ja” 
(1'1 l2 ziji). Godny uwagi jest także wzrost liczby artykułów traktujących o psycholo
gicznym wymiarze kobiecości, analizujących przeżycia związane z wydarzeniami lub 
problemami z życia kobiet czy też przyjmujących postać pytań i odpowiedzi. W la
tach 1993-1994 takie artykuły występowały jedynie sporadycznie, natomiast w okre
sie 1998-1999 są obecne w każdym numerze. Wyjątkowy nacisk na indywidualność 
w tej próbce być może odzwierciedla fakt ukształtowania się w Chinach nowego ro
dzaju egocentrycznej podmiotowości, zorientowanej na samorealizację, rozwój oso
bisty i spełnienie własnych pragnień. Tę nową podmiotowość opisuje Rofel (2007: 
119 i nast.) na podstawie wywiadów z młodymi kobietami przeprowadzonych na 
przełomie XX i XXI w.

Wymiary kobiecości, jakie ukazują numery z lat 1993-1994 (kariera, relacje z męż
czyznami, cielesność, styl życia i globalizacja), można odnaleźć także w późniejszym 
okresie, lecz w obrębie każdego z nich nastąpiły zmiany. Obok świadomości gende- 
rowej z lat 1993-1994, pojawiła się także świadomość feministyczna. Polega ona na 
próbie definiowania kobiecości i określenia sytuacji współczesnych kobiet, którym 
towarzyszy krytyczna refleksja i nawoływanie do zmian. Przejawów tej świadomości 
jest bardzo niewiele w tej próbce materiału, co nie jest zaskakujące - kolorowe cza
sopisma o modzie często unikają feministycznego radykalizmu (por. Winship, 1987). 
Ponadto, jak zauważają Sun et al. (2003: 81), nadmierne zainteresowanie tematami 
feministycznymi oraz bezpośrednie jego wyrażanie mogłyby stanowić zagrożenie dla 
poprawności politycznej czasopisma. Poprawność jest zresztą wyraźną cechą części 
artykułów z tego okresu, w których autorzy bronią pewnych postaw i zachowań zwią
zanych z małżeństwem i macierzyństwem.

4.3.3. Okres 2002-2003
Numery z 2002-2003 są prawie dwa razy obszerniejsze od poprzednich, a jubileuszo
wy numer sierpniowy liczy aż pięćset stron. Ten numer zaznacza przełom w histo
rii czasopisma, podejmując zarazem istotny krok ku dostosowaniu go do warunków 
lokalnych. Po raz pierwszy od założenia «IbJTnj» (Shishang) ukazuje się z okładką 
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wykonaną w Chinach, na której (także po raz pierwszy, ale i ostatni w tym okre
sie) występuje azjatycka twarz - tajwańska aktorka Shu Qi. Powód jednorazowego 
charakteru lokalnej okładki jest zapewne logistyczno-techniczny - brak odpowied
nio wykwalifikowanych własnych fotografów i stylistów. Okładka z sierpnia 2002 r. 
powstała wprawdzie wskutek lokalnej inicjatywy chińskiej (kontynentalnej) redakcji 
czasopisma, lecz jako owoc pracy fotografa i stylistów z Hong Kongu i Singapuru.

Numery z tego okresu przynoszą także inną istotną zmianę - nowe podejście do 
kobiecości z klasy średniej. Zamiast uprzednio dominującej formatywnej roli pisma, 
obecnie na pierwszy plan wysuwa się jego rola rozrywkowa - wiele artykułów nie 
wychowuje, lecz bawi. Nacisk na pracę i wykształcenie, tak bardzo wyraźny w po
przednich dwóch analizowanych okresach, ustępuje miejsca rozrywce i relacjom 
z mężczyznami. Nie oznacza to jednak, że praca straciła swój status jako czynnik 
definiujący „białe kołnierzyki”. Zawody i stanowiska pracy nadal pojawiają się wśród 
danych określających tożsamość postaci w artykułach. Opisy stylu życia i rozrywki 
występują w bliskim związku z pracą: to ona oferuje podstawę do tworzenia wspólnot 
zainteresowań, a wysokie zarobki „białych kołnierzyków” pozwalają na korzystanie 
z określonych sposobów spędzania wolnego czasu25. Kobiety oddają się przedstawio
nym rozrywkom po godzinach pracy, podczas urlopu, lub też wykorzystują czas wol
ny do celów związanych z własną karierą26. Można więc stwierdzić, że numery z okre
su 2002-2003 nie obalają ani nie zastępują wcześniej stworzonego obrazu kobiety, 
lecz uzupełniają go o obecny także wcześniej, aczkolwiek dotychczas nieuwypuklony, 
aspekt. Czasopismo oddala się od tematyki związanej z pracą, oferując alternatywy 
będące przeciwwagą zmęczenia i presji związanej z karierą. Tworzy czas i przestrzeń 
dla wypoczynku, w których umieszcza proponowane zajęcia i tematy dyskusji.

25 Por. Chen Zhuo ft 'C • l'l.0t JlJ Wo yao yizhi tiao dao si [Chcę tańczyć aż do śmierci). «łt-f 
|nj Cosmopolitan», 2002/08(138), s. 138-139.

2,1 Tak czyni Sun Xiaoxiao, która w czasie wolnym uczestniczy w rozmaitych imprezach związanych 
z pracą; Li Baojian 4=' ićM # ftffj I I '■RftzćftWifftJJIlHli Sun Xiaoxiao: wo de bai-
tian shi Beijing heiye shi Lasiweijiasi |Sun Xiaoxiao: moje dni to Pekin, a moje noce - Las Vegas|. 
«H-f ji1,j Cosmopolitan», 2002/8(138), s. 120-124.

27 Spośród siedmiu artykułów przedstawiających portrety kobiet z klasy średniej, jedynie dwa opowia
dają historię według poprzedniego schematu: KK. 'JKíí: Tlłit I JiTKl A Mermaid Who Never

Przesunięcie kwestii pracy na dalszy plan widoczne jest w zmniejszającej się, w po
równaniu z poprzednimi próbkami, liczbie artykułów dyskutujących tematy związa
ne z karierą. O pracy często się wspomina, lecz rzadziej stanowi ona temat przewodni 
artykułów. Istotny jest także brak wzorcowych postaci „kobiet sukcesu”, przedsta
wianych według schematu stosowanego w poprzednich dwóch okresach - historii 
sukcesu w karierze, prezentujących podejmowanie ważnych decyzji, przezwyciężanie 
trudności i stawianie czoła problemom typowo kobiecym. Wciąż pojawiają się por
trety kobiet robiących karierę, choć nie we wszystkich numerach (takich portretów 
brak w kwietniu 2003). Ponadto tego typu artykuły nie są już, jak wcześniej, przy
porządkowane do ustalonych działów i rubryk, lecz występują w różnych częściach 
pisma. Większość nie opowiada już historii27 - bohaterki artykułów nie relacjonują 
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swych wspomnień związanych z procesem stawania się takimi, jakimi są. Choć nie
wątpliwie są kobietami sukcesu, zabierają one głos nie po to, by opowiedzieć historię 
swej kariery, lecz by wyrazić swoje poglądy na temat własnej osoby, stylu życia, pracy, 
związków miłosnych oraz życiowych wartości, jakie wyznają w danej chwili. Inaczej 
mówiąc, te artykuły przedstawiają bohaterki w wymiarze nie diachronicznym, lecz 
synchronicznym. Czasem rozpoczynają się krótkim przeglądem sukcesów w karierze 
bohaterki, lecz w odróżnieniu od poprzednich próbek nie kończą się życiorysami 
bohaterek, co wskazuje wyraźnie na rezygnację z diachronii i narracji28.

Lands Zhang Yi: bu yuan shang’an de renyu [Zhang Yi: syrena, która nie chce wyjść na ląd). «Il-f ii'(j 
Cosmopolitan», 2003/02(150), s. 108-111 i Xiaochen H,’5'lJ‘'hłŚW’ Cong „xiang- 

yata” dao „Xiao xiangshu” [Od „wieży z kości słoniowej” do „Małego Dębu”]. «11'1 |rij Cosmopoli
tan», 2002/8(138), s. 430-431.

2" Jedynym wyjątkiem jest artykuł KK cytowany w poprzednim przypisie.

Z wyżej wymienionych powodów portrety te nie cechują się już spójnością, jaką 
miały w poprzednich okresach. Zawierają one jedynie ogólne stwierdzenia wyrażające 
podejście bohaterek do kariery, często niewynikające z ich osobistych doświadczeń. 
Obniża to wiarygodność przekazu, co wraz z brakiem spójności portretów skutkuje 
obniżeniem stosowalności tych artykułów jako wzorców do naśladowania przez mło
de lub przyszłe „białe kołnierzyki”. Tę cechę artykułów z 2002-2003 należy rozpatrzeć 
w zestawieniu z wiekiem (30-35 lat) kobiet prezentowanych w tych numerach, mają
cych na ogół już ustaloną drogę kariery. Ta próbka wciąż zawiera artykuły proponujące 
modele do naśladowania (jak dwa teksty opowiadające historię bohaterek, które odsta- 
ją od reszty podobnych portretów) i oferują wskazówki i porady (jak artykuły z rubry
ki Careers Zhichang) mogące służyć młodszym czytelniczkom. Niemniej jednak 
czasopismo zdaje się kierować swą uwagę ku docelowej starszej grupie czytelniczek.

W numerach z lat 2002-2003 brak wyraźnych sprzeczności z poprzednich dwóch 
okresów. Czasopismo wciąż stosuje pewien standard poprawności, lecz nie wyraża 
go tak dobitnie i kategorycznie jak uprzednio. Ponadto zestaw wartości, na podsta
wie których określa się granice poprawności, jest teraz mniej liczny. Można więc po
dejrzewać, że czasopismo przestało już zobowiązywać się do utrzymania własnych 
(i przy okazji politycznie poprawnych) wartości „mody jako formy kultury” i „cy
wilizowanej konsumpcji”, aby dostosować się do przemian w stylu życia i poglądach 
swych czytelniczek czy ogółu chińskiego społeczeństwa lub w odpowiedzi na więk
szą tolerancję stosownych państwowych instytucji nadzorujących dyskurs publiczny. 
Z jednej strony pismo nie wdraża już sztywnego standardu poprawności, co można 
zauważyć w sposobie, w jaki postrzega się teraz w artykułach kwestię małżeństwa. 
Z drugiej strony jednak czasopismo nie odrzuca tego standardu ani nie przeczy wła
snym zasadom. Rezygnuje tylko z poruszania ważkich problemów, unikając kwestii, 
które wymagałyby określenia jakiegoś zdecydowanego stanowiska i odwoływania się 
do zasad i wartości. Artykuły z lat 2002-2003 nabrały niespotykanej dotąd lekkości - 
wiele z nich (przede wszystkim te, które omawiają relacje z mężczyznami) proponuje 
bardzo uproszczoną wizję świata, dzieląc zjawiska na łatwe do zrozumienia kategorie 
i oferując proste rozwiązania.
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Tę lekkość, a także większą wagę, jaką czasopismo przywiązuje teraz do rozryw
ki, można zauważyć, obserwując zmianę, jaka nastąpiła w rubrykach otwierających 
każdy numer czasopisma. Miejsce rubryki Global Info/Brainstorm (Naozhen-
dang), często przedstawiającej rozmaite aspekty sytuacji kobiet w różnych krajach, 
zajęły Whats Up (Dadao xiaoxi) i Cosmo Worldwide (Litisheng).
Pierwsza zawiera krótkie informacje z życia gwiazd (najczęściej zachodnich), zaś dru
ga jest przeglądem najnowszych wiadomości z innych wydań „Cosmopolitan”, często 
także dotyczących gwiazd. Kobiety sukcesu, którym w poprzednich próbkach dedy
kowano całe artykuły, ustąpiły miejsca znanym osobistościom. Spośród analizowa
nych osiemnastu artykułów przedstawiających postacie kobiece, jedynie siedem sta
nowi portrety kobiet sukcesu, a pozostałe - aktorek i piosenkarek. Portretów osób 
medialnych jest w tej próbce więcej, jeśli doliczyć do nich jeszcze kilka artykułów na 
temat gwiazd zachodnich, niewliczonych przeze mnie do analizowanego materiału. 
Znaczący jest także fakt, że w ilustracjach do artykułów portretowane kobiety sukcesu 
nie prezentują już swego „służbowego oblicza”. Ich poprzedniczki były przedstawio
ne w kostiumach lub strojach mniej formalnych, lecz neutralnych, a w każdym razie 
„poważnych” (osłaniających ciało, bez mocnych barw), często na tle półek z książkami 
lub dokumentami, a także w biurze. Teraz zaś bohaterki artykułów noszą stroje zde
cydowanie odbiegające od standardów służbowych - kolorowe, przezroczyste bluzki 
lub sukienki z dużymi dekoltami. Są sfotografowane poza miejscem pracy, w dość wy
zywających pozach - leżące na kanapie albo siedzące na podłodze (co sugeruje dom), 
a także w plenerze lub w kawiarni. Obraz ten zaznacza przesunięcie punktu ciężkości 
w przedstawianiu wizerunku kobiet z klasy średniej - z pracy na czas wolny. Równo
cześnie nadaje on tekstom lekkość - odwraca uwagę odbiorcy od charakteru postaci, 
kierując ją na wygląd zewnętrzny. Wzmacnia także zjawisko braku spójności tekstów 
i podreśla, że wyrażone w nich idee nie tworzą opowieści, lecz funkcjonują jako luźne 
przemyślenia, wypowiedziane tu i teraz w czasie wolnym od pracy.

4.3.4. Okres 2007-2008
Numery z lat 2007-2008 są jak dotąd najbardziej obszerne, jednak różnorodność treści 
jest odwrotnie proporcjonalna do wzrostu objętości. Moda i uroda wyraźnie dominują 
nad innymi tematami. Jubileuszowy numer sierpniowy nie zawiera żadnego artykułu 
o karierze. Obecność na okładkach wszystkich numerów chińskich aktorek zamiast za
chodnich gwiazd i modelek, a także założenie rubryki Dr. Love (Mala qingyi)
prowadzonej przez Wu Di, która zastąpiła fi |'«J Uff- Agony (You wen you da) autorstwa 
Irmy Kurtz, są wyrazem większego zakotwiczenia pisma w lokalności. Z drugiej stro
ny jednak duża część artykułów o relacjach z mężczyznami zawiera porady na tematy 
związane z seksem, co zbliża czasopismo do amerykańskiego pierwowzoru.

W najnowszych numerach czasopismo przemawia do czytelników w większej 
mierze swą wizualną stroną: artykuły przedstawiające postacie obu płci zawierają 
wiele fotografii, które zajmują większość przestrzeni i pozostawiają mniej miejsca 
na tekst. Magazyn jest także bliżej związany z konsumpcją, w postaci symbolicznej
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(jako konsumpcja wizualnych obrazów przedstawionych osobistości) oraz material
nej. W większym stopniu niż w latach 2002-2003 zaciera się podział między treścią 
redakcyjną a reklamową: artykuły sponsorowane nie są już oznaczane jako „Cosmo 
Promotion”29, a strony z reklamami przerywające teksty burzą ich jednolitość i cią
głość. Postacie kobiet z klasy średniej nie znajdują się już w centrum uwagi całych ar
tykułów (ich miejsce zajęły gwiazdy), lecz występują jako autorytety wypowiadające 
się na rozmaite tematy. Artykuły ukazują ich zdjęcia i wypowiedzi umieszczone w od
rębnych ramkach. Najczęściej „białe kołnierzyki” występują w artykułach o karierze, 
jednak ten sam wizualny wzorzec (zdjęcie podpisane nazwiskiem i zawodem postaci 
oraz jej słowa poniżej, w ramce) powtarzają artykuły proponujące przedmioty kon
sumpcji, a nawet reklamy10. Postacie z takich tekstów pełnią rolę wzorcowych kon- 
sumentek. Kobiety z klasy średniej są w ten sposób skojarzone z luksusem i własną 
osobą świadczą o tym, że mają doń dostęp. Z kolei dostęp do luksusu, umieszczony 
w centrum uwagi, staje się wyznacznikiem klasy średniej. Świadomość przynależ
ności do grupy zaś promuje nowa rubryka: Cosmo Club (Xin shejiao), która

M Zarówno numery z lal 2002-2003, jak i te z okresu 2007-2008 zawierają w stopce redakcyjnej listę 
rcklamodawców. Nie podaję się jednak numerów stron, na których występują reklamy ani liczby 
reklam umieszczonych przez każdego reklamodawcę. W efekcie pozbawia się czytelnika możliwości 
jednoznacznego odróżnienia reklam od treści redakcyjnej.
Por. Zheng Yan XjiW[. Boutique Hotel hJiit • łiófctfcft-JfiBoutique Hotel chengjiu yi chang 
duancheng de she nian [Boutique Hotel - realizacja ekstrawaganckiego pomysłu krótkiego zasięgu], 
«li') inj Cosmopolitan», 2007/06(267), s. 182-191. W artykule tym kilka kobiet z klasy średniej, 
przedstawionych z nazwiska i zawodu, relacjonuje swoje doświadczenia z pobytu w luksusowych 
hotelach. Por. także reklamę farb do włosów L’Oreal Professionnel z numeru 2008/09(270), s. 286- 
-291, wykorzystującą postacie kolejnych „białych kołnierzyków”, które wypróbowały reklamowane 
farby. Na każdej stronic reklamy widnieją jasne prostokąty ze zdjęciem postaci na brązowym tle. 
Podobnie jak w artykułach zasadniczych, bloki tekstu obok zdjęć identyfikują postaci poprzez wy
konany zawód, opisują pokrótce ich życie zawodowe i zasady życiowe, a dopiero później opisują ich 
doświadczenie zmiany wizerunku za pomocą reklamowanych kosmetyków.

poprzez przedstawianie ugrupowań bazujących na zainteresowaniach lub zawodzie 
kształtuje styl życia „białych kołnierzyków”.

Numery z lat 2007-2008 nie zawierają już tak wielu przykładów upraszczania świata 
poprzez dzielenie go na łatwe do pojęcia kategorie. Zachował się jednak lekki ton i brak 
zainteresowania dogłębnym omawianiem tematów - artykuły często zawierają wielo
krotnie powtarzane stwierdzenia ogólne, co pozwala unikać przyjęcia określonego sta
nowiska oraz rozważania specyficznych wątków w obrębie poruszonych tematów.

4.4. Ewolucja obrazu kobiety w «|H] YiW Elle»

4.4.1. Okresy 1988-1989 i 1993-1994
Zgodnie z założeniami programowymi czasopisma w centrum uwagi «
Elle» znajduje się moda, która zajmuje większość objętości każdego z numerów. Dużą 
część treści związanej z modą stanowią zdjęcia modelek zachodnich (rasy białej, lecz 
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niekiedy także ciemnoskórych, w odróżnieniu od «U1 fnj Trends», które takich mode
lek nie promowało), podzielone na grupy według rodzajów przedstawianej odzieży 
(płaszcze, stroje kąpielowe itd.) i pochodzenia (moda angielska, francuska, amery
kańska, włoska itd.). Jak już wspomniałam, prezentowane stroje były w Chinach nie
dostępne lub ich nabycie przekraczało możliwości finansowe większości Chińczyków. 
Niektóre z elementów wizerunku promowanego w czasopiśmie zapewne były całkiem 
obce chińskim czytelnikom. Przykładem są kostiumy kąpielowe - głęboka opalenizna, 
modna na Zachodzie w latach 80. XX w., jest sprzeczna z chińskim ideałem nieskazi
telnie białej cery, a skąpe stroje kąpielowe, zwłaszcza dwuczęściowe, nie byłyby opcją 
ubioru dla wielu chińskich kobiet tamtego okresu, kiedy rewolucyjny purytanizm sta
nowił jeszcze nieodległą przeszłość.

Równolegle z prezentacją materialnie i kulturowo odległej treści czasopismo 
starało się zbliżyć do chińskich odbiorców, publikując działy poświęcone chińskiej 
modzie. Pierwszy numer zawiera zdjęcia podobne w stylu do zachodnich, wykona
ne przez ekipę „Elle” w Chinach z udziałem chińskich modelek noszących odzież 
kupioną w chińskich sklepach. Kolejne numery promują chińskich projektantów, 
przedstawiając w artykułach przebieg ich kariery i osiągnięcia zawodowe, a także 
prezentują ich kreacje na azjatyckich modelkach31. Przedstawia się również chiń
skie wydarzenia związane z modą - konkurs najlepszych chińskich modelek i sklep 
marki Esprit w Szanghaju (1993/12), wystawę części kolekcji francuskiego Musée 
des Arts de la Mode w Muzeum Sztuk Pięknych w Szanghaju (1989/3), pokazy 
chińskiego jedwabiu i odzieży jedwabnej we Francji oraz wizytę w Chinach ekipy, 
która zorganizowała wydarzenia związane z wystawą mody francuskiej (1989/4), 
pierwszy w Chinach pokaz i konkurs chińskich projektantów bielizny damskiej 
(1994/3(15)) itd.

Czasopismo przedstawia ogólne trendy, nie dostarcza natomiast porad praktycz
nych, dotyczących na przykład dopasowywania ubrań do typów sylwetek, łączenia ze 
sobą różnych kolorów lub różnych artykułów odzieżowych, doboru akcesoriów itd. 
Dwie omawiane próbki zawierają jedynie kilka takich artykułów; są to kolejne części 
felietonu „Kobieca szafa” ( jcAdkW Niiren yichu), zawarte w numerach z 1994 r. 
Praktyczne porady oferują za to artykuły o urodzie - jak dobrać podkład odpowied
ni do rodzaju cery, jak wykonać makijaż itd. Część tych porad jest niemożliwa do 
zastosowania przez chińskie czytelniczki - artykuł o podkładach przedstawia tylko 
produkty wielkich marek (Dior, Yves Saint Laurent itd.)32, a jeden z artykułów o ma
kijażu omawia rozmaite typy zupełnie niechińskiej urody - jasne włosy i oczy lub 
śniada, południowoamerykańska cera33. Tylko dwa artykuły o makijażu są skierowa-

11 Sylwetki chińskich projektantów lub prace wykładowców i studentów chińskich ośrodków pro
jektowania ubioru pojawiają się w numerach 1988/2, 1989/4, 1993/1 l(wiosna-lato), 1994/2(14), 
1994/5(17). Chińska moda występuje w każdym numerze z tych dwóch próbek.

12 i IWJULHL tt-JiVij Hcff-fOt#)Ji& Liaojie jifu de xuyao zeyou tiaoxuan fendi [Dobrać najlepszy pod
kład do zapotrzebowań cery]. «[II: W-5E F.lle», 1994/1(13), s. 90-91.

” Pacquet, M_, Bret, C. "ż/Lłiił-r TYiliu moter tan meirong mijue [Najwybitniejsze mo
delki o sekretach urody]. «|l( Elle», 1989/3, s. 82-91. 
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ne do azjatyckich kobiet14. Oprócz porad o makijażu wśród artykułów o urodzie są 
także kursy gimnastyki.

31 Paquet-Beaurenaut, M. Xi'ff Meirong meirong; ruhe huazhuang [Uroda uroda; jak
wykonać makijaż]. «|IDWi<Z4ii Elle», 1988/2, s. 56-63; MEŻWIATliJt*?fIYazhou 
niixingguangxian ziran de huazhuang [Naturalny i świeży makijaż dla kobiet azjatyckich|. «|l( W! 

Elle», 1993/11, s. 82-85.

Dwa numery z pierwszej próbki zawierają wykroje, zaś wszystkie numery z obu pró
bek - wzory swetrów. Numery z drugiej próbki (1993-1994) są bardziej zróżnicowane 
pod względem treści - obejmują artykuły o urządzaniu wnętrz i podróżach, przepisy 
kulinarne oraz krótkie wiadomości o modzie i obyczajach z innych stron świata. Prze
pisy dotyczą potraw zachodnich, z wykorzystaniem zachodnich składników i technik 
gotowania; potrawy te prawdopodobnie nie przypadłyby do gustu Chińczykom, tak 
bardzo przywiązanym do własnej kuchni, a zresztą i tak byłyby niemożliwe do wyko
nania w kuchni przeciętnego Chińczyka (nieposiadającego np. piekarnika).

Omówiona powyżej przepaść między treścią czasopisma a możliwościami na
bywczymi, upodobaniami i ogólniej pojętym światopoglądem jego chińskich odbior
ców wiąże się z pochodzeniem artykułów. Większość treści numerów z tych dwóch 
próbek powstała poza Chinami i była przeznaczona dla zachodniej publiczności. 
Autorstwa chińskich redaktorów są tylko artykuły o lokalnych projektantach, teksty 
przedstawiające chińskie postacie, niektóre wywiady, np. z Catherine Deneuve z wio
sny 1989 r., część tekstów o urodzie i tych opisujących chińskie wydarzenia. Należy 
także zaznaczyć, że nie wszystkie artykuły są podpisane (choć w przypadku tekstów 
chińskich autorów na ogół podaję się ich nazwiska).

W odróżnieniu od «Ibf fnj Trends», «1H VMl'f Elle» nie proponuje określo
nego obrazu kobiety ani nie usiłuje edukować czytelniczek. Poza kobiecością w jej 
wymiarze cielesnym, przedstawioną w artykułach o modzie, urodzie i zdrowiu, re
konstrukcji pewnego obrazu kobiety można dokonać głównie na podstawie por
tretów rozmaitych postaci. W «|lł 11154L Elle» artykuły te omawiają postacie 
zarówno chińskie, jak i zachodnie, które nie posiadają cech klasy średniej. Można 
je podzielić na kilka grup - aktorki, modelki, projektantki mody oraz wschodzące 
chińskie gwiazdy (prezenterka telewizyjna, szachistka, śpiewaczka operowa, mło
da aktorka itd.). Spośród tych portretów najbardziej interesujące są te zbudowane 
na podstawie powtarzających się wzorców, ponieważ można argumentować, że to 
właśnie te stałe elementy przekazują strategię czasopisma. Jeden z takich wzorców 
przedstawia przebieg kariery modelki. Pojawia się on w artykułach omawiających 
modelki zachodnie, a częściowo także w jednym artykule o chińskich modelkach. 
Drugi (bardziej interesujący) wzorzec utożsamia sukces jednostki z sukcesem chiń
skiego narodu. Ten model występuje w artykułach o wschodzących gwiazdach, 
w portrecie Jin Yuxi oraz w tekstach ukazujących sylwetki chińskich projektantek 
odzieży.

Numery z lat 1988-1989 i 1993-1994 są zdecydowanie zaadresowane do kobiet 
(brak artykułów o modzie męskiej czy porad dla mężczyzn) i traktują o kobietach 
(z wyjątkiem sylwetek zagranicznych i chińskich projektantów mody). Nie przejawiają 31 
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one jednak (z wyjątkiem jednej wypowiedzi aktorki Liu Xiaoqing35) świadomości gen- 
derowej tak bardzo wyraźnie obecnej w «Ibf jnj Trends/Cosmopolitan». Oprócz mody 
i urody, czasopismo nie porusza innych tematów związanych z kobiecością. W obu 
próbkach występują te same wymiary kobiecości, co w «H'f h'fj Trends/Cosmopolitan» 
(praca, miłość, małżeństwo i cielesność), lecz jako część portretów, a nie jako tematy 
odrębnych artykułów. Brak także dyskusji na temat rozmaitych możliwych aspektów 
tych wymiarów kobiecości - niczego się nie dyskutuje, jedynie się stwierdza. Powodu
je to, że obraz kobiecości jawi się w postaci rozproszonych fragmentów nietworzących 
kompleksowej całości. Dlatego sprzeczności w obrazie kobiecości, aczkolwiek obecne, 
nie są na tyle rozwinięte, by stały się tak łatwo dostrzegalne jak w «IT]" jój Trends/Cos
mopolitan»; tu są one prawie niewidoczne, pozostają w tle. Te zjawiska można wyjaś
nić brakiem określonej grupy docelowych odbiorców czasopisma i nastawieniem na 
modę zamiast na czytelniczki.

15 „Trudno jest być człowiekiem. Jeszcze trudniej jest być kobietą, a bycie słynną kobietą jest najtrud
niejsze z trudnych” (Wi A®, A AA®, lift A A A;® l'.)j|l4E Zuo ren nan, zuo niiren geng nan,
zuo ming niiren nan shang jia nan). W Qiao Chu -ft®. T't'ITibtffj/OjHjiJA Gexing dute de Liu
Xiaoqing [Liu Xiaoqing o wyjątkowej osobowości]. «|ll:AIff A AJźii Elle», 1993/11 (wiosna-lato),
s. 8-10.

'6 Li Jun 4^ V, Zhang Zhiguo tHLeślH. lii® Reai shenghuo de Wei Wei [Kochająca życie
Wei Wei]. «|lI; y/II-L& A <żii Elle», 1994/1 (13), s. 24-25.

” Yufu j® A. llli£<Xi”l A’ Shencheng „dageda" yizu [Szanghajscy użytkownicy telefonów ko
mórkowych], «IIJyH Elle», 1994/2(14), s. 51.

TI: filii /iff Yang Lan dubai: xiangxin qingchun [Monolog Yang Lan - uwierzyć w mło
dość], «lb WDA A fii Elle», 1994/2(14), s. 18-21.

Zapewne to dwa powyższe czynniki powodują prawie całkowity brak w tych nu
merach odniesień do ówczesnej chińskiej rzeczywistości codziennej. Jednym z wyjąt
ków jest artykuł o piosenkarce Wei Wei, który wspomina o jej planach „wypłynięcia na 
szerokie wody” ( b xiahai) przez założenie własnej firmy produkującej perfumy36. 
Drugi wyjątek to artykuł o telefonach komórkowych, które nieco wcześniej pojawiły 
się w Szanghaju, oraz o ich posiadaniu jako oznace statusu37. Kolejny wyjątek stanowi 
wzmianka o tym, że większość Chinek nie może sobie pozwolić na markowe ubra
nia, zawarta w wypowiedzi prezenterki telewizyjnej Yang Lan38. Brak zakotwiczenia 
w chińskiej rzeczywistości nie jest niczym dziwnym, zważywszy na przewagę treści 
importowanej nad lokalną. Jednak takie odniesienia są rzadkie nawet w artykułach 
lokalnych. Wydaje się, że pismo wykorzystuje swój atut, jakim jest właśnie kulturowy 
dystans. Nie odzwierciedla codziennego życia czytelniczek, lecz przedstawia bajkowy 
świat mody, który im pozwala oderwać się od rzeczywistości - co zresztą podkreśla 
się w słowach od redakcji w jednym z numerów [5].

4.4.2. Okres 1998-1999
Pod względem wyglądu i struktury pismo nie uległo większym zmianom w porów
naniu z poprzednimi okresami. Zachowano wszystkie działy tematyczne - artykuł 
wstępny od redakcji i wypowiedzi czytelników, portrety kobiecych postaci i wielkich 15 * * * * * * * * * * 
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projektantów mody, wieści z kraju i z zagranicy, wydarzenia kulturalne, moda, zdro
wie i uroda, podróże, urządzanie wnętrz, przepisy kulinarne i wzory swetrów. Wśród 
modelek występujących w tych numerach kobiety rasy białej i czarnej wciąż stanowią 
większość, lecz każdy numer nadal zawiera obowiązkową część poświęconą kreacjom 
chińskich projektantów prezentowanym przez chińskie modelki. Pismo zrezygno
wało jednak z oddzielnych artykułów przedstawiających chińskich projektantów czy 
chińskie ośrodki projektowania ubioru. Dział o modzie został poszerzony o rubrykę 
o charakterze praktycznym, zawierającą propozycje dopasowania do siebie konkret
nych sztuk odzieży, a także uwagi na temat akcesoriów.

Obraz kobiety w tym okresie zachowuje fragmentaryczny charakter znany z po
przednich próbek. W dalszym ciągu nie omawia się żadnych problemów związanych 
z kobiecością. Czasopismo przedstawia postacie kobiet, lecz nie tematy związane 
z byciem kobietą. Rozmaite aspekty kobiecości lub życia kobiet, takie jak kariera, 
związki miłosne, małżeństwo, macierzyństwo itd. są jedynie mniej lub bardziej po
bieżnie wspomniane w artykułach na inne tematy (przeważnie w portretach postaci), 
bez głębszych rozważań dotyczących tej problematyki.

Podobnie jak w okresach 1988-1989 i 1993-1994, artykuły prezentujące portrety 
kobiet przedstawiają ich publiczne oblicze. Zdecydowaną większość stanowią posta
cie związane z kulturą (popularną i wysoką) i modą. Z jednym wyjątkiem (dyrektor
ka chińskiego przedszkola), nie są to kobiety, których kariera uprawniałaby do okre
ślenia ich jako „białe kołnierzyki”. Artykuły nie są historiami sukcesu ich bohaterek 
(a więc nie mają charakteru diachronicznego), lecz portretują je w danej chwili. Nie 
zawierają żadnych informacji czy komentarzy (autora lub samej postaci) o charak
terze osobistym i nie przedstawiają wypowiedzi na problematyczne, istotne tematy 
związane z byciem kobietą (ani z własną kobiecością, ani z kobiecością w sensie ogól
nym). Wyjątek stanowią dwa artykuły temat poświęcone sylwetkom zagranicznych 
modelek, przedstawiające ich drogę do sławy, a także artykuł o chińskiej dyrygentce, 
wymieniający poszczególne etapy jej artystycznego życiorysu. Większość portretów 
dotyczy postaci zagranicznych, jedynie dwa z nich przedstawiają Chinki.

„Białe kołnierzyki” występują w tych numerach, lecz tylko okazjonalnie. Jedna 
z czytelniczek pisma wspomina w liście do redakcji o swojej pracy w firmie reklamo
wej, co zajmuje większość jej czasu39. Rubryka z wieściami z zagranicy w kwietnio
wym numerze zawiera krótki artykuł o upodobaniu angielskich kobiet do bilardu, 
gdzie wspomina się zawód jednej z wypowiadających się postaci - dyrektorka pro
dukcji w stacji telewizyjnej40. Niektóre artykuły z poradami o gimnastyce wyszczu
plającej są skierowane do „białych kołnierzyków”, ze względu na ich siedzący tryb 
pracy41.

ii fi'1 Jfi; ii Z ?J-' )£ Duzhe yu bianzhe; Duzhe shalong [Czytelnicy i redakcja; Salon dyskusyjny 
czytelników], «|H: lilie», 1999/2(56), s. 18.

111 IJU P.ii1! №ffj Jlr'S4/ Qiamvei guniang de xin aihao [Nowe hobby dziewczyn z awangardy,. « Uf WH't 
lilie», 1999/4(58), s. 42.

11 Por. np. Slim yourjigure Hi ifij U. b ffjfif Yaobuyixia dejianmei [Gimnastyka poniżej pasa], «|l( '/j 
lOZ4ti lilie», 1998/8(50), s. 131.
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4.4.3. Okres 2002-2003
Jak wykazują Sun et al. (2003: 81-83), począwszy od kwietniowego numeru z 2001 r., 
czasopismo radykalnie zmieniło swoje oblicze. Zmiany te, zainicjowane przez Yin 
Yan, która od tego roku objęła stanowisko redaktora artystycznego42, zostały dokona
ne pod presją rosnącej na rynku konkurencji. Jak wykazałam, największym atutem 
«JttElle» w chwili jego założenia było wizualne piękno. Ponieważ przez 
długi czas cieszyło się ono wielkim uznaniem czytelników, przez kilkanaście lat 
stanowiło podstawę polityki marketingowej czasopisma: stale powtarzano te same 
wzorce graficzne, a teksty, dość ubogie i jednorodne, znajdowały się ciągle na dru
gim planie. W 2001 r. te skostniałe wzorce odrzucono, wskutek czego czasopismo 
stało się dużo bardziej zróżnicowane zarówno pod względem graficznym, jak i te
matycznym. Większość treści wciąż stanowiły moda i uroda, które jednak nabrały 
wyraźniej zaznaczonego charakteru sezonowego, widocznego w analizowanych prze
ze mnie numerach z 2002-2003. Ponadto wewnątrz tych dwóch głównych rubryk 
pojawiło się wiele nowych działów: migawki ze światowych wybiegów wraz z możli
wymi do nabycia produktami (odzieżą i akcesoriami) znanych marek, moda w wy
konaniu hollywoodzkich gwiazd, praktyczne porady o zestawianiu ze sobą rozma
itych ubrań lub samodzielnym wykonywaniu akcesoriów, prezentacje najnowszych 
trendów w makijażu i produktów kosmetycznych itd. Pojawiły się także inne działy 
tematyczne, zgrupowane w rubryce (/‘¿ii Feature (Zhuanti), obejmujące artykuły 
o miłości i związkach, o karierze, o zarządzaniu własnymi finansami, o stylu życia, 
testy psychologiczne itd. Stałe rubryki występujące w każdym numerze wzbogaciły 
się o felietony, pytania i odpowiedzi na tematy miłosne, horoskop miesiąca, adresy 
sklepów firmowych marek wspomnianych w artykułach, konkursy dla czytelników 
i listy osób, które uzyskały nagrody itd.

12 Stanowisko to zostało utworzone w 2001 r., jako odrębne od redaktora naczelnego. Chińska nazwa 
tego stanowiska to Jej (bianji zong cehua - dosłownie „naczelny planista ds. redakcyj
nych”), na stronie redakcyjnej przełożona jest na angielski jako Editorial Director. Obecnie pod 
tą samą angielską nazwą występuje stanowisko „inspektor ds. redakcyjnych” IJ!i bianji
zongjian).

Ważnym skutkiem tych zmian było głębsze zakotwiczenie treści czasopisma w lo
kalnej rzeczywistości: w numerach z lat 2002-2003 moda przestała być zjawiskiem abs
trakcyjnym, zachodnim ideałem niemożliwym do wcielenia w chińską rzeczywistość - 
czytelniczki nie tylko otrzymywały informacje na temat aktualnych trendów, lecz także 
wskazówki, gdzie i za jaką cenę można nabyć konkretne produkty, dostępne już na 
chińskim rynku (aczkolwiek głównie w wielkich miastach). Artykuły o stylu życia tak
że przedstawiały kwestie związane z życiem codziennym: zakup samochodu i jego rola 
w życiu chińskich kobiet, modne kluby szanghajskie itd. Zdecydowanie wzrósł udział 
lokalny w tworzeniu treści czasopisma (szczególnie tekstowej, lecz także graficznej).

Pomimo że rzeczywistość odzwierciedlona w numerach z okresu 2002-2003 jest 
już dostępna dla chińskich czytelniczek, nie jest ona rzeczywistością całkowicie 
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chińską. Trendy w modzie są wciąż dyktowane przez Zachód: są to w większości 
kreacje zachodnich projektantów, noszone przez zachodnie modelki i zachodnie 
gwiazdy, a produkty do nabycia są także (w zdecydowanej większości) zachodnich 
marek. Nieśmiało wkradają się do czasopisma zachodnie święta w postaci wzmia
nek w artykułach wstępnych (np. o Walentynkach w numerze z lutego) i artykułów 
sezonowych (np. o tym, jak ubrać się na okres świąt Bożego Narodzenia i końca 
roku). Czasopismo zachowuje jednak rodzime elementy. Artykuły przedstawiają
ce sylwetki młodych chińskich projektantów i ich kreacje zniknęły, lecz pozostał 
dział o chińskiej modzie, prezentowanej przez chińskie modelki. Ważniejszym ele
mentem dostosowania pisma do warunków lokalnych stała się okładka: od 2001 r. 
na okładkach niektórych numerów występują chińskie twarze. W mojej próbce 
z 2002-2003, dwa numery przedstawiają chińskie aktorki na okładce: Zhang Ziyi 
i Zhao Wei.

Pismo wciąż nie nawiązuje bezpośrednio i zdecydowanie do klasy średniej. Jeśli 
to klasa średnia stanowi docelową i rzeczywistą grupę czytelników, jest to założenie 
domniemane, a nie stwierdzone w jakimś artykule programowym. Jedyne stwier
dzenie o czytelnikach definiuje ich jako „nielicznych ludzi, stojących na samym 
szczycie fali mody”43. Czasopismo nie zmieniło swoich zasad, zmieniła się jednak 
rzeczywistość, w jakiej się ukazuje. W 1988 r. treść pisma wydawała się czytelnikom 
odległa, ponieważ zarówno moda, jaką proponowało, jak i osoby, które stać było na 
jej konsumpcję, nie były powszechnie obecne w chińskiej codzienności. Na począt
ku XXI w. na czele fali mody mogą stać osoby o wysokich zarobkach, z których dużą 
część stanowią „białe kołnierzyki”. Studentki, które wydawały całe kieszonkowe na 
zakup tego pisma w latach 80.-90. XX w., pracują teraz na wysokich stanowiskach 
w firmach, jak czytelniczka, której list ukazał się w numerze z października44. Cza
sopismo nie promuje jednak klasy średniej jako takiej. Podobnie jak w «IbJ" |'ńj Co- 
smopolitan», postacie występujące w artykułach są czasem przedstawiane poprzez 
wykonywany zawód. Jest ich jednak wyraźnie mniej, stanowisk pracy nie wspomina 
się tak często, a ich zawody nie zawsze są charakterystyczne dla klasy średniej. Więk
szość Chinek występujących w czasopiśmie to mniej lub bardziej znane kobiety ze 
środowisk artystycznych: aktorki, reżyserki, pisarki, piosenkarki, malarka, młode 
muzyczki itd. Nawet wówczas, gdy w artykułach omawiane są zachowania pasujące 
do „białych kołnierzyków”, zbieżność z klasą średnią ogranicza się do prezentowa
nych zachowań oraz do posiadania pozwalających na nie zasobów finansowych. Są 
to postacie indywidualne, niepowtarzalne jednostki służące czasem jako ilustracje 
określonego stylu życia; nie występują jako przedstawicielki grupy, jaką jest klasa 
średnia.

11 To stwierdzenie jest zawarte w odpowiedzi redakcji na listy czytelników; i£ fi'i'J'' Jiś Duzhe shalong 
[Salon czytelników], «|lI: W-IIJ4ii Elle», 2002/8(98), s. 20.

11 İİ: ?ıDuzhe shalong [Salon czytelników]. «|lł Elle», 2002/10(100), s. 28.

Podobnie jak numery «IbJinJ Cosmopolitan» z tego samego okresu, próbka 
«lltyAlbt^Z^li Elle» z lat 2002-2003 proponuje uproszczoną wizję rzeczywistości 
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podzielonej na łatwe do pojęcia kategorie. Ta cecha jest szczególnie widoczna w ar
tykułach zawierających porady dla kobiet dotyczące między innymi odpowiednich 
zachowań w rozmaitych sytuacjach45, w testach psychologicznych oraz w artykułach 
o miłości i związkach46.

15 Por. np. Huang Qiong Break the icc JJ łKifiLi 6 Wit^iłit Dapo jiangju 6 zhong wuqi [Sześć 
rodzajów broni, by przełamać impas], « Ut H-J’¡¡¡¿¿,iii Elle», 2002/10(100), s. 114-115.

16 Por. Dingsu J -)j>. 'Ihc masculine formular £ |'| |'l |5 Meinan zibaishu [Spowiedzi pięknych męż
czyzn], «[ItWt&Ziii Elle», 2002/8(98), s. 56-57; Girod, A., Roig, C. (g®;! 10
JLł Crazy over you Ai wol 10 tiao „mi" ling you ta jiu fan Crazy over you [Kochaj mnie! Dziesięć 
„słodkich” przykazań, by go uwodzić i sprawić, że będzie Crazy over you], «Ut-iii Elle», 
2003/4(106), s. 132-133.

17 ?i Tlił liri Erom the editor Bianzhe de hua. «[It -iii Elle», 2007/10(166), s. 46; Sun,
S. ELLE ‘jIELLE yinling shenghuo [ELLE przewodnikiem życia]. «llt^HlIśizLiii Elle», 
2007/10(166), s. 192; Gao V. ELl.E&Mc -ScTtl ELLE lYj TUN Ji Wo he ELLE de meiligushi |Piękna 
historia z ELLE i ze mną w roli głównej], «|ltW-H'jTt-Z.iii Elle», 2007/10(166), s. 486-489.

1" Sun, S., ELLEyinling shenghuo. 2007/10(166).

4.4.4. Okres 2007-2008
Siedemnaście lat po powstaniu, w jubileuszowym numerze październikowym, cza
sopismo ponownie przedstawia swoje założenia. Czyni tak zarówno we wstępie od 
redakcji, jak i w kilku artykułach okolicznościowych47. Tym razem podkreśla się dwie 
dziedziny, w obrębie których czasopismo pragnie oddziaływać na swoje czytelniczki. 
Moda wciąż znajduje się na pierwszym miejscu, lecz poza nią wprowadza się także styl 
życia poprzez artykuły na temat związków miłosnych, kariery czy zarządzania wła
snym majątkiem. Podobnie jak francuski pierwowzór, «|lf VMl'J"Elle» dąży do 
przekroczenia zakresu wąsko pojętej mody. Jednakże pomimo wyliczenia w artyku
łach zasług, jakie francuskie wydanie miało dla czytelniczek (nauczanie umiejętności 
praktycznych w latach 60. XX w., promowanie wyzwolenia seksualnego, występowa
nie w obronie interesów kobiet w społeczeństwie patriarchalnym itd.), stwierdzone 
cele dotyczące chińskiego wydania są dużo skromniejsze i pozostają na poziomie 
deklaracji. Pomimo deklarowanej chęci rozszerzenia tematyki, nie proponuje się in
nych, poza modą, wartości. Nie podaję się dalszych szczegółów na temat promowa
nego - obok mody - stylu życia. Jedyne doprecyzowujące go określenia to „najmod- 
niejszy/dominujący/najpopularniejszy” (Mi/iUifKl zui liuxing de)™ i „w pełni nowy, 
zindywidualizowany [styl życia]” W[/l?/i,i7j A] quanxin de gexinghua 
[shenghuo fangshi]), które sprowadzają styl życia z powrotem do sfery mody. Listy 
od czytelniczek, opisujące ich „przygodę” z «JItVA4ii Elle» powielają schemat 
występujący wcześniej: młode kobiety rozstają się z pieniędzmi, które odkładały, aby 
nabyć piękny magazyn. Strategia marketingowa czasopisma nadal więc opiera się na 
modzie i wymiarze wizualnym.

W artykułach zawierających założenia programowe klasa średnia wciąż jest nie
obecna. W artykułach okolicznościowych przedstawiających „sztandarowe” sylwetki 
kobiet brak „białych kołnierzyków” - sportretowane w nich rówieśniczki czasopisma 
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to młode aktorki i modelki49. Magazyn stara się jednak zaspokajać zapotrzebowanie 
kobiet z klasy średniej na informacje z dziedzin związanych z ich życiem codziennym: 
numery z lat 2007-2008 po raz pierwszy zawierają rubrykę UHCareer (Zhichang). 
Kolejna zmiana w strukturze czasopisma w stosunku do poprzedniego okresu polega 
na powrocie do działu IfJ'^ Fashion (Shizhuang) specjalnej rubryki prezentującej 
chińskich projektantów mody: |K| pj |jij^ China talent (Guonei qianxian). Część tych 
artykułów określa docelową grupę nabywców ich kreacji, wśród których wspomina 
się bezpośrednio o „białych kołnierzykach”50.

19 Xuc Nicole, Xu Helios, 19 No limits Ta 19 sui [„Ona” ma 19 lat]. «UtW-H'1 lilie»,
2007/10(166), s. 196-201.
Lanshan W-ffl. WH-f lilj11 lć Rock chic Yang Guanhua: yin shizhuang er ai ziji [Yang
Guanhua: pokochać siebie poprzez ubiór]. Elle», 2007/10(166), s. 120-121.

te



5
ANALIZA MATERIAŁU BADAWCZEGO

5.1. Kariera

5.1.1. «Hf |n0 Trends/Cosmopolitan»
Kariera jest bardzo istotnym wymiarem obrazu kobiecości promowanego w «Ifj 
|nj Trends/Cosmopolitan». We wszystkich analizowanych numerach, od założenia 
pisma aż do 2008 r„ aktywność zawodowa służy definiowaniu tożsamości i statusu 
postaci artykułów: oprócz ich nazwiska, wymienia się ich stanowisko służbowe lub 
zawód, jaki wykonują, a czasem także doświadczenie studiów za granicą. Portrety 
kobiet zawarte w numerach z lat 1993-1994 i 1998-1999 omawiają przede wszyst
kim ich karierę. Artykuł z jubileuszowego numeru z sierpnia 1998 r. przedstawiający 
pięćdziesiąt różnych kobiecych postaci wznosi karierę do rangi czynnika definiujące
go „sztandarową” kobiecość [1]. „Kobiety sukcesu” znajdują się także wśród postaci 
ilustrujących hasło przewodnie magazynu w okresie 2002-2003: 3F - fun, fearless, 
female.

Pod względem kariery jako jednego z wymiarów kobiecości próbka z lat 2007- 
-2008 nie zawiera wielu nowości w stosunku do pozostałych, dlatego nie została 
szczegółowo omówiona. „Kobiety sukcesu” ustępują miejsca osobowościom me
dialnym - aktorkom, piosenkarkom, reżyserkom i pisarkom. Brak portretów kobiet 
sukcesu nie oznacza jednak, że czasopismo nie promuje już klasy średniej i takie
go wzorca kobiety. Kobiety z klasy średniej często występują z wypowiedziami na 
różne tematy, a także w bardzo istotnej roli gościnnej redaktor naczelnej każdego 
numeru (z wyjątkiem sierpniowego). Wypowiedzi każdej z kobiet interesu będących 
gościnnymi redaktorkami naczelnymi pojawiają się w dwóch miejscach: we wstępie 
redakcyjnym i w rozmowie z Xu Wei, stałą redaktor naczelną. Jak wspomina się na 
początku każdego z artykułów, rozmowy te odbywają się na cześć piętnastej roczni
cy założenia czasopisma i dotyczą ważnych tematów kształtujących sposób myślenia 
i poglądy życiowe Chinek.

Dalsza część tego podrozdziału przedstawia ewolucję kategorii kariery na prze
strzeni lat oraz podaję szczegóły na temat właściwości i wymiarów tej kategorii. Nie
które wątki dotyczące kariery są omówione w obrębie innych kategorii, z którymi się 
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równocześnie łączą. Aktywność zawodowa kobiet jest często łączona z kwestią ich 
małżeństwa, a wymagania wobec kobiet dotyczące obu tych sfer są często przyczyną 
poważnych rozterek. Rola kariery i małżeństwa w życiu kobiet oraz związek między 
nimi są szczegółowo opisane w rozdziale na temat relacji z mężczyznami. Studia za 
granicą stanowią ważny etap na ścieżce kariery oraz czynnik określający status kobiet 
portretowanych w czasopiśmie. Ponieważ są one równocześnie przejawem mobilno
ści globalnej kobiet, zostały omówione w rozdziale dotyczącym globalizacji, gdzie 
zawarto także rozważania dotyczące mobilności związanej z rozwijaniem kariery.

5.1.1.1. „Kobieta sukcesu"; modele kariery

Numery z lat 1993-1994 promują „kobietę sukcesu”, świadomie i aktywnie wykorzy
stującą karierę do samookreślenia. Osiem artykułów przedstawia sylwetki i historie 
sukcesu takich kobiet - cztery postacie ze świata biznesu, trzy osobistości medial
ne oraz jedną podróżniczkę i pisarkę. Większość zdecydowała się skorzystać z po
wstałej wówczas możliwości „wypłynięcia na szerokie wody” prywatnej przedsię
biorczości ( b 7/4 xiahai), dwie zaś zajmują stanowiska kierownicze w firmie lokalnej 
i zagranicznej.

Oprócz portretów kobiet sukcesu, kategoria kariery występuje także w innych 
artykułach, jako temat przewodni lub podrzędny. W numerach z okresu 1993-1994 
praca w zawodach typowych dla „białych kołnierzyków” (stanowiska administracyj
ne lub kierownicze w firmach z kapitałem zagranicznym) jest cechą zarówno więk
szości bohaterek artykułów, jak i kreowanych w tekstach czytelniczek. Promuje się 
nowy wzór pracy w środowisku konkurencyjnym, gdzie czynnikami zapewniającymi 
sukces są determinacja, wiedza i pracowitość, w przeciwieństwie do dotychczasowego 
chińskiego wzoru, przywiązującego wagę do osobistych układów. Niektóre artykuły 
przedstawiają trudności, jakie nowy rodzaj pracy nastręcza osobom przyzwyczajonym 
do starego porządku i oferują porady w celu bardziej skutecznego dostosowywania się 
do nowych warunków. Jednym z problemów jest krytyka ze strony współpracowni
ków i przełożonych (trudna do zaakceptowania dla Chińczyków, tradycyjnie odbiera
jących bezpośrednią krytykę jako utratę twarzy)1 [2]. Kolejnymi są stres i zmęczenie 
spowodowane konkurencją i licznymi wymaganiami, którym należy sprostać w nowej 
pracy2. Inny artykuł zawiera porady na temat właściwego zachowania się w biurze. 
Zachęca się do porzucenia złych nawyków mogących występować u obu płci lub ty
powych dla każdej z nich (jak ciągłe jedzenie przekąsek, robienie na drutach i zdejmo
wanie butów w przypadku kobiet oraz palenie papierosów u mężczyzn)3. Trudności 

1 Xiao leng ¡‘j ]| 1Tfitn'-łi7’JJujue qingxu wuran (Powiedz „nie” emocjonalnemu zanieczyszcze
niu!. «11'1 Ini Trends», 1994/5(8), s. 48-49.

2 Jiang Shuiliu i l./K ¿/ii., ('ft I I 'ALU-' Gei ziji ban ge guilian |Zrób do siebie głupią minę]. «114 |i'ij
1 rends», 1994/1(4), s. 30; Yin Zhixian ifai/ii 'łe'11?TE|X 'Tj|14? Ni xuyao xinliyisheng ma? [Czy
polrzebujcsz psychoterapeuty?]. «H-fińj Trends», 1994/5(8), s. 52-53.

' Ziyun z,. JW. 11'zi 'ii I A i* .tj Xiandai bangongshi shi da jinji (Dziesięć rzeczy, których nie
należy robić w nowoczesnym biurze]. «H-f I'r'ij Trends», 1994/2(5), s. 20-22.
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i braki w wiedzy, które należy uzupełnić, są postrzegane jako poświęcenia koniecz
ne do osiągnięcia wyższych celów: poczucia własnej wartości, niezależności od męża 
oraz dostatniego życia i wysokiego poziomu konsumpcji1 * * 4.

1 Danshui '/■£ A. 41 AA: AiLUWj A.'.VMilfo Waiqiren: fanmangzhiyu xiangdao de diandian-
didi [Ludzie z przedsiębiorstw zagranicznych: przemyślenia zapisane w chwilach wolnych]. «H-fjnj 
Trends», 1993/2(2), s. 22-23.

5 Nie oznacza to jednak, że w tych numerach takich wyborów się już nie dokonuje, por. Qi Yue ?r J J .
ft: ¿t(1 Ai shi yijian xuanse yishang [Miłość to ubranie o barwie głębokiej czerni], «H-J

jrij Cosmopolitan», 1999/2(53), s. 86-88.
6 Shao Mianli (iffi )}. Quanneng Wu Xiang [Wszechstronna Wu Xiang]. «H-j jnj Cosmopo

litan», 1999/3(54), s. 78-80.
7 50 A A Att Jj 'li jjif 50ge niiren meili chuyan [Pięćdziesiąt kobiet objawia swój urok]. «Il-f inj Cos

mopolitan», 1998/12(45), s. 109-132.
" Tamże, s. 114.
’ Gao Yuc iMjki. 1hi A fliJ\ il'i Lietou bang ni shengzhi [Łowcy głów umożliwią Twoją rewaluacjęl. 

«H-l j.'.j Cosmopolitan», 1999/3(54), s. 82-83.
Feng Fei AHR. A AAIYi, M- bZAC? Shi qu shi Hu, zao xia juexin [Zadecyduj jak najszybciej, czy 
odejdziesz, czy zostajesz], «H-f ji'/j Cosmopolitan», 1998/15(48), s. 70-71.

W okresie 1998-1999 promuje się, podobnie jak poprzednio, ścieżki kariery ty
powe dla klasy średniej, przebiegające w sektorze prywatnym w postaci zatrudnienia 
w firmie lub prowadzenia własnej działalności gospodarczej. W odróżnieniu od po
przedniego okresu, numery z lat 1998-1999 odzwierciedlają bardziej zaawansowany 
etap wdrożenia tego wzorca pracy na gruncie chińskim. Nie wychwala się już jego za
let w porównaniu z „żelazną miską ryżu”, a przedstawione w artykułach „kobiety suk
cesu” nie dokonują już wyboru pomiędzy tymi dwoma przeciwstawnymi modelami5. 
Bohaterki artykułów z okresu 1998-1999 wybierają pomiędzy rozmaitymi możliwo
ściami dostępnymi im w obrębie nowego modelu pracy. Mają one już za sobą moment 
„wypłynięcia na szerokie wody”, a także wiele innych wyborów związanych z karie
rą. Wzrosła bowiem ich mobilność zawodowa. Kobiety zmieniają stanowiska pracy, 
wybierając pomiędzy firmami o podobnym profilu; zmieniają także wykonywane za
wody, czasem radykalnie i wielokrotnie. Wcieleniem zawodowej mobilności jest Wu 
Xiang (Cynthia Wu)6, Chinka urodzona w Kantonie, która wyemigrowała do USA, 
a po ukończeniu tam studiów w zakresie informatyki, architektury i gry na skrzyp
cach pracowała w firmach w Chinach i USA. Później założyła własne przedsiębiorstwa 
z branży reklamowej, informatycznej i fotograficznej oraz działała jako aktorka i re
alizatorka filmów. Podobny przebieg miała kariera większości „sztandarowych” kobiet 
z sierpniowego numeru czasopisma7, jedną z nich jest Jiang Liyuan, której studia i pra
ca obejmowały ekonomię, opiekę nad grupami turystycznymi, zarządzanie hotelami, 
informatykę i budownictwo8. Do mobilności zawodowej zachęcają również takie arty
kuły, jak ten opisujący usługi firm zajmujących się rekrutacją menedżerów9 lub inny, 
nawołujący do „zwolnienia szefa” i zmiany nielubianej pracy10.

W wielu artykułach z lat 1993-1994 podkreśla się emocjonalną naturę kobiet, która 
odróżnia je od mężczyzn (por. 5.2.1.2.) i często przysparza im cierpienia. Jednakże ta 
rzekomo wrodzona kobieca uczuciowość nie zawsze jest przedstawiona jako poten
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cjalnie szkodliwa. Jedna z „kobiet sukcesu” stwierdza, że dla kobiet celem kariery nie 
jest osiągnięcie sukcesu, lecz określenie własnej pozycji w świecie i zdobycie wsku
tek tego uznania innych". Inna postać11 12 * należąca do warstwy „białych kołnierzyków 
z wielkich miast” twierdzi, że to uczucia są dla niej najważniejsze, ponieważ stanowią 
równocześnie podstawę i wynik wszelkich przedsięwzięć, zakończonych sukcesem 
lub nie, zarówno w życiu, jak i w karierze [3]. Choć mogą osobę ograniczyć (i nie 
należy na to pozwalać), uczucia także przydają życiu różnorodności i motywują do 
działania. Łącząc te wypowiedzi, można utworzyć na ich podstawie alternatywny 
wzorzec kariery (lub ogólniej samorealizacji), właściwy kobietom i odmienny od 
męskiego. Taki wzorzec nie pojawia się jednak w tym okresie, lecz w numerach z lat 
1998-1999.

11 Jiang Liu żl-ż/i. «fS: I I lĆ.1.1.'. ■ Je "łk Jia Wei: wei ziji dian yi zhi ge [Jia Wci wybrała dla siebie 
piosenkę], «ll-Jińj Trends», 1994/2(5), s. 16.

12 !jiK, 11 Źlbi fi 'fii? Zuo niiren, shenme zui zhongyao? [(Jo jest dla kobiet najważniejsze?]. «ll-J"jńj 
Trends», 1994/2(5), s. 14.

” Por. np. Zhou Xiaohong, MdllJfcfL. KiM: iii Lan Lan: wuxiekeji [Niezniszczalna Lan Lan|.
«ItJ ińj Cosmopolitan», 1998/18(51), s. 56-59; WangXumei iTJiJif, Wu Muxing WA A. ?](itłfi: 
T-fti/Ć T IlV lJ. Guo Jianmei: yi ban chuantong, yi ban qianwei [Guo Jianmei: na poły tradycyjna, 
na poły awangardowa]. «K-J inj Cosmopolitan», 1999/3(54), s. 46-48. Kolejnym przykładem realizacji 
tego modelu jest wspomniana już Wu Xiang (Shao Mianli. Quanneng Wu Xiang, 1999/3(54)).

11 «Hł|nj Cosmopolitan», 1999/10(61), s. 54; 1999/6(57), s. 56; 1998/18(51), s. 26; 1999/3(54), s. 44. 
Wyjątkiem jest bohaterka artykułu z nru 1998/15(48), s. 28, która zrezygnowała z kariery w USA, by 
założyć w Pekinie salon zdobienia paznokci.

15 Określenie to stosuje się w artykule Zhou Xiaohong Mi Hjśll.. M-XAitt /(A Chen Ling: xihuan
zuo niiren [Chen Ling: I.ubię być kobietą]. «ll-Jińj Cosmopolitan», 1999/6(57), s. 62-64: „Chen Ling 
jest osobą «alternatywną»” (IS/fJ^źć W ^śfltl Chen Lingshi linglei de). „Alternatywna” w tym rozumie
niu terminu jest także np. Guo Xiaoguang z artykułu 50ge niiren meili chuyan (1998/12(45), s. 126).

Dotąd opisano stereotypowy, aktywny i społecznie-zewnętrzny model kariery11, 
zakładający zdobywanie kolejnych, społecznie uznanych szczebli poprzez aktywne 
działanie. Osiągnięcia kobiet realizujących ten model są podkreślane i pozytyw
nie wartościowane [4]. Wyrażenie „kobieta sukcesu” kojarzy się przede wszystkim 
z tym modelem, o czym świadczą sylwetki bohaterek artykułów zamieszczonych 
w rubryce „Dossier kobiety sukcesu (JjJć-Ui Chenggong niixing dangan)14.
Jednakże w numerach z okresu 1998-1999 wyraźniej niż uprzednio rysuje się inny, 
specyficznie kobiecy wzór kariery, budowany wokół wspomnianej powyżej osobistej 
satysfakcji. Uznanie jej za najwyższą wartość w karierze nie jest jedynie przejawem 
charakterystycznego dla materiału z lat 1998-1999 nacisku na indywidualność, lecz 
także przykładem wciąż występującego przekonania o „uczuciowości” kobiet [5]. 
„Alternatywny”15 model kariery, który realizuje kilka postaci artykułów, bazuje wła
śnie na emocjonalnej naturze tej płci. Dla bohaterek rezygnacja z czegoś jest równie 
ważna jak osiągnięcia, o ile prowadzi do satysfakcji i realizacji własnej indywidual
ności [6]. Zdobywanie zaszczytów i zawodowego uznania nie musi oznaczać opusz
czenia wygodnego gniazda domowego. Odrzucając ograniczenia narzucane przez 
hierarchiczne i kompetytywne środowisko pracy typowe dla „zewnętrznego” wzoru 
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kariery, „alternatywne” kobiety nie rezygnują z aktywności zawodowej i nie tracą 
możliwości rozwoju [7]. Istnieją także kobiety mieszczące się pomiędzy społecznie 
zewnętrznym a „alternatywnym” modelem kariery: bohaterka artykułu Qi Yue16 lub 
właścicielka galerii sztuki przedstawiona w artykule z rubryki o znaczącej angielskiej 
nazwie i|f Different Lifestyle (Dushi yipai)'7. Dla nich kariera jest wcieleniem 
marzeń lub ideałów życiowych. Choć nie realizują „alternatywnego” modelu kariery, 
ich sukces mierzony według ilościowego, zewnętrznego standardu zgromadzonego 
majątku lub uznania w branży jest najczęściej niewielki. Miarą ich sukcesu jest wła
sne zadowolenie.

16 Ai shiyi jian xuanse yishang, 1999/2(53).
17 An Yang ll linjjfliifj Ś<A Kai hualang de niiren [Kobiety prowadzące galerie sztuki]. «H-f Tnj

Cosmopolitan», 1998/15(48), s. 74-75.
Wang Zhengpeng I; iliHU^. •Ktlitlli&fH 1 J'! Wo ye pa xuan cuo hang! [Ja także boję się złych wybo
rów w zawodzie!]. «H-fjrij Cosmopolitan», 1999/6(57), s. 72-73.

19 Wu Qinying f kłft¿tleiibii*o -fi7.A-Ul P-J'11'1111 l'l Xingge jiu shi mingyun. Yi wei
chenggong mixing de neixin duhai [Przysposobienie jest przeznaczeniem. Monolog kobiety sukce
su,. «11-1 |nj Trends», 1993/1(1), s. 20.

211 Jiang I.iu. Jia Wei: wei ziji dian yi zhi ge, 1994/2(5), s. 16.

„Uczuciowość” kobiet nie zawsze ukazywana jest jako cecha pożądana. Choć 
zachęca się kobiety do tego, by wsłuchiwały się w głos serca i podążały w karierze 
zgodnie z własnymi upodobaniami, by uzyskać jak najwięcej osobistej satysfakcji, 
to w jednym z artykułów ostrzega się je przed nadmiernym idealizmem i pochopną 
zmianą pracy po pierwszych objawach znużenia18.

5.1.1.2. Kobieta na męskim terytorium i „silna kobieta robiąca karierę"
(k ® A niiqiangren)

Praca jest nieodzowną częścią życia „kobiet sukcesu” z lat 1993-1994, których już nie 
zadowala samorealizacja jedynie w obrębie rodziny [8]. Dlatego wychodzą z tradycyj
nej sfery |Aj nei, by współzawodniczyć na równi z mężczyznami na ich terytorium [9] 
na podstawie tego, co określone jest jako „realna siła, rzeczywiste zdolności” (% Jj 
shili). Działają one z bardzo wyraźnie zarysowaną świadomością bycia kobietą i spe
cyficznych implikacji jakie niesie ten fakt, a także ze świadomością dołączenia do gry 
na męskim terenie. Realizują standardy kompetencji, których spełnienie uważano 
za możliwe tylko przez mężczyzn. O ich sukcesie w zdobyciu i ugruntowaniu wła
snej pozycji na tym tradycyjnie męskim polu gry świadczy (na poziomie konstrukcji 
wypowiedzi) określanie ich wyrazami zwykle stosowanymi do mężczyzn oraz przy
pisywanie im cech i atrybutów związanych z siłą i władzą. Do określenia bohaterek 
artykułów stosuje się słowa „bogaczka” l kuanjie, kobiecy odpowiednik wyrazu 
„bogacz, nuworysz” A/łfc dakuan, używanego na ogół w stosunku do mężczyzn), 
„potentatka, gruba ryba” (A A 7 nii daheng, dosł. „kobieta potentat, kobieca gruba 
ryba”)19, lub „szefowa, właścicielka firmy” nu laoban, dosł. „kobieta szef/
właściciel”)20. Jedną z nich ukazuje się czytelnikom w jej gabinecie zastępcy naczelne
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go dyrektora pięciogwiazdkowego hotelu. Inna jest opisana jako „właścicielka [kilku] 
firm, obracająca w dłoniach aktywa rzędu kilkudziesięciu milionów” (łn'!^'l'"JłS7i:7i:

T'Jj iftl zhizhang jian bainong zhe shu qianwan zicai de nu laoban)2i.

21 Tamże.
22 Wu Qinying. Xingge jiu shi mingyun..., 1993/1(1), s. 21.
21 l.iu Yamin XiJ 'IR K. jć ’'17?İ'û F-łOLi; Maidanglaogei le wo jihui [Mc Donalds dał mi szansę], «11'1' 

h'/j Trends», 1993/2(2), s. 19.
21 Xiaoyin Itó h . ftİHH ¿ii: (k (¿ilf j'lj Fu Liru: shiqu ji shi dedao |l;u I.iru: stracić lo zyskać]. «H'Fl'ı'û 

Trends», 1994/4(7), s. 43.
25 WuQinying. Xinggejiu shi mingyun..., 1993/1(1).
26 Jiang I.iu. lia Wei: wei ziji dian yi zhi ge, 1994/2(5), s. 17.
27 Xiaoyin. Fu Liru: shiqu ji shi dedao, 1994/4(7), s. 43.

Ten językowy obraz władzy znajduje niemal dosłowne wizualne odzwierciedlenie na 
zdjęciu dołączonym do artykułu, ukazującym bohaterkę patrzącą na kulę do kręgli, 
którą trzyma w ręce. Cechy wyglądu lub charakteru przypisywane bohaterkom ar
tykułów to „onieśmielająca, robiąca wrażenie” (JiltA qiangda) 22 *, „ambitna” (leJili 
yaoqiang)2}, „silna i nieustępliwa” ('№ I^J jianren)24, „mocne i beztrosko wytworne” 
(frlTŻńYj Jj xiaosa youli, o charakterze pisma bohaterki), „olśniewająca” 
guangcai zhaoren), „wybitnie utalentowana” caihua chuzhong), oraz „by
stra i przebojowa” (fjAj-C fJts nengwennengwu)25. Wszystkie te określenia wywołują
skojarzenia ze stereotypowo męskimi cechami: siłą, aktywnym działaniem i agresją. 
Ostatnie dwa kojarzą się ponadto ze sferą działalności, która w tradycji konfucjań- 
skiej była dostępna tylko dla mężczyzn: uzdolnienia literackie (A cai) i związane 
z nimi „kultura, literatura” ( jt wen).

Obecność kobiet na męskim terenie kariery nie wydaje się ani zanadto pewna, 
ani oczywista. Fakt, że bohaterka jednego artykułu wspomina dużą liczbę kobiet 
na stanowiskach kierowniczych w kontekście możliwości rozwoju, jakie oferuje jej 
firma, sugeruje, że inni pracodawcy dyskryminują kobiety [10]. Ponadto spełnia
nie się w pracy zawodowej dla kobiet wiąże się z pewnym zagrożeniem. Określanie 
kobiet wyrazami kojarzącymi się z płcią przeciwną nie tylko poświadcza ich sukces 
w zapewnieniu sobie miejsca w męskiej dziedzinie kariery, lecz także sygnalizuje, że 
nieuchronną konsekwencją tego jest przejęcie męskich cech charakteru i wzorców 
zachowania, co grozi utratą kobiecości i społecznym ostracyzmem [11]. Są to ce
chy opisywane epitetami, w skład których wchodzi morfem iili qiang („silny”): wyżej 
wspomniane bili A qiangda („onieśmielająca”) i yaoqiang („ambitna”) lub K!i[ 
■jiit wanqiang („niezłomna”)26. Z jednej strony, te cechy stanowią część promowane
go modelu „kobiety sukcesu”, a więc są wartościowane pozytywnie: kobieta spełnio
na w karierze jest kobietą silną ('Jlli icK qiang nuren)27. Z drugiej strony jednak, A‘ 
'JiltA niiqiangren („silna, odnosząca sukcesy kobieta kariery”, określenie otrzymane 
wskutek odwrócenia kolejności dwóch pierwszych morfemów poprzedniego okre
ślenia) jest stereotypem wywołującym już niejednoznaczne skojarzenia [12], skrajną 
formą realizacji modelu „kobiety sukcesu”. Taka kobieta, choć spełniona zawodowo, 
jest skazana na brak satysfakcji w życiu osobistym (por. 5.2.1.1.). Nad tymi skutkami 
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nadmiaru cech ze sfery semantycznej qiattg ubolewa autorka jednego artykułu, co 
sprawia, że tekst przypomina bajkę z morałem. Na samym końcu artykułu, autorka 
zwraca się bezpośrednio do czytelniczki i domaga się od niej potwierdzenia słuszno
ści tezy, którą wysuwa [13].

Świadomi niebezpieczeństwa utraty kobiecości wskutek posiadania „męskich” cech, 
aby ukazać swe bohaterki w korzystniejszym świetle, autorzy artykułów stosują zabieg 
polegający na kreowaniu dla nich dwóch przeciwstawnych obliczy: jedno kobiece na 
zewnątrz, pod którym znajduje się drugie - zespół cech charakteru prowadzących do 
zawodowego sukcesu [14]. „Kobietom sukcesu” przypisuje się (często na początku 
tekstu) cechy stereotypowo kobiece: „piękna, pełna gracji” (^¡j juanxiu)2i-, „wytwor
na i elegancka” xianya)29-, „cicha i łagodna” (jtu£ wenjirtg)'0 [15]. Ten sztam
powo kobiecy wygląd przeciwstawia się statusowi lub cechom charakteru bohaterek. 
Podkreśla się jednak, że „kobiece” oblicze nie jest tylko zwodniczą powierzchowno
ścią, lecz wraz z drugą twarzą stanowi niepodzielną całość [16]. Drugie przedstawione 
w tekstach oblicze „kobiet sukcesu” nie składa się wyłącznie z cech kojarzonych z mę
skością, jednak potrzeba tworzenia przeciwwagi dla takich cech sugeruje, że autorzy 
tekstów postrzegają je jako potencjalnie problematyczne dla odbiorcy.

Reporterzy przeprowadzający wywiady z „kobietami sukcesu” opisują swe zdzi
wienie, gdy po raz pierwszy ujrzeli ich „kobiecy” wygląd, kontrastujący z uprzednio 
posiadaną wiedzą na temat ich statusu i osiągnięć zawodowych [17]. Zdziwienie to 
implikuje fakt, że obecności kobiet w sferze biznesu wciąż nie uważa się za oczywi
stą. Samo osiągnięcie sukcesu w karierze nie jest tożsame z zajęciem niezachwianej 
pozycji na tym męskim terytorium: kobieta musi nieustannie zdobywać i potwier
dzać zarówno tę pozycję, jak i uznanie innych poprzez grę (czy rytuał) udowadnia
nia własnej wartości. W omówionych tu artykułach rolę czynnika potwierdzającego 
wartość kobiety pełni jej rozmowa z autorem wywiadu, w trakcie której bohaterka 
potwierdza swoją zawodową tożsamość, a tym samym - własne kompetencje zawo
dowe, pomimo kobiecego wyglądu. Wyżej wspomniane zdziwienie także sugeruje, 
że podstawą oceny kobiet jest ich wygląd. Redukowanie kobiety do wyglądu na polu 
kariery, bez przywoływania jej merytorycznego potencjału, jest widoczne w innym 
artykule, przedstawiającym luksusowy hotel polecany przez redakcję czytelnikom31. 
Tytuł, początek i ilustracje czynią z kobiecej postaci jedną z atrakcji tego miejsca: miss 
Pekinu, pracująca jako szefowa recepcji, występuje jako „przewodniczka” po hotelu. 
W akapicie rozpoczynającym artykuł opisana jest przede wszystkim pod względem 
jej cielesności [18], a zdjęcia ukazują ją w krótkiej spódnicy lub stroju kąpielowym 
w rozmaitych pomieszczeniach hotelu.

2" Jiang Wen HifcJlhl ‘ b/ty ’ .¿Ju... Chen Xiaoxu „xiahai”zhihou... [Chen Xiaoxu po „wypłynię
ciu na szerokie wody”...]. «11)|nj Trends», 1993/1(1), s. 19.

M Wu Qinying. Xingge jiu shi mingyun..., 1993/1(1), s. 20. 
w l.iu Yamin. Maidanglao gei le wo jihui, 1993/2(2), s. 19.
” Wang Yongji '/F.?k=M:. Beijing. winili: A !jf Beijing xiaojie xingxiang

daoyou dai ninjinru Guibinlou fandian [Beijing. Miss Pekinu oprowadzi Państwa po hotelu Guibin
lou]. «Hjinj Trends», 1993/2(2), s. 52-53.
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W życiu kobiet opisywanych w artykułach z lat 1998-1999 praca zajmuje wię
cej miejsca i posiada dla nich większe znaczenie. Czasem stwierdza się nawet, że 
nadaje sens ich życiu [19]. Praca jest także sposobem na wybrnięcie z sytuacji 
kryzysowych, a wiele kobiet „sztandarowych” z jubileuszowego numeru z sierp
nia 1998 r. podnosi osiągnięcia w karierze do rangi największych sukcesów życio
wych12. Równie wielkie znaczenie przywiązują one do niezależności finansowej. 
Osiągnięcie czegoś w oparciu o własne siły i środki finansowe napawa je dumą11. 
Jednakże w przypadku kobiet robienie kariery wciąż pozostaje grą na męskim te
rytorium [20] - w jednym z artykułów wspomina się podział na kobiecą i męską 
sferę działania (odpowiednio: rodzina i praca) [21]. Taki podział jest wprawdzie 
odrzucony jako relikt przeszłości, lecz jego przywołanie świadczy o tym, że wciąż 
tkwi on w powszechnej świadomości. Fakt, że uznanie osiągnięć kobiet występuje 
wraz z podkreśleniem ich kobiecości (w stwierdzeniach typu „jak na kobietę, ... 
osiągnęła wyjątkowy sukces”) sugeruje, że mężczyźni i kobiety wciąż są na tym 
polu nierówni [22]. Niemniej w tym okresie obecność kobiet wśród osób robiących 
karierę zdaje się już oczywista. Podbijają one coraz większy obszar męskiego tery
torium, podejmując zawody dotychczas zarezerwowane dla mężczyzn. Liu Lin to 
jedna z pierwszych policjantek patrolujących ulice Pekinu14, Shi Lihong była jedną 
z dwóch kobiet uczestniczących w wyprawie na biegun północny35, a Chen Ling - 
jedyną kobietą-reporter w centralnym zespole wiadomości agencji informacyjnej 
Xinhua16. Lecz obecność Liu Lin w aktywnej służbie patrolowej była prawdopodob
nie wynikiem decyzji przełożonych pragnących uwypuklić równość płci w policji 
i trwała krótko. Po roku pełnienia służby na placu Tiananmen, najbardziej wyeks
ponowanym miejscu w Pekinie, gdzie ona i jej towarzyszki wzbudzały zaintereso
wanie gapiów, Liu Lin przejęła obowiązki dyspozytora, czyli została skierowana do 
pracy o charakterze mniej publicznym i bardziej stereotypowo kobiecym. Z kolei 
Shi Lihong zdobyła status uczestniczki w wyprawie typowo „kobiecymi” środkami, 
jakimi są łzy [23].

’2 Por. 50 ge nüren meili chuyan, 1998/12(45), s. 111,114, 120, 132.
” Tamże, s. 115, 122, 123; Miaozi f’i’1 f. -£<0' II-, MTV k'1?' I' J Li Yifei, MTV nu zhangmen [Li Yifei, 

szefowa z MTV). «11’1 |'hJ Cosmopolitan», 1999/10(61), s. 62-64.
’1 50ge nüren meili chuyan, 1998/12(45), s. 124.
,r’ Qi Yuc ¡■'r J ], Yuren Abt A. Lffć: -łkifjIbJl'nj 1-JK Huanbao: wo de shishangxin zhuzhang (Ochrona 

środowiska: moje nowe modne poglądy]. «H-j l'nj Cosmopolitan», 1998/12(45), s. 100-101.
76 Zhou Xiaohong, Chen Ling: xihuan zuo nüren, 1999/6(57).
17 Por. KK. Zhang Yi: bu yuan shang'an de renyu, 2003/02( 150), s. 109.

Bardzo wiele artykułów z 2002 i 2003 r. porusza kwestie związane z byciem ko
bietą w pracy. Sama obecność takich kwestii nie jest nowością. Jednakże w tym okre
sie bohaterki artykułów częściej niż dotychczas wyrażają świadomość bycia kobietą 
w związku z karierą, a wyraz tej świadomości przybiera nieco inną formę niż wcze
śniej. Nie zmieniło się kojarzenie kariery z płcią męską oraz przewaga nad kobietami, 
jaką cieszą się na tym obszarze mężczyźni37. Wspomina się kilkakrotnie o podwój
nych trudnościach napotykanych przez kobiety pracujące zawodowo: muszą nie tyl- * 76 
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ko być kompetentnymi pracownicami, lecz wkładać wysiłki także w udowadnianie 
innym, że kompetencja nie jest domeną mężczyzn38. Jak poprzednio, stwierdza się 
potrzebę, by kobiety dostosowały się do zastanych reguł gry, aby stać się konkurencją 
dla mężczyzn, co między innymi oznacza przejmowanie męskich cech [24]. W od
różnieniu jednak od poprzednich próbek, rozważania tego typu nie dotyczą już ogól
nie pojętej kariery, lecz pojedynczych branż zdominowanych przez mężczyzn - jak 
reżyseria filmowa39, praca w dziale sprzedaży40 czy technika informatyczna41. Może to 
być świadectwem większej pewności siebie i większego stopnia ugruntowania pozycji 
kobiet na tym terytorium.

w Por. Shiyi HtЙ. Sales 4) Ф ’ ЙС Sales „Dadan”yizu. «Н-f flij Cosmopolilan», 2002/08(138), s. 140- 
-143; KK. Zhang Yi: bu yuan shang’an de renyu, 2002/02(150), s. 109; Wang Yang '/I.i f. И:/4: -JJć 
ffj 4'^11 Иt My Guilty Years Chen Chong: wo de hu chunzhen niandai [Joan Chen: lala mojej 
nieczystości], «H'fi'AO Cosmopolitan», 2003/06(158), s. 86-93.

” Wang Yang. Chen Chong: wo de bu chunzhen niandai, 2003/06(158).
Shiyi. Sales „Dadan”yizu, 2002/08(138).

11 Janny. z. - ■ M'T)i'i ffJ/łCćiK Sun Xiaoyun - xiang yi bei wuhou de huacao cha [Sun
Xiaoyun niczym popołudniowa herbata ziołowa], «114 ji'ij Cosmopolitan», 2003/06(158), s. 258-259.

12 Janny. Sun Xiaoyun - xiangyi bei..., 2003/06(158).
11 Zhentong iii iii., Du Xiangdic fi Xiaohui Wang Yang ¿T.if, Hu Yunzhu i*i>J z< IJjć, Zhang

Yun Ж z;. 20 'i/ Ж 30 ty ifjЙЛ? 20 sui shi 30 sui de diren? [Czy wiek dwudziestu lat zagraża trzy
dziestce?]. «Ifł jńj Cosmopolitan», 2003/04(154), s. 170.

" Jianfang fuj)j. Mi-Ul AM:IJJ '/¿[KlMA iiNM(ЙMChenggong mixing keai de bu duo, meili de bu
shao [Wśród kobiet sukcesu mało jest uroczych, choć niemało jest pięknych,. «114fr'ij Cosmopoli
tan», 2002/12(146), s. 110-112.

O ugruntowaniu pozycji kobiet na polu zawodowym świadczy mniejszy w tej 
próbce niepokój związany z przejmowaniem cech męskich, który wcześniej pro
wadził do potępiania stereotypu „silnej, odnoszącej sukcesy kobiety kariery” (A 
'jht A niiąiangren). „Silna kobieta robiąca karierę” nie otrzymuje w tej próbce nega
tywnego wartościowania. Jeden tekst nie przywołuje negatywnych skojarzeń, gdy 
wspomina o takim postrzeganiu bohaterki przez inne osoby42, a w innym bohaterka 
stosuje to właśnie określenie, gdy wyznaje podziw wobec własnej szefowej43. Cechy 
charakteru prowadzące do osiągnięcia sukcesu zawodowego (ambicja, odwaga, siła, 
determinacja itd.) nie są już tak silnie skojarzone z mężczyznami, co powoduje, że 
ich obecność u kobiet nie wywołuje lęku przed utratą kobiecości. Autor jednego 
z artykułów44 ubolewa nad przemianą, jakiej ulegają kobiety robiące karierę: suk
cesy, które osiągają własnym, ciężkim wysiłkiem, skłaniają je do arogancji i szorst
kości w relacjach z innymi. Choć tekst nawołuje do zachowania własnej, kobiecej 
odmienności, nie kojarzy powyższych cech charakteru z mężczyznami. Skłonność 
do arogancji i szorstkości przedstawia bardziej jako ogólnoludzką słabość niż jako 
przejaw maskulinizacji.

Granice akceptowalności obecności kobiet na polu kariery rozszerzyły się, by objąć 
także odmienność płci. Szanse na sukces w karierze daje nie tylko możliwość pano
wania nad cechami charakteru przedstawionymi jako wrodzone i typowo kobiece - 
wspomnianą już emocjonalnością czy skłonnością do zbytniego przywiązania wagi do * 11 12 * * * * * * 
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opinii innych*' 3. Sukces można osiągnąć także wskutek uświadomienia sobie i umie
jętnego wykorzystywania własnej kobiecości, a również umiejętności wynajdywania 
nisz, gdzie kobiecość dałaby przewagę nawet w typowo „męskich” branżach [25].

17 Por. Zhu I.un Tli:, I I LĆI'ltJ'f'kJl! łi Zuo ziji de xingge guanlizhe [Zarządzaj własnym usposo
bieniem]. «H-f jnj Cosmopolitan», 2002/10(142), s. 148-149; Ye Rong HI łft. Workout for promotion żo 
t!f!TI I[R Xumou shengzhi [Zaplanuj swój awans|. «114 jnj Cosmopolitan», 2003/06(158), s. 108-110.

16 Sales „Dadan"yizu, 2002/08(138).
17 Xumou shengzhi, 2003/06( 158).

Por. np. Wu Lu ' i'i i'iJlTl,iiT:-JlcS-lift-SiLIfóifj W lihu Asha: woyao zuo wo xiangzuo deyiąie 
[Jihu Asha: Chcę zrobić wszystko, czego pragnę). «114 |'nj Cosmopolitan», 2007/18(260), s. 130; Xiao- 
mo 4' A, Qin Xiaodi T -T . Michelle Yeoh: weaving my life T ATłl lWlłJłl lŻuffi' Yang
Ziqiong: niiren bu pa congmingpa qingxing [Kobiety nie boją się być inteligentne, boją się trzeźwej 
postawy). «Ill ji'ij Cosmopolitan», 2008/06(267), s. 130.
Por. Luo Jian T'fil, Xiaofei 4' If. Say no to Mr Bigs! iS'li'i4t - JW’/k'fi'i 'Xi 'P ¡4 Aiqing tiaozao 
- jiemi jingying danshennan [„Pchły miłosne” - ujawnione sztuczki kawalerów z elity]. «114ji'ij Co
smopolitan», 2008/09(270), s. 168; Xiaofei 4' If, Wen Yuan |Hj)4l. Love anti-terrorism 
ł'7O Bu zuo qingchang Ben Ladeng [Nie bądźmy miłosnymi Bin Ladenami], «114 f'j Cosmopolitan», 
2008/06(267), s. 150; Ling I-'ang lii '/'j, Wcnyuan |'iflfjl. Women we can't forget il.JJc'il J T'/2; Jcźff' 
lYj T A Naxie rang women wufa wanghuai de niiren. «114 i'hJ Cosmopolitan», 2008/03(264), s. 146.

Artykuły z tej próbki idą o krok dalej niż teksty wcześniejsze także dlatego, że nie 
ograniczają się do mówienia o ogólnych przeszkodach, jakie kobiety muszą pokonać, 
gdy konkurują z mężczyznami startując z mniej uprzywilejowanej pozycji. Problemy 
są teraz bezpośrednio nazywane i kwestionowane. Artykuł Shiyi46 wspomina stereotyp 
„pięknej twarzy - pracownicy zatrudnionej jedynie z powodu urody” huaping), 
któremu kobiety muszą zaprzeczać zawodową kompetencją, by zyskać zaufanie klien
tów (wcześniej ten problem był obecny jedynie w postaci zawartego w tekście założe
nia). Tekst Ye Rong47 także mówi o stereotypach przyczyniających się do powstania 
„szklanego sufitu” utrudniającego kobietom awans oraz o potrzebie ich obalania [26]. 
Żaden z tych artykułów nie proponuje jednak konkretnych metod przeciwdziałania 
stereotypom, innych niż wzmożone wysiłki samych kobiet. Bohaterka kolejnego arty
kułu nie jest wcale zainteresowana obalaniem takich stereotypów: zamiast tego wybiera 
pragmatyczne ich wykorzystywanie, osiągając korzyści z samego ich istnienia [27].

W artykułach z okresu 2007-2008 podkreśla się konieczność, by kobiety były ak
tywne w karierze i dążyły do coraz większych sukcesów48. Jest to ważne ze względu 
na niezależność finansową, jaką można w ten sposób uzyskać. Tu po raz pierwszy 
stopień tej niezależności nie wyraża się w liczbach bezwzględnych, lecz poprzez fakt, 
że stały się one zdolne do utrzymania mężczyzn49.

5.1.1.3. Obraz własnej osoby w oczach innych, podmiotowość i indywidualizm

„Kobiety sukcesu” z lat 1993-1994 cechuje duży stopień podmiotowości. Tę cechę 
podkreśla fakt, że często same zabierają głos w artykułach, by opowiedzieć o sobie - 
poza wstępem i zakończeniem, które pochodzą od dziennikarza przeprowadzającego 
wywiad, teksty są napisane w pierwszej osobie.
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Z samorealizacją poprzez karierę wiąże się samodzielne podejmowanie rozważ
nych i odważnych decyzji i dokonywanie wyborów. „Kobiety sukcesu” mają świado
mość własnej wartości; są zdolne do kształtowania swego życia wykorzystując własną 
wiedzę i umiejętności [28]. Nie godzą się na pasywną rolę: przejmują inicjatywę w re
alizacji własnych projektów życiowych [29]. Dokonywanie wyborów na podstawie 
własnych kryteriów jest zresztą wzniesione do rangi zasad życiowych [30]. Ważne 
decyzje związane z karierą obejmują rezygnację z bezpiecznej posady w instytucji 
państwowej, czyli z „żelaznej miski ryżu” tiefanwan) [31], lub zmianę pracy
na inną, dającą większe możliwości awansu i zawodowego rozwoju [32]. Samo podej
mowanie decyzji, a następnie wysiłki i wyrzeczenia prowadzące do sukcesów skut
kują odkryciem własnej wartości, zadowoleniem i wiarą w siebie [33] oraz uznaniem 
i szacunkiem innych (zarówno w pracy, jak i poza nią) [34]. Przynoszą także zarobki 
wielokrotnie przewyższające zarobki pokolenia rodziców, co pozwala na korzystanie 
z nowych możliwości konsumpcji [35].

Decyzje bohaterek często podejmowane są na przekór (rzeczywistym lub poten
cjalnym) oczekiwaniom innych, którzy te wybory potępiają lub uważają za nieko
rzystne. Uznanie innych czy też obraz własnej osoby w oczach innych stanowi ważny 
czynnik kształtujący „kobiety sukcesu” w okresie 1993-1994. Ich droga zawodowa jest 
wciąż nadzorowana przez pozostałych członków społeczeństwa i podlega ich ocenie. 
Nie są to przełożeni lub współpracownicy, lecz bliżej niezdefiniowani „inni”, postacie 
realne lub wirtualne, czyli obecny w świadomości bohaterek głos potencjalnej opinii 
publicznej. Czasem źródłem sposobu postrzegania i oceny jest autor artykułu, który 
na końcu tekstu dokonuje podsumowania50. Kwestia postrzegania przez innych jest 
szczególnie widoczna w dwóch artykułach. W jednym z nich51 bohaterka rozważa 
kwestię własnego wizerunku, jaki prezentuje innym. W drugim52 krytyczne spojrze
nie osób trzecich towarzyszy wszystkim poczynaniom bohaterki, której decyzje te 
osoby oceniają (najczęściej negatywnie). Fakt, że sposób, w jaki inni postrzegają bo
haterkę artykułu, zdaje się być tak bardzo istotny (a przypuszczalnie - ich dezaproba
ta niezwykle bolesna), prawdopodobnie wynika z relacyjnego charakteru tożsamości 
jednostki w kulturze chińskiej. Wartość i tożsamość człowieka nie są ani dane z góry, 
ani nie pozostają w gestii samej zainteresowanej osoby. Definiują je reakcje innych na 
działania osoby w rozmaitych rolach społecznych. Częste wspominanie oceny innych 
w tym okresie jest kolejnym czynnikiem świadczącym o niepewnej pozycji kobiet 
dążących do sukcesu i samorealizacji w karierze.

■" Wu Qinying. Xinggejiu shi mingyun..., 1993/1(1).
Jiang Liu. )ia Wei: wei ziji dian yi zhi ge, 1994/2(5).

12 Xiaoyin. Fu Liru: shiquji shi dedao, 1994/4(7).

Artykuły z lat 1998-1999 zachęcające do mobilności zawodowej podkreślają pod
miotowość kobiety, uświadamiają jej własną wartość i zachęcają do działania [36]. 
Bodźce pobudzające do działania są natury osobistej, związane z centralnym poję
ciem lansowanym w tych numerach - indywidualnością. Bohaterki artykułów sta
wiają sobie kolejne poprzeczki w karierze, podejmują wyzwania i ruszają w nieznane 
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w poszukiwaniu osobistej satysfakcji, postrzeganej jako najwyższa wartość w tej sferze 
życia. Odrzucają przy tym monotonię i brak możliwości wykazywania się kreatyw
nością w pracy [37]. Podobnie czyniły kobiety opisane w poprzednich numerach, 
lecz ich wybory były trudniejsze, ponieważ ważna dla nich była reakcja środowiska 
społecznego, obserwującego i oceniającego ich działania. Kobiety z lat 1998-1999 nie 
przywiązują tak wielkiej wagi do tego, co inni mogliby o nich myśleć. Artykuł o Wu 
Xiang nie przywołuje tej kwestii, lecz niekiedy opinie innych są wspomniane w arty
kule o pięćdziesięciu „sztandarowych” kobietach. Bohaterki kierują się więc własny
mi kryteriami, a nie wartościami narzucanymi przez innych.

5.1.2. «11+ Elle»
Kategoria kariery pojawia się także w tym czasopiśmie, ale rzadziej i inaczej niż 
w «Hlf/ij Trends/Cosmopolitan». W okresach 1988-1989 i 1993-1994 «iUW-W^Ż.

Elle» nie przejawia żadnego zainteresowania klasą średnią, o czym świadczy brak 
jakichkolwiek określeń odwołujących się do tej kategorii społecznej. Najważniejsza 
jest moda; sportretowane postacie są z nią związane lub też są osobami medialnymi 
czy sławami innego rodzaju - modelkami i projektantkami mody, prezenterkami i re
alizatorkami programów telewizyjnych lub też wykonują zawody, w których kluczo
we są uzdolnienia, zwłaszcza artystyczne: aktorki, śpiewaczka operowa, szachistka, 
baletnica itd.

Próbka z lat 1998-1999 zawiera odniesienia do klasy średniej, lecz nie omawia 
związanych z nią modelu kariery i stylu życia. Wątek sukcesu w karierze występuje 
w kilku artykułach, lecz ani sukces, ani szerzej pojęta kariera nie znajdują się w cen
trum uwagi. W wywiadzie z projektantką Sonią Rykiel53 sukces jest wręcz zepchnięty 
na margines: zarówno autorka tekstu, jak i sama projektantka stwierdzają, że Rykiel 
nigdy nie dążyła do sukcesu, lecz osiągnęła go mimochodem. Portret Midori Kita- 
mura, byłej modelki i dyrektora wykonawczego firmy Issey Miyake54, rozpoczyna się 
od wyliczenia jej osiągnięć w karierze, lecz już od drugiego akapitu skupia się na jej 
wyglądzie i sposobie ubierania się.

51 Xiaorong Hjfcdc. Sonia Rykiel 'kii* 1?, y)l JćiiłT- Sonia Rykiel: shenghuo, jiu shi zheyang [Sonia Rykiel: 
cest la vie], «LU W&Zyii Elle», 1998/8(50), s. 26-29.

i 'kż? 1 d fnEllfKl W.4C Midori Kilamura Sanzhai Yishenggongsijingli defengcai Midori Kitamu- 
ra [Wytworna Midori Kitamura, dyrektor firmy Issey Miyake]. «I U: W- IbJilizi-fHi Elle», 1998/10(52), 
s. 56-58.

w Xie I.i iJ)łYu Lei J "iTf. '¡lii ij?'i'17: 1l-'ik‘ilłl iifi4' śk Xu Jinglei: qishi zuo daoyan bu lei [Xu Jinglei: 
w rzeczywistości zawód reżysera nie jest męczący]. «111;4ii Kile», 2002/8(98), s. 62-64.

W próbce z okresu 2002-2003 kwestie związane z pracą pojawiają się częściej niż 
w materiale wcześniejszym, aczkolwiek wciąż nie stanowią podstawowego wymiaru 
kreowanego obrazu kobiecości. Brak w tych numerach rubryki poświęconej wyłącznie 
karierze, a artykuły o takiej tematyce są bardzo nieliczne (zaledwie dwa). Praca zawo
dowa nie jest związana jedynie z klasą średnią. Wątek pracy występuje w portretach 
artystek i postaci medialnych: reżyserka Xu Jinglei55 prowadząca programy telewizyj- 
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ne, aktorka i piosenkarka Tao Jingying56, malarka Cui Xiuwen57. Artykuł o młodych 
muzyczkach opisuje ich pracę zarobkową w zawodzie58. Niekiedy występują także 
postacie realizujące model kariery typowy dla klasy średniej: Dan Wei, dyrektorka ds. 
public relations firmy Christian Dior59, dziennikarka Ding Xiaowen i businesswoman 
Chen Baowen60. W przypadku pierwszej wspomina się jedynie stanowisko (tekst opi
suje jej sposób ubierania się). Drugi artykuł podaję więcej szczegółów na temat pracy 
Ding i Chen, które jednak są tylko tłem dla kwestii znajdującej się w centrum uwagi 
- nabycia i użytkowania samochodu.

“ Hu Huiman Yao Yuan ₽£juu‘Ti: A-AA AW‘JJ A Tao Jingying: wo xihuan haixiu
de nanren [Tao Jingying: lubię nieśmiałych mężczyzn]. «LltAHi Ż.Elle», 2002/8(98), s. 46-49.

57 Wang Ruoxi l-.mpli. Hi iii M: №£5 if i"j KU iłfb in>i Cui Xiuwen: ta cai zhe gaogenxie zuohua [Cui 
Xiuwen maluje na wysokich obcasach]. «ILIAHi^Aśni Elle», 2003/6(108), s. 76-79.

5" Bili hV'T'J. II HtH 'EThA Part-time rockers Fei yiban yinyue jingling [Niepospolite muzykalne 
dusze], «Lit Elle», 2003/6(108), s. 84-87.

59 Bili M^i'E Uptown girls Jć Hi ''¡¿i kbtić- Wo shi shizhuang niiwanjia [Jestem zawodniczką mody], 
«III; #Hi^Ż.#ł Elle», 2002/8(98), s. 81.

60 Bili ii'A. 'l■■ (tli A Top gear Che ru nan ren [Samochód niczym mężczyzna]. «|H: AHi^Aili 
Elle», 2002/12(102), s. 96-99.

61 M.AWiSi Veronica Blume -’93 |H; Aś K Xingguang shanshuo - ‘93 shijie chaoji
mote Weiluonika [Migotanie gwiazd; Veronica Blume - supermodelka roku 1993]. «III;AHiifeAA 
Elle», 1994/2(14), s. 24-25.

“ Pcng Gu ¿iii. W T-iflł I .K - A i-Iłi Mi Aj |Yj Zhou Jun he Du Yueyun - jinnian zui
chenggongde Hang wei mote [Zhou Jun i Du Yueyun - modelki odnoszące najwięcej sukcesów w tym 
roku]. «|IEAllii<Ul Elle», 1993/12(jcsień-zima), s. 20-21.

Ścieżkom kariery typowym dla „białych kołnierzyków” poświęca się więcej uwagi 
dopiero w najnowszej próbce (2007-2008), która po raz pierwszy zawiera rubrykę 
poświęconą karierze: Career (Zhichang), w każdym analizowanym numerze.
Wszystkie artykuły w niej zawarte omawiają kwestie związane z rodzajami pracy ty
powymi dla „białych kołnierzyków”, co świadczy o silniejszym ukierunkowaniu pi
sma w stronę tej właśnie kategorii społeczno-zawodowej.

Bardzo interesujący jest wzorzec sukcesu, który ilustrują wybitnie uzdolnione bo
haterki kilku artykułów z lat 1988-1989 i 1993-1994 oraz jednego artykułu z 1999 r. 
Ponieważ jest najbardziej spójnym i rozbudowanym przykładem projektu nacjonali
stycznego kreowanego w Elle», ten wzorzec sukcesu omówiony zo
stał w rozdziale 5.6.2.2.

5.1.2.1. Kariera modelki

Wątek kariery, który w tym czasopiśmie występuje w postaci pojedynczych elemen
tów nieskładających się na jeden spójny model, znajduje pełniejszy wyraz w kilku 
portretach chińskich i zagranicznych modelek z lat 1993-1994 i 1998-1999.

W portretach z 1993 r. podkreśla się indywidualny wybór, idący na przekór 
uprzedmiotowieniu jednostki w świecie mody [38], powszechnej niechęci wobec 
kariery modelki61, sprzeciwowi rodziców i państwowemu przydziałowi pracy62. 
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W artykułach o zachodnich modelkach (prawdopodobnie napisanych przez auto
rów zagranicznych) podkreśla się znaczenie, jakie ma dla sukcesu zawodowego za
istnienie na arenie międzynarodowej61 * *. W tekście o chińskich modelkach podkreśla 
się natomiast elementy istotne dla Chińczyków - wykształcenie (Zhou Jun skoń
czyła studia przed całkowitym poświęceniem się karierze modelki), a także opinię 
rodziców.

Xingguang shanshuo..., 1994/2(14), s. 25; artykuł o Heather Stcwarl-Whyte także wspomina o jej 
pragnieniu ujrzenia wielkiego świata (Ijii^ćłiił-rŻhiTłr: ^jłllkllit flWiiil Dingjian 
mote Haise Situerte Huaite: lii yanjing deguniang [Topowa modelka Heather Stewarl-Whyte: dziew
czyna o zielonych oczach], «III;W-ll']-Elle», 1993/1 l(wiosna-lato), s. 51).

M JHiłO-ł-r 'ri#jW Nanshe guxiang qing - Eluosi mote Kelisidina [Trudno się
rozstać z ojczyzną - rosyjska modelka Kristina). Elle», 1999/2(56), s. 30-33; Irina
Pantaeva Mł^ćl l MII I TJ 'lk Irina Pantaeva ta laizi Xiboliya [Irina Pantajewa pochodzi z Syberii]. 
«|H:y*ii Elle», 1999/6(60), s. 32-35.
Nansheguxiang qing.. ., 1999/2(56), s. 31.

w’ Irina Pantaeva..., 1999/6(60), s. 35.
67 Tamże.

W numerach z 1999 r. znajdują się dwa artykuły o modelkach rosyjskiego pocho
dzenia, opisujące ich drogę do sukcesu64. Ten model kariery różni się zasadniczo od 
historii sukcesu kobiet z klasy średniej, występujących w «IbJ Trends/Cosmopo- 
litan»: tu kobieta jest zredukowana do jej cielesności i do roli przedmiotu. Kluczo
wymi czynnikami prowadzącymi do sukcesu są bowiem wygląd i szczęście. Kristina 
Siemienowska wykazuje w artykule swą podmiotowość tylko raz, gdy wyraża zgodę 
na propozycję agencji modelek. W pozostałej części tekstu (w którym jej postać jest 
omówiona w trzeciej osobie), odgrywa rolę pasywną: świadoma trudności w utrzy
maniu statusu supermodelki, przyjmuje wszystkie oferowane jej kontrakty. Zakoń
czenie artykułu przypisuje jej sukces jedynie szczęściu, odbierając jej podmiotowość, 
pomimo stwierdzenia, że „snuje swoje marzenia”. Irina Pantajewa zaś ukazana jest 
najpierw jako podmiot: sama opowiada swoją historię (tekst jest napisany w pierw
szej osobie). Jej zaistnienie w świecie mody jako modelki jest przedstawione jako 
wynik jej własnej, wielomiesięcznej wytrwałości. Decydującą rolę pełni nie tylko 
szczęście, lecz także oszustwo - została zatrudniona po tym, jak wzięła udział cas
tingu wskutek kłamstwa. Jej podmiotowość kończy się jednak wtedy, gdy staje się 
częścią mechanizmu uprzedmiotowującego, jakim jest przemysł mody - zarówno 
w agencjach, które odrzucają jej kandydaturę, jak i w czasie castingu, podmiotowość 
zostaje jej odebrana. Kiedy kłamiąc udaje się jej trafić do osób decydujących o za
trudnieniu, staje się całkowicie bierna: zostaje zaprowadzona przed Karla Lagerfelda, 
siada i staje w wyznaczonych miejscach, milczy i pozwala, by inni zajęli się każdą 
czynnością związaną ze zmianą ubrań (włącznie z zawiązaniem sznurówek butów). 
Przedmiotowość obu modelek jest wielokrotnie podkreślona środkami językowymi: 
stroną bierną zaznaczoną wyrazem #£ bei („została zawiadomiona” №I ta bei 
tongzhi65 *, „zostałam zaprowadzona” wo bei ling?*),  użyciem przyimka ba,
który wprowadza odbiorcę czynności („zaprowadził mnie do...” (tliłt!-JJćWi1) f... ta 
ba wo dai dao le...67), użyciem czasowników 'i'|r dai („zabrać, zaprowadzić”), il: rang 
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(„kazać”), IILl jiao („kazać”)68. Wiele miejsca w tych tekstach poświęca się opisowi wi
zerunku postaci, poddanego krytycznemu spojrzeniu i ocenie decydentów z agencji 
modelek. Postrzeganie przez osoby trzecie i ich ocena stają się czasem dehumanizu- 
jące. Kandydatce do pracy modelki odbiera się prawo do wypowiadania się: nikt nie 
zadaje jej pytań, musi ona jedynie przybierać rozmaite pozy i przymierzać ubrania 
w milczeniu. Ocena osoby ogranicza się do jej cech fizycznych; pod spojrzeniami 
pracowników agencji, kobieta przestaje być całością - jej cielesność jest podzielona 
na poszczególne fragmenty (włosy, nogi, twarz itd.), które poddawane są po kolei wy
rażanej na bieżąco ocenie (co pełni rolę performatywnego stwierdzenia „rozczłonko
wania” postaci) [39]. Czynności wykonywane przez osoby oceniające przypominają 
ocenę zwierząt na targu [40].

“ Tamże.
w Xiaoni 'fi '1L iJi! I am so expensive Ni bi xiangxiang zhong geng gui | Jesleś więcej

waria niż ci się wydaje]. «|li Elle», 2003/6(108), s. 80-82.
711 Xiaoni d'f'J'. I .fl:, W ll'.‘Jż. Whal is your priority? Gongzuo, qing rangbu [Praco, odsuń się na bok], 

«|H:W-lO2.4ii Elle», 2002/12(102), s. 92-94.

5.1.2.2. Praca „białych kołnierzyków"; miejsce kariery w życiu kobiet i wartości 
z nią związane

Dwa poświęcone karierze artykuły z 2002 i 2003 r. zawierają porady dotyczące modelu 
kariery typowego dla klasy średniej. Oba wyrażają krytyczne poglądy na temat spo
sobów jego realizacji we współczesnych Chinach. Jeden tekst69 ubolewa nad częstym 
zwyczajem poświęcenia się w całości pracy i nie żądania niczego w zamian. Zachęca 
czytelniczki do uznania własnej wartości i stawiania pracodawcy wymagań finanso
wych adekwatnych do włożonego wysiłku, a także pozwalających pokryć własne wy
datki związane z pracą. Drugi artykuł70 krytykuje osoby robiące karierę za poświęcanie 
jej całego swojego czasu i energii. Zakłada, że większość osób nie wykonuje zawodów 
związanych z własnymi zainteresowaniami i proponuje zamianę priorytetów: zachęca 
do traktowania pracy jedynie jako sposobu zarabiania na życie i do poświęcania więk
szej uwagi życiu osobistemu - prawdziwym zainteresowaniom, rodzinie, przyjaciołom 
i miłości. Krytyka nie jest jednak konstruktywna - omawia się powszechne praktyki, 
lecz nie podaję się żadnych wskazówek dotyczących tego, jak dokonać proponowanych 
zmian: na przykład, jak przekonać pracodawcę, by uszanował czas wolny pracowni
ków. Ponadto grzeszy ona hipokryzją, szczególnie na tle pozostałej treści czasopisma. 
Autor tekstu krytykuje traktowanie pieniędzy jako wartości i wychwala Francuza, który 
odważył się zrezygnować z pracy i wyruszyć na wyprawę rowerową do Chin. Pomija 
jednak fakt, że do takiej wyprawy potrzebne są dość znaczne zasoby finansowe. Nie 
wspomina także o wysokiej konsumpcji, do której zachęca czasopismo, również wyma
gającej wysokich zarobków, jakie przynosi właśnie model pracy poddany tu krytyce.

W odróżnieniu od tekstów omówionych powyżej, nawołujących do działań 
wychodzących poza zakres ustalonego porządku, numery z lat 2007-2008 promu
ją sukces osiągnięty wskutek umiejętnego wykorzystywania możliwości obecnych 
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w obrębie powszechnie akceptowanych norm. Praca jest pozytywnie wartościowana 
jako niezbędna część życia kobiet przez dwie czytelniczki w ich komentarzach do ar
tykułu opublikowanego we wcześniejszym numerze71; inny artykuł wymienia pracę 
wśród czynników świadczących o uroku kobiet72. Ten ostatni tekst chwali pracowi
tość i wytrwałość, asertywność, kreatywność i spontaniczność, zdolności argumenta- 
cyjne, posiadanie autorytetu, lecz także empatię. Są to cechy umożliwiające osiągnię
cie sukcesów zawodowych, których historie przedstawiają inne artykuły z tej próbki. 
Jeden z nich, z sukcesem wpisanym w sam tytuł73, podaję przykłady kobiet, które 
postanowiły dokonać znacznych zmian w swojej karierze. Wszystkie one cechują się 
odwagą i rozsądkiem w analizowaniu własnego położenia, co pozwala im podejmo
wać najlepsze decyzje. W kilku przypadkach zmiany na lepsze następują wskutek 
poświęceń i oddania się pracy: jedna z postaci poświęca miłość karierze, inna z wła
snej inicjatywy pracuje w nadgodzinach. Artykuł o reżyserce Li Yu przedstawia hi
storię sukcesu osiągniętego tymi metodami, aczkolwiek w zakresie innego rodzaju 
kariery (artystycznej zamiast tej typowej dla „białych kołnierzyków”)74. Podobnie jak 
postacie artykułu omówionego poprzednio, Li Yu dokonuje kilku odważnych zmian 
w poszukiwaniu zajęcia najlepiej spełniającego jej własne oczekiwania: porzuca pracę 
prezenterki w stacji telewizyjnej w Jinanie i wyrusza do stolicy, gdzie uczy się nowego 
zawodu reżysera filmów dokumentalnych. Po kilku latach postanawia zostać nieza
leżną reżyserką filmów fabularnych. Tekst podkreśla ciężką pracę bohaterki, dzięki 
której zdobyła wiele nagród [41]. W wypowiedziach cytowanych w artykule Li głosi 
własne wartości: indywidualizm, wolność i gotowość do podejmowania wyzwań.

71 Bear lilie Duzhe shalong [Salon dyskusyjny czytelników!. «|lłlilie», 
2007/8(163), s. 48.

72 Zheng Miaomiao, Sese. łT ‘W ić’ Time to shine Xiang mingxing yiyang „shanliang" |Za-
błysnąć niczym gwiazdy]. «lilie», 2007/12(169), s. 138-149.

" Qianzibi iii ?l.eilei -T- oo '■L Road to success Zhichang benmingnian [Kariera w roku
spod własnego znaku zodiaku]. Elle», 2007/10(166), s. 204-206.

71 Wulu 1 j1^, Helios. JJI ö T Yll ffj Ti' K Into the unknown Chaoyue weizhi de kuaile [Radość z poko
nania nieznanego]. «IN: żiJ. Elle», 2008/4(175), s. 218-220.

77 2siji2 JÖİV-. ¿EżYii 1®l f ’î8ÎİXj4 0nicediplomacyBangongs/n„<7H«nz(”yoMxi[Biurowagraw„pacz- 
ki”]. «|ll: W-lO-ZiHi Elle», 2007/08(163), s. 150-152.

Pracę „białych kołnierzyków” omawia inny artykuł z rubryki o karierze, traktu
jący o znaczeniu budowania własnej in-group w pracy, często pełniącej rolę bufora 
łagodzącego starcia z codziennym stresem, zmęczeniem i nieżyczliwymi kolegami75 * 77. 
Nie są to wspólnoty bazujące na stylu życia typowym dla klasy średniej, takie jak te 
przedstawione w próbce «H-J|'nj Cosmopolitan» z lat 2007-2008 (por. 5.5.1.2.). Osoby 
należące do „paczek” opisanych w tym tekście spotykają się wprawdzie poza pra
cą, lecz tylko po to, aby odreagować zmęczenie lub zacieśnić więzi z kolegami, co 
skutkuje usprawnieniami i wzrostem wydajności pracy. Nie kultywują one wspól
nych zainteresowań potwierdzających przynależność do klasy średniej ani nie dążą 
do rozszerzenia kręgu własnych znajomości - wspólnoty te ograniczają się ściśle do 
osób pracujących w tym samym miejscu.
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5.2. Relacje z mężczyznami

5.2.1. «Ul|nj Trends/Cosmopolitan»
Numery z lat 1993-1994 są poświęcone definiowaniu „białych kołnierzyków” po
przez karierę i styl życia (związany przede wszystkim z konsumpcją). Tylko trzy nu
mery zawierają artykuły traktujące wyłącznie o relacjach z mężczyznami. Większość 
przedstawia sytuacje występujące w małżeństwie lub związane z małżeństwem: tema
ty, których unikają małżonkowie76, zazdrość u żony77, kolacje we dwoje w Walentyn
ki75 * 77 78, połączenie roli żony i matki z karierą79, intercyzy80 itd. Tekstów omawiających 
relacje niebędące małżeństwem lub ogólnie pojęte związki jest dużo mniej. Z wyjąt
kiem jednego artykułu w latach 1993-1994 nie porusza się tematu seksualności.

75 Chen Zhi A: A liGA/i!fK)'tAlx Fuqi huati de jinqu [Obszary tabu w rozmowach między
małżonkami]. «H-f inj Trends», 1993/1(1), s. 34-35.

77 Xiaoliang 'fV’Tu. A AlCfli'iAA-M' Taitai chicu hu shi huai shi [Zazdrosna żona to nic złego]. «11'1 
|'Aj Trends», 1993/1(1), s. 64-65.

7" Wenhua Mit. 'f/iiii Yuanmengchongwen [Wskrzeszenie starej miłości). «H-JTńj Trends», 
1994/1(4), s. 19-20.

79 Yin Zhixian Ti '¿i. łćliti A Ba zui duo de ai gei zui ai ni de ren [Obdaruj swą
miłością tych, którzy cię najbardziej kochają]. «Hl |'nj Trends», 1994/1(4), s. 21-23.
Youqiao -fj łfi. UJ AJ/Ji/ć liiiWlAAill: Mingtian ni shifou yiran ai wo - hun qian
caichan gongzheng |Czy jutro będziesz mnie nadal kochać - o inlcrcyzie]. «111 jńj Trends», 1993/1(1), 
s. 25-27.

Numery z okresu 1998-1999 zawierają zdecydowanie więcej artykułów o relacjach 
damsko-męskich w obrębie regularnie występujących rubryk: Wttż. |'iij Relationship 
(Liang xing zhijian), Emotion (Qinggan), His Point of View (Nanxing
shijiao) itd. Pomimo podkreślania wyższości małżeństwa nad innymi rodzajami 
związków, większość artykułów dotyczy stanu wolnego lub ogólnie pojętych związ
ków. Nadal brak jakichkolwiek tekstów opisujących sferę seksualności.

W okresie 2002-2003 jeszcze bardziej wzrasta liczba artykułów poświęconych re
lacjom z mężczyznami, a także śmiałość przedstawianych w nich poglądów (o czym 
świadczy pojawienie się artykułów o życiu seksualnym). Numery z tej próbki zawie
rają więcej nowego niż tradycyjnego podejścia do relacji między płciami, lecz także 
sprzeczności, np. pomiędzy sposobami portretowania kobiet i ich związków z męż
czyznami w różnych tekstach lub między odzwierciedlonym w czasopiśmie „stanem 
faktycznym” związków miłosnych a „stanem pożądanym”, do którego pismo nawołu
je (aczkolwiek mniej kategorycznie niż poprzednio).

Istnienie niektórych z tych sprzeczności może być spowodowane zamiarem re
dakcji, by zbliżyć czasopismo do amerykańskiego pierwowzoru. Artykuły uprasz
czające relacje między płciami, przyznające kobietom władzę i traktujące mężczyzn 
przedmiotowo, choć napisane są przez chińskich autorów, przypominają te z ame
rykańskiego „Cosmopolitan” i jego wydań europejskich. Za tą tezą przemawia także 
fakt, że najwięcej takich artykułów, w tym najwięcej tekstów o mężczyznach i ich 
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pikantnych tajemnicach, zawiera jubileuszowy numer sierpniowy. Ten właśnie nu
mer wprowadza nowe hasło promowane przez „Cosmopolitan”, określające kobietę 
„Cosmo” jako 3F: firn, fearless, female. Zawiera także biografię Helen Gurley Brown, 
byłej redaktor naczelnej amerykańskiego „Cosmopolitan”, autorki sukcesu tego pi
sma, jako przykład kobiety „3F”81.

Xu Wei liii®. -ficlć RfttJjiifl'■£T - 'j 3F f/jX Helen iA Wo shi yi mei jiankang 
de jianguo [Jestem zdrowym them - rozmowa z Helen, duchową twórczynią). «Ibf inj Cosmopoli
tan», 2002/08(138), s. 234-236.

"2 Wu Qinying. Xinggejiu shi mingyun..., 1993/1(1).
Jiang Liu. Jia Wei: wei ziji dian yi zhi ge, 1994/2(5); Yin Zhixian. Ba zui duo de ai..., 1994/1(4), 
s. 21-23.

Pod względem opisów relacji z mężczyznami numery z 2007-2008 r. nie wnoszą 
radykalnych nowości. Najbardziej znaczącymi zmianami są: zwiększenie liczebno
ści artykułów o seksie oraz usunięcie z pierwszego planu owego uproszczonego po
strzegania świata i relacji z mężczyznami, gdzie mężczyźni jawili się jako przedmioty, 
a kobiety - jako podmioty posiadające nad nimi władzę. Jak poprzednio, pismo za
chęca czytelniczki do zmiany sposobu postrzegania samych siebie w relacjach z męż
czyznami. Równocześnie jednak wraca do tradycyjnych wzorców w tym zakresie, co 
uwypukla sprzeczności w wymaganiach stawianych kobietom i zmniejsza zasadność 
i stosowalność proponowanych odstępstw od tradycji.

5.2.1.1. Kariera a rodzina

Aktywne zawodowo „kobiety sukcesu” muszą nie tylko zmierzyć się z trudnościa
mi w pracy, lecz także stawiać czoła potencjalnym problemom, jakie kariera może 
spowodować w ich życiu rodzinnym i uczuciowym. Już pierwsze numery czaso
pisma stawiają te dwie sfery w antagonistycznej relacji, a z biegunowym wzorcem 
praca/rodzina często wiąże się konieczność dokonania wyboru jednej na niekorzyść 
drugiej.

Jak wykazuje historia bizneswoman sportretowanej w 1993 r.82, kobieta mająca 
zbyt wiele osiągnięć w karierze skazana jest na niepowodzenie w życiu osobistym, 
ponieważ neguje istotę kobiecości i może naruszyć powszechnie przyjęty układ wła
dzy w związku. „Silna kobieta odnosząca sukcesy w karierze” (niiąiangren) 
jest postrzegana przez mężczyznę jako zbyt poważny przeciwnik, zagrażający wyż
szej pozycji, którą to on powinien mieć w związku [1]. Bohaterka tego artykułu 
wprawdzie idzie naprzód własną drogą, lecz nie kwestionuje powyższych założeń; 
przeciwnie, podnosi je do rangi niezachwianych uniwersalnych prawd [2]. Autorka 
tekstu kończy go stwierdzeniem, że samodoskonalenie i sukcesy w karierze wyklu
czają udany związek, a poprzez końcowe pytanie zaadresowane bezpośrednio do 
czytelniczki narzuca jej to przekonanie i w ten sposób czyni z niej sprzymierzeńca 
[3]. Ten potencjalnie niebezpieczny wymiar modelu kobiety odzwierciedla także 
inny artykuł83. O wyborze między karierą a rodziną wspomina jeszcze kilka artyku
łów z lat 1993-1994, które równocześnie wyraźnie stwierdzają dokonany wybór lub 
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podpowiadają, co powinno zostać wybrane. Praca zawodowa nie może bowiem do
prowadzić do rezygnacji z rodziny. Kobiety opisane w tekstach stawiają spełnienie 
się w życiu osobistym wyżej od realizowania się w karierze84. Jedna spośród boha
terek rubryki pt. „Białe kołnierzyki” z wielkich miast (1t|J rb'l=i $¡1 Dushi bailing) nie 
wyklucza nawet rezygnacji z pracy po zawarciu małżeństwa, by móc poświęcić całą 
swą uwagę wychowaniu dziecka85.

M Por. np. Zuo nuren, shenme zui zhongyao?, 1994/2(5), s. 13.
He Lei MiA- (liilNN AffJ^l.ŻiiM Bailing Uren de shenghuoguan [Poglądy na życie piękności o bia
łych kołnierzykach], «Hf fńj Trends», 1993/1(1), s. 12-17; postać wspomniana wyżej występuje na 
s. 16.

“ Xiaoliang. Taitai chicu bu shi huai shi, 1993/1(1), s. 64-65; itx A fi lltl‘JJ A Aft A4'Zui you 
qian de nanren wei shenme bu kaixin [Jakie powody do nieszczęścia ma najbardziej zamożny męż
czyzna]. «Hf jnj Trends», 1993/1(1), s. 63.

1,7 Samo to określenie występuje wielokrotnie w artykułach, np. Jingshui ty AfićtA o AlAb A 
A ft |J Mansan bian kuaisan. Dushi ren yinshi jiezou xin liidong (Slow staje się fast. Nowy
rytm w sposobie odżywiania się ludzi z metropolii]. «Hf jńj Trends», 1994/1(4), s. 35; Xiaoyin. Fu 
Liru: shiqu ji shi dedao, 1994/4(7), s. 43.
Jest to artykuł Xiaoliang. Taitai chicu bu shi huai shi, 1993/1(1). Kobieta w kontekście domowym 
występuje także w artykule I.iu Xinwu AAA- j/F fl\l f]l| p Ni dexijie [Szczegóły, które o Tobie świad
czą]. «Hf jńj Trends», 1994/4(7), s. 44, który jednak nie daje podstaw do wywnioskowania, że ta 
postać działa jedynie w lej sferze.
I.iu Xinwu. Ni de xijie, 1994/4(7).

90 Jingshui. Mansan bian kuaisan, 1994/1(4); Yin Zhixian. Ba zui duo de ai..., 1994/1(4); Xiaoyin. Fu 
Liru: shiquji shi dedao, 1994/4(7).

91 Yin Zhixian Ba zui duo de ai..., 1994/1(4); Xiaoyin. Fu Liru: shiqu ji shi dedao, 1994/4(7).

Zamężne „kobiety sukcesu” muszą równocześnie działać na dwóch płaszczy
znach: rodzinnej (tradycyjnie kobiecej) i zawodowej (tradycyjnie męskiej). Tradycyj
ny model rodziny oparty na podziale ról związanych z tymi dwiema sferami działania 
jest bardzo wyraźnie i wielokrotnie wspomniany [4], a czasem bywa kanwą służącą 
budowaniu całych artykułów86 *. Konfucjański model „cnotliwej żony i dobrej mat
ki” ('w :if xianqi liangmu)g7 jest wciąż aktualny: analizowane teksty ukazują go 
jako realizowany (w mniejszym lub większym stopniu) oraz jako model normatywny 
kształtujący oczekiwania wobec kobiet.

Skrajna postać realizacji tego modelu to kobieta, która nie przekracza granic sfery 
|Aj nei. Wspiera ona męża w działaniu w sferze zewnętrznej i pozostaje w jego cieniu, 
pełniąc rolę „wyrozumiałej i pomocnej żony” ('M lAl Wj xianneizhu, dosł. „cnotliwego 
wewnętrznego pomocnika”)88, która czyni z domu ciepłą przystań dla zmęczonego 
pracą męża [4, ostatni fragment]. Stosowanie przysłowia o kobiecie stojącej za męż
czyzną dodaje wiarygodności i słuszności takiemu postrzeganiu jej roli [5].

Zdecydowana większość bohaterek artykułów to kobiety aktywne zawodowo, 
wobec których zarówno inni, jak i one same wysuwają oczekiwania wywodzące się 
z konfucjańskiego modelu kobiecości: powinny utrzymywać dom89, karmić męża 
i dzieci90 oraz opiekować się dziećmi (tj. wychować je i spełniać ich potrzeby blisko
ści fizycznej i uczuciowej)91. Z wykonywania tych obowiązków kobieta jest rozlicza
na, poddawana nieustannej ocenie męża, dzieci [6] i własnego sumienia [7], a także 
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(czasem) publicznej ocenie, gdy należyte spełnianie tych zadań staje się podstawą do 
społecznego uznania - uzyskania „twarzy” dla całej rodziny [8].

W przypadku pracujących zawodowo mężatek zobowiązania z obu sfer (kariery 
i rodziny) wchodzą ze sobą w konflikt. Wyraża się obawę, że kariera skłoni kobietę 
do zaniechania jej roli żony i matki [9]. Trudności w godzeniu ze sobą pracy i rodzi
ny omawiają kobiety zabierające głos w artykule na ten temat [ 10]92. Znaczący jest 
fakt, że żadna z nich nie kwestionuje istniejącego porządku. Podkreśla się, że kobiety 
nie mogą pozostać w sferze „wewnętrznej”, lecz muszą podejmować pracę zawodową 
[11]. Jednak aktywność zawodowa w żaden sposób nie zwalnia ich od konieczności 
dbania o rodzinę. Muszą zarówno sprostać wymaganiom służbowym, jak i wykony
wać pełen zestaw obowiązków domowych, by rodzina mogła dalej prowadzić życie 
określone tu jako „normalne” [12].

92 Yin Zhixian. Fu Liru: shiguji shi dedao, 1994/4(7).
93 Jingshui. Mansan bian kuaisan, 1994/1(4), s. 35.
91 Xiaoyin. Fu Liru: shiqu ji shi dedao, 1994/4(7).
95 Por. np. 50 ge niiren meili chuyan, 1998/12(45), s. 130. Jedna z. tych kobiet mówi, że pracuje szesna

ście godzin dziennie. Wspomina także o rodzinie i jej roli jako czynnika pobudzającego do działa
nia, lecz nie o konflikcie między rodziną a pracą. „Kobiela sukcesu” z nr 3(54)/1999 (s. 44) wspomi
na o czasie, jaki należy poświęcić pracy, tracąc w ten sposób szansę odpoczynku. Nie mówi jednak 
nic na lemat rodziny, a pomimo poświęceń, jakich kariera wymaga, zachęca do tego, by nadal iść

Ten model życia rodzinnego nie stawia prawie żadnych wymagań wobec męż
czyzn. Kobiety wypowiadające się w artykule nie oczekują od swych mężów dzielenia 
się domowymi obowiązkami, lecz tylko wyrozumiałości [13]. Wprawdzie czasy no
woczesne, wraz z szansą robienia kariery, przyniosły kobietom także możliwości uła
twienia zadań w obrębie domu, za (niezbyt chętnie wyrażonym) pozwoleniem dzieci 
i męża. Nowoczesne kobiety mogą bowiem korzystać z półproduktów spożywczych 
zamiast przyrządzać posiłki od podstaw93. Z przykładów podanych w innych tek
stach z lat 1993-1994 wynika możliwość kompromisu z mężem i dziećmi, pozwalają
cego kobiecie na pełne wykorzystanie jej możliwości w karierze94. Mąż może okazać 
żonie zrozumienie i wraz z dzieckiem przyzwyczaić się do jej trybu życia. Artykuł 
pokazuje, że aktywna zawodowo kobieta może się realizować także jako „cnotliwa 
żona i dobra matka”, nie poświęcając sferze domowej całości swej uwagi i wysiłków. 
Nie wspomina się jednak, jak ten kompromis został osiągnięty, czy jego osiągnię
cie wymagało od męża i dzieci dzielenia się domowymi obowiązkami, czy też nie. 
Wszystkie przedstawione wyżej fakty pozwalają wywnioskować, że w latach 1993- 
-1994 czasopismo promuje nowe wzory, zapewniając równocześnie, iż nie naruszą 
one w sposób znaczący ustalonego porządku.

W artykułach z okresu 1998-1999 działanie na dwóch płaszczyznach (kariery 
i rodziny) powoduje wyraźnie mniejsze rozterki niż wcześniej. Ich bohaterki przy
znają się do spędzania wielu godzin, a nawet większości czasu w pracy. Czasami 
wyrażają z tego powodu żal, lecz najczęściej nie mają poczucia winy za niespełnianie 
zobowiązań wobec rodziny95. Rodzina schodzi na dalszy plan, a przynajmniej nie 
jest ważniejsza od kariery. Wiele artykułów wspomina tylko karierę, pomijając ro
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dzinę. Jeden artykuł zachęca nawet do podejmowania pracy ponadwymiarowej, ze 
względu na korzyści, jakie może ona przynieść96. Prawniczka Lan Lan jest przykła
dem stawiania pracy ponad rodzinę. Jej małżeństwo podporządkowane jest karierze 
każdego z małżonków, a Lan Lan świadomie rezygnuje z roli matki [14]. Jednakże 
w cytowanym tu celnie sformułowanym stwierdzeniu, nie chcąc poświęcić kariery, 
odmawia stawiania siebie przed wyborem między pracą a rodziną. Odmawia podpo
rządkowania się ograniczającej działania kobiet biegunowej opozycji praca/rodzina, 
lecz równocześnie nie kwestionuje zasadności jej istnienia. Zarówno ona, jak i inne 
bohaterki artykułów manifestują swą podmiotowość decydując się na samoreali
zację poprzez karierę, lecz jednocześnie pozostają niewolnicami ograniczeń trady
cyjnego wzorca, według którego to one mają być odpowiedzialne za sferę rodzinną. 
Nie wyrażają już głębokich rozterek i nie skarżą się na to, jak bardzo uciążliwe jest 
działanie na dwóch płaszczyznach, lecz wzorzec ten nadal się do nich stosuje97.

naprzód ku kolejnym sukcesom. Jedyną bohaterką, która dobitnie wyraża ten wewnętrzny konflikt, 
jest Guo Jianmei (Wang Xumei, Wu Muxing. Guo Jianmei: yi ban chuantong..., 1999/3(54)).

* Xiaoxin HjiJiż’. JjllfllJćfiii Jiaban shifu [Nadgodziny są błogosławieństwem]. «11'1 jńj Cosmopolitan», 
1999/10(61), s. 72-73.

17 Niekiedy nawet chwalą się sukcesami w pogodzeniu tych dwóch ról, por. [ 15].
Zhou Xiaohong. Lan Lan: wuxiekeji, 1998/18(51) i Wang Xumei, Wu Muxing. Guo jianmei: yi ban 
chuantong..., 1999/3(54).

Czasem to reporter prowadzący wywiad narzuca taki wzorzec. W artykule o Lan 
Lan po przedstawieniu imponujących osiągnięć bohaterki następują pytania o jej 
małżeństwo. Małżeństwa Lan Lan nie da się wpasować w tradycyjny model, lecz 
autorka tekstu dodaje swój własny komentarz, który tworzy to„brakujące ogniwo”: 
twierdzi, że Lan w głębi duszy ceni pojęcie rodziny [15]. Ponadto, pytając o to, co 
najważniejsze w jej życiu i o to, co ją najbardziej cieszy, autorka także zaznacza, co 
spodziewa się usłyszeć: „rodzina” i „powrót do domu”. Zarówno to sztuczne budo
wanie „brakującego ogniwa” jak i podkreślanie oczekiwań autorki, którym bohaterka 
artykułu zaprzecza swoimi odpowiedziami, można rozpatrywać z dwóch perspek
tyw. Po pierwsze, taki zabieg wprowadza do publicznego dyskursu kobiece zacho
wanie odbiegające od tradycyjnych schematów. Równocześnie jednak łagodzi je, by 
sprostać oczekiwaniom czytelników, dla których takie nowości mogłyby się wydawać 
zbyt radykalne. Nie kwestionuje się stwierdzeń bohaterki o konieczności rezygnacji 
z pracy, jakie by spowodowało macierzyństwo i nie proponuje się dzielenia się z mę
żem obowiązkami w tym zakresie. To sugeruje, że tradycyjne poglądy na rolę kobiety 
w małżeństwie wciąż są silnie zakorzenione w potocznej świadomości (w tym za
równo autorki, jak i bohaterki artykułu). Pojedyncze nonkonformistki dokonujące 
odmiennych od dyktowanych przez tradycję wyborów życiowych nie wystarczają, by 
poważnie zachwiać ustalonymi schematami.

O braku poważnego kwestionowania tradycji świadczy także artykuł o Guo Jian- 
mei98 *. Po omówieniu jej osiągnięć w karierze, w części poświęconej jej małżeństwu 
przedstawia się drugą stronę medalu: zmęczenie i zagrożenie dla zdrowia, jakie po
woduje nadmiar pracy oraz wyrzuty sumienia, jakie Guo odczuwa w związku z po
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święcaniem zbyt dużej uwagi karierze. Wprawdzie wspomina ona, że podstawą jej 
małżeństwa jest wzajemne wsparcie przy zachowaniu indywidualności każdego 
z małżonków. W tekście występuje także gra słów odwracająca tradycyjną hierarchię 
rodzinną: mąż Guo jest nazwany „mężczyzną stojącym za Guo Jianmei”
A j ff-J 'JjA Guo Jianmei beihou de nanrenY'. Jest to parafraza przysłowia głoszącego, 
że za każdym mężczyzną odnoszącym sukcesy stoi wybitna kobieta. Sama Guo jed
nak utożsamia kobiecość z wymogiem wzorowej opieki nad sferą domową [16]. Inna 
kobieta [17] także wspomina biegunową opozycję między pracą a rodziną oraz praw
dopodobieństwo rezygnacji z pierwszej, by poświęcić się w pełni tej drugiej. Boha
terka jeszcze innego artykułu, Li Yifei100, stawia granicę swojego rozwoju w karierze, 
nie pozwalając karierze zagrozić jedności rodziny. Wysoko ceni pracę i niezależność, 
jaką jej ona zapewnia. W rozmowie z mężem zaznacza swoje prawa w tym zakre
sie, gdy rezygnuje z pracy w Nowym Jorku, by on mógł skorzystać z lepszej szansy 
w Hong Kongu. Z drugiej strony jednak Li także wyznaje reporterowi gotowość do 
wyrzeczenia się własnych praw na korzyść męża w sytuacjach kryzysowych, w imię 
dobra całej rodziny [18]. Ta ostatnia jest więc dla Li nadrzędną wartością wymagają
cą poświęcenia ze strony kobiety (a nie mężczyzny).

w Wang Xumci, Wu Muxing. Guo Jianmei: yi ban chuantong..., 1999/3(54), s. 48. Por. takż.e fragment 
artykułu z 1993 r„ który przytacza to przysłowie w wersji oryginalnej (5].

"Ml Miaozi. Li Yifei, MTV nu zhangmen, 1999/10(61).
101 (iuo Hui YLI W. I"l ż Hui jia zuomengąu [Wróć do domu i snuj marzenia]. «11'1 jnj Cosmopo

litan», 1999/10(61), s. 66-67.

Sporadycznie jednak kwestionuje się przeciwstawną relację między pracą a ro
dziną; jak twierdzi jedna z pięćdziesięciu „sztandarowych” kobiet z 1998 r., samore
alizacja na innych płaszczyznach wcale nie wyklucza oddania rodzinie [19]. Wybór 
sfery domowej jako jedynego obszaru działania nie musi być tożsamy z przyjęciem 
roli żony i matki. Jak wykazuje jeden z tekstów101, rezygnacja z kariery może stać 
się sposobem wyrażenia własnej indywidualności. Wszystkie przedstawione tu ko
biety powracające do domu podkreślają, że celem ich powrotu nie jest (wyłącznie) 
spełnienie ideału „cnotliwej żony i dobrej matki”, lecz spełnienie własnych marzeń 
o beztroskim życiu i pielęgnowaniu własnych zainteresowań, o podróżach dookoła 
świata oraz dokształcaniu się. Nie należy jednak uważać, że ten artykuł dokonuje ra
dykalnego przeformułowania tradycyjnej kobiecej sfery wewnątrzrodzinnej (|Al net). 
Wynoszenie pracy ponad wszystko jest zagrożeniem: to nadmiar obowiązków w pra
cy jest powodem powrotu do domu. Wybór praca/dom wciąż jest zero-jedynkowy: 
nie przedstawia się innych rozwiązań problemu zmęczenia pracą. Tradycyjny podział 
sfer działania jest zachowany, a powrót do domu przedstawia się jako możliwość do
stępną wyłącznie kobietom. Prowadzi on zresztą do odzyskania, ku uciesze męża, 
cech stereotypowo kobiecych, utraconych podczas realizacji modelu „odnoszącej 
sukcesy kobiety kariery” (AA A niiqiangren) [20]. Podmiotowość kobiety zaś musi 
wyrazić się w formie zawoalowanej [21]. Tej podmiotowości nie uznają mężowie, 
którzy sądzą, że ich żony, wracając do domu, po prostu wpasowują się w tradycyjne 
wzory. Żony z kolei wcale nie starają się o to uznanie, jedna z nich wyraża nawet nie
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chęć do wyprowadzenia męża z błędnego przekonania co do powodów jej powrotu 
do domu.

Dysfunkcjonalność kobiety poświęcającej się wyłącznie karierze podkreśla ar
tykuł o pracoholizmie102. Jako jedyny spośród artykułów poświęconych pracy, nie 
opisuje pracoholizmu jako kobiecej przypadłości103. Blisko jedna trzecia tego tekstu 
dotyczy jednak niezamężnych kobiet, które - jak stwierdza autor - często na nią 
cierpią. Pracoholizm definiuje się jako chorobę czasów współczesnych, polegającą 
na wyniesieniu pracy do rangi najwyższej wartości i jedynego celu w życiu. Stwier
dza się dobitnie, że kobiety, które tak czynią, lekceważą swoje prawdziwe przezna
czenie - miłość i małżeństwo. Jest to kolejny przykład zero jedynkowego wyboru, 
w obliczu którego stoją pracujące kobiety. Artykuł nie wspomina o innych warto
ściowych elementach życia, które można utracić wskutek nadmiernej pracy, ani nie 
dopuszcza, by kobiety mogły pragnąć czegoś innego niż miłości i małżeństwa [22]. 
Przejawy i przebieg pracoholizmu są przedstawione jako następstwo określonych 
przyczyn i skutków, których występowanie jest nieuniknione. Autor przemawia to
nem wszechwiedzącego autorytetu, a odbiorczynię (do której zwraca się zaimkiem 
„ty”) konstruuje jako pole wewnętrznej walki między przeciwstawnymi siłami życia 
emocjonalnego i kariery, którą może zakończyć jedynie stosowanie się do zaleceń 
autora [23].

11,2 Maomao fi t. fW n1! ‘ I.flTl.’ jiepou „gongzuokuang" [„Pracoholizm” pod lupą]. «H-f jńj Cosmopo
litan», 1999/3(54), s. 78-79.
W odróżnieniu od poprzedniego okresu, artykuły o karierze z lal 1998-1999 dotyczą wyłącznic ko
biet. Nie oznacza to, że wszystkie opisują problemy związane ze specyfiką lej płci w pracy, jak pro
blem molestowania seksualnego pojawiający się w poprzednim okresie (por. 5.2.1.7.). Omówione 
kwestie mogą równie dobrze dotyczyć mężczyzn (jak np. kreowanie własnego wizerunku jako osoby 
niezbędnej), jednak zarówno odbiorca wykreowany w artykułach jak i postacie lam występujące to 
kobiety.

Tak dobitnych stwierdzeń nie Znajdziemy w próbce z lat 2002-2003. Brak tu sil
nego przeciwstawienia kariery rodzinie oraz poczucia winy wywołanego wyborem 
jednej kosztem drugiej. Zestawienie tych dwóch obszarów działania wciąż występuje 
- omówienie kariery bohaterek niektórych artykułów wywołuje potrzebę omawiania 
małżeństwa i macierzyństwa, co świadczy o wciąż istniejącym potencjale zagrożenia, 
jakie kariera stanowi dla pełnienia obowiązków rodzinnych. Takie zestawienie nie 
wynika z inicjatywy samych bohaterek, lecz ze sposobu, w jaki autorzy artykułów 
prowokują ich wypowiedzi, zadając określone pytania lub poruszając określone te
maty. Potrzeba podejmowania tematu rodziny przy omawianiu kariery może stano
wić odpowiedź autorów artykułów na oczekiwania odbiorców, dla których związek 
pomiędzy tymi dwoma obszarami w przypadku kobiet jest wciąż postrzegany jako 
konieczny, a wybór między nimi wywołuje ocenę moralną. Jednak stereotypy będące 
częścią tradycyjnego modelu kobiecości są teraz przywoływane tylko po to, by iść im 
na przekór. Do kobiet przedstawionych w artykułach wciąż stosuje się biegunowy 
wzorzec kariera/rodzina, lecz dokonują one nietradycyjnego wyboru - stawiają ka
rierę ponad wszystko, często także ponad rodzinę lub związek miłosny. Kilka z nich 
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stwierdza, że najważniejsza w ich życiu jest praca“14. Z jednym wyjątkiem101 * * * 105 nie godzą 
się już na rezygnację z kariery dla małżeństwa. Zhang Yi106 rozstała się z narzeczo
nym, gdy jego praca wymagała przeprowadzki do Japonii, a ona zadecydowała, że 
woli budować własną karierę w Chinach. Później, gdy zrezygnowała z pracy w firmie 
Morgan Stanley w USA, rozwiodła się z mężczyzną, który nie zgodził się zamieszkać 
z nią w Chinach. Zhang jasno zresztą stwierdza przedkładanie kariery nad rodzinę 
[24]. Inna kobieta, Li Dai, wyraża niechęć do rezygnacji z własnych kwalifikacji za
wodowych i zainteresowań na rzecz budowania związku z mężczyzną107. Zhu Yaru, 
bohaterka artykułu Kelly Cha108, także nie podporządkowuje się oczekiwaniom męża, 
wyznającego tradycyjny model rodziny [25].

101 KK. Zhang Yi: bu yuan shangan de renyu, 2003/02(150); Ye Rong. Xumou shengzhi, 2003/06(158),
s. 110; Kelly Cha. T 'IE (ill: 95% il\| AJ/1 Kłtll Zhu Yaru: 95% de wusuo weiju [Zhu Yaru: 95% to brak
lęku]. «Il't inj Cosmopolitan», 2002/10(142), s. 132-135.

11,5 Ye Rong. Xumou shengzhi, 2003/06(158), s. 110.
KK. Zhang Yi: bu yuan shangan de renyu, 2002/8(138).

1117 Cheng Ping f":T-, Ema. jAĆITJSiJJjŹid-'fł fz Lingxing yueguo manmiao shenduan [Inteligencja 
przewyższa giętką i wdzięczną iiguręl. «114 jnj Cosmopolitan», 2002/12(146), s. 84-87.

"IK Zhu Yaru: 95% de..., 2002/10(142).
1119 Zhu Lun. Zuo ziji de xingge guanlizhe, 2002/10( 142).
"" Por. Li Baojian. Sun Xiaoxiao: wo de baitian shi Beijing..., 2002/8(138); Janny. Sun Xiaoyun - xiang

yi het..., 2003/06(158).

Jeden artykuł109 posuwa się nieco dalej, kwestionując samą konieczność przeciwsta
wiania pracy rodzinie i wymuszania na kobietach wyboru. Stwierdza, że sprzeczność 
między rolami, jakie kobiety mają spełnić w obrębie rodziny i poza nią można usunąć 
poprzez zmianę w postrzeganiu ich jako przeciwstawne. Kwestionowanie tego wzorca 
jest jednak bardzo ograniczone. Pozostaje jedynie na poziomie nazwania problemu, 
a proponowana zmiana dotyczy jedynie sposobu postrzegania dwóch płci w sposób 
polaryzujący i normatywny, według którego każda z nich winna posiadać jedynie ce
chy własne, a nie te należące do płci przeciwnej [26]. Tekst nie wspomina o zmianach 
w całym powszechnie wyznawanym, tradycyjnym modelu kobiecości i rodziny.

W innych artykułach nie zestawia się wcale pracy i rodziny, ani nie wspomina 
się o wyborze między nimi, jakiego powinny dokonać kobiety. Niektóre kobiety 
twierdzą, że przywiązują dużą wagę do kariery, lecz nie nadają jej prawa wyłączno
ści w ich życiu. Mówiąc o pozostałych aspektach swego życia, zamiast o rodzinie 
wspominają o czasie wolnym i zajęciach związanych z własnymi, indywidualnymi 
zainteresowaniami110.

Omówiona powyżej tendencja do uwalniania kobiet od obowiązku stawiania ro
dziny powyżej kariery nie nasila się w ostatniej próbce (2007-2008). Wręcz przeciw
nie, stwierdza się w niej nadrzędne miejsce małżeństwa w życiu kobiet (por. następny 
podrozdział) oraz fakt, że konfucjański podział na sfery działania jest wciąż aktualny. 
Jeden tekst ukazuje go jako zasadę niepodlegającą dyskusji: mężczyźni realizują się 
w karierze, a kobiety - w małżeństwie [27]. Być może jest to powód, dla którego jedna 
z kobiet „3F” z lutego 2008 r. stawia siebie na drugim miejscu w działalności gospo
darczej, jaką prowadzi wraz z mężem [28]. Takie stwierdzenia wydają się sprzeczne ze 
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zmianą, jaką można zauważyć w podejściu do sposobu funkcjonowania kobiet wobec 
tych dwóch sfer. Jeden artykuł stwierdza, że bycie „pełnoetatową panią domu” jest nie
opłacalne: mąż nie doceni wysiłków kobiety, a system ubezpieczeń społecznych temu 
nie sprzyja1". Jedna z gościnnych redaktorek naczelnych jest jedynym we wszystkich 
próbkach przykładem odwrócenia ról w rodzinie: ona pracuje, a mąż zajmuje się do
mem i rodziną"2. Z drugiej strony jednak, ta sama postać nie kwestionuje wzoru, 
według którego to do kobiety, a nie mężczyzny, należy obowiązek dbania o rodzinę
- deklaruje gotowość, by poświęcić karierę dla rodziny, gdyby zaszła taka potrzeba. 
Wspomina jedynie o obowiązkach kobiety wobec rodziny, nie zakładając równości 
zobowiązań obojga małżonków"3. Inna redaktorka gościnna, która omawia kwestię 
globalnej mobilności związanej z karierą kobiet, stwierdza, że tradycyjny model rodzi
ny staje się dla chińskich kobiet przeszkodą pod tym względem [29].

5.2.1.2. Emocjonalna natura kobiet i ich dążenie do miłości. Miejsce małżeństwa 
i macierzyństwa w ich życiu. Małżeństwo jako cezura w życiu kobiet

Częste stawianie rodziny powyżej kariery (lub odmowa rezygnacji z rodziny, by po
święcić się wyłącznie karierze) wiąże się z postrzeganiem kobiety jako istoty z natury 
emocjonalnej, która realizuje swe potrzeby z tego zakresu w miłości do mężczyzny 
[30]. Jedna z gościnnych redaktor naczelnych z 2008 r. stwierdza, że tylko stawianie 
miłości na pierwszym miejscu pozwala osiągnąć szczęście [31]. Z tego powodu ocze
kuje się, że w związku to kobieta będzie stroną inwestującą emocjonalnie, „dawczy
nią” miłości"4. Od mężczyzn nie wymaga się bezwarunkowego ofiarowania miłości
- przeciwnie, umieszcza się ich w roli otrzymujących miłość.

Powyższe stwierdzenia są sprzeczne z krytyką przywiązywania zbyt dużej wagi do 
miłości. W wielu artykułach autorzy, mężczyźni wypowiadający się na temat kobiet 
oraz same kobiety nawołują do uzyskania niezależności od mężczyzn (pod względem 
materialnym i uczuciowym), tworzenia własnych hierarchii wartości i znajdowania 
innych oprócz miłości źródeł poczucia bezpieczeństwa i siły111 112 * * 115 [32]. Artykuł z kwiet

111 Xiaofei <h 1P-, Bizhi Your pain your gain A/f]lYjfPfk Taoli zhichang huohai dedaijia
[Cena, jaką płaci się za ucieczkę z „morza ognia” kariery]. «H'Ji'iiJ Cosmopolitan», 2008/03(264), 
s. 185.

112 Xiaoran Fully a human, fully alive. «Iff fi'ij Cosmopolitan», 2008/09(270), s. 184-187.
111 Oprócz rozmowy z Xu Wei, cytowanej powyżej, podobne stwierdzenia można znaleźć w artykule 

znajdującym się na początku numeru czerwcowego, autorstwa samej redaktorki gościnnej, Hong 
Yuexia ŻlUl IS. God has not called me to be successful, He has called me to be faithful kifr źf IP ■ 
źli Hi ifcjJt-Ul, [ft Ji © fffi i .e» Shangdi bingfei yiding yao wo chenggong, er shi yao wo dui
shenghuoyou xinnian [Bóg nie wymaga ode mnie, bym odnosiła sukcesy, lecz wymaga, bym wierzy
ła w życie]. «H-f |nj Cosmopolitan», 2008/09(270), s. 32.

111 Zhou Jian LJJA ifjPh f' Aifi JiłijiIff?? Zuogeai de jiyuzhe haishi liieduozhe? [Czy będziesz
dawczynią czy złodziejką miłości?]. «H-J |nj Cosmopolitan», 1998/15(48), 84-85.

115 I.ing Lang Erer IJźjś, Wenyuan |4[ lljt, Hongpeng it A 'j Pu it Aifjtu I? Niiren xie gei
niiren de qingshu [Listy miłosne od kobiet dla kobict|. «Il-f luj Cosmopolitan», 2008/03(264); Xu 
Wci £&. A love letter for dear you Afi'i Yi feng mosheng de ai de laixin [List od
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nia 2008 r. przedstawia zjawisko „miłosnych odpowiedniczek Osamy bin Ladena”"6. 
Są to kobiety z klasy średniej pogrążone w rozpaczy po rozpadzie miłosnych związ
ków, które dopuszczają się symbolicznego lub fizycznego samounicestwienia licząc 
na zaszkodzenie byłemu partnerowi. Artykuł potępia takie zachowanie. Zadaje pyta
nie, dlaczego kobiety wyzwalają się z nieudanych związków trudniej niż mężczyźni, 
w czym wydają się od nich słabsze [33]. Odpowiada, podając powód: kobiety są prze
konane, że to miłość nadaje sens ich życiu [34]. Nie wspomina jednak o społecznych 
oczekiwaniach wobec kobiet, które takie przekonanie kształtują.

Inny artykuł z tego samego okresu przedstawia mężczyzn „skaczących z kwiat
ka na kwiatek” i kwestię ich atrakcyjności dla zamożnych i niezamężnych kobiet po 
trzydziestce"7. Ci mężczyźni wykorzystują swoje atuty - niepospolity wygląd, wyso
kie wykształcenie, pobyty za granicą, pozycję zawodową, wysokie zarobki oraz, co 
najważniejsze, stan wolny, który czyni z nich „towar deficytowy” - aby igrać z uczu
ciami kobiet wybitnych, mających wysokie wymagania wobec potencjalnych partne
rów oraz pragnących jak najszybciej zawrzeć małżeństwo. Kobiety zaś przedstawione 
są jako „towar nadmiarowy”. To zjawisko także jest potępiane. Jednak podobnie jak 
artykuł o „bin Ladenach”, tekst ten zakłada, że odpowiedzialność za zaistnienie pro
blemu leży jedynie po stronie kobiet i to tylko od nich wymaga zmiany przekonań 
i zachowań. Wytyka się kobietom"8, że są zanadto wybredne w wyborze partnerów 
i nakłania się je do wykazywania się mądrością. Nawołuje się do wykształcenia od
porności na samotność, która by powstrzymała je od rzucania się w objęcia pierwsze
go chętnego do małżeństwa mężczyzny oraz do spoglądania na „skaczących z kwiat
ka na kwiatek” mężczyzn z pogardą wynikającą z wiary w siebie [35]. Oba artykuły 
lekceważą kwestię podstawy, na jakiej kobiety miałyby zbudować wiarę w siebie 
pozwalającą im na stawianie oporu mężczyznom okazującym względy wielu kobie
tom równocześnie lub na szybki powrót do emocjonalnej równowagi po rozstaniu 
z partnerem. Czasopismo bowiem samo wychowuje „bin Ladenów” i ofiary „pcheł 
miłosnych”. Czyni tak poprzez obecność sprzecznych komunikatów na temat roli, 
jaką powinna pełnić miłość w życiu kobiet, a także podtrzymując powszechny pogląd 
głoszący, że kobieta musi koniecznie wyjść za mąż. Rozważając sytuację „miłosnych 
bin Ladenów” i ofiar mężczyzn niestałych w uczuciach, artykuły nie biorą pod uwagę 
społecznej presji zmuszającej kobiety do zawarcia małżeństwa i chronienia związku 
za wszelką cenę.

Miłość może być bowiem spełniona tylko w małżeństwie (a nie w innego rodzaju * * *

nieznanej miłości], «ll't|nj Cosmopolitan» 2008/03(264), s. 38; Summer, Yinuo iłi, Dongfang A 
Jj. Go with my heart! Xinling jiushu zhi lii [Podróż na ratunek duszy]. «11'1 jrrj Cos
mopolitan», 2007/11(253), s. 144-167; Lei Ming ilfllfi, Zhuang Yating l+iflliiy, Lii Jia I ’i i li, Mimi 

Xiaofci 'h ||:. - COSMO k AltllM LC A Niiren shifou yinggai sushu
- COSMO niiren ruhe zhangda |Czy kobiety powinny szybko dojrzewać - jak dorastają kobiety 
COSMO]. «Il-f j.'ij Cosmopolitan», 2007/11(253), s. 202-211;

16 Xiaofci, Wen Yuan. Bu zuo qingchang Ben Ladeng, 2008/06(267), s. 148-151.
17 Luo Jian, Xiaofci. Aiqing tiaozao..., 2008/09(270).

Por. także Wu Lu. Yongxin touru ai..., 2008/03(264), gdzie widać podobną postawę potępiającą.
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związkach), które postrzega się jako przeznaczenie kobiet119. Małżeństwo jest ide
ałem kilku „«białych kołnierzyków» z wielkich miast” Dushi bailing}

Por. także Fan Yage Tang Jin JilfiJj. ‘JiłA’ - itlAM + i 'Ll-fflSf M Ałft I.Jł.
Niuyue huaren de Aimi' - ji Meiguo zhongwen dianshi xinwen zhubo Wang Aibing xiaojie 

[Amy, Chinka z Nowego Jorku - słów kilka o prezenterce wiadomości z SinoVision, pani Wang 
Aibing], «H-J|’nj Trends», 1993/2(2), s. 24-25.

1211 50 ge niiren meili chuyan, 1998/12(45), s. 126, 128, 131.
121 Zhong Yun $+z;. tir)Si4fł Guaishou xinniang [Potworna panna młoda], «frjinj Cosmopolitan», 

2002/08(138), s. 152-153.
122 Zeng Na 'h'W. llyftliift WE’ Rang ta shuo „Jia gei wo ba" [Spraw, że on powie „Wyjdź za 

mnie”]. «HiIn) Cosmopolitan», 2003/06(158), s. 104.
121 Por. 4) A'C? A Guy Spy Nanren xinshi [ Tajemnice mężczyzn], 2003/02(150), s. 76; Li Li AtA A ¡A 

‘—ikiOlft’ Wufa „yi huai dao di" [Nie sposób być „zepsutą do szpiku kości”]. «Hf jnj Cosmopoli
tan», 2002/10(142), s. 144; 3F Aftil’]A A AA-A 3Fdui women yiweizhe shenme [Co dla nas ozna
cza 3F], 2002/08(138), s. 250-251; Danhuang 'j 20, 25, 30, 35 A 5j A£AAAftHlft Yu 20, 25, 
30, 35 sui nanren jiaowang quan gongliie [Pełna strategia zwycięskich szturmów w relacjach z męż
czyznami w wieku 20, 25, 30 i 35 lat], «Hf inj Cosmopolitan» 2002/12(146), s. 119; Sousou W-JMS. :& 
łftA1 I. Rascal Gentleman Egun shenshi [Dżtentelmcn drań|. «Hf jńj Cosmopolitan», 2003/04(154), 
s. 149; Zhentong et. al. 20 sui shi 30 sui de diren?, 2003/04(154), s. 166.
Janny. Sun Xiaoyun - xiangyi bei..., 2003/06(158), s. 259.

125 Irma Kurtz. „Agony A i"JA Ai” You wen you da [Pytania i odpowiedzi], «ACó Cosmopolitan», 
2003/06(158), s. 78. Należy zaznaczyć, że jest to rubryka tłumaczona, a nie lokalnego pochodzenia.

z okresu 1993-1994 [36]. Zdecydowana większość „sztandarowych” kobiet z nu
meru 12(45)/1998 mówi jedynie o swojej pracy i sukcesach w karierze, lecz kilka 
postrzega dziecko i małżeństwo jako najwyższe osiągnięcia życiowe lub źródła naj
większego szczęścia120. Małżeństwo jest postrzegane jako ukoronowanie miłości, 
ponieważ kobiety pragną poczucia bezpieczeństwa, które zapewnia im tylko ten 
rodzaj związku [37].

Numery z lat 2002-2003 zawierają więcej niż wcześniej artykułów o relacjach 
z mężczyznami, lecz mniej artykułów o małżeństwie. Małżeństwo jest często wspo
mniane, lecz stanowi główny temat zaledwie dwóch tekstów. Jeden z nich żartobliwie 
opisuje, z perspektywy mężczyzny, jak przyszła panna młoda na krótko przed ślu
bem zamienia się w potwora i w dążeniu do organizowania uroczystości doskonałej 
żąda rzeczy niemożliwych od pozostałych jej uczestników121. Drugi zawiera porady 
o tym, jak doprowadzić partnera do oświadczyn122. W kilku innych artykułach tak
że stwierdza się lub sugeruje, że kobieta pragnie stabilizacji w związku i dąży do 
zawarcia małżeństwa123. Nie utrzymuje się jednak, jak poprzednio, że małżeństwo 
jest przeznaczeniem kobiety lub najwyższą formą realizacji kobiecości. Z nielicz
nymi wyjątkami (jak aktorka Joan Chen, która wypowiada się dłużej i pozytywnie 
na temat własnego małżeństwa) kobiety przedstawione w artykułach z tego okresu 
są niezamężne lub nie podaję się ich stanu cywilnego. Jedna postać wyraża nieuf
ność wobec trwałych związków, widząc wokół siebie wiele przykładów małżeństw 
nieudanych124. Inny tekst przestrzega przed skupieniem całej swej uwagi na szuka
niu męża i lekceważeniem innych aspektów życia125. Niektóre postacie nie poru
szają wcale tematu małżeństwa i związków: zamiast niego, wolą mówić o miłości 
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i seksie. Tak czyni Sun Xiaoxiao, która unika tematu małżeństwa nawet wtedy, kiedy 
reporter prowadzący z nią wywiad prowokuje ją do wypowiadania się w dotychczas 
wywołującej wielki niepokój kwestii samotności niezamężnych kobiet sukcesu126. 
W wywiadzie z Bingbing, właścicielką pubu w modnej pekińskiej dzielnicy Sanli- 
tun127, reporter nawet nie próbuje ukierunkować dyskusji na stałe tory. Bingbing jest 
kobietą niezamężną, zadowoloną z własnego stylu życia, której wcale nie doskwiera 
samotność.

126 Por. Li Baojian. Sun Xiaoxiao: wo de baitian shi Beijing..., 2002/08(138), s. 124.
127 Qiao Wei Ił. ¡/KlTŻAt- Bingbing zhiyung [Chętki Bingbing!. «Hf jńj Cosmopolitan»,2002/10(142),

s. 136-138.
128 Wu Di Ailll. Pygmalion & Stool Ltłftłfłf1] A 9j A vs Bigemeili'an nanren vs bandeng

laopo [Mężczyzna Pigmalion vs „stołkowa żona”]. «Hf jńj Cosmopolitan», 2007/11(253), s. 220.
I2‘' Wu Lu 'AA JIJA'-Bf AA, 'TATlI'ii ’i'& Yongxin touru ai, quanxin xiangxin ai [Zadbaj o to, by zain

westować w miłość i wierz w nią całym sercem]. «H'J jńj Cosmopolitan», 2008/03(264), s. 126, 128. 
'Ihree, Erer H-/j<. A AtulR'iT/II Jii Jiang Wen Zhou Yun: aiqing zhaochang shengji [Jiang
Wen, Zhou Yun: miłość, jak zwykle, rozkwita]. «Hf jńj Cosmopolitan», 2007/14(256), s. 132-145; 
Zheng Niu 411. j •'J JiW: The singer with faith and love fl Ac lYj f,',UH 'I-¡ft1,11 He Yaoshan: zai ai dexin- 
yang ligechang [He Yaoshan śpiewa o swojej wierze w miłość], «Hf jńj Cosmopolitan», 2007/14(256), 
s. 154-160; YanShuo /“'•JJk, Qin Xiaodi 4ś'h St. fkłflJA -Jltffj T-ffiA iLjT-fj UL My hidden happiness 
Zhang Baizhi: wo de xingfu bu rang ni kanjian. «Hf jńj Cosmopolitan», 2007/18(260), s. 116-123.

1,1 Por. np. Qu Na lllliSS. It is not about timing A f/Żzfl Rensheng mei you shilingqi [W życiu
nie ma odpowiednich przedziałów wiekowych]. «Hf jńjCosmopolitan», 2008/06(267), s. 224, 225.

112 Xiaoshuang fili A, Yinuo ■ U?, Summer. 8 f’/. Hp fł 9J A jX'C? A i1? I I Confession of hol guys Ba wei 
danshen nanren zhenxin da gaobai [Szczere spowiedzi ośmiu kawalerowi. «Hf jńj Cosmopolitan», 
2007/14(256), s. 238-246.

Jak wykazałam powyżej, numery z lat 2007-2008 zawierają sprzeczne stwierdze
nia na temat miejsca miłości i małżeństwa w życiu kobiet. Artykuł z sierpniowego 
numeru opisuje zachowanie kobiet wyznających zasadę, że to one są istotami uczu
ciowymi, które poświęcają siebie w imię miłości. Rezygnują z własnej niezależności 
i indywidualności, by pielęgnować ego mężczyzny; taką partnerkę nazywa się w tek
ście „stołkową żoną”128. Artykuł potępia ten wzór małżeństwa, stwierdzając, że jest 
on dość pospolity w Chinach i wynika z oczekiwań mężczyzn, na które przystają ich 
żony.

Z drugiej jednak strony, w okresie 2007-2008 pojawia się wiele głosów jedno
znacznego poparcia dla samej instytucji małżeństwa. Zhang Yiyun, gościnna redaktor 
naczelna numeru z lutego, twierdzi, że jest to forma związku gwarantująca najwięk
sze prawdopodobieństwo osiągnięcia szczęścia129 *. Kilka artykułów o gwiazdach tak
że promuje małżeństwo i macierzyństwo, ukazując swoje bohaterki jako szczęśliwe 
żony i matki110. Nawet wówczas, gdy twierdzą, że nie należy stawiać wszystkiego na 
kartę małżeństwa, artykuły nie oferują czytelniczkom żadnej realnej alternatywy131. 
Jeden artykuł przedstawia ośmiu „kawalerów z najwyższej półki” jako kandydatów 
na mężów, co zakłada, że czytelniczki pragną małżeństwa132. Ponadto w tej próbce 
kilkakrotnie stosuje się określenie o pejoratywnym wydźwięku: „kobiety nadwyżko
we” shengnii) do opisania zamożnych i dobrze wykształconych kobiet, które 
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stawiają wysokie wymagania mężczyznom i przez to pozostają w stanie wolnym133, co 
sugeruje, że taki stan jest niepożądany.

Por. Luo Jian, Xiaofei. Aiqing tiaozao..., 2008/09(270), s. 165, 167; Wu Lu. Yongxin touru ai..., 
2008/03(264), s. 123.

”d Por. Huang He AliKj. ‘T. ’ illf tAi-L Xiangshou „sheng" ąian kuaile [Ciesz się życiem przed poro
dem]. «H-t |'nj Cosmopolitan», 1998/12(45).

1,5 Zhou Jian ilj-fA pTie A? Yao haizi bu yao nanren? [Chcesz mieć dziecko, lecz bez męż
czyzny?!. «8'1 |'nj Cosmopolitan», 1999/6(57), s. 66-67.

Oprócz małżeństwa kolejnym sposobem ukoronowania miłości jest urodze
nie dziecka134, jak stwierdza artykuł z 1998 r. zachęcający do cieszenia się życiem 
przed przyjściem dziecka na świat. Ten tekst jest kolejnym przejawem zastosowania 
tradycyjnego schematu narzucającego na kobietę obowiązek opieki nad sferą do
mową. Nie wspomina się o możliwości otrzymania pomocy ze strony partnera po 
urodzeniu dziecka; przeciwnie, to od kobiety oczekuje się, że zaopiekuje się także 
jego ojcem, gdy utrata ciszy i spokoju w domowym gnieździe doprowadzi go do 
rozpaczy.

Warto podkreślić, że dziecko rodzi się w małżeństwie, a nie w wolnym związku - 
w tekście omówionym powyżej ojciec jest nazwany „mężem”, a nie np. „partnerem”. 
Inny artykuł stwierdza tę prawdę jeszcze bardziej bezpośrednio i jednoznacznie135. 
Porusza kwestię samotnych matek, jednak zdaje się istnieć głównie po to, by zniechę
cić czytelniczki do tej formy macierzyństwa. Autor zakłada, że kobieta zostaje samot
ną matką ze świadomego wyboru, ponieważ pragnie potwierdzić swoją samowystar
czalność. Nie bierze pod uwagę innych możliwości, np. zostanie samotną matką po 
rozwodzie lub śmierci ojca dziecka lub z innych powodów, zależnych od woli kobiety 
lub nie. Ponadto artykuł zakłada, że kobieta wybiera życie w celibacie i całkowity 
brak kontaktu z ojcem dziecka. Wyklucza zawarcie stałego związku z mężczyzną po 
urodzeniu dziecka, podając jako argument (nieuzasadniony) fakt, że dziecko stałoby 
się wówczas przeszkodą dla związku. Ustaliwszy tak wąskie ramy, autor stwierdza, 
że bycie samotną matką jest niemożliwe z powodów materialnych (wysokie koszty 
związane z utrzymaniem dziecka) i społecznych (brak akceptacji ze strony innych). 
Po tym, jak pozostawia kobiecie tylko jedną możliwość wyboru (urodzenie dziec
ka i jego samotne wychowanie, by potwierdzić własną niezależność), autor zdecy
dowanie piętnuje taki wybór i wzór rodziny składającej się z matki i dziecka jako 
antyspołeczne. Potępia także krótkotrwałe związki matki z mężczyznami, ponieważ 
mogą one utrudniać dziecku przystosowanie się do życia w społeczeństwie [38], co 
przywołuje na myśl ideę wyższości zbiorowości nad jednostką w chińskiej kulturze. 
Równocześnie tekst ten podważa samodzielność kobiety, twierdząc, że prawdziwym 
powodem jej wyboru są zaburzenia emocjonalne [39]. Podsumowując, duży stopień 
samodzielności kobiety uznaje się za niepożądany, a trzyosobową rodzinę, w obrębie 
której zakłada się zależność kobiety od (materialnego) poparcia mężczyzny, uznaje 
się za jedyny funkcjonalny sposób realizacji macierzyństwa. Pojmowanie macierzyń
stwa jedynie w obrębie małżeństwa jest zgodne z polityką oficjalną: polityka plano
wania urodzin, jaką państwo chińskie prowadzi od 1979 r. w celu kontroli liczebności 
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ludności, zakłada konieczność uzyskania zezwolenia na urodzenie każdego dziecka. 
Pary ubiegające się o zezwolenie muszą przedstawić akt małżeństwa.

Małżeństwo i macierzyństwo są przedstawione jako granica dzieląca życie pa
nieńskie, kiedy kobieta ciesząca się niezależnością finansową może beztrosko ulegać 
pokusom konsumpcji, od nowego etapu, z którym wiążą się obowiązki wykluczające 
poprzedni styl życia116. Niekiedy są także ukazane jako koniec okresu, kiedy kobieta 
powinna dbać o swój wygląd (por. 5.3.1.). Bardzo niewiele jednak wiadomo o życiu 
kobiety po przekroczeniu tej granicy. Czasopismo dobitnie i kategorycznie nadaje 
małżeństwu i macierzyństwu status nadrzędnych, nienaruszalnych wartości (szcze
gólnie w okresie 1998-1999), co sugeruje, że odrzucenie ich i wykroczenie poza ich 
ramy oznaczałoby naruszenie istotnego kulturowego tabu. Towarzyszy temu jednak 
całkowity brak tekstów poświęconych jakimkolwiek kwestiom związanym z posia
daniem dziecka, nie ma też szczegółowych opisów życia małżeńskiego i problemów, 
jakie w nim występują. Brak jakichkolwiek artykułów dla przyszłych lub świeżo upie
czonych matek oferujących porady związane z okresem ciąży, porodem, czy pierw
szymi latami życia dziecka, brak artykułów omawiających np. problem bezpłodności 
i jego ewentualne emocjonalne następstwa dla kobiet. Czytelnik nie znajdzie także 
szczegółów na temat życia codziennego lub świąt spędzanych w gronie rodziny, pro
blemów w małżeństwie czy relacji z własnymi rodzicami i rodzicami męża po ślubie 
(aczkolwiek można w tekstach znaleźć poglądy przywołujące na myśl konfucjańską 
cnotę synowskiego posłuszeństwa, por. 5.6.1.2.). Jeden artykuł opisuje irracjonalny 
strach, jaki ogarnia narzeczonych tuż przed zawarciem małżeństwa, lecz kończy się 
apologią życia małżeńskiego jako takiego117. Inny wspomina, że codzienność małżeń
ska nie zawsze przypomina drogę usłaną różami118. Jeszcze inny omawia zdradę mał
żeńską119, wspomina się także o rozwodzie140. Niemniej jednak większość artykułów, 
których główne tematy dotyczą relacji z mężczyznami, nie opisuje małżeństwa, lecz 
stan wolny lub ogólnie pojęte związki. Artykuły o małżeństwie nie omawiają dogłęb
nie związanych z nim problemów, z wyjątkiem tych o pogodzeniu rodziny i kariery. 
Jeśli porusza się kwestię zdrady, to ani nie przedstawia się przeżyć z nią związanych, 
ani nie udziela się porad kobietom, które znalazły się w tej sytuacji. Rozwód występu
je tylko pobieżnie. Nie wykazuje się jego powodów czy emocjonalnych skutków ani 
jego wpływu na dalsze życie kobiet. Zdawałoby się, że w małżeństwie nie ma proble
mów, o których można (lub warto) rozprawiać.

116 Por. Huang Hc. Xiangshou „sheng” ąian kuaile, 1998/12(45).
1,7 Cheng Wciyi -fhłtiiP. ")] Al/i jlli^ł?! Mingtian jiu yao jia gei ta la?! [Jutro już za niego wyj

dę?!]. «tt-Jlnj Cosmopolitan», 1998/18(51), s. 74-75.
IW Li Zaimin l^A.JK. illl(§|lJ "'li Zhongai keyi bu tan yisheng [Zakochanie się po uszy nie

musi być sprawą na całe życie). «111 h'j Cosmopolitan», 1998/18(51), s. 60-61.
, w Mutong T >’k. '& ifl 'ti 1^ Ai de maoxian [Ryzykowność miłości|. «Hi inj Cosmopolitan», 1999/3(54), 

s. 22.
"" Shao Mianli Jj. $i?)K “liii li” ‘jtCtMl Xinpai „dizhu" Zhang Tielin [„Obszarnik” nowoczesny 

Zhang Tielin). «111ińj Cosmopolitan», 1998/18(51), s. 88-90; Haiying Wiłri ifjiiriff Posui
de ciąi [Pęknięte naczynie z porcelany]. «111 inj Cosmopolitan», 2003/02(150), s. 230-231; Qu Na. 
Rensheng mei you shilinggi, «111 ińjCosmopolitan», 2008/06(267), s. 224.
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Od omówionych powyżej artykułów różni się zawarta w numerach z lat 1998- 
-1999 i 2002-2003 rubryka porad osobistych -fl"ihjfi in Agony (You wen you da), za
czerpnięta z oryginalnej wersji „Cosmopolitan” - na pytania czytelniczek odpowiada 
Irma Kurtz141. Występują tu rozterki związane ze zdradą małżeńską142; wypowiada 
się także kobieta, która zaszła w ciążę ze swoim żonatym szefem i pragnie urodzić 
dziecko143. Jej sytuacja jest podobna do tej omówionej w lokalnym artykule na te
mat samotnych matek144, lecz Irma Kurtz nie ocenia negatywnie decyzji czytelniczki. 
Ponadto często omawia sytuację czytelniczek w aspekcie emocjonalnych zaburzeń 
i doradza wizytę u psychoterapeuty (co w lokalnych tekstach zdarza się tylko raz - 
w najwcześniejszym okresie, gdy czasopismo promowało rozmaite przejawy zachod
niej nowoczesności). W numerach z lat 2007-2008 Kurtz zastępuje lokalna autorka, 
która już nie wyraża podobnych poglądów.

H' Ta rubryka nic jest podpisana, lecz na stronie widnieje zdjecie Irmy Kurtz. Wyjątkiem jest numer 
1998/15(48) (s. 30), gdzie pomimo obecności zdjęcia domniemanej redaktorki widnieje także pod
pis Fengcheng JAM, niebędący obcym nazwiskiem ani tłumaczeniem fonetycznym nazwiska Irmy 
Kurtz.

112 Nr 1999/6(57).
H’ 1999/10(61).
111 Zhou Jian. Yao haizi buyao nanreni, 1999/6(57).
MS Np. w Chen Lei ¡vt’íff. EWf&WsS'll'lttl Mao Amin tanlu xinqu [Mao Amin wyjawia pieśń skrytą 

w jej sercu]. «II'I iAj Trends», 1993/1(1), s. 40.
116 Fun Fearless Female -. F U. A® Zlilit Fffrf San F nüren xianzai jinxingshi [Czas teraźniejszy ciągły 

kobiet 3F|. «II']In) Cosmopolitan», 2002/08(138), s. 237-247.
117 Kclly Cha. Zhu Yaru: 95% de..., 2002/10(142), s. 135.
118 Xu Bing Ćl lT, Abao ABC A'Affjfftftliiur ABCD... ABC nüren de weitaming ABCD...

5.2.1.3. Wiek kobiety a małżeństwo
W tym czasopiśmie nie tylko ukazuje się małżeństwo jako najbardziej pożądaną for
mę związku, lecz również wspomina się o przedziale wiekowym, w jakim kobieta 
powinna zostać mężatką. Nie podaję się dokładnego zakresu tego przedziału: moż
na z tekstów wywnioskować jedynie jego górną granicę, mieszczącą się w okolicach 
trzydziestu lat. Wiążą się z nią oczekiwania innych wobec kobiet i presja, by wyszły 
za mąż odpowiednio wcześnie.

W pierwszych dwóch okresach te oczekiwania są tylko pobieżnie wspomniane145. 
Artykuły z lat 2002-2003 podchodzą do tej kwestii częściej i bardziej systematycznie. 
Dążą do budowania i utrwalenia pozytywnej wartości wieku trzydziestu i więcej lat, 
co zaprzecza powszechnemu kultowi młodości. Możliwym wyjaśnieniem tej sytuacji 
jest fakt, że jest to grupa wiekowa, do której pismo jest skierowane; „białe kołnierzy
ki” zestarzały się wraz z czasopismem. Kilkakrotnie sugeruje się względnie dojrzały 
wiek bohaterek artykułów o znaczeniu strategicznym - są to teksty przedstawiające 
postacie „sztandarowe”, jak artykuł o kobietach ilustrujących hasło „Cosmopolitan” 
- „Fun, Fearless, Female” z jubileuszowego numeru sierpniowego146 oraz jeden z por
tretów „kobiet sukcesu”147. Bohaterki jednego z artykułów z 2003 r.148 podkreślają, że 
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nie należy traktować wieku trzydziestu lat jako granicy młodości i sukcesu na rynku 
małżeńskim. Inny artykuł149 pokazuje, że uleganie społecznej presji, by jak najszybciej 
wyjść za mąż niezależnie od tego, czy darzy się partnera miłością czy nie (bohaterce 
wmawia się, że niełatwo znaleźć męża w wieku 29 lat), nie doprowadzi do szczęścia. 
Kolejny tekst150 wymienia atuty, jakie posiadają kobiety w wieku ponad trzydziestu 
lat w nawiązaniu związków miłosnych i mówi o ich atrakcyjności dla płci przeciwnej, 
pomimo powszechnego przekonania, że jest inaczej.

Artykuły z lat 2007-2008 także nawołują do porzucenia przekonania, że wiek 
trzydziestu lub czterdziestu lat stanowi górną granicę okresu, w którym kobiety 
mają szansę na zawarcie małżeństwa151. Temu tematowi poświęcona jest rozmowa 
między Xu Wei, redaktor naczelną «Ib]" In) Cosmopolitan», a Yang Liping, gościn
ną redaktor naczelną numeru kwietniowego152. Fakt, że jest to dyskusja o wieku 
kobiet, świadczy o stopniu, w jakim ta kwestia może być istotna dla czytelniczek, 
a także o znaczeniu, jakie czasopismo przywiązuje do obalenia przekonania o gór
nych granicach wiekowych u kobiet. Jednakże tekst nie omawia problemu wielo
wymiarowo ani nie podaję argumentów za pozytywnym wartościowaniem wie
ku dojrzałego. Yang własną osobą zaprzecza stereotypom związanym z wiekiem. 
W wieku czterdziestu lat, piętnaście lat po rozwodzie, wyszła ponownie za mąż, 
zaś kilka lat później objęła stanowisko dyrektora naczelnego holdingu finansowe
go Jianqin z Hong Kongu. Lecz samo zaprzeczenie stereotypom niewiele czyni dla 
ich obalenia. Przy braku dalszych rozważań o realnych możliwościach dostępnych 
każdej kobiecie pragnącej przeżyć miłość po trzydziestce i czterdziestce, ślub Yang 
może być odebrany jako szczęśliwy traf, jaki przydarzył się jej konkretnie, lecz 
może się nie powtórzyć w życiu innych kobiet. Yang kilkakrotnie podkreśla swój 
młodzieńczy wygląd, co tylko potwierdza pozytywne wartościowanie młodego 
wieku i pięknego oblicza, lecz niczego nie wnosi dla jej rówieśniczek, które wy
glądają na swój wiek [40]. Jej porady, by kobiety nie traktowały wieku trzydziestu 
lub czterdziestu lat jako kresu swego życia uczuciowego lub szans na zawarcie 
małżeństwa, nie przekonują.

IWilaminy A B C D kobiet ABC (American/Australian-born Chinese)]. «Ilfinj Cosmopolitan», 
2003/06(158), s. 94-98.

119 Haiying. Posui de ciqi, 2003/02(150), s. 230-231.
1511 l.i Mengsu JJŻ 4" Dirlysomething, I1) lii AM lhirtysomething Wo yao zuo ge Dirtyso-

mething, zaiye bu zuo lhirtysomething [Chcę być Dirlysomething i nigdy więcej lhirtysomething], 
«ll'J jnj Cosmopolitan», 2003/04(154), s. 288.

1,1 Por. Wu Di xilłl. Anything but man IM f ‘/J AiLfl fl'A? Chule nanren hai you shenme? [Co jesz
cze istnieje oprócz mężczyzn?]. «11-lTnJ Cosmopolitan», 2007/18(260), s. 198. Ten artykuł podaję 
przykłady kobiet wychodzących za mąż po raz drugi lub trzeci, często za mężczyzn wiele lat od 
siebie młodszych. Por. także Lei Ming, Zhuang Yating, Lii Jia, Mimi, Xiaofei, 2007/11(253); Junat. Żf 
tlij- ifll: ¡¿lit <Tń: X.ShalangSitong:fangqi dui wanmei dezhuiqiu [Sharon Stone: porzucić 
dążenie do doskonałości). «IbJ jńj Cosmopolitan», 2007/11(253), s. 346-347.

152 Qu Na. Rensheng meiyou shilingqi, 2008/06(267), s. 222-225.
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5.2.1.4. Stan wolny; nowe wzory małżeństwa; związki niebędące małżeństwem
Wykazałam już, że w całym materiale badawczym karierę ukazuje się jako potencjal
ne zagrożenie dla życia osobistego kobiet. Wśród bohaterek artykułów z lat 1993- 
-1994 jest wiele singielek, lecz tylko jedna ma taki status z własnego wyboru i wyraża 
zadowolenie z niego151 * 153. Artykuły z okresu 1998-1999 dobitnie stawiają małżeństwo 
na piedestale jako stan pożądany, lecz wiele prezentowanych w nich postaci to ko
biety w stanie wolnym, (jeszcze) niezamężne lub mające za sobą doświadczenie nie
udanego małżeństwa154. Numery z lat 2002-2003 nie popierają już tak dobitnie mał
żeństwa, a podobnie jak poprzednio przedstawiają wiele singielek i opisują ich styl 
życia. Najnowsze numery przybierają bardziej konserwatywny ton, lecz w jednym ar
tykule155 redaktor naczelna wykazuje, że 90% czytelniczek pisma jest niezamężnych; 
wiele z nich to kobiety, które w innych miejscach otrzymują wartościującą etykietkę 
„kobiet nadwyżkowych”: mają wybitne osiągnięcia w pracy, lecz nie mogą znaleźć 
odpowiednich partnerów.

151 He Lei I l<®HH A ffj''I'. iJi XJl! Bailing liren de shenghuoguan [Poglądy na życie piękności o bia
łych kołnierzykach], «11'1 fnj Trends», 1993/1(1), s. 17.

151 Por. np. Shao Mianli ¿llltólA - Ażćfó k' A4f Liu Xiaoqing - haishi zuo niiren hao [Liu
Xiaoqing - lepiej jednak być kobietą], «Ib)luj Cosmopolitan», 1998/15(48), s. 64-66; Wuyan A , i. 
JTCl'••filIII 'I■ Xin niu he jiu niu (Krowa stara i nowa], «łbffnj Cosmopolitan», 1998/15(48), s. 78- 
-80; Song Juan Ailłi, Xie Dan iilJJ'J. I6/Jt+Ifc 1 j!®Aj Xuanhua yu saodong [Wrzawa i niepokój], «H-f |'i'(j 
Cosmopolitan», 1999/6(57), s. 96-99; Wang Xumei I łkW1] AliM łSł9L I '. Wo gang hao
jiu zai na ban feiji shang [Ja właśnie byłam w tym samolocie], «11'1 fi'ij Cosmopolitan», 1999/6(57), 
s. 106-109; Chen Ying IKjiJBil. (S I’.'ftii, ill iii W41 Aishang ta, jintuiliangnan [Zakochałam się w nim: 
między młotem a kowadłem]. «It-Jinj Cosmopolitan», 1998/12(45), s. 104-105; 50 ge niiren meili 
chuyan, 1998/12(45), s. 131, 132 oraz wiele innych artykułów.

155 Qu Na. Rensheng meiyou shilingqi, 2008/06(267), s. 224.
'* l"J 'Ji-Aliłl 4' nJ Tongshi zhijian bu ke yuehui? [Czyżby koledzy z biura nie mogli się umawiać

na randki?|. «11'1|)ij Cosmopolitan», 1999/10(61), s. 85.

Czasopismo traktuje więc małżeństwo jako stan pożądany, a bycie singielką jako 
stan przejściowy i niewynikający z własnego wyboru. Równocześnie jednak dosto
sowuje treść do rzeczywistego stylu życia swych niezamężnych, dobrze zarabiających 
i skupionych na karierze czytelniczek. Proponuje modele związków, które dopasowu
ją się do wymagającej pracy „białych kołnierzyków” oraz opisuje mniej obowiązujące 
romanse, bądź jako już funkcjonujące w życiu bohaterek, bądź jako przedmioty dłuż
szych, teoretycznych rozważań. Nawet jeśli te nowe, inne niż małżeństwo możliwości 
dostępne kobietom często pojawiają się tylko po to, by zostać potępionymi w imię 
wyższych wartości, sama ich obecność jest godna uwagi, ponieważ sugeruje ich ist
nienie w praktyce społecznej, a przynajmniej świadczy o tym, że zaistniały w publicz
nym dyskursie.

Artykuły z lat 1998-1999 omawiają sposoby nawiązania znajomości z mężczyzna
mi, dostępne kobietom spędzającym wiele czasu w pracy: romanse ze współpracowni
kami, które mogą się zakończyć małżeństwem156, imprezy, w których uczestniczą „białe 
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kołnierzyki”, by odreagować stres i zmęczenie w pracy157 lub nawiązywanie znajomo
ści z mężczyznami przez internet, który też pełni rolę antidotum na zmęczenie w pra
cy15“. Można w nich znaleźć jeszcze propozycje modelu małżeństwa dla zapracowa
nych „białych kołnierzyków”. Wspomniana już Lan Lan159 i jej mąż spędzają większość 
czasu osobno, dokształcając się lub pracując w różnych częściach świata - Wielkiej 
Brytanii, Stanach Zjednoczonych i Hong Kongu. Starają się dopasować swoje harmo
nogramy tak, by mogli razem spędzić chiński Nowy Rok. Artykuł twierdzi, że dzięki 
rozłąkom ich związek zachowuje świeżość i intensywność uczuć. Kolejny taki model 
to małżeństwo łączące współpracowników, mające jako podstawę wspólną karierę160. 
To ona powoduje spotkanie i zrodzenie się uczuć między dwojgiem ludzi, którzy póź
niej wspierają się wzajemnie w imię wspólnej sprawy. Model ten pozwala wprowadzić 
w życie „nową świadomość” - równouprawnienie kobiet zarówno w sferze rodziny, 
jak i kariery [41 ]. Ten model zdaje się być jedynie propozycją, a nie odzwierciedleniem 
chińskiej rzeczywistości społecznej. Historia jednej chińskiej pary służy jako przykład 
realizacji „małżeństwa partnerskiego” w kontekście lokalnym, lecz tekst obficie cytuje 
amerykańską książkę na ten temat i przedstawia przykłady małżeństw cudzoziemców. 
Tekst kończy się pochwałą tego wzoru i stwierdzeniem, że takie związki, powszechne 
w amerykańskim biznesie, staną się nową modą również w Chinach.

1,7 Song Juan, Xie Dan. Xuanhua yu saodong, 1999/6(57); jesl lo seria artykułów na lemat tego rodza
ju rozrywki. Rozpoczyna się ona wprawdzie portretami kilku imprezowiczów, którzy wspominają 
o możliwości znalezienia partnera w czasie imprez, lecz z drugiej strony zaprzeczają, by była to 
ich główna pobudka do uczestnictwa. Z drugiej strony jednak po artykułach o imprezowiczach 
następuje artykuł zatytułowany Party IYJ: Mr Right l|,J? Party lianai zhinan: ta shi
ni de Mr Right ma? [Wskazówki na temat romansów podczas Party: czy on jesl twoim Mr Right?] 
(s. 100-101).

|r,B Chen Bingmiao MfHtu A f Wangluo cjing mo le [Miłość w sieci dobiegła końca). «!!•) jńj
Cosmopolitan», 1999/10(61), s. 104-106. Warto podkreślić, że ten rodzaj związku jest potępiony 
w artykule jako zbyt wirtualny.

IW Zhou Xiaohong. Lan Lan: wuxiekeji, 1998/18(51).
Ru Yu, Wang Xin IJifc. '.XcAI'il Airen tong zhi [Małżonkowie ku wspólnej sprawie). «H-f jńj», 
1998/18(51), s. 70-72.

161 Yi Liang '/j'lDt. !!JJdl) 4'10 AJ'li Mingming bu shi tianshi [Widać przecież, że nie jestem aniołem). «Ibf 
Inj Cosmopolitan», 1999/6(57), s. 156-157.

'',2 Xu Meishan i£łfjfl)lł. J (ktu Liaoduan yiyeqing [Jak rozstrzygnąć kwestię przelotnych przygód 
miłosnych). «IIT|nj Cosmopolitan», 1999/6(57), s. 92-93.

Małżeństwo nie jest jedyną formą związku ukazywaną w okresie 1998-1999. 
Rozwiedziona aktorka i milionerka Liu Xiaoqing (postać, jak zaznacza się, kontro
wersyjna), twierdzi, że związek między dwojgiem ludzi nie musi być prawnie usank
cjonowany [42]. Są też teksty wspominające lub omawiające inne formy związków, 
od przelotnych przygód miłosnych do układów głębszych i bardziej długotrwałych, 
gdzie partnerzy mieszkają razem. Jednorazowe przygody seksualne wspomina jeden 
tekst161 Choć nie są przedstawione jako moralnie neutralne (to z ich powodu bo
haterka twierdzi, że nie jest aniołem), są źródłem miłych przeżyć i mądrości życio
wej. Miłosne przygody omawia także inny artykuł162; nie potępia ich pod względem 
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moralnym, aczkolwiek ukazuje potencjalne zagrożenie, jakie mogą stanowić dla pra
cy, przyjaźni z innymi kobietami lub bardziej długotrwałych związków z mężczyzna
mi. Dzielenie mieszkania występuje w kilku artykułach163. W jednym pełni jedynie 
rolę tła dla tematu zasadniczego, lecz drugi jest w całości poświęcony tej kwestii. Roz
poczyna się pochwałą wspólnego mieszkania, które pełni rolę testu trwałości związ
ku. Dalej jednak staje się oczywiste, że para, która „zdała egzamin”, powinna czym 
prędzej zawrzeć ślub. Tekst nabiera tonu pouczającego, moralizatorskiego: wyraźnie 
stwierdza, co jest pożądane, a co nie. Autorka zwraca się do czytelniczki zaimkiem 
„ty” i angażuje ją w opisany proces. Wielokrotnie stosuje czasownik modalny hui 
(wyrażający prawdopodobieństwo: „będzie”) i przysłówek yijing („już”, sugeru
jący nieodwracalne zakończenie pewnego etapu), co sprawia wrażenie, że ten proces 
może przebiegać w tylko jeden sposób [43]. Jego nieuchronny koniec zawiera jedno
znaczną negatywną ocenę zbyt długo trwającego wspólnego zamieszkania [44]. Za
kończenie tekstu rozciąga negatywne wartościowanie na całą tę praktykę, niezależnie 
od czasu jej trwania, aczkolwiek nie przemawia apodyktycznym tonem poprzednich 
akapitów [45].

lw Por. np. Wuyan. Xin niu hejiu niu, 1998/15(48); l.iu I.ili ¿Ijiijiij. Jc,JKI(iffi4N(Ki'S.1 Wuzhao hun- 
yin de aiyu tong [Miłość i ból w małżeństwie bez aktu ślubu|. «114h'6 Cosmopolitan», 1999/3 (54), 
s. 62-65.

IM Li Zaimin. Zhongai keyi bu tanyisheng, 1998/18(51).
165 Warto podkreślić, że przed wydaniem nowego prawa małżeństw w 1980 r. cudzołóstwo było prze

stępstwem karanym pozbawieniem wolności. Jednostka pracy i komitet mieszkańców także miały 
prawo ingerować w sprawy związane z małżeństwem, oraz interweniować w wypadku popełnienia 
cudzołóstwa przez małżonków. Chińskie prawo małżeństw w wydaniu z 2001 r. zabrania zaś mał
żonkom zamieszkanie z osobą trzecią w trakcie trwania małżeństwa.

Iw’ Mutong. Ai de maoxian, 1999/3(54).

W artykule o miłości na całe życie164 cytowane są (choć bez szczegółów) wyniki 
badań społecznych pokazujących zmianę podejścia Chińczyków do związków po- 
zamałżeńskich, polegającą na postrzeganiu ich jako wyrazu wolności i prawdziwej 
miłości165. Przychylność wobec tego zjawiska wyraża cały ten tekst: lepiej (twierdzi 
się), by to miłość łączyła ludzi niż zachowany na siłę, a pozbawiony tego uczucia 
związek małżeński. Inny numer zawiera dość długą (dwie trzecie strony) recenzję 
powieści166, wartościującą negatywnie zdradę małżeńską i wykluczającą możliwość, 
aby rozpad małżeństwa mógł być podstawą do budowania innego związku. Koniec 
tego zakazanego związku (śmierć obu zakochanych) niewątpliwie stworzył autor 
powieści, lecz jego ocena, wyrażona w użytym do opisu słownictwie, pochodzi od 
autora recenzji, który rozważa zjawisko zdrady, a nie walory estetyczne powieści. 
Określa on związek pozamałżeński jako zachowanie „nie do przyjęcia dla najbliż
szych oraz społeczeństwa”. Stawiając własne szczęście nad dobrem zbiorowości, za
kochani bohaterowie „zamieniają miłość w egoistyczne zachowanie”, „pogrążając 
się” (₽ft A xianru) i „pławiąc się” ('/%Tlili chenmian) w „wirze” (iŚtE^ xuanwó) namięt
ności. Połączenie tej oceny z zakończeniem recenzji [46] świadczy o oddzieleniu 
miłości od takich romansów. Samo uczucie tekst wartościuje pozytywnie, lecz jego 
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realizację w formie uznanej za społecznie dewiacyjną - negatywnie. Taką interpre
tację można (choć w mniejszym stopniu) zastosować także do artykułu wspomnia
nego na początku tego akapitu. Jego przewodnim tematem jest miłość, więc brak 
w nim głębszych rozważań o romansach pozamałżeńskich jako zjawisku społecz
nym. Autor stwierdza, że wielka namiętność jest przelotna i sama w sobie nie może 
służyć do budowania trwałych związków. Stąd można wywnioskować, że ten arty
kuł także ceni miłość, lecz niekoniecznie (niekontrolowaną) namiętność. Wyraża 
się przychylnie na temat związków pozamałżeńskich, lecz nie wymierza przy tym 
poważnych ciosów w „świętość” samego małżeństwa.

W okresie 2002-2003 dużo więcej uwagi niż poprzednio poświęca się innym 
niż małżeństwo rodzajom związków lub życia miłosnego. Są to np. romanse z dużo 
młodszymi partnerami167 lub z żonatymi mężczyznami168. Drugi artykuł, napisany 
tonem lekkim, nie potępia tego typu związków (z wyjątkiem samego zakończenia, 
które przypomina o bólu zadanym żonie - aczkolwiek jest to przestroga dla „mło
dych dziewczyn”, co sugeruje, że bardziej doświadczone kobiety umieją układać 
relacje z partnerem tak, aby nie zaszkodzić jego żonie). Zaznaczając, że należy po
traktować takie związki jako krótkotrwałe i niezobowiązujące, artykuł podkreśla ich 
zalety: materialne korzyści oraz brak tradycyjnych wymagań związanych z rolą żony 
[47]. Kilka artykułów wspomina o krótkotrwałych przygodach miłosnych, w które 
angażują się kobiety. Rozpoczynają się zwykle w czasie wolnym, w kontekstach bli
sko związanych ze stylem życia klasy średniej: podczas lekcji tańca, w klubach lub 
w internecie. Krótkie przygody nie są przedstawione w korzystnym świetle - więk
szość autorów ubolewa nad brakiem uczuć i komunikacji między partnerami169. 
Znaczące jest jednak, że potępienie nie wynika ze względów moralnych ani nie jest 
powodowane niepokojem wobec związków niebędących małżeństwem. Czasopi
smo nie pełni tu roli strażnika moralności, lecz podejmuje głębsze, nieoceniające, 
rozważania.

167 Li Mengsu 'Y- i/fi-lk Toy Boy li T A A Toy Boy zhe ge dongdong |Mała rzecz zwana Toy Boy], «11'1 fuj 
Cosmopolitan», 2002/12(146), s. 242.
Jianfang fuj 7/. lTliff UJ A, W Yihun nanren, haojiehaohuan |Żonaci mężczyźni: nie zapomnij
zwrócić lego, co pożyczyłaś]. «11'1 jnj Cosmopolitan», 2002/10(142), s. 158-161.

IM Por. Li Li. Wufa„yi huai daodi”, 2002/10(142); Echo. A Tl • AtjAźliOnc-OfTLove Aiguoyi cijiu 
zugou (Pokochać raz wystarczy], «8-1 |nj Cosmopolitan», 2003/06(158), s. 192-193; Jianfang. Yihun 
nanren, haojiehaohuan, 2002/10(142).

1711 Jianfang. Yihun nanren, haojiehaohuan, 2002/10(142), s. 154-156.

Autor artykułu traktującego o zjawisku, które nazywa „błyskawiczną miłością” 
lub „miłosnym fast-foodem”170, nie ogranicza się do potępienia go, lecz rozważa jego 
przyczyny w kontekście stylu życia klasy średniej. Przedstawicielki tej klasy robią ka
rierę, co doprowadza do rozszerzenia kręgu ich działalności oraz zwiększa możliwo
ści zawierania nowych znajomości w pracy i poza nią: w internecie, na przyjęciach 
lub w klubach po pracy, w czasie wyjazdów służbowych i urlopowych itd. Większy 
stopień socjalizacji i niezależność finansowa sprawiają, że kobiety mają przed sobą 
większy wybór potencjalnych partnerów, wobec których mają większe wymagania, 
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a więc niełatwo zawierają stałe związki. Podobnie jak artykuły z poprzednich okresów, 
ten także stwierdza samotność i pustkę uczuciową będące skutkiem krótkotrwałych 
związków, lecz nie upatruje w nich źródeł zaprzeczania rzekomej kobiecej naturze 
i „prawdziwym” potrzebom założenia rodziny i macierzyństwa. Wręcz przeciwnie, 
argumentacja tu stosowana godzi w takie podejście do kobiety, które za warunek 
konieczny dla osiągnięcia satysfakcji i prawidłowego funkcjonowania pod wzglę
dem psychicznym i społecznym, uznaje pełnienie należytych ról w obrębie rodzi
ny (żony i matki). Godzi także w następstwa narzucenia tej perspektywy kobietom: 
tekst mówi o „lęku przed życiem w pojedynkę” (X'jty ^J^tll dui danshen dejupa), 
o niemożności postrzegania siebie inaczej niż jako część pary, o pragnieniu poczucia 
bezpieczeństwa i nieustannego potwierdzania własnej atrakcyjności, które popycha
ją kobiety do wchodzenia w kolejne związki. Jako rozwiązanie tych problemów nie 
proponuje zawarcia małżeństwa, lecz życie w pojedynkę (przynajmniej tymczasowo), 
które pozwoli odzyskać wiarę w siebie i poczucie własnej wartości, bez uzależniania 
się od źródeł zewnętrznych.

5.2.1.5. Role i wzory zachowania kobiety w związku
W całym materiale badawczym (od 1993 do 2008 r.) wspomina się o nierównym 
układzie władzy między partnerami (szczególnie małżonkami) zakładającym wyż
szość mężczyzny nad kobietą [1], [2]. Nierówność jest przedstawiona jako nieza
przeczalna zasada [48]. Niezależnie od tego, jak bardzo wybitne i silne kobiety są 
na innych płaszczyznach, powinny one przyjąć rolę słabszego partnera w związku 
i życiu prywatnym [49]. Pożądana jest u kobiet łagodność171, utożsamiana z we
wnętrznym pięknem, ocenionym wyżej od cielesnego [50], a także opiekuńczość 
wobec rodziny i posłuszeństwo wobec teściów [51]. Sukcesy w karierze i duże za
robki znacznie utrudniają znalezienie odpowiednich partnerów: mężczyźni nie są 
skłonni do poślubiania kobiet lepszych od siebie, a liczba mężczyzn przewyższają
cych takie kobiety jest bardzo ograniczona. W tej sytuacji znajdują się wspomnia
ne już „kobiety nadwyżkowe”172. Mężczyźni wykonujący mało prestiżowe zawody, 
których niskie zarobki nie pozwalają na utrzymanie rodziny, lub pasywnie godzący 
się na to, by kobiety grały w związku pierwsze skrzypce, są postrzegani jako pozba
wieni męskości „nieudacznicy”173. W niektórych artykułach można znaleźć przy
kłady związków bazujących na współpracy i wzajemnym poparciu, gdy np. to mąż 
dostosowuje się do żony174 *, lub związki w dużej mierze odbiegające od tradycyjnego 

171 Ling Fang, Wenyuan. Women we cantforget, 2008/03(264).
172 Luo Jian, Xiaofei. Aiqing tiaozao..., 2008/09(270), s. 165, 167; Wu Lu. Yongxin touru ai..., 

2008/03(264), s. 123.
177 Zhang Yudong 'jK f' <L. A lliii 15, Shibai de nanren ye hui fei [Mężczyźni-nieudacznicy

leż umieją latać], «ll-tjnj Cosmopolilan», 1999/10(61), s. 92.
171 Por. Qi Yue. Ai shi yi jian xuanse yishang, 1999/2(53), gdzie mąż rezygnuje z praktykowania ma

larstwa, by poprzeć żonę w prowadzeniu warsztatu projektowania ubioru będącego wcieleniem jej 
marzeń, oraz Qi Yue, Yuren. Huanbao: wo de shishang xin zhuzhang, 1998/12(45), s. 101.
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układu władzy175. Jednakże nie kwestionuje się samego układu; kobieta jest zobo
wiązana wykazać przynajmniej pozory jego podtrzymywania [52].

”r’ Wu Di Ailll, I.i Sikun ‘‘й I ‘ ' 44 А Й A Aishang yi ge da niiren [Zakochać się w starszej
kobiecie]. «114|i'>j Cosmopolitan», 1998/12(45), s. 54-55. Artykuł przedstawia kilka par, w których 
kobieta jest starsza od mężczyzny, nawet o kilkanaście lat.

I7<’ Ziyun f/а. 'ЛЛлсЖ'А L 5Ć. tr-J z Jj 4^11 Nanren shi xianshizhuyi de dongwu [Mężczyzna to realistycz
ne zwierzę]. «Н4i"J Trends», 1994/1(4), s. 28.

177 Xie Dan iSJJ'J. W ićłA' Wo ai hao niihai! [Kocham dobre dziewczyny!]. «П-ł jAj Cosmopolitan», 
1998/18(51), s. 24.

I7B Zhizhi ft1 {lliit Ta hai hui yue ni ma? [Czy on się jeszcze z tobą umówi?]. «114 iój Cos
mopolitan», 1998/12(45), s. 134-136.

179 Lengfeng I I ■. Ас Ii Й tulili Wo shi aiqing bianse long [Jestem kameleonem w miłości]. «11'J'i‘i‘ij
Cosmopolitan», 1998/12(45), s. 102-103.

Wspomniany układ władzy stosuje się także do działań prowadzących do na
wiązania relacji z mężczyzną: w pierwszych dwóch próbkach, zwykle to mężczyzna 
inicjuje znajomość. Jeden artykuł z 1994 r.176 przedstawia specyficzne cechy każdej 
z płci w postaci niepodważalnych prawd, przy pomocy wyrażeń typu „zawsze” (Й. 
żć zongshi), „mogą to być tylko...” (И 1 'JiłtsJLÓ... zhi keneng shi...), „nigdy nie będą 
to...” conglai bu hui shi...) itd. Jedną z tych „prawd” można też zna
leźć w innych tekstach [30] [53]: kobiety są osobami z natury emocjonalnymi. Są 
tu przedstawione jako nieuleczalne romantyczki, gotowe do poświęcenia wszystkie
go w imię miłości do jednego mężczyzny i podatne na cierpienia z tego powodu. 
Mężczyźni zaś to wierni tylko sobie realiści, którzy zanim podejmują jakiekolwiek 
działania zmierzające do zdobycia sławy i majątku, sporządzają bilans zysków i strat. 
Są aktywnymi zdobywcami kobiet (co wyraża się w terminach wojskowych [54]), 
którzy posiadają większą od nich wiedzę o świecie i kobiecej naturze oraz potrafią tę 
wiedzę wykorzystywać, manipulując kobietami. Skłonność do romantyzmu u kobiet 
jest określona w terminach medycznych [55]. Ich zdolność do obiektywnego i wy
ważonego myślenia jest ukazana jako deficytowa. Uświadamia im się podatność na 
wpadanie w pułapki, jakie mężczyźni na nie zastawiają.

Artykuły z okresu 1998-1999 kontynuują ten wątek: kobieta powinna być zdo
bywana przez mężczyznę [56] i taki układ ról jest przedstawiony jako pożądany pod 
względem moralnym177. Od kobiet i mężczyzn oczekuje się bowiem odmiennych 
wzorców zachowania. Inicjatywa nawiązania relacji należy do mężczyzny. On tak
że decyduje o możliwości umawiania się na kolejne randki178 - dzwoni i proponuje 
spotkania. Kobieta zaś ma na nie zasłużyć poprzez odpowiednie zachowanie w czasie 
pierwszej randki: musi wykazać aktywne zainteresowanie mężczyzną, skupić na nim 
całą uwagę i pielęgnować jego uczucia, nie bacząc na własne zmęczenie pracą lub złe 
samopoczucie. Jej dzwonić nie wypada, chyba że po to, by podziękować za pierw
sze spotkanie. Nie wyrażając wdzięczności, kobieta pokazuje swą wyższość, czego 
powinna unikać. Jednakże należy także podkreślić, że i ten, i inny179 artykuł stawia
ją granicę dostosowywania się do oczekiwań mężczyzny, jakiej kobieta nie powinna 
przekroczyć. Starając się spełnić te oczekiwania, nie powinna ona tracić swej własnej 
indywidualności, próbując wykazać się cechami, których w rzeczywistości nie ma.
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Kolejne przypadki, w których o nawiązaniu i przebiegu relacji decyduje mężczyzna, 
omawiane są w kilku innych artykułach180. Relacje, w których to ona podejmuje ini
cjatywę, są określone jako odbiegające od normy181.

Wuyan. Xin niu hejiu niu, 1998/15(48); Liu Yiwei XUiiCi |j- ti'r A Tj, l'A? Qingrenjie,
women bixugao dian shenme? [Co powinniśmy zrobić w dniu Walentynek?], «H-J ir(j Cosmopolitan», 
1999/3(54), s. 52-54.
Zhang Yudong. Shibai de nanren ye hui fei, 1999/10(61), s. 92-93.

11,2 Cosmo Weekend '/JiI I Langman jiari [Romantyczne dni wolne]. «H-fińj Cosmopolitan», 
2003/02(150), s. 234; Li Baojian. Sun Xiaoxiao: wo de baitian shi Beijing..., 2002/08(138), s. 124; 
Danhuang . -№4' l&łfcllft 20 Things A Girl Should Never Apologize For. Wo bu shuo baoqian 
[Ja nie przepraszam], «Ilfinj Cosmopolitan», 2002/12(146), s. 129.
Chen Zhuo. Wo yao yizhi tiao dao si, 2002/08(138), s. 138.

IIM Sun Zhe #f|. ?)1 1: 4 iTti® 9) Hu shang 4 lei xinggan shunan [Czterech seksownych pięknych 
młodzieńców z Szanghaju,.

W próbce z lat 2002-2003 jest znacznie więcej przykładów kobiecej inicjatywy 
w nawiązywaniu i utrzymywaniu związków z mężczyznami. Kobiety śmiało sygna
lizują chęć nawiązania znajomości mężczyznom, którzy im się podobają182 *. Nie są 
już wybierane, lecz same dokonują wyborów; ich podmiotowość podkreślają okre
ślenia typu „podrywanie chłopców” diao nanhai)'M. Jednak teksty nie tyl
ko zachęcają do przyjęcia tego wzoru zachowania, lecz także nawołują do porzuce
nia pasywnej roli w relacjach z mężczyznami, co zakłada, że to pasywność, będąca 
częścią tradycyjnego modelu kobiecości „pięknego dziewczęcia” (¿Jii U. shunii), jest 
powszechna wśród czytelniczek [57]. Fakt, że chińskie kobiety wolą odgrywać rolę 
pasywną w nawiązywaniu znajomości z mężczyznami podkreśla inny tekst, który 
podaję wyniki ankiet przeprowadzonych wśród czytelniczek (wprawdzie studentek, 
a nie kobiet należących do klasy średniej) [58].

Niezależnie jednak od przekonań i rzeczywistych zachowań chińskich kobiet, 
czasopismo w niespotykanym dotąd stopniu promuje śmiałość i podmiotowość. 
Niekiedy posuwa się do odwrócenia przyjętych standardów i oczekiwań wobec obu 
płci. W artykule z sierpnia 2002 r przedstawiającym atrakcyjnych mężczyzn184 stosu
je wspomniany model kobiecości & shunii w stosunku do mężczyzn, zastępując 
wyraz (jj (nii, kobieta) wyrazem UJ (nan, mężczyzna: '$( 9J shunan). Sprowadza męż
czyzn do roli przedmiotów kobiecego spojrzenia, oceny i pożądania. Eksponują się 
oni na spojrzenia czytelniczek, odsłaniając w różnym stopniu własne ciało i pikantne, 
osobiste tajemnice. Numer z sierpnia 2002 r. zawiera całą serię tekstów o męskiej 
bieliźnie osobistej, zgrupowanych w rubryce ViH Feature - Cosmo Man (Zhuanji; 
s. 192-205). Przedstawia zajmujące całe strony fotografie mężczyzn w slipach, mę
skich modeli na wybiegu w bieliźnie haute couture oraz krótkie notki o wystąpieniach 
w bieliźnie słynnych aktorów (w większości chińskich) i ich preferencjach dotyczą
cych tej części garderoby. Uprzedmiotowienie mężczyzn podkreśla brak twarzy mo
deli na niektórych zdjęciach, ukazujących jedynie ich tułów. Mężczyźni są traktowani 
przedmiotowo także w cytowanym już artykule o '$( !)J shunan - seksowni mężczyźni 
z Szanghaju omawiają swój styl ubierania się, a ich fotografie są zestawione ze zdję
ciami różnych ubrań. Artykuł doradza czytelniczkom pragnącym udoskonalić wize
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runek własnych narzeczonych zgodnie z tymi stylami - proponuje im (przy pomocy 
ilustracji) grę typu „mix and match” ciałami mężczyzn.

Podobną władzą nad uprzedmiotowionymi mężczyznami, stanowiącą odwróce
nie tradycyjnych ról, cieszą się kobiety opisane w innych artykułach. Tekst o przed
stawicielach zachodnich znaków zodiaku czyni z mężczyzn przedmioty oceny i kla
syfikacji dokonanej przez kobiety. Ta ocena przyrównana jest do degustacji wina, 
a taki akt konsumpcji nawet bardziej uwypukla przedmiotowość mężczyzn i władzę 
kobiet nad nimi [59]. W innym artykule185 kobieta jest podmiotem inwestującym 
w związki z mężczyznami i wybierającym spośród rozmaitych rodzajów mężczyzn 
według własnych upodobań.

'"r’ Tutu. Investment Map. Love 'Atu BŻiut lllł |Y[ Aiqingtouzi ditu [Mapa inwestycyjna w miłości]. «H-f |i'ij 
Cosmopolitan», 2003/06( 158), s. 122-123.
Przykłady nazw kategorii narzeczonych: „Moja «Jej Wysokość Księżniczka»" (TtlYj 2t ¡.Kx b 
Wo de gongzhu dianxia), „Moja grzmiąca ślicznotka” (-IkiKlhVijj№№. Wo de pili jiaowa), „Moja 
dziewczyna-dzikuska” (-fBiBj3'flii AA Wo deyeman niiyou) itd; Yangqing A if. What’s Your Girl
friend Style -fitibj? AA Wo de ? niiyou [Moja ? dziewczyna]. «Hi jnj Cosmopolitan», 2003/06(158), 
s. 100-102. Podział mężczyzn ze względu na wiek: „od 20 do 24 lat: impulsywny i niespokojny” (20 
to 24: 'żr SsA A fuzao buan), „od 25 do 29 lal: między młotem a kowadłem” (25 to 29: AliUM 
jintuiliangnan,) itd.; Danhuang. Yu 20, 25, 30, 35 sui nanren..., 2002/12(146), s. 116-119.

IK7 Asheng Hr'1. 9j AlYj W ' T li,A YNanren de yi ban shi mogui, ling yi ban shi gao-
yang [Połowa mężczyzny to demon, a druga połowa - niewinne jagniątko). «11'1 jnj Cosmopolitan», 
2002/08(138), s. 180-184.
Por. artykuł Danhuang, Yu 20, 25, 30, 35 sui nanren..., 2002/12(146), który w stopce podaję dane 
liczbowe dotyczące typowych zachowań i stanu cywilnego mężczyzn z poszczególnych przedziałów 
wiekowych.

Taki sposób przedstawienia kobiet jest jednak problematyczny. Problem wyni
ka z jednej strony z samego tak skonstruowanego obrazu kobiety, a z drugiej - ze 
sprzeczności pomiędzy tym obrazem a zupełnie odmiennym obliczem kobiet uka
zanym w innych artykułach z tego samego okresu (omówionych w następnym 
podrozdziale).

Najważniejszy problem jest związany z ogólną, bardzo wyraźną cechą materiału 
badawczego z lat 2002-2003, która dotyczy przede wszystkim artykułów na temat re
lacji z mężczyznami. Większość dzieli omówione kwestie (rodzaje kobiet i mężczyzn, 
wzory zachowania, sposoby wyrażania się, problemy, jakie można napotkać itd.) na 
kategorie, między którymi nie ma płynnego przejścia. Każda z tych kategorii otrzy
muje własną, jasną i krótką nazwę186, a często także swój numer porządkowy. Na przy
kład opisy mężczyzn spod różnych znaków zodiaku są podzielone na kategorie: „jak 
go rozpoznać” (^-Ź^ i/OjiJilk zenme shibie ta), „jak go ujarzmić” (^¿'2-, (ilJJIxilli zenme 
zhengfu ta), „jak go wykorzystać” (-Źx W] itii zenme liyong ta)1"7. Wiele tekstów 
podaję liczby i procenty188: rubryka Office Talk (Bangongshi wuyu) zwy
kle prezentuje dane procentowe dotyczące kwestii związanych z pracą lub miłością. 
Sygnalizowanym problemom towarzyszą propozycje rozwiązań; wykazuje się, że po
konanie trudności jest możliwe pod warunkiem zastosowania się do zaproponowa
nych porad [60]. Aby czytelniczkom było łatwiej odnieść problemy do samych siebie,
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artykuły podają testy, w postaci list (także ponumerowanych) objawów, których wy
stępowania należy szukać we własnej osobie lub położeniu189. Omówione zjawiska, 
a szczególnie cechy charakteru i zachowanie mężczyzn i kobiet, rządzą się niezmien
nymi, koniecznymi zasadami. Konieczny charakter stosowania tych zasad podkreśla
ją elementy językowe: czasownik modalny s (hui „będzie, prawdopodobnie”), duże 
kwantyfikatory typu „większość” (X^i& daduoshu)190, „wszyscy, wszystkie” 
(Ki suoyou de)191 192 *, „którykolwiek, każdy” (f£"H renhe)m, przysłówek „zawsze (/A 
zongshi), fraza czasownikowa „móc tylko” (JAłit zhi neng)'9} itd., zaś te zasady są 
określone mianem „odwiecznych prawd” yongheng de zhenli)194.

Jianfang. Stop! Aiqing kuaican, 2002/10(142).
Por. np. AAA'A Guy Spy Nanren xinshi [Męskie sprawy sercowe], «H']jńj Cosmopolitan», 
2002/08(138), s. 116.

191 Por. Zeng Na 'h1®. - AA 6 f+fS Yue jiejin yue shuyuan - niiren 6
zhong cuowu aiyi biaoda [Im bardziej zbliżamy się do siebie, tym bardziej się oddalamy - sześć 
błędnych sposobów wyrażania miłości przez kobiety]. «HllnJ Cosmopolitan», 2002/08(138), s. 150.

192 Atongmu HłKA. itifj źłttiSU l‘A? Wo de shenti shuo shenme? [Co mówi moje ciało?]. «Il-f i'nj 
Cosmopolitan», 2002/08(138), s. 186-188.

195 Tiantian III III. A AA A A The Secret His Undies Reveal Neiyi shi nanren [Poznać mężczyznę po 
bieliźnie). «Hl In) Cosmopolitan», 2002/08(138), s. 194.

191 Atongmu. Wo de shenti shuo shenme?, 2002/08(138), s. 186.
195 Gwoli przykładu, spośród tekstów o relacjach damsko-męskich można zacytować: artykuły za

warte w rubryce Office Talk (Bangongshi wuyu) z każdego numeru, a często także
w rubryce A AA' li Guy Spy (Nanren xinshi)-, Zeng Na. Yue jiejin yue shuyuan..., 2002/08(138); 
artykuły z rubryki Feature Cosmo Man (Zhuanji) z numeru 08(138)/2002; Yangqing. Wo 
de? nuyou, 2003/06(158); tulu [w artykule ten pseudonim jest podany małą literą]. Aiqing touzi 
ditu, 2003/06(158); Ashcng Hr’. '[SlrfJx® Love Counterstrike Aiqing fankong [Antylerroryzm 
w miłości]. «H-jT/ij Cosmopolitan», 2003/04(154), s. 142-146; Sousou. Egun shenshi, 2003/04(154), 
s. 148-149; Dongyun ^-zć. “ji Atnli'T lHR^IUJi The Perfect Couple Fiction „Wanmei qinglu’de chui- 
xu [Przechwałki o „kochankach doskonałych”]. «Hi (Aj Cosmopolitan», 2003/04(154), s. 150-152; 
Danhuang. Yu 20, 25, 30, 35 sui nanren..., 2002/12(146) itd.

196 Por. tytuł i treść artykułu Tiantian. Neiyi shi nanren, 2002/08(138).
197 Atongmu, Wo de shenti shuo shenme?, 2002/08(138) i Nanren xinshi, 2002/08(138).

Tekstów proponujących taką wizję łatwego do pojęcia świata, w którym wszyst
ko jest zaszufladkowane, a zjawiska powstają i przebiegają dzięki prostym związkom 
przyczynowo-skutkowym, jest w tej próbce bardzo wiele195. W tak przedstawionym 
świecie mężczyźni jawią się jako nowy obszar poznania: artykułów na ich temat jest 
więcej niż w poprzednich próbkach. Sam proces poznania nie stawia żadnych trud
ności: czasopismo, przyjmując na siebie rolę przewodnika, ujawnia kod męskiego 
zachowania i dostarcza klucz do jego rozszyfrowania. Artykuły te przypisują mężczy
znom rolę przedmiotu poznania, a kobietom (domniemanym czytelniczkom) dają 
władzę, czyniąc z nich podmiot poznający, który może wykorzystać tak uzyskaną 
wiedzę w relacjach z mężczyznami, co daje przewagę nad nimi, lub nawet, jak twier
dzą niektóre teksty, pozwala ich ujarzmić. Takie ustawienie ról widoczne jest w czę
stym stosowaniu w tytułach i treści artykułów czasowników typu „rozpoznawać” 
(i)( shi lub uHT/Ll shibie)'96, „rozszyfrować” jiedu)197. Występują one w tekstach 
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w stronie czynnej i otrzymują na miejscu podmiotu (wykonawcy czynności) kobietę 
(czytelniczkę), a na miejscu dopełnienia (obiektu czynności) - mężczyznę.

Jednakże tak wyobrażone relacje z mężczyznami są nader uproszczone, co doty
czy obu płci. Kobietom obiecuje się podmiotowość i władzę, ale jedynie pod warun
kiem przyjęcia tej prostej, płytkiej wizji związków miłosnych. Zakłada się zresztą, że 
domniemane czytelniczki ją przyjmują - „odwieczne” zasady i klasyfikacje dotyczą 
nie tylko mężczyzn, lecz także kobiet. Ponadto przedstawiając określone cechy cha
rakteru i zachowania jako niezachwiane prawdy, czasopismo utrwala status quo, czy
niąc z niego jedyną możliwą opcję. Niczego nie kwestionuje i nie proponuje żadnych 
zmian w istniejących wzorcach ról i relacji płci. Poznać mężczyzn i uzyskać nad nimi 
władzę oznacza przede wszystkim dostosować się do ich oczekiwań (które nie zawsze 
uwzględniają podmiotowość i korzyści kobiet).

5.2.1.6. Męskie spojrzenie; modele kobiecości zdefiniowane
przez pryzmat mężczyzny

W numerach z lat 1993-1994, oprócz promowanego, zdefiniowanego na podstawie 
kariery modelu „kobiety sukcesu”, występuje także model kobiecości zdefiniowanej 
z perspektywy mężczyzny lub na podstawie relacji z mężczyzną. Jest on kreowany 
przede wszystkim w rubryce HN Le Beau Monde (Liren yuan), będącej częścią 
numerów 4(7) i 5(8) z 1994 r. Pomimo że rubryka ta w spisie treści figuruje na równi 
z innymi i nie ma odrębnej numeracji stron, jest ona wyodrębniona od reszty czaso
pisma, przyjmując postać kolorowej wkładki w małym formacie. Od pozostałej czę
ści pisma odróżnia ją też przeznaczenie: jest zaadresowana do „kobiet ze wszystkich 
środowisk społecznych” (f l.^^f A shehui gejie niixing pengyou)1'™, a nie
do kobiet z klasy średniej. Redaktorką rubryki (a również autorką kilku artykułów) 
jest właścicielka pekińskiego salonu kosmetycznego Liren.

Rubryka ta zawiera porady dla kobiet dotyczące pielęgnacji własnego wizerun
ku. Wartość, do której należy dążyć, jest opisana bliskoznacznymi przymiotnikami 
„elegancki, dystyngowany” (gaoya), „wytworny” (ftiffi dianya) i „szlachetny” 
(nu w gaogui)m. Przyjęty standard elegancji nie jest absolutny, uniwersalny: podmio
tem decydującym o przypisaniu kobiecie tej cechy ma być mężczyzna, a kreowanie 
eleganckiego wizerunku ma cieszyć jego oko i zdobyć jego uznanie [61 ]. Tryb rozka
zujący w tytule cytowanego artykułu umieszcza kobietę w roli pasywnej, mającej za
stosować się do rozkazu: „Bądź elegancka, kobieto” (mj №»!!!, ŹL A Gaoya ba, niireri). 
Kolejny artykuł nawołuje do upiększania się dla przyjemności męża, według jego 
upodobań200. Ta sama wizja kobiecości zdefiniowanej przez mężczyznę występuje 

Wu Xi /i |)if. NN Avii (ift Vt) Lirenyuan (diyiji) [Ogród piękności, część pierwsza], artykuł wstęp
ny (bez tytułu). «11'1 luj Trends», 1994/4(7), s. 27.

IW Te wyrazy występują kilkakrotnie na każdej ze stron od 28 do 34, w nr 4(7)/1994.
20" An San A i. 11: Aćr/ITćiTzłjiT - I'.’ A Rang mei zai shenghuo zhong dangyang -

„Huangshang” Liu Wei tan mei [Niech piękno przewija się przez nasze życie - „jego wysokość” I.iu 
Wei mówi o pięknie]. «11'1 jńj Trends», 1994/4(7), s. 36-37.
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w kolejnym numerze czasopisma. Nie jest tak silnie uwypuklona jak poprzednio (ar
tykuły mają charakter mniej programowy, a bardziej praktyczny), lecz jest wyraźnie 
dostrzegalna w tekście201 omawiającym sylwetkę Chen Xiangmei, znanej na Zacho
dzie jako Anna Chennault, żony amerykańskiego generała Claire Lee Chennaulta. 
Chen Xiangmei to postać zasłużona w polityce i nieformalnej dyplomacji, która wpły
nęła na kształt relacji USA z krajami Azji Wschodniej w drugiej połowie XX w. Od 
1944 r. do końca lat 90. Chen pracowała jako dziennikarka prasowa i radiowa, była 
wiceprezesem ds. relacji zagranicznych w założonych przez męża liniach lotniczych 
Flying Tiger i działała w fundacjach o charakterze społecznym. Jest również autorką 
dzieł literackich, autobiografii i biografii męża. Artykuł w czasopiśmie pomija jednak 
jej karierę. Wspomina wprawdzie o jej niezwykłych osiągnięciach, lecz nie podaję 
szczegółów, zaś jej praca w charakterze dziennikarki wspomniana jest w tym samym 
zdaniu, w którym opisane zostały jej cechy fizyczne, w kontekście sugerującym, że 
uroda stanowiła podstawowy atut bohaterki [62]. Artykuł nie kreuje Chen na kolej
ną „kobietę sukcesu”; wręcz przeciwnie, ostrzega przed przyjęciem męskiego wzoru 
kariery, zagrażającego kobiecości [63]. Wartościowaniu kobiecości i nawoływaniu do 
jej kultywowania nie towarzyszy jednak propozycja innej, właściwej kobiecie, nieza
leżnej drogi do samorealizacji. Tytuł artykułu, wyjaśniony w tekście, nawiązuje do 
słów Claire Lee Chennaulta, który przyrównał żonę do szlachetnego jadeitu. Według 
autora tekstu taka ocena jest największym zaszczytem, jaki może spotkać kobietę. 
Kobiecość, którą należy pielęgnować, ponownie jest określona przez mężczyznę, któ
ry także nadaje jej wartość [64].

2111 Yu Qing J ’ i'f- Jlj’iUii -Ś - ¿CffÄ Feicui chang lii - Chen Xiangmei de nüxing guan
[Wiecznie zielony jadeil cesarski - pogląd (’hen Xiangmei na kobiety]. «H’Jfi'ij Trends», 1994/5(8), 
s. 24-25.

21,2 Yu Chu j Wl. fu T X.'.'.'j'SÜfi/i Gei zhangfu dian yanse kan [Pokaz mężowi, co potrafisz], «H4inj 
Trends», 1994/1(4), s. 29.

Rubryka NN A$ł Le Beau Monde (Liren yuari) nie jest jedyną, która przedstawia 
kobiecość zdefiniowaną przez mężczyznę, choć wyróżnia się zdecydowanym uprzed
miotowieniem kobiety. Nawoływanie kobiet do upiększania się gwoli przyjemności 
męża występuje także w innym artykule202. Tu jednak ani mężczyzna, ani autor nie 
stawiają wymagań wobec postaci kobiecej. Choć poddaje się ona ocenie męża, jednak 
to ona jest podmiotem decydującym o własnym wyglądzie. Wprawdzie artykuł w dal
szej części zachęca czytelniczki do tego, by upiększając się brały pod uwagę upodoba
nia męża, lecz kończy się propozycją (aczkolwiek w formie pytania retorycznego, co 
osłabia modalność deontyczną w grupie orzeczenia), by mężowie także poddali się 
krytycznemu spojrzeniu i ocenie żony [65].

W skrajnej formie kobiecości, której wyznacznikiem jest opinia mężczyzny, ten 
ostatni nie tylko nadaje kobiecie cechy kobiecości lub elegancji. Od relacji z męż
czyzną zależy sama jej tożsamość, jej symboliczne i społeczne istnienie. W jed
nym z artykułów nazwana jest ona po prostu „kobietą u boku bogacza” (A^J^ł 
•UińtrAA dakuan shenbian de nuren). Określone w taki sposób kobiety występują 
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w tekstach bardzo rzadko201 * *, nie należą bowiem do kategorii „białych kołnierzyków”, 
definiowanej przede wszystkim na podstawie kariery. Z klasą średnią łączy je poziom 
konsumpcji: są one na przykład klientkami salonów kosmetycznych na równi z „bia
łymi kołnierzykami”. Jednakże, pomimo że taka kobieta nie jest ukazana inaczej, jak 
tylko w relacji z mężczyzną (artykuły nie wspominają innych aspektów jej osobowo
ści), postać ta, pozbawiona tak podstawowych cech jak tożsamość, jest przedstawiana 
jako świadoma własnej podmiotowości, której uznania domaga się od mężczyzny 
[66]. Zwracając się bezpośrednio do takiej kobiety (domniemanej czytelniczki na
zwanej „ty”), autor jednego z tekstów stwierdza, iż wyżej od pieniędzy winno się ce
nić miłość i „jakość człowieka” (JiH suzhi) oraz nawołuje do wyjścia z roli pasywnej 
w związku i do jego aktywnego kształtowania [67].

2111 Xiaoshuang 'hfii. T" k-fó (1(1'11'infSii - flśt fill ft (lii fil'(19 tu A Yige niihai dexinyu disu -jiaru wo
zuo ni de qingren [Głos serca pewnej dziewczyny - gdybyś był moim ukochanym], «Tt jnj Trends»,
1993/2(2), s. 35-36; Xiaoliang ‘ffi’ T At&(llHul? „Bang"ge dakuan ruhe? |A gdyby tak spo
tykać się z bogaczem?]. «ibj"|nj Trends», 1993/2(2), s. 37-38. Xiaohong Hjtź'L. AftUJ J tfciiH'1 A 
NN Meirong baoyuezu yuyue meili [Posiadacze kart miesięcznych w salonach urody zapisują się na 
spotkania z pięknem]. «H\jluj Trends», 1994/2(5), s. 24-25.

2111 Zhang I,e lii A. ft(19))i it A Wo de pang niiyou [Moja gruba dziewczyna]. «H-t luj Cosmopolitan», 
2002/08(138), s. 158-159.

2115 Ling Yun iż z,. fijt i/Śń®ft AA Niyouhuo wo wuhui [Ty uwodzisz, ja źle rozumiem]. «11'1 |'ńj Cosmo
politan», 2002/08( 138), s. 160-161.

W poprzednim podrozdziale wspomniałam, że numery z lat 2002-2003 kreują 
wizerunek kobiety posiadającej podmiotowość i władzę. Te dwie cechy nie są jed
nak konsekwentnie podtrzymywane w całej tej próbce. Artykuły z rubryki LB'ft fili 
ii] His Point of View (Nanxing shijiao) przedstawiają ich dokładne przeciwieństwo: 
kobieta jest uprzedmiotowiona, poddana spojrzeniu i ocenie mężczyzny. W artyku
le wychwalającym pełne kobiece kształty204, napisanym być może w odpowiedzi na 
dyktaty mody nawołujące do nadmiernej szczupłości, kobietę redukuje się do jej wy
glądu. Mężczyzna, z perspektywy którego jest napisany tekst, czyni ze szczupłości lub 
krągłości jedyny czynnik wzbudzający miłość lub niszczący związek. Zniża kobietę 
do rangi przedmiotu poprzez tworzenie obrazów konsumpcji. Tym razem, w odróż
nieniu od artykułu, w którym to mężczyzn przyrównywano do wina (por. 5.2.1.5.), 
„konsumowana” jest kobieta, porównana do winogron i otoczonych mięsem kości, 
jakimi karmi się psy [68]. Uprzedmiotowienie kobiety podkreśla również ilustracja 
do artykułu, ukazująca mężczyznę gładzącego małą ceramiczną figurkę kobiety o ob
fitych kształtach, a także stosowanie czasownika „posiadać” ($]f] yongyou) w odnie
sieniu do kobiety.

Kolejny artykuł205 podaję listę wymagań mężczyzny-narratora wobec zachowania 
kobiet, którym te ostatnie winny sprostać pod groźbą wystawienia nagannej oceny 
z moralności. Tytuł przypisuje im złe intencje (poprzez użycie czasownika „uwo
dzić” youhuo), a w tekście zasadniczym autor stosuje podwójne standardy wo
bec dwu płci i przyjmuje rolę podmiotu oceniającego i ograniczającego kobiety [69]. 
Stwierdza, na przykład, że spożywanie alkoholu i palenie papierosów grozi otrzyma
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niem wartościującej etykietki „swawolnej kobiety” [70]. Tekst odrzuca jakąkolwiek 
formę przejmowania inicjatywy przez kobietę w relacji z mężczyzną [71]; stosuje 
słownictwo związane z łowiectwem, nie pozostawiając wątpliwości co do podmio
towości i aktywnej roli mężczyzny („mężczyzna jest niczym łowca”: AfAi^^n A 
nanren jiu xiang Heren), zaś czasownik „ujarzmić” (iiljjü zhengfu) odniesiony jest 
w tym tekście do dopełnienia „kobieta” (AA nüren). Inny artykuł206 odmawia ko
bietom prawa do spożywania alkoholu i palenia papierosów. Jego autor (mężczyzna), 
stwierdza, że standardy oceny kobiet jako „złe, niegrzeczne” (A huai) ulegają zmia
nom w czasie, oraz że przyjęcie przez nich „złych” zachowań (czyli wykraczających 
poza tradycyjny model kobiecości) nie umniejsza ich zdolności i kompetencji [72]. 
Jednakże nie kwestionuje samych standardów moralnych stanowiących podstawę 
oceny - akceptuje powyższe zachowania u kobiet, lecz wciąż określa je jako „złe”. 
Utrzymuje swą dominującą rolę podmiotu ustalającego kryteria dla kobiet. To on 
próbuje zamienić swoją dziewczynę w „niegrzeczną”, co podkreśla użycie przyim- 
ka jtl ba przed rzeczownikiem Af^ niihai „dziewczyna” (zaznaczając w ten sposób 
jej rolę obiektu czynności) w tytule artykułu. On również określa granice, do której 
narzeczona może się posunąć [73]. Chciałby, by wiodła takie życie, jakiego sama pra
gnie, ale pod jego własnym okiem demiurga podziwiającego niczym Pigmalion, jak 
rozwija skrzydła jego Galatea [74].

2116 Tulu. JUiJJcJfJffj NCl! Ba women de niihai bian „huai" ba! [Zmieńmy nasze dziewczyny
w niegrzecznej. «11'1 inj Cosmopolitan», 2002/10(142), s. 166-167.

2,17 Huo Gang IłitM. I liilHN A. Bailing Uren, ruhe duidai xing saorao [Jak piękno
ści o białych kołnierzykach radzą sobie z molestowaniem seksualnymi. «114inj Trends», 1993/2(2), 
s. 63-65.

5.2.1.7. Seks
Jedyny artykuł z okresu 1993-1994 dotyczący sfery seksu omawia molestowanie 
seksualne207, ukazane jako zjawisko nowe w Chinach, którego często doświadcza
ją młode kobiety z klasy średniej. Autor przedstawia kilka przykładów molestowa
nia mającego miejsce w pracy lub poza nią i sposób, w jaki kobiety rozwiązują ten 
problem. Artykuł rozpoczyna się od przykładów molestowania w USA i Japonii. 
Wspomina środki stosowane, by przeciwstawić się temu problemowi - pozwanie 
do sądu, publikowanie debat w mediach oraz przygotowywanie materiałów na ten 
temat przez same firmy, co wskazuje na fakt, że w USA i Japonii molestowanie sek
sualne jest postrzegane jako problem obecny w dyskursie publicznym. Dalsza część 
artykułu jednak nie nawiązuje już do publicznego wymiaru zjawiska ani nie stwier
dza potrzeby opracowania oficjalnie usankcjonowanych rozwiązań tego problemu. 
We wszystkich przedstawionych scenariuszach biorą udział tylko dwie osoby: ko
bieta oraz molestujący ją mężczyzna, a fakt molestowania nigdy nie jest ujawniony 
publicznie. Kobietom udaje się wybrnąć z nieprzyjemnych sytuacji dzięki własne
mu sprytowi i szczęśliwym zbiegom okoliczności. Ich sukces jest jednorazowy i nie 
przynosi żadnych długofalowych zmian (jak np. zmiana miejsca pracy, zdegrado
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wanie dopuszczającego się molestowania przełożonego itd.). Komentarze autora 
ograniczają się do stwierdzenia nowości zjawiska, faktu, że wywoływane jest przez 
niewłaściwe zachowanie mężczyzn (a nie kobiet) oraz wiary, iż polegającym jedynie 
na sobie kobietom uda się z nim uporać. Brak bardziej zdecydowanego stanowi
ska, a stosowanie retorycznego zabiegu odwoływania się do nowości zjawiska oraz 
pojmowania go w kontekście zmian gospodarczych i kulturowych importów z Za
chodu można zinterpretować jako chęć wprowadzenia problemu do świadomości 
publicznej przy zachowaniu politycznej poprawności. Znacząca jest także wartość, 
której kobiety mają bronić w sytuacji molestowania: oprócz ich własnej godności 
(występującej raz) pojawia się również (dwukrotnie) „czystość, nieskazitelność” (^ 
in shertgjie, chunjing).

Numery z lat 2002/2003 zawierają nie tylko artykuły, w których mężczyźni doma
gają się czegoś od kobiet (jak te omówione w poprzednim podrozdziale), lecz także 
teksty prezentujące nowe tematy zmysłowości i seksualności napisane z kobiecego 
punktu widzenia. Narrator-kobieta przedstawia własne życzenia, których spełnie
nia oczekuje od mężczyzn. W artykule o zapachu mężczyzny208 autorka przedstawia 
zapach jako jeden z najważniejszych dla kobiet bodźców seksualnych i wspomina 
zapachy, które kobiety uważają za najbardziej atrakcyjne [75]. Inny artykuł z serii 
o bieliźnie męskiej209, także napisany w pierwszej osobie, opowiada o próbach do
konania zmian w garderobie mężczyzn, by uczynić z nich ucieleśnienie własnych 
erotycznych marzeń. Bohaterki dwóch artykułów mówią o seksowności mężczyzn210. 
Artykuł na temat tańca wspomina o fizycznym pociągu, jaki rodzi się między part
nerami211. Artykuł Danhuang212 nawołuje do wyrażania własnych potrzeb, aby móc 
wraz z partnerem osiągać satysfakcję w życiu seksualnym. Aktorka Christy Chung 
(Zhong Liti) mówi o seksie jako o ważnej części życia, podkreślając znaczenie jakości 
życia seksualnego i wzajemnej odpowiedzialności obu partnerów za jej tworzenie21’. 
Chung, najseksowniejsza kobieta w Azji według plebiscytu zorganizowanego przez 
singapurskie wydanie czasopisma „FHM” w 2000 r„ jest przedstawiona jako uosobie
nie cechy, którą w tym okresie „Cosmo” popiera u kobiet: seksapilu. Na rozkładów
ce otwierającej artykuł widnieje duże zdjęcie aktorki w wyzywającej pozie i skąpej 
sukience. Chung zachęca czytelniczki do świadomego kreowania obrazu seksownej 
kobiety, niezależnie od wieku i od tego, czy urodziły już dzieci, czy nie214. Numer 

20H Gao Hong ńuiE. *Jj AfKPAiii Nanren de weidao [Zapach mężczyzny]. Cosmopolitan»,
2002/08(138), s. 206-208.

2IW Salmon. W W ffj '& Kuku deai. |Miłość spodenek do spodenek]. «11'1 juj Cosmopolitan», 2002/08( 138), 
s. 204.

210 I.i Baojian. Sun Xiaoxiao: wo debaitian shi Beijing..., 2002/08(138), s. 124; Guo Hui Tli A.' ić itl' łć 
iftffj AAŻJł Baoluo ni shi shei de tiantang zhi hua IBaoluo, czyim jesteś rajskim kwiatem?]. «Ibj 
Inj Cosmopolitan», 2002/08(138), s. 129.

211 Chen Zhuo. Wo yao yizhi tiao dao si, 2002/08( 138), s. 138.
212 Wo bu shuo baogian, 2002/12(146), s. 131.
212 Zhang Yun ‘j'K A. f+NliSe, A Jł ffjfl JlS Zhong Liti, zhankai dexinggan |Christy Chung, rozdzierana 

seksowność]. «H~t jAj Cosmopolitan», 2002/08(138), s. 225.
211 Zhang Yun. Zhong Liti..., 2002/08(138), s. 226.
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z grudnia 2002 r. zawiera artykuł poświęcony właśnie kobiecej seksowności215, który 
podaję wskazówki na temat tego, jak tworzyć własny wizerunek kobiety atrakcyjnej 
pod względem wyglądu i zachowania. Jednocześnie tekst ten broni moralnej popraw
ności, zakreślając bardzo wyraźnie granicę między seksownością a rozwiązłością. Na
wołuje do traktowania pierwszej jedynie jako gry, zabawy, która nie ma doprowadzać 
do intymnych zbliżeń [76].

215 Lin Yi fk®1 jfk AX Sexy not Sex Xingganyu xing wuguan [Seksowność nie ma nic wspól
nego z seksem]. «Iff i'Aj Cosmopolitan», 2002/12(146), s. 92-96.

216 Xigua ph/lk, Suzie. 'Ihc bedroom fears men don’t share IJA/f./A I? Nartren zai chuang-
shangpa shenme? [Czego się boją w łóżku mężczyźni?]. «H-t |V(j Cosmopolitan», 2007/14(256), s. 250- 
-253; Yumian R[ńj. Aftó 6 ybt'k^55<,'S Tupo 6ge xing’aijinji [Obalenie sześciu tabu o miłości cie
lesnej]. «H'kjAj Cosmopolitan», 2008/09(270), s. 174-176; Xiaoqiao <|'/k. ® Dirty, JjE Happy? - 
AtkŻJiłJ AJfJ/ii Yue Dirty, yue Happy? Niiren xing huanxiang da jiemi [Im bardziej sprośne, tym 
lepiej? Wielkie ujawnienie kobiecych seksualnych fantazji], «H-f (Aj Cosmopolitan», 2007/11(253), 
s. 212-216; Xigua AM. Sync up your sex style fkA11 (I h ‘f Xingai tongbufangchengshi [Wzory
dopasowania się w miłości cielesnej]. «łt-f (Aj Cosmopolitan», 2008/06(267), s. 208-209.

217 Yumian. Tupo 6ge xing’aijinji, 2008/09(270).
2I" Beigu JtiS. Art&Adonis. I'miLj: ¿L A'/fl ’¿J ‘Ji i6. Yu Gao: wo zhi hui yong yishu xiaofei

nanse [Jestem konsumentką męskiej seksualności jedynie poprzez sztukę]. «H1]’(Aj Cosmopolitan», 
2007/11(253), s. 428-429.

219 Por. Liu Lili. Wuzhao hunyin de aiyu tong, 1999/3 (54); Liii V., Aió Xin huan bu yi [Nieła
two być nową miłością]. «H-f(Aj Cosmopolitan», 1999/10(61), s. 52.

Wspomniałam już, jak w artykułach z lat 2007-2008 wychwala się małżeństwo. Jed
nak artykuły oferujące porady związane z seksem216 nie umieszczają miłości cielesnej 
jedynie w kontekście małżeństwa - nie precyzują rodzaju związku między partnerami, 
ani nie poruszają wątku moralności. Istotny jest także fakt, że w tych artykułach obie 
płcie są przedstawione jako równe: brak na przykład rozróżnień związanych z płcią 
między rolami aktywną a pasywną czy przypadków postrzegania mężczyzn jako po
siadających bogatszą od kobiet wiedzę lub doświadczenie. Jeden z artykułów przeko
nuje, że pod względem potrzeb seksualnych brak zasadniczych, biologicznie zakodo
wanych różnic między mężczyznami a kobietami217. Oprócz artykułów skupiających 
się na doznaniach i potrzebach kobiet, wątek seksualny pojawia się także w tekście 
omawiającym dzieła artystki Yu Gao - rzeźby przedstawiające nagich mężczyzn i hap
peningi z udziałem męskich modeli (ubranych lub nie)218. Wielokrotnie podkreśla się 
zamiar artystki, by uczynić z cielesności mężczyzn przedmiot kobiecego spojrzenia 
i kobiecych pragnień: w jej happeningach to przystojni mężczyźni stoją na scenie, ni
czym modelki ustawione obok samochodów na wystawach motoryzacyjnych.

Czasopismo nie proponuje jednak ani wyzwolenia seksualnego kobiet, ani bez
względnej równości płci w sferze seksualności. Przeciwnie - można w nim znaleźć 
wiele przykładów stosowania podwójnych standardów. Często stwierdza się, że będąc 
w związku miłosnym kobiety pragną bezpieczeństwa, a mężczyźni - wolności, co 
ukazuje się jako oczywisty i bezdyskusyjny fakt [77]. Dlatego kobiety dążą do za
warcia małżeństwa, a mężczyźni unikają tego ostatecznego dowodu zaangażowania, 
ponieważ ogranicza ich swobodę219. Ponadto wymaga się od kobiet, by zachowały 
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swoją miłość dla jednego mężczyzny. Jedna z kobiet „3F” jest zdania, że małżeństwo 
stanowi związek na całe życie220. Gdy przyjmuje rolę zdobywcy i nie przywiązuje wagi 
do wierności w związkach, kobieta staje się „złą” (-tj' AA huai niiren)22'. W próbce 
z lat 2007-2008 czasem zachęca się kobiety do zwiększania własnego doświadczenia 
seksualnego222, najczęściej jednak stosunki seksualne poza stałym związkiem także są 
podstawą do posądzania ich o rozwiązłość i napiętnowania etykietką „złej kobiety” 
(•M' AA huai niiren)223. Tak ocenione kobiety tracą swoje szanse na sukces jako kan
dydatki do małżeństwa. Mężczyźni wypowiadający się w artykułach kilkakrotnie sta
wiają wyraźną granicę między kobietami będącymi jedynie przedmiotami seksualne
go pożądania, a tymi, które byliby skłonni poślubić [78]. Podobne stwierdzenia dzielą 
związki na takie, które bazują na miłości i takie, które mają jako podstawę tylko seks. 
Mężczyznom udostępniają oba rodzaje związków, lecz kobiety uprawniają jedynie do 
pierwszego rodzaju. U mężczyzn jednorazowe przygody seksualne, a także seks po- 
zamałżeński, są usprawiedliwiane względami biologicznymi. Od kobiet wymaga się 
wybaczenia takiego zachowania, a ich wyrozumiałość pod tym względem przedsta
wia się jako świadectwo ich mądrości224. Jedna z redaktorek gościnnych posuwa się 
nawet do stwierdzenia, że cudzołóstwa popełnionego przez mężczyzn nie powinno 
się rozważać w kategoriach moralności [79].

22,1 Ling Lang, Erer, Wenyuan, Hongpcng. Niiren xiegei niiren de qingshu, 2008/03(264), s. 182.
221 Por. także Wang Renzhi E A-Ł. ($¿41A JOlJltMtn Jidu shi wo ruci jiqing IZazdrość wzbudza we 

mnie namiętność]. «H-J|nj Cosmopolilan», 1999/6(57), s. 54.
222 Por. Wu Lu. Yongxin touru ai..., 2008/03(264), s. 124.
223 Li Baitian 4UFA. SA 0TFj fTC? iiGo 'JJ Al'|IIU 20 i i Yurenjie de zhenxinhua. Nanren

zibao 20 ge ai de huangyan |Szczere słowa na prima aprilis. Mężczyźni się demaskują: dwadzieścia 
kłamstw o miłości]. «H-f jrij Cosmopolilan», 2008/06(267), s. 218; Luo Jian, Xiaofei. Aiqing tiaozao..., 
2008/09(270), s. 167-168.

221 Por. Wu Lu. Yongxin touru ai..., 2008/03(264), s. 128; Ling Eang, Wen Yuan. Na xie rang women ..., 
2008/03(264), s. 146; Li Baitian. Yurenjie de zhenxinhua..., 2008/06(267), s. 214.

225 Żfyś']'111 Awbi- AftWi2]2] PM Haiwai jiechu nii huaren yingping tianshi Jin Yuxi [Wybitna
Chinka z zagranicy, anioł srebrnego ekranu - Yue-sai Kan], « |IL lilie», 1989/3, s. 18-21;
wzmianka o ślubie znajduje się na s. 20.

5.2.2. «HtMZflł Elle»
W pierwszych trzech analizowanych próbkach (1988-1989, 1993-1994 i 1998-1999) 
brak rubryk i artykułów poświęconych relacjom z mężczyznami. Ten wymiar kobie
cości występuje tylko w postaci krótkich i bardzo nielicznych wzmianek zawartych 
w artykułach omawiających inne tematy. Wyrażone w nich poglądy różnią się w za
leżności od pochodzenia kobiet, których dotyczą.

Z jednej strony, zamieszkała w USA twórczyni i prezenterka programów telewi
zyjnych Jin Yuxi (lepiej znana na Zachodzie w innej transkrypcji nazwiska - Yue-sai 
Kan) twierdzi, że małżeństwo i macierzyństwo ograniczyłyby jej swobodę podró
żowania po świecie i możliwości robienia kariery225. Dwa krótkie teksty z rubryki 
przedstawiającej rozmaite wydarzenia, osoby i zjawiska z zagranicy ukazują ma-
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cierzyństwo w wydaniu współczesnym226. Niezależne kobiety pracujące zawodowo 
rodzą dzieci późno i wychowują je jako samotne matki. Tekst z 1998 r. o włoskiej 
malarce Artemisii Gentileschi227 wspomina o tym, jak wyłamała się ona z modelu 
kobiecości swoich czasów, wybierając twórczość artystyczną zamiast poświęcenia się 
wyłącznie rodzinie.

226 Mingmo mama [Mama supcrmodelka]. «IIIAll'i^xL5ii Elle», 1994/3(15), s. 28; JGIH
IR ELLE łSzizi Meiguoban ELLE juxing zhenxing zazhi wanhui [Amerykańska „Elle” 
organizuje przyjęcie promujące pismo]. «Uf Elle», 1994/1(13), s. 28.

227 Fili/l1 ;-T llLidlYjX'j ¡A Xiangju san ge shiji de duihua [Rozmowa na przestrzeni trzech stuleci]. «|lt 
AII-F&Z& Elle», 1998/10(52), s. 44-46.

2!" ilćśź kffjAtu Zhang Manyu de zhenqing [Cała prawda o Maggie Cheung]. «11f YńIl'fTti3/LL Elle», 
1993/12, s. 12-16.

229 ii-AŻk/E Duzhe shalong [Salon czytelników]. «|l t W-tl-f 6'LL Elle», 1999/6(60), s. 22.
2,11 Por. np. wywiad z pisarkami Zhaozhao i Mianmian, które często wspominają o miłości: Xiao Hui i'j 

A. III if VS ill 'f1- ił - 4FAF, łrtiłrili|łf'$f Ihe new singles jiu danshen VSxin danshen - Zhaozhao,

Stwierdzenia dotyczące chińskich kobiet zawierają konserwatywne poglądy. Arty
kuł o chińskiej piosenkarce Wei Wei mówi o jej poszukiwaniach miłości, postulując, 
że dążą do niej wszystkie kobiety (przynajmniej w pewnym okresie życia) [80], a także 
wspomina o jej pragnieniu zawarcia małżeństwa. Fragment, w którym twierdzi się, 
że Wei Wei trudno jest znaleźć partnera z powodu zawężenia kręgu potencjalnych 
kandydatów po tym, jak stała się sławna, przypomina powszechne w Chinach i wielo
krotnie wyrażone w «H't jnj Trends/Cosmopolitan» przekonanie, że w związku kobieta 
nie może zajmować pozycji wyższej od mężczyzny. Aktorka z Hong Kongu, Maggie 
Cheung (Zhang Manyu)228 wyraża nadzieję na zawarcie ślubu, co nazywa najwyższym 
celem w swoim życiu. W tekście stwierdza się także, że małżeństwo jest dla Cheung 
ostateczną formą realizacji miłości [81]. Tym słynnym kobietom wtóruje czytelniczka, 
która w liście do redakcji twierdzi, że tam, gdzie miłość, zawsze jest szczęście229.

Relacje z mężczyznami stają się tematem odrębnych artykułów dopiero w prób
ce z lat 2002-2003, w której stanowią najwyraźniej zarysowany aspekt kobiecości. 
Z wyjątkiem serii tekstów o statusie singielki, nie omawia się dogłębnie istotnych 
problemów; powierzchowność cechuje zresztą cały badany materiał z tego okresu. 
Podobnie jak artykuły z «Ibf |nj Cosmopolitan» z tych samych lat, wiele tekstów trak
tujących wyłącznie o związkach miłosnych omawia jasno wyodrębnione kategorie 
(często ponumerowane) i oferuje porady, zapewniając o ich skuteczności w opisa
nych sytuacjach.

W próbce z lat 2007-2008 r. wzrasta liczba artykułów o małżeństwie, przy równo
czesnym zmniejszeniu się liczby tekstów o stanie wolnym. Maleje także liczba arty
kułów poświęconych seksowi.

5.2.2.1. Miłość, małżeństwo i jego miejsce w życiu kobiet. Układ ról w małżeństwie
Podobnie jak w «łbj’ jnj Trends/Cosmopolitan», miłość jest uważana za istotną war
tość w życiu kobiety, a pragnienie miłości za nieodzowną cechę kobiecości230. W jed
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nym z tekstów głębokie zaangażowanie w związek o destrukcyjnym wpływie na 
równowagę emocjonalną kobiety ukazuje się w uogólniającym stwierdzeniu jako 
przeznaczenie wszystkich kobiet i cechę odróżniającą je od mężczyzn [82]. Pewna 
recenzja książki omawia różne podejście dwóch płci do miłości. Kobiety, stwierdza 
się, uważają miłość za własną „misję” [83], której jednak nie podejmują się z wyboru 
- potrzeba, by kochać i być kochaną i bezwarunkowe ofiarowywanie własnej miłości 
są ich wrodzonymi cechami [84].

Małżeństwo jest przedstawione jako przeciwieństwo stanu wolnego: z każdym łą
czą się wartości ukazane jako wykluczające się nawzajem. Będąc singielką, można 
cieszyć się wolnością, niezależnością i ekscytującym życiem, za to w małżeństwie - 
spokojem i stabilnością. Jedno można osiągnąć jedynie wskutek poświęcenia drugie
go, kobietom odmawia się dostępu do wszystkich wartości równocześnie [85]. Samo 
życie małżeńskie, w jednej z rzadkich jego odsłon, jest ukazane jako przeciwieństwo 
indywidualistycznego hedonizmu cechującego stan wolny. Dla kobiet zawarcie ślubu 
oznacza przyjęcie obowiązków, z których nie mogą zrezygnować, ponieważ są one 
wpisane w rolę żony i matki. Oprócz pracy, muszą zajmować się domem i dziećmi. 
Nie wspomina się, by miały dzielić się z mężem domowymi obowiązkami231.

Mianmian qiangqiang tan [Dawne i nowe singielki - wymiana zdań między Zhaozhao i Mianmian|. 
«III; Elle», 2003/6(108), s. 65.

2" Ask Wu Di Lianai xuefen [Zaliczenie z miłości]. «IJtYAIl't-iii lilie», 2002/10(100),
s. 336.

2,2 Ask Elle Lianai xuefen [Zaliczenie z miłości|. «|l( W-ll-ł^ż.-iii Elle», 2003/6(108), s. 241.
2” Qianzi 91 l'i]'Xc'h‘i 9 How lo keep your man Xiapao ta haishi buzhu

ta? Yong chuang aiqing 9 daguan [Odstraszyć go czy zatrzymać? Dziewięć kluczowych punktów

Z małżeństwem związana jest kolejna wartość, do której, jak wielokrotnie się 
wykazuje, dążą kobiety - poczucie bezpieczeństwa. Pewien stopień poczucia bez
pieczeństwa jest możliwy w stanie wolnym - zapewnia go niezależność finansowa 
[86]. W małżeństwie źródłem tego uczucia jest poleganie na małżonku jako silniej
szej osobie w związku i poddanie się jego opiece [87]. W zamian za to kobieta zrzeka 
się własnej niezależności, jak Chen Baowen, która planuje odstąpić mężowi miejsce 
za kierownicą samochodu zajmowane uprzednio przez nią samą [88]. Artykuły z lat 
2002-2003 nie kwestionują tego nierównego wzorca małżeństwa, brak w nich głosów 
poparcia dla małżeństwa bazującego na równości partnerów. Jedna postać wprawdzie 
jest przykładem zastosowania drugiego wzorca (mąż nie chroni kobiety, lecz pomaga 
i wspiera), jednak w tekście ukazuje się ją jako wyjątek od reguły [89]. Jedyny tekst, 
który popiera równość małżonków, jest zachodniego pochodzenia [90].

W artykułach nie hierarchizuje się małżeństwa i stanu wolnego, lecz kilkakrot
nie wykazuje, że kobiety dążą do małżeństwa, a dążenie to, odróżniające je od męż
czyzn, jest równie naturalną i powszechną cechą kobiet, jak ich dążenie do miłości, 
do poczucia bezpieczeństwa czy do bycia przedmiotem męskiej troski i opieki [91 ]232. 
Kobiety rozpoczynają związek, mając taki właśnie cel. Brak zainteresowania mał
żeństwem ze strony mężczyzny jest wystarczającym powodem, by zerwać związek 
[92]233. Aby osiągnąć ten cel, postać jednego artykułu doradza, by udawać głupią (lub 
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przynajmniej głupszą). Układ małżeński, w którym poziom inteligencji kobiety jest 
niższy od poziomu inteligencji mężczyzny, opisuje jako bardziej stabilny [93]. Zhang 
Yiyun, prowadząca rubrykę porad osobistych we wszystkich numerach z lat 2007- 
-2008, konsekwentnie omawia pojęcie „szczęścia” (^-fM xingfu): jest to stan, którego 
osiągnięcie jest możliwe jedynie w związku małżeńskim; jest to też wartość, którą 
stawia wyżej od miłości (postrzegając przy tym te uczucia jako odrębne, a nie połą
czone np. związkiem przyczynowo-skutkowym). Dlatego radzi ona czytelniczkom, 
by uratowały lub doceniły własne małżeństwo [94]234.

krytycznych w zuchwałym pędzie ku miłości]. «|lłVAH Elle», 2003/2(104), s. 103; Xue N., 
Chen Tianlian ilt. vs. ik-UL&Iffo ifiŚcSfrtJ 22 łfe Laws of attraction Jinxing
taidu vs. huoxing taidu. Lian'ai de 22 tiao „jungui” [Wenusjanki vs. Marsjanie. 22 reguły „wojskowej 
dyscypliny”]. «lit5WI&2.Hi Elle», 2008/2(172), s. 136-144.

2M Por. także AskYAie Lian’ai xuefen [Zaliczenie z miłości].«|IL 7711'1^ ¿./Hi Elle»,2007/8( 163),
s. 145.

215 Por. Xiao Hui |Lj /F. 6 XWi iłłu trj Chuci yuehui 6 da tieshen zhinan [Sześć ważnych reguł
na pierwszą randkę]. « Ht '/Jiii Kile», 2003/2(104), s. 48.

256 Qianzibi, l.cilci. Zhichang benmingnian, 2007/10( 166).
2,7 Por. seria artykułów omawiających stan wolny w numerze czerwcowym i artykuł o zakupie miesz

kania, zaadresowany do kobiet niezamężnych: Teng Hua IhJJ 17 łut fill Hf i ilHć - ¡!IJ XJJc ¿Lj 
Itfi Your dream home Jing dasuanpan xi qia zhang - mingtian woyao mai fang la [Uważne obliczenia 
i ostrożne wydatki - jutro kupię mieszkanie]. «lltKfHiłliJŁiii Elle», 2003/4(106), s. 124-126.

2’“ I.uxi (tHH. All those pretty boys X; -112 Meinan dangdao (Piękni mężczyźni górą]. « Ut Vf-H']'^¿_ 
/Hi Elle», 2002/8(98), s. 54-55; Dingsu J •)>. The masculine formular X; 'JJ I I |' I 15 Meinan zibaishu

Małżeństwo wyklucza realizację wolności przez kobiety, ponieważ jest to cecha 
„naturalnie” związana z płcią przeciwną [82]. W artykule przedstawiającym zawarcie 
małżeństwa jako nadrzędny cel kobiet radzi im się, by ukrywały go przed mężczyzną 
pragnącym jedynie nieobowiązującej przygody i unikającym ograniczenia własnej 
wolności235. W przypadku kobiet wolność to cecha nabyta, której realizacja jest moż
liwa jedynie przed ślubem, kiedy nie wchodzi w konflikt z „wrodzoną” wolnością 
męża.

Jednak nie wszystkie postacie z artykułów wybierają małżeństwo. Numery z lat 
2007-2008 promują karierę postrzeganą jako niezbędny aspekt kobiecości. Bohaterki 
artykułów czasami nawet stawiają pracę ponad związek, jak dwie spośród opisanych 
w tekście o uwieńczonych sukcesem zmianach w karierze: jedna z nich, rezygnując 
ze stanowiska urzędnika państwowego, rezygnuje także z narzeczonego, którego nie 
zamierza poślubić. Druga rozstaje się z narzeczonym niezadowolonym z jej poświę
cenia się pracy236.

5.2.2.2. Stan wolny w świetle korzystnym i niekorzystnym

Większość artykułów z okresu 2002-2003 o relacjach z mężczyznami dotyczy kobiet 
niezamężnych. Niektóre teksty są poświęcone tematowi stanu wolnego u kobiet237, 
lecz także te, w których stan wolny nie jest bezpośrednio wspomniany, poruszają 
temat nawiązywania znajomości i niezobowiązujących związków238 lub kwestie 
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nieograniczające się jedynie do małżeństwa219. Teksty te ukazują kobiety jako wy- 
znawczynie indywidualizmu i hedonizmu, które cieszą się chwilą i nie mają skłonno
ści do wyrzeczeń [95] lub zachęcają je do takiego stylu życia. Gdy życie małżeńskie 
staje się lub wydaje się niesatysfakcjonujące, rezygnują ze związku lub jego zawarcia. 
Wyjście za mąż, zakończenie nieudanego związku lub pozostawanie w stanie wolnym 
są wynikiem ich podmiotowego wyboru [96]. Wzorem takiego podejścia jest Eliza
beth Taylor, której małżeńską biografię opisuje jeden z artykułów [97]. Stan wolny 
zapewnia realizację takich wartości, jak wolność, niezależność i ekscytujące życie 
[95] [98]. W Chinach tak pojęty stan wolny jest silnie zakotwiczony społecznie - jak 
podkreśla się w artykułach, singielki to robiące karierę wysoko wykształcone młode 
kobiety z miast, a warunkiem koniecznym stanu wolnego pozostaje niezależność fi
nansowa [95] [96] [99]. Wszystkie te cechy zaś definiują klasę średnią.

[Wyznania pięknych mężczyzn], «III;^Hł^żliii Elle», 2002/8(98), s. 56-57; Jiaoyang 401. My
gorgeous boyfriend TAlK) AllólBJ A Wo de meimao nanyou [Mój piękny chłopaki. «Bt AlAJiż. A
Elle», 2002/8(98), s. 58-59.

219 Por. artykuł o cechach idealnej kochanki z perspektywy mężczyzny: Wan Youjing Jj?jj(i'j. How
good are you in bed? BJ A Ilk111 (fj/A I'.W'h'i A Nanren yanzhong de chuangshang hao qingren [Jak
mężczyźni postrzegają doskonałe kochanki]. «|lt•iii Elle», 2002/8(98), s. 84-85.

2111 Chen Hong IKh A. A, A,'/¿, At,'I1, I i Alk H1 ił A Different strokes for different folks Mei, Ying,
Fa, Yi, Zhong, Ri liuguo danshen ziwei (Smak życia singielki w sześciu krajach: USA, Wielkiej Bry
tanii, Erancji, Włoszech, Chinach i Japonii]. «|lLiii Elle», 2003/6(108), s. 68-70.

211 Qianzi {■’&. tł1 HIMAf'’J ASingle lives of celebrities Danshen mingxing duihao ruzuo 
IGwiazdy-singielki zajmują swoje miejsca]. «litW-II’I^A.iii Elle», 2003/6(108), s. 72-73.

212 Xiao Hui. )iu danshen VS xin danshen..., 2003/6(108), s. 65.

Jeden z artykułów z serii o singielkach przedstawia nastawienie do tego stanu ko
biet z różnych krajów świata240. Tekst tworzy żeńskie wspólnoty rozmaitych narodo
wości poprzez stwierdzenia ogólne, które przypisują wszystkim kobietom z danego 
kraju jeden wzór zachowania. Ten wzór tworzą stereotypy narodowe już istniejące 
w chińskim społeczeństwie, wytwory danej kultury dostępne w Chinach oraz pro
dukty konsumpcyjne o utartych skojarzeniach z danym krajem - romantyzm i ele
gancki wdzięk Francuzek, swoboda seksualna Amerykanek, Dziennik Bridget Jones, 
angielski pudding, francuskie wino i włoskie spaghetti. W przypadku kobiet z innych 
krajów artykuł opisuje relacje z mężczyznami cechujące się czasem znaczną swobodą 
(USA, Włochy). Natomiast fragment o chińskich singielkach wcale nie wspomina 
o związkach miłosnych, lecz skupia się na karierze, zasadach życiowych i powodach 
odkładania zamążpójścia. Kolejny artykuł241 ilustruje te narodowe schematy zacho
wania singielek przykładami gwiazd z różnych krajów. Chińskie gwiazdy są wymie
nione jako przykłady przy każdym wzorcu narodowym, z wyjątkiem amerykańskie
go (który cechuje się najwyższym stopniem seksualnej swobody).

Stan wolny opisany w próbce z lat 2002-2003 nie jest jednak wartościowany wy
łącznie pozytywnie, a czasopismo nie obala tradycyjnego modelu kobiecości i mał
żeństwa. W jednym z tekstów stosuje się określenie „syndrom singla” (l'P- Kil’i 
danshen zhenghouqun)242, wartościując go negatywnie jako odstępstwo od zdrowia 
i pożądanej normy. Inny artykuł sugeruje, że stan wolny sam w sobie nie stanowi war- * * * * * * * * * 211 212 
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tości, poprzez stwierdzenie przyjmujące postać zasady o zastosowaniu uniwersal
nym: „Nikt nie jest skłonny do pozostania singlem dla samego bycia singlem” (Żz 
fi’ AI&aSfi T 'fi fi [fi fi-fi Mei you ren yuanyi weile danshen er danshen)Ui. Jeszcze 
inny tekst definiuje stan wolny jako tymczasowy etap na drodze do pożądanego mał
żeństwa [96]. W wywiadzie z pisarkami Zhaozhao i Mianmian244, które omawiają 
własne doświadczenie bycia singielką, jedna z nich stosuje przymiotnik (ąi- 
liang - szary, smutny, posępny). Autorka wywiadu także wspomina o samotności (fii 

jimo). Samotność i smutek nie są postrzegane jako skutki niedostatku kontaktów 
społecznych, lecz są przeciwstawione miłości i wynikają z jej braku.

211 Bili 101 Free & single Di 101 ci danshen [Po raz 101 w stanie wolnym]. «;i<
Elle», 2003/6(108), s. 63.

214 Xiao Hui. Jiu danshen VS xin danshen..., 2003/6(108).
245 Ouyang Chloe. I'f JAL, A1]^’ fi) l .źćf! Farewell my single life Zaijian, „shengnu” de wangguan!

[Żegnaj, korono „kobiety nadwyżkowej”!]. «|H; Filc», 2008/4(175), s. 204-208.
246 Gui Lunmei JI [Yj k' A They don’t want to be rescued Jujuejiushu de niiren [Kobiety,

które nie chcą być ocalone]. «11_tHłĄtiElle», 2008/2(172), s. 54.
247 Tao Jingying l&Jiiu'ii. A Tiiufi Wil Coming of age Niiren xingfu shouze [Przepis na szczęście dla 

kobiet], «|H: W-HiElle», 2007/10(166), s. 60.

Artykuł z 2008 r. zawiera porady dla niezamężnych czytelniczek245. Także tu, stan 
wolny jest ukazany jako problem: pierwsze zdanie artykułu zakłada, że czytelnicz
ki pragną go zmienić [100]. Odpowiedzialnością za zaistnienie problemu autorka 
artykułu obarcza same kobiety (które mają nieodpowiednie podejście do sprawy) 
i nawołuje je do podjęcia wysiłków, w celu jego rozwiązania. Dla określenia singie- 
lek autorka stosuje w samym tytule wartościującą negatywnie etykietkę „kobiet nad
wyżkowych” shengnu). Wyraz $lj (sheng - ‘zostać’, wskutek wykonania jakiejś 
czynności, np. jedzenia lub przebierania) zakłada przedmiotowość kobiet: są to isto
ty, które „zostały”, których nie wybrano. Tekst przedstawia najskuteczniejsze kroki, 
jakie należy przedsięwziąć, by wyjść za mąż. Stawia kobiety w pozycji przedmiotu 
poddanego ocenie, co dobitnie wyraża słowo „zdać, zaliczyć” (j/ge), które wpro
wadza każdą kategorię proponowanych metod: „Pierwsza żelazna zasada zaliczenia” 
(Afftźifih ' Jige dinglii yi), „Druga żelazna zasada zaliczenia” (Ał&zi-ifi - Jige 
dinglti er) itd. Kobiety są także przedmiotem ocen mężczyzn, o względy których mają 
aktywnie zabiegać; artykuł zawiera liczne stwierdzenia typu „mężczyźni lubią...” 
(fi A S-A... nanren xihuan) i „mężczyźni nie lubią...” (fi A A fi A'... nanren bu 
xihuan). Nadrzędnym celem jest wstąpienie w związek małżeński: nie uwzględnia się 
własnych potrzeb i upodobań kobiet, lecz domaga się, by dopasowały się do wyma
gań mężczyzn ukazanych jako towar deficytowy [101].

Także inne artykuły z tej próbki obarczają kobiety odpowiedzialnością za to, że 
wciąż pozostają w stanie wolnym. Wśród nich są dwa felietony autorstwa tajwańskich 
aktorek Gui Lunmei i Tao Jingying. Obie krytykują kobiety za nadmierną wybredność. 
Pierwsza opisuje ciągłe poszukiwanie idealnego partnera przy braku wiary w jego rze
czywiste istnienie: kobiety popadają w błędne koło, pragnąc ocalenia przy równocze
snym jego odrzucaniu246. Druga pozornie przyjmuje podejście feministyczne247. Na 
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początku tekstu wymienia zmiany, jakie nastąpiły w sytuacji kobiet w porównaniu 
z „feudalną” przeszłością: wywalczyły one dla siebie prawo do wykształcenia i do pra
cy, a dziś mogą same spełniać swoje marzenia. Równocześnie jednak ubolewa nad fak
tem, że samorealizacja w życiu osobistym nie dorównuje sukcesom, jakie kobiety od
noszą w karierze. Przytacza stwierdzenie stanowiące wyzwanie wciąż patriarchalnego 
społeczeństwa wobec współczesnych, feministycznie uświadomionych kobiet: kobie
ty, które nie potrafią wyjść za mąż, są godne współczucia. W dalszej części tekstu nie 
kwestionuje tego stwierdzenia (oraz wzorca narzucającego kobietom przymus wyjścia 
za mąż), lecz omawia odpowiedzialność, jaką za to ponoszą kobiety. Zaleca im zmianę 
sposobu podejścia do mężczyzn i pogodzenie się z ich wadami, które, jak stwierdza, 
leżą w ich naturze - m.in. brakiem zainteresowania obowiązkami domowymi i opie
ką nad dziećmi. Opiniom wyrażanym przez Tao Jingying wtórują inne artykuły, jak 
streszczenie tekstu z tajwańskiego wydania „Elle”2'18: wybrednym kobietom niemo- 
gącym znaleźć odpowiedniego partnera doradza się, aby dały szansę mężczyznom. 
Kobietom, które wyszły za mężczyzn określonych mianem „wieśniaków”249, pełnych 
wad takich jak niechęć do wykonywania jakichkolwiek prac domowych i nieustanne 
sknerstwo, radzi się, by doceniły swoich mężów za poczucie bezpieczeństwa i stabil
ność, jakie wnoszą do małżeństwa: są oni wierni i troszczą się o dobro rodziny.

21" 80 Z) ińifi k K: if U A/liW Hł? 80 wan shihun niiren: hao nanren zai nali? (800.000 kobiet w wie
ku odpowiednim do zamążpójścia: gdzie się podziali dobrzy mężczyźni?]. «(Ityf Elle»,
2007/10(166), s. 154

2,9 Pomme, flrfi'i łfilbtfA I 1PJ f J A1! A Ÿ-Îh'in,4? The new marriage era Xinjiehun shidai: menhuyou bie
hui xingfu ma? (Nowa era małżeństw: czy można być szczęśliwą, mając w domu odmieńca?]. « |l 1 Yf
Ibf^A^Ü Elle», 2007/12(169), s. 158-161.

2511 Zheng Miaomiao, Sese. Xiang mingxingyiyang „shanliang", 2007/12(169).

Podsumowując, w próbce z lat 2007-2008 stawia się kobietom sprzeczne wyma
gania: z jednej strony, chwali się je za odejście od tradycyjnych wzorców wskutek 
wywalczenia sobie wyżej wymienionych praw. Równocześnie wymaga się od nich 
posłuszeństwa wobec tych wzorców w sferze małżeństwa i pod względem roli, jaką 
w nim mają pełnić: mają wziąć na siebie pełną odpowiedzialność za sferę wewnętrz
ną, rodzinną ( (Al net) i bronić jej integralności oraz stabilności. Ponadto przekonuje 
się kobiety, że powinny dołożyć wszelkich starań, by wyjść za mąż, bez wysuwania 
nadmiernych żądań wobec potencjalnych kandydatów na męża. Równocześnie jed
nak kobiety stają się przedmiotem krytyki ze strony mężczyzn świadomych własnego 
statusu towaru deficytowego, którzy im zarzucają nadmierne pragnienie zamążpój
ścia [102] i wymieniają wiele rozmaitych, kategorycznie sformułowanych warunków, 
jakie aspirantki do statusu narzeczonej lub żony powinny spełnić [103].

5.2.2.3. Kobieta a inicjatywa i podmiotowość w związku
Artykuł z 2007 r. opisujący cechy, które decydują o uroku kobiet250, zawiera także 
fragment o relacjach z mężczyznami. Dwie spośród siedmiu kobiet wypowiadają
cych się na temat własnego wdzięku wspominają o sytuacjach, w których wykazały 21 * * * * * *
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się podmiotowością i odwagą: jedna mści się na niewiernym mężu, a druga ratuje 
swój związek, biegnie do partnera pragnącego rozstania i wyjaśnia mu, jak bardzo 
istotna jest dla niej relacja z nim. Podmiotowość kobiet wykazujących się inicja
tywą w nawiązaniu relacji można dostrzec także w artykule oferującym porady 
o tym, jak zabiegać o względy młodych, utalentowanych i zapatrzonych w siebie 
mężczyzn251. Rubryka Ask Elie (Lianai xuefen) zachęca do zachowań

251 EengXiaochu ?Love match 1 jT ń/Stn W 5)' Yu caizi aiqingboyi [Pojedynek z geniuszem]. 
«III:#$ Elle», 2008/6( 179), s. 180-183.

252 ft Ask Elle Lianai xuefen |Zaliczenie z miłości]. «|H '/ii Elle», 2007/10(166), s. 216;
iei'&''f:ft Ask Elle Lianai xuefen [Zaliczenie z miłości], «[II;W-H'tElle», 2008/6(179), s. 184.

251 fft&ffft Ask Elle Lianai xuefen [Zaliczenie z. miłości]. «IIlifll-f^-A-iii Elle», 2007/8(163), s. 145.
253 & A, fr Niiren, tingzhi zhuang sha! |Kobiety, przestańcie udawać głupie], «lil^ll^itliAiii

Elle», 2007/10(166), s. 158.
255 IT. îŚjAfk: W iii VS II lii; Bali lihun mixing: xinzu vs jiuzu [Rozwódki z Paryża: nowa i stara 

szkoła|. «|H; W- WT-i'll Elle», 2007/10(166), s. 158; AT' (Śj ? Kaige lihun paidui ma? [(Izy
urządzisz imprezę z okazji rozwodu? ]. «|l I '/ii Elle», 2007/12(169), s. 134.

2il' Xue N.. Chen Tiantian., jinxing taidu vs. huoxing taidu..., 2008/2(172), s. 136-144.

przynoszących korzyści kobietom lub spełniających ich własne, indywidualne po
trzeby, takich jak zrywanie związków bez przyszłości i powodujących cierpienie252. 
Jej autorka nawołuje czytelniczki do „pokochania” i „dobrego traktowania siebie 
samej”. Zarówno ta rubryka, jak i inne artykuły promują wiarę w siebie i nieza
leżność253. Streszczenie artykułu z amerykańskiego wydania „Elle”254 przekonuje, 
że nie warto udawać, że jest się gorszą od mężczyzn: większość (amerykańskich) 
mężczyzn odnoszących sukcesy w karierze woli żenić się z kobietami z równie 
wysokimi osiągnięciami, o podobnym lub wyższym poziomie inteligencji. Teksty 
zawarte w tej samej rubryce Planet News (Guoji feng) opiewają powrót
do stanu wolnego po rozwodzie będący dla kobiet z Francji i USA powodem do 
świętowania255.

Ostatnie teksty omówione powyżej przedstawiają sytuację kobiet z odległych kra
jów i kręgów kulturowych. Dłuższe artykuły, mające przemawiać bezpośrednio do 
chińskich czytelniczek, promują odmienny model związków uczuciowych, w tym 
małżeństwa. Numer z lutego zawiera dłuższy artykuł na temat wzajemnych oczeki
wań kobiet i mężczyzn w sprawach miłosnych256. Artykuł składa się z wypowiedzi 
przedstawicieli obu płci, dotyczących ogólnie pojętych związków lub małżeństwa. 
Zarówno kobiety, jak i mężczyźni podkreślają, że inicjatywa w nawiązaniu relacji 
i jej podtrzymywaniu powinna należeć do mężczyzny, umieszczając go w ten sposób 
w pozycji aktywnego podmiotu, co dodatkowo podkreśla stosowanie czasowników 
„odgrywać główną rolę, prowadzić” (i^ zhudao) i „podjąć inicjatywę” ( zhu- 
dong). Kobietę umieszcza się w pozycji przedmiotu, którego pasywność wyraża się 
poprzez stosowanie strony biernej, gdzie kobieta występuje w roli odbiorcy czynności. 
Tego typu stwierdzenia są normatywne, wymagają określonego rodzaju zachowania. 
W tym celu stosuje się często modalność deontyczną: czasownik „powinien, musieć” 
(J'V.iśk yinggai, czasem z dodatkowym określeniem juedui yinggai - „bez
względnie powinien”). Wszystkie te stwierdzenia przyjmują postać bezwzględnych 
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reguł odnoszących się do wszystkich kobiet i mężczyzn: stosuje się ogólne określenia 
„kobieta/kobiety” (//.‘A niiren) i „mężczyzna/ mężczyźni” (Jj K nanreii) [104].

5.2.2.4. Seks
Artykuły z okresu 2002-2003 omawiające kwestie związane z seksualnością stosują 
podwójne standardy wobec kobiet i mężczyzn. Często przedstawiają kobiety mające 
przed i po ślubie wielu partnerów seksualnych i jednorazowe przygody lub związ
ki bazujące tylko na seksie257. Niektóre z odpowiedzi na pytania czytelniczek zachę
cają do wzbogacania seksualnego doświadczenia przed ślubem258. Tekst napisany 
w imieniu (wszystkich) kobiet żyjących w czasach współczesnych, które mogą już 
śmiało wyrażać swoje upodobanie do pięknych mężczyzn i wiązać się z nimi jedynie 
ze względu na ich wygląd, nawołuje do hedonistycznego przeżywania chwili [105]. 
Artykuł przedstawiający oczekiwania mężczyzn wobec kobiet w łóżku zachęca je do 
większej aktywności, wyrażania własnych pragnień i porzucenia wyuczonych wzor
ców zachowania ograniczających ich seksualność [106]. Rubryka Ask Elle/

257 Por. Ask lilie Lianai xuefen [Zaliczenie z miłości], «(II;4ii lilie», 2003/4(106),
s. 314; Sinan JUllj. ) J fi, lii teMM - '"'l ‘'U'.'ictii ’ One two many Yao yueliang, ye yao xing- 
xing - dang „ya aiqing" xilai [I rybki, i akwarium - uderzenie „drugorzędnej miłości”]. «111TAH’f 

Elle», 2003/6(108), s. 92-93; Qianzi. Danshen mingxing duihao ruzuo, 2003/2(104).
2W Ask Wu Di Lianai xuefen [Zaliczenie z miłości]. «Ul;Vlllj^¿.■5'ii Elle», 2002/8(98),

s. 201.
2W Por. 2002/8(98), s. 200, 2002/12(102), s. 276.
260 Dingsu. Meinan zibaishu, 2002/8(98).

Wu Di (Lianai xuefen) także ubolewa nad niedostatkami w doświadczeniu kobiet, 
które sprawiają, że łatwo padają one ofiarami umiejętnie wykorzystujących ich naiw
ność mężczyzn, zaprawionych w grach miłosnych, szukających łatwych przygód sek
sualnych259. Z drugiej strony jednak wielokrotnie, a często w tych samych tekstach, 
które zachęcają kobiety do porzucenia ograniczeń, stwierdza się zasadę odróżniającą 
je od mężczyzn: kobiety dążą do miłości (w stosunku do której seks jest wtórny), 
a mężczyźni - do seksu [107]. To stwierdzenie, przedstawione jako prawo natury, 
legitymizuje przyznanie mężczyznom nieograniczonego dostępu do sfery seksualnej 
i równocześnie ograniczenie dostępu do niej kobietom. Dla mężczyzn, uprawianie 
seksu dla samej cielesnej przyjemności jest zgodne z ich naturą, kobietom zaś grozi 
brakiem emocjonalnego spełnienia, dlatego radzi się, by ujarzmiły w sobie tę „dziką 
bestię” [108]. Co więcej, zbyt duża swoboda seksualna kobiet często grozi utratą god
ności w oczach ich partnerów [109].

Artykuły zawierające śmielsze poglądy są zestawione z tekstami o bardziej po
prawnym zabarwieniu. Po artykule o kobiecym pożądaniu w stosunku do pięknych 
mężczyzn następuje tekst wyrażający poglądy takich mężczyzn na związki miłosne 
i ich oczekiwania wobec kobiet260. Ten tekst nie podejmuje centralnego wątku po
przedniego (prawo do czystego pożądania kierującego się wyglądem, jakie wywal
czyły sobie współczesne kobiety); stwierdza natomiast, że mężczyzn przyciąga in
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teligencja i indywidualny wdzięk kobiet, który nie ma zbyt wiele wspólnego z ich 
fizycznym pięknem.

W próbce z lat 2007-2008 seks zajmuje mniej miejsca niż w próbce poprzedniej. 
Wzmianki na jego temat także ujawniają podwójne standardy: bogate doświadcze
nie seksualne jest pożądane w przypadku mężczyzn (co usprawiedliwia się rzekomy
mi prawami natury) [110], lecz moralnie niejednoznaczne u kobiet - ogranicza ich 
szanse na znalezienie męża [111]. Jeden z dwóch artykułów omawiających wyłącznie 
kwestię seksu261 jest napisany z perspektywy mężczyzny. To on pełni rolę przewod
nika po świecie seksu, co zakłada jego większą wiedzę na ten temat i tworzy układ 
mężczyzna/podmiot pouczający i kobieta/przedmiot pouczany. Znaczący jest fakt, 
że seks jest przedstawiony jako zajęcie małżeńskie. Tak samo czyni drugi artykuł262, 
przełożony na język chiński z koreańskiego wydania czasopisma (a więc pochodzący 
z kręgu kultury konfucjańskiej). Wychwala dobrodziejstwa uprawiania seksu, lecz 
ponieważ ogranicza go do małżeństwa, druga połowa tekstu stanowi pochwałę tej in
stytucji. Autor wyklucza kobiety niezamężne ze sfery seksu: opisuje ich upodobanie 
do zakupów i satysfakcję, jaką z nich czerpią jako substytut seksu (dostępnego tylko 
w małżeństwie) [112].

261 Shihao <!."$. 4' T Happy together? Bu pingdeng chuangyue [Nierównoprawne traktaty al
kowy). «III: JW&Z4ii Elle», 2008/4(175), s. 210-211.

262 l.ee Suk-Mcong. fk'Sfcijf'r2 Ihe price of sex Xing’ai jingjixue [Ekonomia seksu). « ULW- 4ii
Elle», 2007/10(166), s. 210-212.

5.3. Cielesność i kreowanie własnego wizerunku

5.3.1. «lit|nj Cosmopolitan»
W numerach z okresu 1993-1994 wygląd jawi się jako bardzo istotny wymiar ko
biecości. Nie wynika to z ilości artykułów poświęconych modzie lub zawierających 
praktyczne porady na temat makijażu, układania fryzur, prawidłowej postawy ciała 
czy zdrowia. Wynika zaś z faktu, że nie został ograniczony jedynie do tego rodzaju 
artykułów, lecz wysuwa się na pierwszy plan jako przedmiot rozważań, najczęściej 
w rubryce „Białe kołnierzyki” z wielkich miast ( ¿T]ś r]j f I Dushi bailing), a także w ar
tykułach o gwiazdach. Postacie tych artykułów podają własne reguły ubierania się 
i makijażu, odpowiadając tym samym na pytania o charakterze zasadniczym - czy 
należy w ogóle dbać o swój wygląd, a jeśli tak, to w jaki sposób. Liczebność i dydak
tyczny charakter takich rozważań sugerują duże zapotrzebowanie na tego rodzaju 
informacje wśród czytelniczek pisma, których brak wzorców i wiedzy w tym zakresie 
czasopismo stara się uzupełnić.

Wiele stwierdzeń na temat wyglądu podkreśla jego charakter interpersonalny. 
Choć osobisty wymiar wyborów związanych ze strojem czy makijażem (wyrażanie 
własnego „ja” lub zgodność z własnym usposobieniem) jest wielokrotnie wspomnia
ny, ważniejszą zdaje się reakcja, którą styl ubierania się i makijaż wywołują u in
nych. Opinie innych są przywoływane prawie zawsze wtedy, gdy omawia się kwestie 
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związane z pielęgnacją wyglądu. W przypadku stroju istotne jest dopasowywanie 
odpowiednich jego rodzajów i zestawień do społecznego kontekstu, przede wszyst
kim zawodowego, w którym należy stwarzać wrażenie osoby profesjonalnej, kom
petentnej263. Świadome kreowanie własnego wizerunku pojmowanego jako kapitał 
omówione jest w innym artykule264. „Społeczne” oblicze osoby przeciwstawiane 
jest „prywatnemu”, gdzie wzrasta stwierdzony wymiar osobisty decyzji związanych 
z ubiorem. Podstawowym kryterium wyboru nie jest jednak stopień wyrażenia wła
snego „ja”, lecz swoboda ruchów265. Interpersonalny wymiar wyglądu podkreśla się 
jeszcze bardziej w przypadku makijażu i biżuterii. Troska o to, by przedstawić innym 
jak najlepszy obraz siebie, nie ogranicza się do pola zawodowego. Wypowiadające 
się na ten temat kobiety są świadome możliwości, jakie oferuje makijaż w manipu
lowaniu wyglądem266 i najczęściej odrzucają mocny makijaż na rzecz stonowanego 
lub w ogóle braku makijażu, w imię naturalności, prawdziwości osoby w oczach in
nych267 lub w trosce o samopoczucie innych osób268. Niechęć do przesady uzasadnia 
się także pragnieniem wyrażania własnego statusu i wartości z nim związanych - 
ogłady, elegancji lub ogólnej „jakości człowieka” (jKJjzf suzhi)269.

2,1' „Białe kołnierzyki” z wielkich miast (fl5i|jT 1$® Dushi bailing) z nr 2(2)/1993 (s. 16-18).
264 Sun I.iwci #NNiii. (fi T Xingxiang mei [Piękno wizerunku], «Ht |'Aj Trends», 1994/5(8), s. 22-23.
265 Por. He I.ei. Bailing Uren de shenghuoguan, 1993/1(1); Yin Zhixian THHfi!'

Uł Mingxing huazhuangxiang meili mijue [Sekrety piękna z kosmetyczki gwiazd]. «H-f fńj Trends», 
1994/5(8), s. 6-9; Ma Ke 4fuJ. —'TIiTj-fU Zhuangban yige meili de wo [Wystroić piękną 
siebie]. «114|nj Trends», 1993/2(2), s. 16-18.

266 Por. Yin Zhixian. Mingxing huazhuangxiang meili mijue, s. 9.
267 Tamże, s. 8, Ma Ke. Zhuangban yige meili de wo, s. 17.
2WI Por. m.in. Ma Ke. Zhuangban yige meili de wo, s. 17; 'Mj A l'J, Qingrenjie, ni chuan

shenmefuyue [Co ubierzesz na randkę w Walentynki?]. «Ibf fnj Trends», 1994/01(3), s. 18.
2'’9 He I.ei. Bailing liren de shenghuoguan, 1993/1(1), s. 15, 16, 17.
2711 Pozostałości takich rozważań można zauważyć w artykułach z lal 1998-1999, występujących w ru

bryce jT AAfel My Wardrobe (Siren yichu), «H-f |Aj Cosmopolitan», 1999/3(54), s. 30, 1999/10(61), 
s. 34, 1999/6(57), s. 36 i A Vanity Wear (Mingxing chuanyi), «HffAj Cosmopolitan»,
1998/15(48), s. 42, w których rozmaite postacie omawiają własny styl i zasady ubioru. Lecz takie 
artykuły nie występują regularnie: brak wyżej wymienionych rubryk w numerze 18/1999. Ponadto 
lc teksty zajmują tylko jedną stronę, z której dużą część pokrywają ilustracje, stanowią więc bardzo 
małą część całości artykułów o modzie i urodzie.

W próbce z lat 1998-1999 i następnych metadyskurs cielesności jest skromniej 
reprezentowany, aczkolwiek część czasopisma poświęcona modzie i urodzie jest dużo 
obszerniejsza. Przedstawia ona najnowsze światowe trendy i produkty, sylwetki wiel
kich projektantów oraz oferuje porady na temat rozmaitych kwestii związanych ze 
zdrowiem, urodą i ubiorem. W odróżnieniu od numerów z lat 1993-1994, moda na
brała charakteru zarówno sezonowego, jak i globalnego (przedstawiane trendy, marki 
i modelki są w większości zachodnie). Brak w tych próbkach pryncypialnych rozwa
żań o potrzebie upiększania się i preferowanych stylach ubioru270. Kobieta obrazowa
na w nich zdaje się pewniejsza siebie: już się nie zastanawia, czy powinna dbać o swój 
wygląd. Poznała podstawowe zasady i poszukuje dalszych, konkretnych wskazówek 
na temat tego, jak dotrzymywać kroku światowym trendom mody.
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W numerach z 1998-1999 r. przywiązuje się wartości i znaczenia symboliczne 
do elementów wyglądu, najczęściej do długości włosów. Bezsprzecznie pożądane są 
długie włosy; artykuły wspominają o „długich włosach naturalnie rozwiewających 
się na wietrze” ( ii ziran piaoyi de changfa)271 272, „długich włosach po
wiewających na wietrze” piaopiao changfa), „kruczoczarnych włosach

271 Fengfeng. Wo shi aiqing bianse long, 1998/12(45), s. 102.
272 Huang He. Xiangshou „sheng" qian kuaile, 1998/12(45), s. 52.
27’ Haidong fyĄi. l)j A-fi k Ao 50 Nanren kan nüren. 50 ge xinggan tezheng [Mężczyźni

patrzą na kobiety. 50 oznak seksapilu). «Iff i/ij Cosmopolitan», 1998/15(48), s. 93.
274 Tamże, s. 92-94.
275 Xie Dan. Wo ai hao niihai!, 1998/18(51).
27h Man Qiuxiao Żiią-K/il. Coco Chanel. «Ibf ińj Cosmopolitan», 1999/3(54), s. 16.
277 Por. Wang Xumei, Wu Muxing. Guo Jiamnei: yi ban chuantong..., 1999/3(54), i Huang He. Xiang

shou „sheng” qian kuaile, 1998/12(45).
27" Por. Fengfeng. Wo shi aiqing bianse long, 1998/12(45), s. 102.
279 Oprócz cytowanego fragmentu, taką samą opinię można znaleźć w An .San. Rang mei zai shenghuo 

zhong..., 1994/4(7), s. 37.
21,11 Yu Chu. Gei zhangfu dian yanse kan, 1994/1(4).

niczym chmury” (#11 ruyun wufa)271, „pięknych włosach niczym chmury”
A xiufa ruyun)273, którymi kobieta może chwalić się i dumnie potrząsać. 

Długie włosy są elementem kobiecego ciała najczęściej kojarzonym z erotyzmem [ 1 ]. 
W jednym z artykułów mężczyźni wypowiadający się na temat cech świadczących 
o seksapilu często wspominają szczegóły związane z włosami: zmianę fryzur i kolo
ru włosów, ich zapach, krótkie i długie włosy itd.274 Równocześnie długie włosy są 
cechą „dobrej dziewczyny”275, która zachowuje swą miłość dla jednego mężczyzny 
[2]. Są także kojarzone z tradycyjnym modelem „pięknego dziewczęcia” (WA shu- 
nii) [3]. Tradycyjne skojarzenia sugeruje też struktura przytoczonych powyżej okre
śleń dotyczących włosów: składają się z czterech sylab, podobnie jak czterosylabowe 
idiomy-przysłowia (Ctn chengyu)-, są to utarte już określenia, istniejące w społecz
nej świadomości i powszechnie stosowane. Krótkie włosy kojarzą się natomiast z no
woczesnością, jak w artykule na temat rewolucyjnych zmian w stylu życia kobiet, 
do jakich doprowadziła Coco Chanel276, oraz z takimi cechami, jak młodość ducha, 
energiczność, kompetencja i sprawność277. Krótkie włosy nie są jednak zawsze warto
ściowane pozytywnie, ponieważ mogą być cechą „silnej kobiety odnoszącej sukcesy 
w karierze” (A® A nüqiangren), którą z kolei postrzega się jako niewystarczająco 
kobiecą278 [4].

Próbka z lat 1993-1994 zawiera opinie nawołujące do dbałości o wygląd niezależ
nie od wieku i od stopnia, w jaki natura obdarzyła kobietę urodą. Wspomniany już 
(por. 5.2.1.3.) wiek zaślubin jest bowiem także postrzegany jako górna dopuszczalna 
granica upiększania się [5]279. W tym kontekście artykuł280, którego bohaterka przeko
nuje męża, że powinna o siebie dbać nawet po ślubie, można odczytać jako przykład 
wprowadzenia nowości przy podkreśleniu faktu, że nie stanowią one zagrożenia dla 
ustalonego porządku. Artykuły z lat 2002-2003 podchodzą do kwestii wieku częściej 
i bardziej systematycznie, dążąc do budowania i utrwalenia konkretnego przedziału 
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wiekowego (30 i więcej lal) jako pozytywnej wartości, co zaprzecza powszechnemu 
kultowi młodości. Kilkakrotnie sugeruje się względnie dojrzały wiek „sztandaro
wych” kobiet* 2“1 oraz jednej „kobiety sukcesu” sportretowanej w tej próbce282. W obu 
przypadkach wspomina się o zmarszczkach, jakie uśmiech ujawnia na twarzy. Wątek 
fizycznych oznak wieku podejmuje też artykuł z rubryki Cosmo Pie Ib] inj^ u2 (Shi- 
shang biji)2>,}. Autor felietonów w niej zawartych porusza w kilku numerach tematy 
związane z wiekiem. Apeluje do czytelniczek o działania w obronie prawa do sta
rzenia się i zniechęca do sztucznych sposobów zachowywania młodości, jakimi są 
operacje plastyczne.

21,1 San F nüren xianzai jinxingshi, 2002/08( 138), s. 237-247.
2“2 Kelly Cha. Zhu Yarn: 95% de..., 2002/10(142), s. 135.

Li Mengsu ifiiiA/'łełr lJdł:-^ffjłZTJ? Shei xuyao hanwei bianlao de quanli? |Klo musi bro
nić prawa do starzenia się?]. «Ibf inj Cosmopolitan», 2002/10(142), s. 290.

2IM Xianaier - ai de biaozhi [Chanel - symbol miłości]. «IT W-ll'JTJi-Z4ii lilie»,
1989/4, s.9.

2H' k !<ćiifcłk liLPf1! Maikefusen tan huifu tixing |Macpherson o tym, jak odzyskała figurę]. «iTTr 
lOZ4ii lilie», 1994/2(14), s. 108-111.

53.2. «III: Elle»
To czasopismo nie zawiera zasadniczych dyskusji o konieczności pielęgnacji wyglądu 
lub związanej z wiekiem granicy jej akceptowalności. Od najwcześniejszych anali
zowanych numerów dbałość o własny wygląd jest ukazana jako sprawa oczywista, 
niewymagająca legitymizacji. Można nawet stwierdzić, że pochodząca z zagranicy 
treść numerów z lat 1988-1989 i 1993-1994 jest peanem na cześć cielesności, sku
piającym się na rozmaitych jej wymiarach - strojach, pielęgnacji skóry i włosów czy 
gimnastyce. Lecz kult ciała nie jest jedyną wizją kobiecej cielesności, jaką kreuje to 
pismo: pielęgnowanie zewnętrznego piękna kontrastuje z odmiennym podejściem 
do własnej cielesności postaci chińskich lub azjatyckich.

Mieszkająca od dawna w USA Yue-sai Kan podkreśla, jak bardzo niezbędne są 
piękne ubrania, kosmetyki i perfumy, które wynosi do rangi podstawowych życio
wych potrzeb [6]. Wtóruje jej cytowany w innym artykule Karl Lagerfeld: twierdzi, że 
kobiety, które nie stosują perfum, nie mają żadnych perspektyw284. Skrajny przykład 
kultywowania cielesności oferuje artykuł o modelce Elle Macpherson, ukazujący jej 
postać wyłącznie jako sprawne ciało285. Artykuł rozpoczyna się zdjęciem Macpher
son, zajmującym całą stronę, w jednoczęściowym stroju kąpielowym, z górną częścią 
głowy wychodzącą poza kadr i włosami zasłaniającymi resztę twarzy, co skupia uwa
gę na jej tułowiu i umięśnionych ramionach. W tekście artykułu bohaterka opowia
da, jak udało jej się doprowadzić do utraty wagi i ujędrnienia ciała. Mówi o progra
mie ćwiczeń, jaki ułożył dla niej trener, o planach i osiągniętych skutkach. Ciało jest 
przedstawione jako mechanizm, w którym odpowiednio zaplanowane i zaaplikowane 
bodźce wywołują odpowiednie reakcje zakończone odpowiednim skutkiem. Podaję 
się wiele szczegółów technicznych - wspomina się o masie mięśniowej, proporcjach 
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tłuszczów czy białek w diecie oraz o partiach ciała, które zostały wzmocnione wsku
tek wykonywania określonych rodzajów ćwiczeń.

Podobne podejście do ciała prezentują artykuły z lat 1998-1999. Tekst o super- 
modelkach286 opiewa głównie ich walory fizyczne, a kilka innych artykułów opisuje 
wysiłki podobne do tych podejmowanych przez Elle Macpherson w celu „dyscy
plinowania ciała”. Ta wizja cielesności zakłada niedoskonałość ciała, polegającą na 
przykład na nadmiernym gromadzeniu się tkanki tłuszczowej na udach i biodrach287 
wskutek nieprawidłowego trybu życia: pracy w długotrwałej pozycji siedzącej, cha
rakterystycznej dla „białych kołnierzyków” oraz zaniedbania ćwiczeń fizycznych288. 
Zakłada także potrzebę, by poprawić niedoskonałości metodami polecanymi w ar
tykułach. Te z kolei ukazują kobietę jako istotę rozdwojoną na wolę i ciało, między 
którymi toczy się walka [7]. Wola, która powinna być silna i nieugięta, jest czyn
nikiem dyscyplinującym oporne ciało poprzez odchudzanie, ćwiczenia fizyczne 
i wykształcenie w sobie odpowiedniego nastawienia psychicznego. Dyscyplinują
ce podejście do ciała podkreślają słowa wyrażające kontrolę lub narzucenie ogra
niczeń: „zdominować, kontrolować, skrępować” (^j yueshu, wyraz stosowany 
kilkakrotnie), „być na diecie” ( |J W jieshi, dosł. „ograniczyć jedzenie/zapanować 
nad jedzeniem”)289. Lecz dyscyplinowanie nie polega jedynie na narzuceniu dzia
łań mających przynieść poprawę i na ograniczeniu tych niekorzystnych - działania 
i ograniczenia należy stosować jako część ogólnej, dyscyplinującej ramy, bezwzględ
nie przestrzeganego programu. Podobnie jak Elle Macpherson, Halle Berry pracuje 
nad swoim ciałem według ustalonego programu: ćwiczy cztery razy w tygodniu, za 
każdym razem po dwie godziny290. Co więcej (kolejny element wspólny dla obu tych 
kobiet), nad prawidłową realizacją programu nieustannie czuwa trener; nie wystar
czy więc sama dyscyplina, potrzebny jest także nadzór [8]. Prawidłową realizację 
programu zapewnia silna wola samej kobiety i ciążąca nad nią groźba powrotu do 
cielesnej niedoskonałości (czego bohaterka doświadczyła, gdy przez pewien czas 
nie stosowała się do wymogu systematyczności). Cały program pracy nad ciałem 
określony jest jako „modelowanie/kształtowanie własnej osoby” (tl ziwo su-

286 a dccade of supermodel I ZM I Shinian huihuanglu jinri huimou [Dzisiejszy
przegląd dziesięciu lal chwaty]. Elle», 1999/4(58), s. 24-27.

287 Por. Leggingit iS JffiflKI‘T Maikaipianxian bu [Chodzić krokiem modelki]. «|ll: 7İİ Elle»,
1998/8(50), s. 72-79; Slim your figurę Itt u|!EÂ b lYjfit Yaobu yixia dejianmei [Gimnastyka poniżej 
pasa]. Elle», 1998/8(50), s. 131.

288 Por. A body of work Ti/lil-'Meimiao shencai |Wspaniała figura]. «|lIVfElle», 
1999/2(56), s. 62-67.

2m Meimiao shencai, 1999/2(56), s. 63.
29.1 Tamże.
2.1 Tamże.
2.2 Maikai pianxian bu, 1998/8(50), s. 72.

zao)291, gdzie wyraz suzao oznacza ‘uformować, wymodelować’. Jego pierwsza 
sylaba (zapisana znakiem 5® su) ma jako pierwotne znaczenie ‘uformować figur
ki z gliny’ i występuje kilkakrotnie także w innym tekście, w postaci (chong- 
su - ‘ukształtować/uformować ponownie’)292. Stosowanie morfemu 5?) su zakłada 
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plastyczność ciała, jego podatność na zmiany kształtu oraz fakt, że przeobrażenie 
polega na uformowaniu kształtu w trójwymiarze, techniką rzeźbiarską. Inny tekst 
wspomina o „pięknych krągłościach” ({£ llllt£ youmei quxian, dosł. „piękne łuko
wate linie”) i o „wspaniałej sylwetce/budowie ciała” (_Xi WHi meihao de tixing), 
jakie można osiągnąć wskutek wysiłków podejmowanych w celu przemiany ciała292 293. 
Podsumowując, są to wyrazy opisujące linie (kontury) określające trójwymiarowe 
kształty. Wszystkie te wyrazy są chińskie, a ich dosłowne znaczenia przytoczone 
powyżej należą do specyfiki leksykalnej tego języka. Konsekwentne stosowanie tych 
wyrazów w kilku artykułach proponujących ten sam model kobiecej cielesności po
zwala jednak wysunąć tezę, że ich obecność nie jest przypadkowa, lecz jest skutkiem 
świadomego wysiłku, przyjmującego za cel wierne oddanie w przekładzie na język 
chiński znaczenia wyrazów tekstu zagranicznego (z zastrzeżeniem, że ich zagranicz
ne pochodzenie jest tylko przypuszczeniem - artykuły nie są podpisane). Taki spo
sób postrzegania ciała nie jest specyficznie chiński, lecz zachodni: podczas gdy na 
Zachodzie (w malarstwie lub rzeźbie) ciało postrzega się jako układ linii tworzących 
trójwymiarowe bryły, w chińskiej tradycji (literackiej i malarskiej) brak zaintereso
wania geometrycznymi bryłami (por. 2.1.1.).

292 Yaobu yixia de jianmei, 1998/8(50), s. 131.
291 Tamże.

Maikai pianxian bu, 1998/8(50), s. 73.
291' Meimiao shencai, 1999/2(56), s. 66.
297 Yaobu yixia de jianmei, 1998/8(50), s. 131.
29S Maikaipianxian bu, 1998/8(50), s. 72.

Interesujący jest także ostateczny cel tego programu dyscyplinowania ciała. 
W każdym z artykułów proponujących ten model cielesności, dąży się do ideału 
- „idealny kształt ciała/idealna sylwetka” (Bil(fjlixiang de tixing)294, „nogi 
doskonałe/bez skazy” (3c^ AŚó&ńilllik wanmeiwuąue de tui)295, „idealna figura” (fi 
ilUKl lixiang de shenduan)196. Z pozostałej części tekstów wynika, że ideał ten 
jest natury estetycznej. Oprócz „wspaniałej sylwetki” i „pięknych zaokrąglonych li
nii” (ta ostatnia fraza występuje kilkakrotnie w cytowanym artykule), wspomina się 
także o „pięknych i wyrównanych proporcjach figury” (HMM Lt1^1 meili 
yuncheng de shencai bili)297 oraz „szczupłych nogach o właściwych proporcjach” (W 
K;-f/iś ff^JHjfl xiuchang yunchen de tuz)29H. Obecność wyrazu „symetryczny, o właści
wych proporcjach” ('\|$|< yunchen) sugeruje, że jest to znów piękno typu zachodnie
go, w którym symetria odgrywa kluczową rolę. Znaczący jest fakt, że ideał ten nie 
ma innego celu oprócz samego siebie - nie wspomina się w tych tekstach o seksow- 
ności czy atrakcyjności (co implikuje przeciwstawną płeć w roli podmiotu oceniają
cego i/lub ustalającego standardy). Tekst o Halle Berry wprawdzie stwierdza, że jest 
ona „kobietą, za którą odwraca się wiele osób”. Czynność oglądania się za kobietą 
kojarzy się przede wszystkim z mężczyznami, ale brak bezpośrednio określonej płci 
osób odwracających głowę nie wyklucza podziwu także ze strony innych kobiet. 
Kolejną sugestię celu przemiany ciała podsuwa artykuł o Naomi Campbell - należy 
mieć piękne nogi, by podobnie jak Campbell na zdjęciach móc nosić spódnice z roz
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cięciami odsłaniającymi uda (uzupełniając piękne ubranie pięknym ciałem). Odsło
nięcie ud może mieć na celu przyciąganie męskich spojrzeń. Artykuły jednak po
mijają obecność mężczyzn, brak także jakiegokolwiek przeniesienia piękna do sfery 
kobiecości - nie sugeruje się, że wskutek programu zdyscyplinowania i przemiany 
ciała można stać się bardziej kobiecą lub piękniejszą kobietą. Ciało tu przedstawione 
nie jest w żaden sposób naznaczone płciowo. Odsłonięte nogi Campbell, przenie
sione w centrum uwagi poprzez sfotografowanie modelki od dołu, są rzeczywiście 
świetnie uformowane, o pięknie zarysowanej muskulaturze - i to właśnie ta bryła, 
jej masywność i konkretność na zdjęciach, zwraca uwagę na siebie, a nie na ko
biecość modelki. Pierwotną niedoskonałość ciała należy przemienić ze względów 
estetycznych, a nie zdrowotnych - artykuły, gdzie wspomina się o złogach tłuszczu, 
całkowicie pomijają względy zdrowotne (takie jak niekorzystny wpływ nadwagi na 
ogólny stan zdrowia).

Z drugiej strony jednak, Chinki występujące w artykułach z lat 1988-1989 i 1993- 
-1994 wcale nie wykazują się biegłością w upiększaniu ciała, a teksty odrzucają 
stawianie cielesności na piedestale, jak w części treści pochodzącej z Zachodu. Ar
tykuł o mistrzyni szachów Xie Jun299 rozpoczyna się fragmentem podkreślającym 
jej niedostatki pod względem wyglądu, dodatkowo uwypuklone na zdjęciu, gdzie 
Xie występuje w zwykłej bluzie od dresu. W tekście zaznacza się, jak bardzo Xie Jun 
nie przywiązuje wagi do stroju i makijażu, preferując ubrania wygodne, w których 
czuje się swobodnie. Śpiewaczka operowa Huang Ying także lubi prostotę i nie- 
rzucające się w oczy kolory300. W artykułach lokalnych brak argumentów na rzecz 
potrzeby, by kobiety dbały o swój wygląd: chińska prezenterka telewizyjna Yang 
Lan w swojej wypowiedzi zajmującej prawie cały artykuł301 odrzuca makijaż, który 
kojarzy z maską i udawaniem, podkreśla znaczenie naturalności i przekonuje, że 
to nie szata (jakkolwiek droga i markowa) zdobi człowieka. Negowanie cielesności 
jest jednak tylko pozorne - za niezdarnością w sprawie ubioru kryje się niewyra- 
żona wprost fascynacja zachodnim rodzajem olśniewającej cielesności i pragnienie 
kreowania własnego pięknego wizerunku. Artykuł o Xie Jun wspomina o tym, jak 
bardzo lubi ona oglądać wystawy sklepów jubilerskich oraz o strojach, jakie wybie
ra na wyjazdy za granicą. Podkreśla wówczas swój wygląd poprzez ubrania, a stroje, 
które nosi, świadczą o jej pragnieniu piękna przy braku dostatecznego opanowania 
kodu mody [9]. Tekst o Huang Ying wspomina o jej zachwycie fryzurą wykonaną 
przez stylistę podczas sesji zdjęciowej do «1tt'/ii Elle» i o tym, jak popro
siła, by nauczył ją czesać się w ten sposób302. Wahania między fascynacją modą 
i niedostatecznym opanowaniem jej zasad wyrażają także doznania młodej aktorki 
Wu Junmei, która na planie filmu Ostatni cesarz nagle stanęła przed odzieżowym

2W Shuishi /Kfi. WXie lun yinxiang |lmprcsje na lemat Xie [un|. «|lt4ii lilie», 
1994/3(15), s. 32-33.

™ Gao Tian A AiK) ‘WU1KXA’ AlAi Weilai de „Hudie furen" Huang Ying [Przyszła Madame 
Butterfly - Huang Ying]. «|lt#ll't'żii lilie», 1994/5(17), s. 36-39.
Yang Lan dubai..., 1994/2(14).

'"2 Gao Tian. Weilai de „Hudiefuren"..., 1994/5(17), s. 39.
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przepychem udostępnionym jej przez ekipę stylistów proszących o przymierzenie 
różnych kostiumów [10]. Wielka ilość i różnorodność pięknych strojów sprawiły, 
że Wu dostała zawrotów głowy. Niewątpliwie podobne byłyby uczucia i zachowania 
przeciętnej czytelniczki «|II Elle» z roku 1988, gdyby ukazany w piśmie
olśniewający świat zachodniej mody, o którym mogła tylko marzyć, nagle stanął 
przed nią otworem.

W próbce z lat 1998-1999 także występują teksty proponujące inny niż „dyscy
plinujący” model cielesności. Ich bohaterki są Azjatkami - jedną z nich jest Japonka 
Midori Kitamura, a pozostałe to Chinki, czytelniczki czasopisma, które w swoich 
listach wypowiadają się na temat zaproponowany przez redakcję - czy będą się ma
lować na Nowy Rok czy nie303. Podejście Kitamury do własnej cielesności jest prze
ciwieństwem demiurgicznego podejścia z artykułów o dyscyplinowaniu ciała. Od
mawia ona bowiem ingerencji w swój wygląd, która naruszyłaby jego naturalność 
- z dumą stwierdza, że nie obcina włosów od ponad dziesięciu lat, nie maluje się 
ani nie stosuje żadnych zabiegów kosmetycznych304. Chińskie czytelniczki nie są tak 
radykalnymi obrończyniami naturalności; deklarują, że będą się malować, lecz pod
kreślają, że będzie to lekki makijaż. Ponadto trzy spośród czterech wypowiadających 
się czytelniczek opisują pierwsze skojarzenie, jakie wywołuje w nich makijaż. Nie są 
to skojarzenia związane z upiększeniem, lecz z ukryciem prawdziwego oblicza - ko
lorowe wzory narysowane na ciele u pierwotnych plemion, aby odstraszyć wrogów, 
zasłonięcie twarzy maską (w postaci makijażu, jaki ta czytelniczka robi na co dzień 
do pracy) lub przebranie stosowane przez szpiegów.

5.4. Świadomość genderowa i feministyczna

5.4.1. «Ił'f |i j Trends/Cosmopolitan >
W rozdziale poświęconym ewolucji obrazu kobiety w tym czasopiśmie wykazałam, 
jak w niektórych artykułach z lat 1993-1994 przejawia się świadomość różnic między 
płciami, która powoduje odmienne zachowania i oczekiwania społeczne w stosunku 
do każdej z nich, a także pojawienie się specyficznie kobiecych problemów. Teksty 
z późniejszych próbek nie tylko formułują i omawiają tego rodzaju problemy, lecz 
także wymieniają konkretne działania, które podjęto lub należy podjąć, by dokonać 
zmian w sytuacji kobiet lub ich świadomości, albo też kwestionują tradycyjne lub 
powszechne przekonania dotyczące kobiet.

W numerach z 1998-1999 r. kobiece problemy i propozycje zmian najczęściej 
występują w rubryce jU&j Brainstorm/Global Info (Naozhendang), zamieszczonej 
w pięciu numerach w postaci wiadomości z zagranicy, które najczęściej pozostają

ti: 1 fiiaj ?i 7^'JŻ Duzhe y u bianzhe; Duzhe shalong [CTzylclnicy i redakcja; Salon dyskusyjny
czytelnikowi. «UłyWiśi.Ziii Elle», 1999/2(56), s. 18.

’"1 i ilMidori Kitamura Sanzhai Yishenggongsijingli defengeai Midori Kitamu
ra [Wytworna Midori Kitamura, dyrektor firmy Issey Miyake|. «III; '/ii Elle», 1998/10(52),
s. 57.
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związane z problematyką kobiecą. Informuje się na przykład o Światowym Dniu 
Żywności305. Stwierdza się, że na świecie to kobiety mają największy wkład w pro
dukcję żywności, lecz są one równocześnie ofiarami dyskryminacji w dostępie do 
kształcenia się w zakresie rolnictwa, co świadczy o tym, że osiągnięcia ruchu femi
nistycznego są jeszcze niewystarczające. Wspomniana jest także konkretna ofiara 
dyskryminacji walcząca o swoje prawa: Amerykanka, której ze względu na płeć nie 
przyznano oficjalnego statusu astronauty pomimo zaliczenia testów NASA306. Poja
wiają się informacje o amerykańskim portalu internetowym zachęcającym kobiety 
do ubiegania się o najwyższe stanowiska w państwie307 i dane na temat liczebności 
kobiet wśród chińskich i tajwańskich właścicieli stron internetowych308. Inny artykuł 
traktuje o zachodnich piosenkarkach, które poprzez tworzenie własnej, wartościo
wej muzyki obalają stereotyp kojarzący piosenkarki jedynie z pięknym wyglądem309. 
Takie artykuły jednak trzymają kwestie praw kobiet i dyskryminacji na bezpieczny 
dystans od miejscowych realiów. Kobiety są dyskryminowane i walczą o swoje prawa 
poza granicami Chin - brak jakichkolwiek analogii i nawiązań do sytuacji lokalnej. 
Wyjątkiem jest artykuł o piosenkarkach, który kończy się stwierdzeniem potrzeby 
realizacji autonomii kobiet [1]. Ten fragment nie odnosi się do jakiejś określonej 
narodowości, traktuje autonomię jako uniwersalną wartość, którą można by zasto
sować także do chińskich kobiet. Jednakże zamieszczony w tym samym numerze, 
omówiony już artykuł o samotnych matkach ostrzega przed posunięciem się zbyt da
leko w dążeniu do autonomii. Macierzyństwo bez małżeństwa - stwierdza się w tym 
artykule - jest zjawiskiem często spotykanym na Zachodzie.

Przejawy świadomości feministycznej występują także w chińskim kontekście, acz
kolwiek nie w postaci ujawnienia przypadków dyskryminacji lub stwierdzenia praw, 
o które kobiety powinny walczyć (z wyjątkiem cytowanego już fragmentu o równo
uprawnieniu, por. 5.2. [41]). Artykuł na temat korzystania z usług prywatnego praw
nika stwierdza, że to szczególnie kobiety potrzebują tego typu usług, ze względu na 
specyficznie kobiece problemy, jak przemoc w rodzinie, związki pozamałżeńskie310

,05 Yangyang i'f’/'f. A'A/łiii’illt W- - ftfelf J Zif f1] f ft A Ntiren yanghuo shijie - tamen you dedao le 
shenme [Kobiety karmią świat - lecz co same otrzymują?]. «IlfjAj Cosmopolitan», 1998/18(51), 
s. 22.

■”* Chen Xu lif fC 67 ^t, zbMiR 67 nian, buceng minmie ta de taikongmeng [Od 1967 r.
jej marzenie o kosmosie jest wciąż żywe]. «Hf |nj Cosmopolitan», 1999/6(57), s. 18.

W7 A M L<I1 d®łfl;111 ićfftfiA Meiguo minjian longzhong tuichu niizongtonghouxuanren [Uro
czyste nieoficjalne przedstawienie kandydatur kobiet na stanowisko prezydenta USA], «Hf in) Co
smopolitan», 1999/3(54), s. 20.
ChenXu Hf .fi/, fcfliT’AM lit ft Niixinggeren wangyexiu [Pochód twórczyń stron internetowych], 
«Hf |nj Cosmopolitan», 1999/6(57), s. 18.
Huang Weiyu i’ll |jJm. ill fcTIiif) 11 4i Changchu mixing de zizhu [Pieśni o autonomii kobiet], «Ilf 
luj Cosmopolitan», 1999/6(57), s. 26.
Problem związków pozamałżeńskich jest tu postrzegany jako dotyczący głównie kobiet prawdopo
dobnie ze względu na praktykę utrzymywania konkubin przez zamożnych mężczyzn, która odżyła 
w pomaoislowskich Chinach. Wydaje się, że w przypadku owych „kobiet u boku bogaczy” z lat 
1993-1994 (por. 5.2.1.6.) chodzi właśnie o tego rodzaju konkubiny. 
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i molestowanie seksualne. Guo Jianmei'" udziela pomocy prawnej kobietom pozba
wionym możliwości ubiegania się o nią, lecz nie podaję dalszych szczegółów na ten 
temat.

Następne próbki omawiają liczniejsze i bardziej różnorodne problemy kobiece 
w chińskim kontekście. W latach 2002-2003 wspomina się o relacjach władzy i ukła
dzie sił między płciami na różnych płaszczyznach: związków, pracy czy elementów 
życia codziennego jak prowadzenie samochodu. Artykuły poruszają i wyraźnie for
mułują problemy związane z nierównością płci. Zhu Yaru stwierdza, że w tajwań
skim społeczeństwie panuje męski szowinizm; taki sam punkt widzenia przedstawia 
Zhong Liti w odniesieniu do chińskiej kultury tradycyjnej’12. Inny tekst wykazuje, że 
w odróżnieniu od mężczyzn, zachęcanych od dzieciństwa do odkrywania własnych 
atutów i wykorzystywania ich do osiągnięcia sukcesu, kobiety są uczone, by dostoso
wywać się do zastanych wzorców i wpasowywać w istniejące już role311 312 313. Dwa artykuły 
podkreślają niezależność, jaką daje kobietom umiejętność prowadzenia samochodu 
i wiedza o autach [2|; jeden z nich uwypukla także fakt, że to właśnie ta niezależ
ność wzbudza w mężczyznach wściekłość, która powoduje gwałtowne reakcje, gdy 
wyprzedzają ich samochody kierowane przez kobiety. Ten sam tekst postrzega mę
ską złość jako reakcję na „uzurpowanie” sobie przez kobiety praw do przedmiotów 
i cech, które mężczyźni uważają za wyznaczniki męskości [3]314.

311 Wang Xumci, Wu Muxing. Guo lianmei: yi ban chuantong..., 1999/3(54).
312 Kelly Cha. Zhu Yaru: 95% de..., 2002/10(142), s. 133; Zhang Yun. Zhong Liti..., 2002/08(138), 

s. 226.
111 Danhuang. Wo bu shuo baoąian, 2002/12(146), s. 131.
,M Tu należy zaznaczyć, że nie wszystkie artykuły o samochodach są przejawem świadomości femini

stycznej. Sierpniowy numer zawiera list od czytelniczki proszącej o artykuły zawierające praktyczną 
wiedzę z. zakresu motoryzacji, co pozwoliłoby kobietom uniezależnić się od mężczyzn. Jednak ar
tykuł będący odpowiedzią czasopisma na jej prośbę jedynie powtarza stereotypy - zamiast prak
tycznej wiedzy, opisuje elementy konstrukcji samochodu, które dopasowują go do potrzeb kobiet. 
Artykuł traktuje kobiety jako osoby mające skłonność do bezużytecznych ozdób: istotne dla kobiet 
elementy samochodu to różowe stojaki na puszki z napojami i haczyki do wieszania torebki. Uka
zuje kobiety także jako jedyne odpowiedzialne za bezpieczeństwo dzieci (kolejne niezbędne dodatki 
to foteliki i specjalne pasy bezpieczeństwa dla dzieci) oraz za karmienie rodziny (stoliki na posiłki, 
gumki do przywiązania toreb z zakupami - na zdjęciu spożywczymi). Porady zawarte w artykule zaś 
powielają stereotyp bezmyślności kobiet za kierownicą - nie powinna ona wieszać ozdób na luster
ku wewnętrznym, nosić wysokich obcasów i zapychać samochodu zawieszkami zapachowymi. Por. 
(li Affj Miss Auto Hen niiren de Miss Auto [Bardzo kobieca Miss Aulo). «H-| jńj Cosmopolilan», 
2002/08(138), s. 408-411.

313 Xu Bing, Abao. ABC niiren de weitaming ABCD..., 2003/06(158), s. 94-98.

Kilkakrotnie zwrócona jest uwaga na kwestię poczucia własnej wartości u kobiet 
jako niezależnych jednostek oraz na potrzebę uświadomienia im zarówno samej tej 
wartości, jak i wynikających z niej praw. Artykuł omawiający mit idealnej pary po
tępia brak wiary w siebie i uzależnianie własnej wartości od źródeł zewnętrznych 
(mężczyzn) [4]. Tekst przedstawiający kobiety chińskiego pochodzenia urodzone 
i wychowane za granicą także stwierdza, że Chinki starają się spełniać rozmaite role 
i oczekiwania społeczne zapominając przy tym o własnej indywidualności [5]315.
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Zachęca się czytelniczki do zmiany własnego położenia, opisując sukcesy kobiet 
w osiąganiu lepszej pozycji w społeczeństwie [6]. Kobiety powinny śmiało domagać 
się podwyżek w pracy116 i spełniania ich potrzeb w życiu seksualnym317, ponieważ 
„na to zasługują” wo zhide - tu występuje zaimek pierwszej osoby). Powinny
przestać stawiać się w pozycji osoby słabszej i uświadomić sobie, że one także mogą 
wybierać mężczyzn, kreować związek według własnych potrzeb i same zadecydować 
o tym, by go zakończyć318. Zachęty do rozważań nad kulturową i społeczną sytuacją 
własnej płci są ilustrowane przykładami kobiet zabierających głos lub podejmują
cych działania w sprawach ogólnokobiecych lub ogólnoludzkich. Tak czyni artykuł 
nawołujący, by kobiety odrzuciły ograniczenia narzucone im przez mężczyzn, a także 
(wskutek internalizacji) przez siebie same i odważyły się aktywnie i otwarcie bro
nić własnych korzyści, zasad i pragnień, nie bacząc na społeczne reakcje, jakie wy
wołają319. Artykuł podaję przykłady „szalonych kobiet” z całego świata jako wzory 
postępowania: kobiety testujące własne ograniczenia fizyczne, kobiety wykonujące 
„męskie” zawody (kosmonauty i kierowcy rajdowego), kobiety obnażające się, aby 
zaprotestować przeciwko wojnie. Takie odważne zachowania nie ograniczają się do 
oddalonego Zachodu: tekst wspomina o kobiecie z Tajwanu, która zabrała głos na 
forum publicznym przeciwko dyskryminacji kobiet w zawodzie dziennikarza, podaję 
także przykłady chińskich kobiet, które nabrały odwagi, by uczynić zadość własnym 
pragnieniom wbrew oczekiwaniom społecznym. Inny artykuł również zachęca do 
rozważań nad kwestiami związanymi z płcią poprzez konkretne ilustracje, tym razem 
nie rzeczywistych kobiet, lecz postaci z filmów stworzonych przez kobiety, omawiają
cych problemy typowo kobiece320.

Najbardziej radykalne poglądy głosi artykuł o Chinkach wychowanych za gra
nicą, które odrzucają postrzeganie małżeństwa i macierzyństwa jako ostatecznego 
przeznaczenia kobiet wynikającego z praw natury i podkreślają, że taki pogląd jest 
jedynie kulturowym konstruktem. Zalecają traktowanie ról żony i matki jako wy
borów, jakich kobiety dokonują w życiu, oraz uwolnienie się od presji społecznej 
w podejmowaniu decyzji [7]. Zalecają także, by chińskie kobiety przestały stawiać 
założenie rodziny i urodzenie dzieci ponad inne sfery ich życia.

Numery z lat 2007-2008 podtrzymują tradycyjne modele kobiecości i rodziny, 
lecz równocześnie zawierają kwestionujące te modele poglądy. Podobnie jak w tek
stach z 2002-2003 r., późniejsze artykuły często uświadamiają czytelniczkom proble
my i przypadki nierówności płci, jakie napotykają Chinki. Wu Di w swoim felietonie 
MDr Love (Mala yisheng) zaznacza, że słabość, uczuciowość i kobieca goto

wość do poświęcenia własnej indywidualności w imię miłości są elementami wzorca

,l6 Xu Wei. Wo shi yi mei jiankang dejianguo, 2002/08( 138), s. 236.
”7 Zhang Yun. Zhong Liti..., 2002/08(138), s. 226.

Jianfang. Yihun nanren, haojiehaohuan, 2002/10(142), s. 160.
Hebi fi A Look at those crazy girls Kan naxie fengkuang de niiren [Spójrzcie
na te szalone dziewczyny]. «11'1 iuj Cosmopolitan», 2003/06(158), s. 92-93.

M" Ling Jia 111 ll'Ht Dianying „ta" shidai |„Jej” epoka w filmic]. «11'1 i/ij Cosmopolitan»,
2003/06(158), s. 242.
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narzucanego kobietom przez chińskich mężczyzn, wyrazem ich oczekiwań wobec 
kobiet321. Reżyserka Wang Chaoge przedstawia własne doświadczenia w zawodzie 
zdominowanym przez mężczyzn. Wspomina o dyskryminacji, jakiej doświadcza, gdy 
jest przedstawiana jako „kobieta reżyser” (A' F/Tlit nii daoyan) lub „piękna pani reży
ser” (A' h1 idi meinii daoyan), podczas gdy w odniesieniu do mężczyzn nie stosuje 
się określenia „mężczyzna reżyser” nan daoyan)322. Mówi, że w swojej dłu

’2I Wu Di xilll. Finding self 'Z£71TXc'1h Danbo aiding [Miłość bez więzi]. «114 jńj Cosmopolitan», 
2007/14(256), s. 256-257; Wu Di. Bigemeilian nanren .... 2007/11(253).

222 W języku chińskim brak morfermów fleksyjnych i co za tym idzie, kategorii rodzaju gramatycznego. 
Wyraz T ii1! daoyan odnosi się do obu płci. Do określenia płci stosuje się wyrazy k nii (kobieta) lub 
')) nan (mężczyzna).
Guangming tYJUJ, Caozitou ''M'- T. I.WJb'ft, 'Jlś ¿LlY - AK .ffl ’ i’1! ‘IfejUr (ii'r’ln’
Wang Chaoge, Fan Yue, Zhang Yimou - cong „Yinxiang - tiesanjiao" dao „Aoyun - jinzita” |Wang 
Chaoge, Fan Yue, Zhang Yimou - od „żelaznego trójkąta” „Impresji” do „piramidy” olimpiady]. «114 
jńj Cosmopolitan», 2007/14(256), s. 194.
Hong Yuexia. Shangdi bingfeiyidingyao wo..., 2008/09(270), s. 32.

,2S Shi Kang -f i Ijt. Dignily 8t vanity U Cj1-1 j tó-4k Zizun yu xurong [Godność i próżność). «114 jnj Cos
mopolitan», 2008/06(267), s. 68.

126 I.i Haitian. Yurenjie de zhenxinhua..., 2008/06(267).
127 Chenhui ‘I1 Wli!Ź«'l'k, the < » Zhongguo ban „Xing, huangyan he luxiangdai” |„Seks,

kłamstwa i kasety wideo” - w chińskim wydaniu]. «114l’ńj Cosmopolitan», 2007/18(260), s. 182-185.
’2" Jakii. COSMO A'ic lll'VA Changed the World! COSMOgaibian shijie [COSMO zmienia świat]. «114

jńj Cosmopolitan», 2007/11(253), s. 130-141.

gotrwałej współpracy z dwoma innymi reżyserami, Zhang Yimou i Fan Yue, musiała 
odgrywać role typowo kobiece (zachowując się czasem jak matka, czasem jak córka, 
a czasem jak kochanka), a także wykazywać słabość, by zyskać ich akceptację323. Go
ścinna redaktor naczelna z czerwca stwierdza, że obecnie chińskie kobiety realizują 
się także poza rodziną. Nawołuje do wzmożonych działań w sferze kariery i podaję 
listę firm, w których kobiety zajmują liczne stanowiska kierownicze32'1. Autor artyku
łu z numeru kwietniowego skarży się na długotrwały proces, który w społeczeństwie 
patriarchalnym doprowadził do wykształcenia w kobietach przekonania o własnej 
uczuciowości i zależności od oceny i względów mężczyzn325. Ten sam numer zawiera 
dłuższy artykuł, w którym dwudziestu chińskich mężczyzn wypowiada się na temat 
miłości, kobiet, mężczyzn i związków326. Większość ich wypowiedzi jest zestawiona 
z uwagami psychoterapeutki, która często polemizuje z tradycyjnymi i seksistowski- 
mi poglądami mężczyzn. Artykuł z innego numeru uświadamia czytelniczkom, jak 
obowiązujące przepisy prawne chronią ich prawa do własnego wizerunku i jakie są
dowe postępowania mogą wszcząć w przypadku upublicznienia bez ich zgody pry
watnych zdjęć lub nagrań327.

Tego rodzaju wypowiedzi pozostają jednak pojedynczymi głosami i nie są pod
niesione do rangi zadania programowego czasopisma. W sierpniu 2007 r. seria arty
kułów z okazji czternastej rocznicy założenia czasopisma328 umieszcza «111 |rVj Cos- 
mopolitan» w kontekście globalnym, na tle innych wydań „Cosmopolitan” z innych 
krajów świata. Jeden z tekstów przedstawia zmiany w ogólnej sytuacji kobiet w danym * 126 127 * * * 
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kraju, a także w życiu jednostek, do których doprowadziły poszczególne wydania 
„Cosmopolitan”. Kilkakrotnie wspomina się o walce, jaką toczy „Cosmopolitan” 
o prawa kobiet i o jej skutkach - jak na przykład wydanie prawa przeciwko przemocy 
domowej w Czechach i pojawienie się środków doraźnej antykoncepcji w austra
lijskich aptekach. Najwięcej miejsca w tym artykule zajmuje omówienie zmian, do 
których doprowadziło chińskie wydanie czasopisma. Jednakże tekst dotyczący Chin 
całkowicie unika tematów seksu i praw kobiet, często poruszanych w przypadku wy
dań z innych krajów - nawet wyrazy „seks” i „prawa kobiet” są z niego wykluczone. 
Zamiast tych kwestii tekst przedstawia trzy kobiety (wymienione z nazwiska), w któ
rych życiu dokonały się zmiany na skutek publikacji pojedynczych artykułów: jeden 
artykuł doprowadził do spotkania i małżeństwa dawnych zakochanych z dzieciństwa, 
drugi - do zmiany stylu życia wskutek uczęszczania na opisane w owym artykule 
lekcje tańca, a trzeci - do zmiany podejścia do pracy.

Samo pojęcie feminizmu występuje bardzo rzadko. Jeden tekst z 1999 r. wspo
mina o wpływach zachodniego feminizmu na chińskie kobiety, co zakłada brak fe
minizmu w Chinach329. Jedyny w tej próbce artykuł umieszczający feminizm w kon
tekście chińskim zapożycza dyskurs feministyczny i autorytet chińskich feministek 
jako przykrywkę dla nacjonalistycznego przesłania330. W próbce z lat 2002-2003, 
wyrazy „feminizm” czy „prawa kobiet” nie występują często, ale w odróżnieniu od 
poprzedniego okresu te pojęcia nie są już umieszczane gdzieś indziej, na dalekim 
Zachodzie. Mówiąc o feminizmie, kobiece postacie mówią o sobie. Feministkami 
nazywają siebie Wang Gan331, Zhong Liti332 i piosenkarka Yingzi333. Zagadnienie 
feminizmu i praw kobiet porusza także artykuł podający wyniki sondażu wśród 
czytelniczek; respondentki ankiety wykazały zainteresowanie kwestią feminizmu 
i stwierdziły, że Chinki są świadome swoich praw i aktywnie dążą do ich egzekwo
wania334. Problemy poruszone w sposób, który ujawnia świadomość feministyczną, 
to najczęściej kwestie dotyczące chińskich kobiet (co zaznacza się w tekście) lub 
które mogą ich dotyczyć. W artykułach tworzy się kobiecą wspólnotę: mówi się 
o „nas kobietach” (ifeilJ jtA women niiren)335 i „siostrach kobietach” ( 
niixing tongbao)336.

Guo Hui. Huijia zuomeng qu, 1999/6(57), s. 66.
Chen Bingmiao Wang Xumei l.fftłff. ftSLl A'/i<. MW kA Arie ft i® łi£? Tebie guan-
zhu: heshi niiren cai neng mianzao baoli? [W centrum uwagi: kiedy kobiety przestaną być ofiarami 
przemocy?]. «W fi'/j Cosmopolitan», 1998/15(48), s. 60-63. Ten artykuł jest szczegółowo omówiony 
w rozdziale 5.6.1.7.
Xiaochen. Cong „xiangyata" dao „Xiao xiangshu”, 2002/08(138), s. 431.

”2 Zhang Yun. Zhong Liti..., 2002/08(138), s. 226.
I.aner. FĆi JSIIh Aćiśki Yingzi zai heian zhong manwu |Yingzi tańczy swobodnie w ciemności]. 
«W jńj Cosmopolitan», 2002/12(146), s. 88-90.

”d 31; X'JJlcliJ.C'JA'iif ( A 3F dui women yiweizhe shenme [Co dla nas oznacza 31:], 2002/08(138), 
s. 250.

”5 Xu Wei. Wo shi yi mei jiankang dejianguo, 2002/08( 138), s. 234-236.
”6 COSMO M I’.i.^ ¿(if COSMO wangshang duzhe dianping [Internetowe forum czytelniczek 

COSMO], «Wi.'.j Cosmopolitan», 2003/06(158), s. 28.
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5.4.2 «|ll:Elle»
W pierwszej analizowanej próbce tego czasopisma (1988-1989) nie występują przy
kłady świadomości genderowej lub świadomości feministycznej. Krótka notka 
z 1994 r. w rubryce przekazującej najnowsze wieści z zagranicy przedstawia wspól
notę aborygenów z Australii, w której kobiety pełnią ważną rolę w zapewnieniu środ
ków do życia, w walce z alkoholizmem, biedotą i chorobami, oraz w przekazywaniu 
własnej kultury młodym pokoleniom317. Tekst nie zawiera jednak dalszych rozważań 
na temat pozycji kobiet w tamtejszym społeczeństwie, ani o sytuacji kobiet w ogóle 
czy o potrzebie dokonania w niej zmian. Kobiety z Australii wydają się wspomniane 
jedynie w postaci ciekawostki, podobnie jak inny tekst ukazujący zgoła niefemini- 
styczny sposób, w jaki kobiety z Wielkiej Brytanii radzą sobie z zagrożeniem bycia 
napastowanymi, gdy wychodzą z domu same: wożą w samochodzie dmuchaną po
dobiznę mężczyzny318.

w ft Xfl 'Ił. I'. Aodaliya tuzhu [Australijskie AborygenkiJ. « UtYf HłłiżlA. Elle», 1994/2(14), s. 34.
№ Alfl 'łrj ty-A’ Huren de „daocaoren" [Odstraszające „strachy na wróble”|. «[I t Yr H-FiUtAL-źii Elle», 
1994/3(15), s. 30.
Gu Zhongwei MİALU|i. Tft A•$Tuf/l’Üli/l'll<’ - id I'.İfyAbftî'jlGn® „Wo xihuan zhihui zhe zhiye” 
- ji Shanghai guniang Zhang Jiemin [Lubię pracę dyrygenta - zapiski o Zhang Jiemin, dziewczynie 
z Szanghaju!. « Uf W AA 4İİ Elle», 1998/12(54), s. 40-44.
łllH1 Ul^dffjiń Xiangju sange shiji de duihua [Rozmowa na odległości trzech stuleci], «|lł 'łi 
Ibf^ż3Öİ Elle», 1998/10(52), s. 44-46.

'1I Yf I i'/liTr 4’ A Shizhuangjie shi wei xin cainii [Zdolne kobiety nowe w świecie mody]. «[Ił 'łill'ł
Elle», 1999/4(58), s. 80-89.

Tekst ten, autorstwa Xu Yuan znajduje się w rubryce L W A Movie (Qicai yingshi lu)
w nr 8(50), 1998, s. 46.

W numerach z lat 1998-1999 nieco wyraźniej rysuje się świadomość bycia kobie
tą i problemów związanych z kobiecością. Zapytana, czy kobiecie jest trudniej być 
dyrygentem, jako że zawód ten jest zdominowany przez mężczyzn, Zhang Jiemin 
podkreśla, że nie należy dążyć do naśladowania mężczyzn, ponieważ w ten sposób 
można utracić własną indywidualność139. Jest to jedyna wzmianka związana z chiń
skimi kobietami - pozostałe dotyczą kobiet odległych od Chin w czasie i przestrzeni. 
Pierwszym przykładem jest włoska malarka Artemisia Gentileschi. Tekst zawierający 
jej biografię140 podkreśla odwagę Gentileschi w przełamywaniu ograniczeń narzu
canych w jej czasach (XVI w.) kobietom (zaskarżyła do sądu swego gwałciciela) i jej 
osiągnięcia (była pierwszą kobietą przyjętą do Accademia del Disegno we Floren
cji), a także jej dążenie do samostanowienia. W tekście określa się Gentileschi mia
nem „wczesnej feministki”. Inny artykuł przedstawia sylwetki młodych projektantek 
mody, torujących sobie drogę do sukcesu w tym „męskim” zawodzie341. Kolejny arty
kuł przedstawia reżyserkę filmu akcji (gatunek stereotypowo męski), domagającej się 
pominięcia wyrazu „kobieta” w określeniu „kobieta reżyser”342.

W próbce z lat 2002-2003 świadomość genderowa przejawia się w omawianiu 
kwestii dotyczących kobiet i wykazywaniu różnic między płciami. Ta próbka także 
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zawiera kilka przykładów problematyki feministycznej - uświadamia czytelnicz
kom problemy związane z sytuacją kobiet i korzystne zmiany, jakie przyniosły czasy 
współczesne. Tym rozważaniom nie zawsze towarzyszą odwołania do feminizmu - 
poglądy bezpośrednio określone jako feministyczne przywołuje się tylko dwa razy.

Jeden artykuł omawia protest kobiet z Hiszpanii przeciwko przemocy domo
wej143; inny wspomina o protestach zachodnich feministek przeciw minispódniczce, 
postrzeganej jako symbol zniewolenia kobiet w patriarchalnym społeczeństwie344. 
Lecz świadomość feministyczna nie jest ograniczona do zagranicy. Aktorka Zhang 
Ziyi pragnie kreować własny wizerunek kobiety niezależnej i pewnej siebie, będącej 
odzwierciedleniem zmian oczekiwań społecznych wobec kobiet we współczesnych 
Chinach. Nie wymaga się już od nich uległości wobec męża, lecz niezależności345. 
Czasopismo nie nawołuje jednak do radykalnej zmiany tradycyjnego modelu kobie
cości. Stwierdza się wprawdzie, że współczesne kobiety osiągnęły wolność i niezależ
ność, są już zdolne do tego, by same się utrzymać i mogą pozwolić sobie na to, by od 
mężczyzn oczekiwać jedynie miłości i pięknego wyglądu, a nie finansowego wsparcia 
i siły fizycznej346. Ten sam numer zawiera artykuł ilustrujący taki model związku347. 
Z drugiej strony, podobne cechy kobiet i model związku nie występują w całej prób
ce - dominujący jest tradycyjny model, w którym mężczyzna pełni rolę przywódczą, 
podmiotu zapewniającego kobiecie poczucie bezpieczeństwa, a wolność kojarzy się 
przede wszystkim z mężczyznami.

i' Jj Baise fennu fan jiating baoli [Biały gniew przeciwko przemocy domowej].
«Elle», 2002/10(100), s. 68.

w Maheshwari, V. 40 years of miniskirts - kfJtltłif I'fjJWA Miniqun - niihai zui hao de peng-
you [Minispódniczka - najlepsza przyjaciółka dziewczyn]. «[LtW-iii Elle», 2002/10(100), 
s. 150.
Yin Yan Pfs. fii fitii 2002 fi-® Zhang Ziyi phoenix rising Zhang Ziyi 2002 nian ban [Zhang Ziyi 
w wydaniu z 2002 roku], «[ItWOZiu Elle», 2002/10(100), s. 62.

M6 I.uxi. Meinan dangdao, 2002/8(98), s. 55.
317 Jiaoyang. Wo de meimao nanyou, 2002/8(98).
11" Xiao Hui. Jiu danshen VS xin danshen, 2003/6(108), s. 65.
w Tao Jingying U. K |i'J IWzLi. MJ Ż. ffj Aft Moving forward Tao Jingying, niiren

xiang qian zou. Wufenzhiyi de mixing [ Tao Jingying, kobiety idą do przodu. Jedna piąta kobiet|. «lit 
VlfiOZiii Elle», 2002/10(100), s. 32.

W wywiadzie z pisarkami Zhaozhao i Mianmian pierwsza wspomina o wymaga
niach znacznie odbiegających od tradycyjnego modelu kobiecości, jakie współczesne 
kobiety stawiają mężczyznom348. Nie precyzuje jednak, na czym dokładnie polegają 
różnice w stosunku do tradycji, aczkolwiek możliwość wyboru, posiadanie własnych 
standardów i stawianie wymagań niewątpliwie same w sobie wykraczają poza konfu- 
cjański model kobiecości. Autorka felietonu z październikowego numeru, tajwańska 
pisarka i aktorka Tao Jingying, deklaruje poparcie dla tajwańskich singielek. Muszą 
one bowiem nieustannie bronić własnych poglądów i stylu życia w konserwatywnym 
społeczeństwie, które wywiera na nie presję, by wpisywały się w tradycyjne wzorce349. 
Tao określa te kobiety, stanowiące już jedną piątą żeńskiej ludności Tajwanu między 
30 a 40 rokiem życia, jako pionierki kreujące nową strukturę społeczną i nawołuje, * 11 
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by się nie poddawały [8]. Jednakże pomoc Tao ogranicza się do wyrażenia współ
czucia i uświadomienia czytelniczkom, że nie są same. Nie proponuje ona żadnych 
konkretnych sposobów przeciwstawiania się presji społecznej, ani nie wspomina 
o ewentualnych reformach społecznych, jakich powinno się dokonać, by wybór sta
tusu singielki został społecznie akceptowany. Pomimo obwieszczenia wielkich zmian 
społecznych i kulturowych, do których singielki mają się przyczynić, autorka nie 
kwestionuje tradycyjnego modelu kobiecości zakładającego konieczność wstąpienia 
w związek małżeński. W całym tekście tylko jedno zdanie poddaje w wątpliwość tę 
konieczność, a nieco później autorka wyjaśnia pozostawanie w stanie wolnym jako 
pragnienie lepszego małżeństwa. Czasopismo nie nakłania więc do dokonania rady
kalnych zmian w tradycyjnym modelu kobiecości. Przedstawia jedynie współczesną 
sytuację kobiet, które nabrały świadomości własnej wartości i własnych praw, a także 
niektóre z problemów, jakie napotykają, gdy wciąż próbują wpasować się w tradycyj
ne wzorce. Zapożyczając trafne stwierdzenie autorki artykułu o piosenkarce i aktorce 
Yi Nengjing, która wyraża swoje zdanie na temat misji feminizmu w czasach obec
nych, czasopismo nie proponuje nowego porządku, lecz uświadamia czytelniczkom 
ich własne położenie w społeczeństwie patriarchalnym, a także wyraża ich pragnie
nia i możliwości [9].

Pochwałę najnowszych zmian w sytuacji chińskich kobiet można znaleźć także 
w numerach z lat 2007-2008, na przykład w liście czytelniczki, która wyraża swo
je zadowolenie z niezależności, wiary w siebie i poczucia własnej wartości, jakie 
kobiety wywalczyły dla siebie od połowy XX wieku350. W podobnym duchu inne 
artykuły wychwalają własne ja jako wartość, którą należy cenić i pielęgnować oraz 
stosować jako standard w podejmowaniu rozmaitych decyzji [10]. Wspomina się 
także o nowych formach kultury popularnej (filmy reżyserki Li Yu) o tematyce 
genderowej351.

5.5. Styl życia i tożsamość klasy średniej

5.5.1. «Ibf |nj Trends/Cosmopolitan»

5.5.1.1. Przestrzeń wypoczynku i należące do niej zajęcia
Numery z lat 1993-1994 promują konsumpcję, którą umożliwiają nowo powstałe 
w Chinach wzory kariery. Konsumpcja z kolei definiuje styl życia kształtującej się 
społecznej kategorii „białych kołnierzyków”. Jednakże teksty na ten temat omawiają 
przede wszystkim nowe możliwości konsumpcji jako takie, a w dużo mniejszej mie
rze osoby czy grupy konsumentów lub styl życia, który umożliwiają nabywane towa
ry lub usługi. Dlatego te teksty nie będą szczegółowo omówione. Na uwagę zasługuje

,5<' li! AŻT Dear lilie Duzhe shalong [Salon dyskusyjny czytelnikowi. «|l f WI l’łT< lilie», 
2007/8(163), s. 48.
Wulu, Helios. Chaoyue weizhi de kuaile, 2007/4(175).
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artykuł o kulturze wypoczynku, omówiony w rozdziale o wpływach globalnych i ele
mentach lokalnych, ze względu na zastosowany w nim styl argumentacji przywołują
cy na myśl konfucjańskich uczonych.

Styl życia charakterystyczny dla klasy średniej jest kształtowany i promowany 
dopiero od okresu 2002-2003. Numery z tej próbki rozbudowują sferę wypoczynku 
i rozrywki, znajdującą się poza pracą i stanowiącą w dużym stopniu jej przeciwwa
gę. Proponują zajęcia mające wypełnić czas wolny, które pozwalają rozładować stres 
spowodowany pracą352 i uciec od jednorodności i monotonii biura353. Jak stwierdza 
bohaterka jednego z tekstów354, są to zajęcia, które tworzą sferę prywatną. Ten i inne 
artykuły podkreślają konieczność oddzielenia pracy od czasu wolnego [1] oraz od
mienność zasad, które rządzą każdą z tych dziedzin. Z pracą wiążą się ograniczenia, 
obowiązki, zmęczenie, pośpiech; z czasem wolnym - brak ograniczeń i zahamowań 
[2]. Brak w tej próbce konfliktu pomiędzy karierą a małżeństwem oraz przekonania, 
że skupienie się zanadto na pierwszej pociągnie za sobą pustkę emocjonalną w życiu 
prywatnym. Czas i przestrzeń poza pracą nie są już naznaczone samotnością i po
czuciem niespełnienia, lecz są zaludnione krewnymi, przyjaciółmi i nowymi znajo
mościami nawiązanymi podczas spotkań towarzyskich, lekcji tańca czy wycieczek. 
Sfera prywatna nie jest utożsamiona z rodziną: jeśli wspomina się jej członków, to nie 
precyzuje się, że są to mąż i dzieci.

152 Większość artykułów omawiających zajęcia w czasie wolnym stwierdza bezpośrednio, że stanowią 
one ucieczkę od wzoru pracy typowego dla klasy średniej. W cytowanym poniżej artykule Zhengwu 
podaję się zawody postaci. W artykule Hu, Li i Yu (cytowanym poniżej) pada stwierdzenie, że więk
szość wolontariuszy to osoby z klasy średniej. Tekst Chen Xiaofan również podaję zawód, podobnie 
jak artykuł Erer, w którym oprócz tego jedna z postaci jest określona jako „«biały kołnierzyk» pra
cujący w firmie” i ij |'J i® gongsi bailing).
Por. Zhengwu iHT'. '& lllftlłfiiOJM Ai shandi ai dao feng [Szalona miłość do gór]. «IbjTAj Cosmo
politan», 2002/12(146), s. 221; Erer I IM. XXltu tH AfflXK Shuangmian yiren de shuangehong
shenghuo [Podwójne życie kobiet o podwójnych twarzach], «Ibf jAj Cosmopolitan», 2003/06(158), 
s. 112-114.

151 Erer. Shuangmian yiren..., 2003/06( 158).
155 Chen Zhuo. Wo yao yizhi tiao dao si, 2002/08( 138).
356 Erer. Shuangmian yiren..., 2003/06( 158).
157 Zhengwu. Ai shandi ai dao feng, 2002/12(146).

Por. Hu Yinbing M, Li Zhi fl., Yu Yanqian ¡H/iMi'j . Volunteers. W A fi, J?lElfio 'Js,
Iff ElfttAi'Lo ?! f n4? Yinwei ai, suoyi ai. Ni kuaile, suoyi wo kuaile. Ni zuo zhiyuanzhe
le ma? [Kocham, ponieważ kocham. Jestem szczęśliwa, ponieważ ly jesteś szczęśliwy. Czy byłaś już
wolontariuszką?]. «Ib) jAj Cosmopolitan», 2002/12(146), s. 148-155; WangGeng l i A. 4'411, "WŻfi 
H‘4? Xiaojie, hedianjiu ma? [Czego by się pani napiła?). «IbJ jAj Cosmopolitan», 2002/12(146), s. 124- 
-126; Xu Bing, Abao. ABC niiren de weitaming ABCD..., 2003/06(158), s. 96.

Czas wypoczynku wypełniają takie zajęcia, jak taniec europejski355, wyścigi mo
tocyklowe, wspinaczka skałkowa356, wyprawy rowerowe (na przykład opisana w jed
nym artykule, trwająca prawie miesiąc wyprawa z Yunnanu do Tybetu357) lub wielo
krotnie wspomniane weekendowe imprezy w klubach358. Takie zajęcia występują nie 
tylko marginalnie, jak w poprzedniej próbce: poświęca im się całe artykuły, liczniej
sze niż dotychczas, a omówienie spotkań towarzyskich zajmuje dużą część artykułu 152 * * 155 * 157 * * * * 
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przedstawiającego „kobietę sukcesu”, Sun Xiaoxiao'59. Kobietom przepracowanym 
i niezadowolonym z dotychczasowego przebiegu kariery proponuje się tymczasową 
zmianę zajęć w postaci wolontariatu3“ lub zmianę zawodu, otoczenia i stylu życia, 
w postaci przeprowadzki do Tybetu361. Inny artykuł proponuje rezygnację z pracy 
i szukanie metodą prób i błędów zajęć przynoszących więcej satysfakcji362.

,w l.i Baojian. Sun Xiaoxiao: wo de baitian shi Beijing..., 2002/08( 138).
Hu Yinbing, l.i Zhi, Yu Yanqian. Yinwei ai, suoyi ai..., 2002/12(146).
Wang Yang il.jf. Cosmo Lhasa If)jnjRShishang Łasa [Modna Lhasa]. «ll-JTnj Cosmopolitan», 
2002/10(142), s. 184-197.

162 Chen Xiaofan IK|dl)i;i|H. iAWfntn trail [sic!] & Error Shishi cuocuo. «Ilff'ij Cosmopolitan», 
2003/02(150), s. 114-116.

'6' Zhengwu. Ai shandi ai daofeng, 2002/12(146), s. 221.
,M Jakii, Zhao Xiaoshuang JMiS №.. What friendship brings to me łl Aćh'i Wo de tiegan youqing

[Moje niezawodne przyjaźnie]. «II'Jfr'ij Cosmopolitan», 2007/14(256), s. 230-236.

Opisane powyżej sposoby spędzania czasu wolnego są związane z „białymi kołnierzy
kami” nie tylko dlatego, że stanowią przeciwwagę wobec kariery typowej dla tej kategorii 
społecznej, lecz także ponieważ proponowane zajęcia wymagają znacznych nakładów 
finansowych. Jedna z uczestniczek wycieczki rowerowej po Tybecie wspomina koszty 
zaopatrzenia się w sprzęt wynoszące prawie 20.000 RMB363. Podczas gdy lekcje tańca 
i spotkania taneczne odbywające się każdego poranka w miejskich parkach są ogólno
dostępne i bezpłatne, oferta chińskich klubów fitness i specjalnych szkół specjalizują
cych się w zagranicznych stylach, takich jak tańce latynoskie, balet i taniec brzucha, jest 
zwykle bardzo droga. Bycie stałym bywalcem klubów i uczestnictwo w imprezach także 
jest kosztowne, podobnie jak zakup motocykla i korzystanie z torów wyścigowych.

5.5.1.2. Kształtowanie tożsamości klasy średniej

Numery z lat 2007-2008 oferują spójniejszą i bardziej złożoną niż dotychczas podsta
wę budowania tożsamości „białych kołnierzyków” jako grupy. Składa się na nią kilka 
elementów, będących ze sobą w określonych relacjach i pełniących określone role: 
kariera i wykształcenie, pieniądze i konsumpcja oraz styl życia, który nie sprowadza 
się jedynie do charakterystycznych dla klasy średniej zajęć, lecz bazuje także na war
tościach wspomnianych w tej próbce częściej niż w pozostałych.

Rodzaj i miejsce pracy były od początku wyróżnikiem „białych kołnierzyków” - 
tego typu informacje ciągle podaję się, by określić występujące w artykułach osoby. 
W tej próbce zawód nie jest jedynie powtarzającą się cechą pozwalającą czytelnikowi 
zaklasyfikować postaci do klasy średniej, lecz pełni także inną rolę - aktywnego two
rzenia wspólnoty, zarówno w sensie duchowym, jak i społecznym. Jeden z artykułów 
omawia przyjaźń; wypowiadające się na ten temat kobiety wspominają proces budo
wania relacji z innymi kobietami (a w przypadku jednej z nich także z mężczyzną)364. 
Ważną rolę pełni tu praca, która stworzyła okazję do spotkania przyszłych przyjació
łek i zapewniła im wspólny język. Podobnie jak w okresie 2002-2003, zawód determi
nuje styl życia, lecz nie tylko poprzez swoje skutki - wysokie zarobki pozwalające na 162 * * * 
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wykonywanie pewnych zajęć lub stres znajdujący ujście w czasie wolnym. Wspólnotę 
w tej próbce buduje zawód jako taki; jest to widoczne w artykule o przyjaźni, a przede 
wszystkim w artykułach z rubryki Cosmo Club Mfl'.Si (Xin shejiao). Każdy z nich 
przedstawia mniej lub bardziej formalne kluby, do których uczęszczają „białe kołnie
rzyki”. Artykuły mają charakter interaktywny. Opisane kluby są wspólnotami otwarty
mi, do których czytelnicy mogą dołączyć: każdy z tekstów podaję informacje o sposo
bie wstąpienia w ramce zawierającej bezpośrednie zaproszenie („Join usl”). Podstawy 
budowania wspólnoty nie stanowią jedynie zainteresowania klubowiczów, lecz przede 
wszystkim ich zawód. Tylko jeden klub jest wspólnotą zainteresowań - „Warsztat ro
werzystów”, który zrzesza także studentów365. Klub miłośników wina jest wspólnotą 
zainteresowań, lecz zawód występuje tu w postaci normatywnej, jako jeden z dwóch 
warunków przystąpienia do klubu366. Jego członkini deklaruje, że wstąpiła do klubu ze 
względu na swoją pracę (prowadzi włoską restaurację). Klub „Mosh” zrzesza młode, 
dobrze wykształcone osoby, należące do miejskich wyższych sfer367, a pozostałe dwa 
są wyraźnie skupione wokół określonych zawodów: asystentów dziennikarzy zagra
nicznych368 i osób zajmujących wyższe stanowiska w firmach oraz przedsiębiorców369. 
W tych dwóch przypadkach trudno jest rozgraniczyć pracę i czas wolny - te dwie 
sfery są ze sobą powiązane i wpływają na siebie nawzajem. Spotkania klubu i kontakty 
z innymi jego członkami nie tylko umożliwiają zrelaksowanie się w towarzystwie osób 
o podobnych zainteresowaniach, odreagowanie stresu i znużenia związanych z pracą. 
Wymiana poglądów i praktycznych informacji zawodowych doprowadza do podnie
sienia kwalifikacji i skuteczności zawodowej członków tych klubów.

v,r' Wu Lu 1 Cycling carefree ty1 ty-T.fi-^JHzLnP: ’& ty tyityty'Æ 11 itl Danche gongzuoshi julebu: 
ai danche jiu shi ai ziyou [Klub „Warsztat rowerzystów”: kochać rower to kochać wolność]. «Il't|nj 
Cosmopolitan», 2008/06(267), s. 462-463.
Beigu Healthy lifestyle oP Jff-JTA ÆHongjiu julebu rang women
de siren shenghuo geng jiankang [Klub miłośników wina czyni zdrowszym nasze życie prywatne]. 
«IhJlnj Cosmopolitan», 2007/18(260), s. 194-196.

167 Wu Lu Mosh.cn 'JK fltyĆtyjfchffj Mosh.cn zhangkai dushi shejiao de chujiao [Mosh.
en rozkłada czułki społecznej interakcji w dużych miastach], «HT jnj Cosmopolitan», 2008/03(264), 
s. 376-377.

M Xiaowan 'h&Ć. News assistant club tyffilHfLuP - |5 Zhongmi julebu - bujinjin shi
mishu |Klub chińskich asystentów - nie jesteśmy tylko sekretarzami]. «ll-JjAj Cosmopolitan», 
2008/09(270), s. 368-369.
Qianzibi fii'Z'Ë. uù/lli ffi)'fr'flltyL nP Pinzhi shangwu julebu [Klub biznesu z. klasą]. «HÎi'rij Cosmo
politan», 2007/14(256), s. 268-270.

170 Beigu. Hongjiu julebu, 2007/18(260), s. 196.

Spoiwem tych wspólnot zrzeszających „białe kołnierzyki” są także cechy, jaki
mi powinni wykazywać się ich członkowie, wspomniane w dwóch spośród wyżej 
omówionych artykułów: „(wysoka) klasa” (mm4>a pinwei) [3] i „jakość” (miMl pin- 
zhi). Warunkiem wstąpienia do klubu miłośników wina jest „zainteresowanie winem 
i kulturą zachodnią oraz znajomość podstawowych zasad etykiety”370. Klub jest więc 
wspólnotą bazującą na szczególnej wiedzy, która pozwala jego członkom wznieść się 
ponad konkretny akt spożywania wina (szeroko dostępnego już w chińskich mia- * 167 * * 170

Mosh.cn
Mosh.cn
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stach) i dotrzeć do duchowego wymiaru pozytywnie wartościowanej „kultury wina” 
(kilkakrotnie wspomnianej w tekście). Opanowana wiedza i kultura jako wartości 
świadczące o wyjątkowości członków klubu są w tym tekście zachodniego pochodze
nia. Lecz wartości identyfikujące klasę średnią nie zawsze są „z importu”. W artykule 
na temat nowych ofert edukacyjnych dla kobiet, kilka osób wspomina o chińskiej 
wartości „jakości” człowieka (¿Uift suzhi)371. Artykuł ten przedstawia oferty prestiżo
wego uniwersytetu Fudan z Szanghaju oraz prywatnej szkoły z Xiamen. Są to kursy 
skierowane do kobiet, lecz w odróżnieniu od zwykłych szkoleń, nie są zorientowane 
na skuteczne, bezpośrednie podniesienie kwalifikacji zawodowych uczestniczek [4]. 
W tekście omawia się założenie tych kursów - mają pomagać kobietom w osiągnięciu 
szczęścia, co dla kobiet sukcesu ma być nader trudnym zadaniem, oraz w optymal
nym funkcjonowaniu we współczesnym społeczeństwie, pozwalającym skutecznie 
pełnić wszelkie role, jakie kobiety mają pełnić (zakładając tym samym słabość kobiet 
i niedostateczną ich umiejętność samodzielnego radzenia sobie). Nadrzędnym zada
niem tych kursów jest ponowne zintegrowanie uczestniczek ze społeczeństwem dzię
ki podniesieniu ich „całościowo pojętej jakości” zhengti suzhi). Artykuł

171 Lulu ^$5, Yu Ge J' k> Junal. From good lo great k'fll AK Good ill Great? Niixing daxue-
tang cong Good dao Great? [Wyższa szkoła dla kobiet - od Good do Great?). «H-f |m'j Cosmopolitan», 
2008/06(267), s. 230-234.

172 http://www.71peixun.com/Html/gxyx/2009/l-15/0911518235895925.htm (1.10.2009). Dla porów
nania - roczne czesne dla obcokrajowców (wyższe niż dla Chińczyków) uczęszczających na studia 
magisterskie z zakresu nauk humanistycznych na uniwersytecie Fudan wynosi 26.000 RMB.

podaję, że kursy nie opierają się na wykładach, lecz głównie na angażowaniu uczest
niczek w spotkania, imprezy kulturalne itd. Niektóre z tematów do dyskusji to „Zaak
ceptować siebie”, „Rozwój zdolności przywódczych u kobiet”, „Budowanie związków 
miłosnych”, „Kreowanie wizerunku społecznego” itd. Wspomina się o przekazaniu 
umiejętności związanych z Zachodem (kolekcjonowanie porcelany Royal Doulton), 
lecz także z chińską tradycją i jej oczekiwaniami wobec kobiet [5]. Tekst zawiera od
wołania do tradycyjnego ideału kobiecości „pięknego dziewczęcia” (’¿& k shunii) - to 
określenie jest zawarte w nazwie szkoły z Xiamen: „Szkoła pięknych dziewcząt” (i®

Shunii xuetang). Wielokrotnie w tekście występuje wyraz /¡R suzhi, a rów
nież określenia „wyższe sfery” ( I shangliu shehui), „elitarny, elita” (ffiźtjing-
ying), co sugeruje, że właśnie na tym polega atrakcyjność kursów dla potencjalnych 
uczestniczek. Uczestniczki, które w artykule opisują swoje doświadczenia, potwier
dzają to założenie, wspominając o „podniesieniu całościowej jakości” dzięki zaję
ciom. Powtarzanie wyrazu /ifiR suzhi i wygląd uczestniczek ukazanych na zdjęciach 
(stroje niemieszczące się w aktualnie obowiązujących trendach, z dodatkami niezbyt 
dobrze pasującymi do ubioru, brak lub nadmiar wymyślności fryzur) sugeruje, że są 
to kobiety, które aspirują do statusu klasy średniej poprzez przyswojenie właściwych 
jej wartości (być może nuworyszki). Proces zakwalifikowania do tego statusu jest im 
dostępny drogą konsumpcji. Kursy są produktem, za który wymagana jest bardzo 
wysoka opłata - artykuł wspomina o „dużych kwotach”, a oferta uniwersytetu Fudan 
podaję cenę 23.800 RMB za spotkania weekendowe trwające sześć miesięcy171 172.

http://www.71peixun.com/Html/gxyx/2009/l-15/0911518235895925.htm
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Materialnie uwarunkowane jest nie tylko zdobycie podstawowej cechy i wartości 
definiującej klasę średnią (^'M' suzhi): kobiety należące już do tej grupy również 
potwierdzają swoją „klasę”, „smak” lub „nieprzeciętność” poprzez konsumpcję. Są 
to na przykład klientki ekskluzywnych hoteli: korzystając z nich, dołączają do grona 
ludzi „z klasą”. Artykuł podkreśla ograniczoną liczbę dostępnych pokoi i zażyłość 
panującą między gośćmi [6]. Warunkiem zamieszkania (i uzyskania dostępu do 
„nieprzeciętności”) jest posiadanie odpowiednich możliwości finansowych: artykuł 
skrzętnie podaję bardzo wysokie ceny pokoi w każdym z wymienionych hoteli. Sko
jarzenia klasy z konsumpcją dokonuje także artykuł o kobiecie będącej wcieleniem 
stylu życia, którego kluczowymi cechami są luksus i dobry gust373. Jest to Zhang Jinr 
(Zhang Jinjie), piękna właścicielka restauracji Ziyunxuan / Green T. House w Peki
nie, uhonorowana przez różne czasopisma tytułami „Pierwszej damy-szefa kuchni 
w Chinach” i „Cesarzowej pekińskiej mody”. Zhang Jinr jest wszechstronnie utalen
towaną artystką - głównymi sferami jej działalności są kuchnia (ekskluzywna, typu 
fusion, ze szczególnym naciskiem na estetyczne walory potraw) i projektowanie 
wnętrz (stworzyła własną, luksusową restaurację, bazującą na motywach z chińskiej 
architektury i sztuki użytkowej). W artykule, napisanym w pierwszej osobie, Zhang 
Jinr omawia przede wszystkim własny styl życia obracający się wokół pojęcia „wy- 
stawności, luksusu” shehua) [7], w który doskonale wpasowują się jej dzieła.

,7’ Qianzibi fii'¡'-'fi. 'Ihc Splendid Purity 'JkfhJ JL: JJcifj U W Ańu Zhang jinr: wo de shijie wuxu
dianzhui [Zhang Jinr: mojemu życiu nie potrzeba ozdób). «Hf jnj Cosmopolitan», 2007/11(253), s. 
418-421.

374 Chaka. 08 S/S fashion ads campaign 2008 Ir QC A. ¡JE!® f Diii® W 2008 chunxia
guanggao hongren. Shei zhuan le dingji pinpai de qian? [Modni twórcy reklam z wiosny-lata 2008: 
kto zarabia pieniądze czołowych marek?]. «Hf ji'f Cosmopolitan», 2008/06(267), s. 302-305.

Konsumpcja nie jest wspomniana bezpośrednio w tekście - jest tylko domniemana. 
Pojęcie luksusu, którym posługuje się Zhang, jest równie nieuchwytne, jak istota cy
try, którą wielbili konfucjańscy uczeni, zachwycający się estetycznymi wartościami 
kryjącymi się za jej subtelnymi dźwiękami. Podobnie jak tradycyjni uczeni, Zhang 
dąży do wzniesienia wartości luksusu ponad poziom materialny. Lecz czytelnikowi 
osoba Zhang Jinr kojarzy się z jej restauracją, a skojarzenie jest ułatwione poprzez 
ilustrowanie tekstu zdjęciem Zhang w kuchni, trzymającej w dłoni talerz z wykwint
nie wyglądającym daniem, oraz zdjęciami wnętrza jej restauracji. Posługując się 
własnym statusem właścicielki lokalu o bardzo wysokich cenach, Zhang reklamu
je konsumpcję ostentacyjną, na pokaz, będącą wyznacznikiem przynależności do 
elity. Paradoksalnie ostentacyjność tej konsumpcji polega na odrzuceniu widocz
nych oznak ostentacyjności: zarówno Zhang, jak i klientki ekskluzywnych hoteli są 
zwolenniczkami prostoty przeciwstawionej blichtrowi [8]. Propagując konsumpcję, 
Zhang równocześnie odrzuca jej materialny aspekt i - podobnie jak kobiety z ar
tykułu o hotelach - podkreśla wymiar duchowy [9]. Uszlachetnienia konsumpcji 
dokonują także inne artykuły, jak ten zachęcający do potraktowania reklam pro
duktów luksusowych (także reklam umieszczonych w tym czasopiśmie) jako dzieła 
sztuki374.
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Autorka felietonu Beauty Note fi l'JI'J 7'Êid (Meili biji) mówiąc o Jacqueline Ken
nedy, otwarcie przyznaję, że niezrównane wyrafinowanie i dobry gust tej wybitnej 
kobiety nie mogłyby zaistnieć bez dużych nakładów finansowych. W dalszej części 
tekstu zachęca do dokonywania zakupów kierując się „klasą” (i'iiM'Ï pinweï) towarów 
i „kulturalną przemianą” ( wenhua de xuntao), jaką mogą wywołać u na
bywcy375. W innym tekście ta sama autorka zachęca czytelniczki do uświadomienia 
sobie i przyznania faktu, że żyją w czasach komercji, której same są częścią376. Jednak 
teksty otwarcie uznające pozytywną wartość pieniądza stanowią mniejszość; w wielu 
innych miejscach ocenia się go negatywnie lub niejednoznacznie. Rola zamożności 
w kształtowaniu tożsamości i stylu życia „białych kołnierzyków” pozostaje więc nie
dookreślona: pieniądze i konsumpcja są istotne, lecz odmawia się jawnego uznania 
wartości samego bogactwa.

175 Jin Yunrong AutAiA Attraction & charm Uli'JI JjyklćttNN? Xiyinli huoshi j/ij Cosmopoli
tan», 2007/18(260), s. 50.

376 Jin Yunrong AuAA. One of the business '£>',*? łl'l /JK iA JJć lc li'4 'IR ifj uR Jf? Hebi haipa chengren
wo shi shangye de yibufen? (Czemu miałabym się bać przyznać, że jestem częścią komercji?]. «II'J luj 
Cosmopolitan», 2007/14(256), s. 70.

377 Qianzi f ^. A.® iłfrijf ft. AW'iiyi Money for one Feiyue danshen jingji wu da xianjing [Jak 
przeskoczyć pięć wielkich finansowych pułapek stanu wolnego], « H L VA H'f -¿L -iii Elle», 2003/6(108), 
s. 88-89; Yu Lei J ’ T1T. Shop till you drop. fljic I'Jlil’iAKj ii A'/A Wu chao suo zhigouyi dafa [Kluczowe 
zasady kupowania ubrań wartych więcej niż ich cena]. «|lł Hj" «iiii Elle», 2002/8(98), s. 82-83.

37H Teng Hua Jing dasuanpan xi ąia hang..., 2003/4(106); Zhang Hai 'A'ity. ?M'I.W/I K-'/A Buy your 
own car Gexinggou che bingfa [Bojowe zasady przy zakupie dostosowanego do własnych potrzeb 
samochodu], «lU: iii Elle», 2002/10(100), s. 128-129.

379 Bili. Wo shi shizhuang niiwanjia, 2002/8(98).
Azi |i"J^A, Wanke Al NJ, Qian Yong IA J}, Shen Qilan ¡Ah)JxL I .jfj 100 (dii Shanghai Hot 100

5.5.2. «III: Elle»
W numerach z lat 2002-2003, bardziej różnorodnych niż poprzednio pod względem 
tematycznym, po raz pierwszy pojawiają się teksty określające styl życia jako część 
obrazu kobiety, który magazyn proponuje. Jego nadrzędną cechą jest wysoki poziom 
konsumpcji. Zakłada się, że zajmuje ona bardzo ważne miejsce w życiu kobiet, szcze
gólnie niezamężnych, które pragną podążać za modą [10]. Czasopismo podtrzymuje 
ten popęd do konsumpcji, aczkolwiek niektóre artykuły oferują porady mające na 
celu ograniczenie zbędnych wydatków377. Inne teksty radzą, jak ułatwić sobie wybór 
i zakup bardzo kosztownych produktów: samochodu i mieszkania378. Jeden artykuł 
omawia styl ubierania się kilku kobiet, podając wysokie sumy, jakie gotowe są za
płacić za jedną sztukę odzieży oraz ich przeciętne wydatki z tego zakresu w skali 
miesiąca lub roku379.

Kolejnym aspektem stylu życia kreowanego w tej próbce jest rozrywka w postaci 
chodzenia do nocnych klubów. Clubbing nie jest uzupełnieniem kariery typowej dla 
klasy średniej, lecz sam w sobie definiuje styl życia postaci artykułów. Bywalczyniami 
klubów są kobiety, których praca jest z nimi związana: właścicielki klubów380 i mło
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de kobiety prezentujące swoją muzykę w tych lokalach381. Bywają tam także kobiety 
należące do wielkomiejskiej cyganerii artystyczno-literackiej - pisarka Mianmian, 
niezależna dziennikarka Yin Zi, CC, redaktorka anglojęzycznego czasopisma czy 
Yang Yuting, znana ze swojej roli w undergroundowym filmie Boimy się (ÍO J i'f'hl 
Women haipa) z 2001 r.382 Niektóre z nich wcale nie mają własnych zarobków: Ginger, 
piosenkarka jazzowa szanghajskiego klubu, pozostaje na utrzymaniu rodziców383.

Mizui Shanghai 100 mei [Sto uroków Szhanghaju). «lltÿfH'j'iü.Z.i/ii Elle», 2002/10(100), s. 74-85. 
Bili. Fei yiban yinyue jingling, 2003/6( 108).

’"2 Azi, Wanke, Qian Yong, Shen Qilan. Mizui Shanghai 100 mei, 2002/10(100).
Bili. Fei yiban yinyue jingling, 2003/6( 108).

1M Gao Viviane, c-shopping: just click and go! Dianxingxing wangluogouwukuang
[Typowe internetowe zakupoholiezkij. «HUlV-H'fíy¿¿.5íí Elle», 2007/8(163), s. 140-144.
Lee Suk Myung, Kim Bo Mec, Nicole. ÿ|' J L<iz:łll J j f/5 How the super rich live Haomen qianjin 
paihangbang [Ranking słynnych i bogatych). « |itVi1Elle», 2008/4(175), s. 194-200.
Feisijia (tłum.). Victor Victoria ‘/Wf ’ ífj JiWÎfi/k'/Æ „Lamei" de Meiguo xin shenghuo
[Nowe amerykańskie życie „pikantnej dziewczyny”). « |lł kr 11'1 Elle», 2008/4(175), s. 144-
-150.

Próbka z okresu 2007-2008 zawiera bardzo nieliczne artykuły ukazujące styl życia 
chińskich kobiet. Czasopismo nie kreuje jakiegoś określonego stylu życia definiu
jącego tożsamość klasy średniej. Jedyne artykuły dotyczące kobiet przypuszczalnie 
należących do klasy średniej to tekst o zakupach w sklepach internetowych384 i seria 
artykułów o kobietach, dla których ochrona środowiska stała się stylem życia (omó
wionych w podrozdziale 5.6.2.2.).

W tej próbce występują natomiast teksty przedstawiające styl życia zachodnich 
gwiazd i innych bardzo majętnych osobistości: młodych dziedziczek wielkich for
tun (Paris i Nicky Hilton, Aerin Lauder Zinterhofer, Ivanka Trump, Allegra Versa
ce itd.)385 oraz Victorii Beckham386. Ostatni tekst w większym stopniu niż pierwszy 
oferuje „strawę dla wyobraźni” czytelniczkom o voyeurystycznych upodobaniach 
względem życia celebrytów. Artykuł tworzy portret bohaterki bazujący na wielopo
ziomowej konsumpcji. Ukazuje Victoriç Beckham kreującą swój własny wizerunek, 
otoczenie, małżeństwo i styl życia jako przedmioty symbolicznej konsumpcji, któ
re równocześnie zachęcają do konsumpcji towarów firmowanych przez nią. Zdjęcia 
ilustrujące tekst przedstawiają Beckham pozującą przed aparatem fotograficznym, 
z tłumem gapiów w tle i poddaną bezpośredniej, wizualnej konsumpcji. W ten spo
sób Beckham tworzy własny, publicznie rozpoznawalny obraz, będący przedmiotem 
pożądania wielbicieli. Artykuł opisuje przedmioty składające się na wizerunek Bec
kham w chwili przeprowadzenia z nią wywiadu; wśród nich są bransoletka z serii 
jubilerskiej firmowanej jej nazwiskiem oraz bielizna z własnej kolekcji odzieżowej. 
Wreszcie, samym kształtem twarzy Victoria Beckham promuje własną markę kosme
tyków sprzedawanych w Japonii; artykuł cytuje jej wypowiedzi, w których wyjaśnia 
swoją strategię marketingową - oferuje japońskim kobietom kosmetyki pozwalające 
na stworzenie wizualnego efektu twarzy w kształcie litery V, którą podziwiają u Beck
ham. Z kolei autor tekstu promuje te same elementy (obraz osoby, jej otoczenie i styl 
życia) jako towary medialne, napędzające sprzedaż tekstu i czasopisma. Współpracuje 
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l Beckham, podtrzymując medialny rozgłos na jej temat, a równocześnie wpisuje ją 
w strategię służącą do zwiększenia sprzedaży czasopisma, w którym umieszczony 
jest artykuł (Beckham występuje w tym samym numerze także na okładce). Oprócz 
zdjęć pięknej bohaterki, autor ujawnia szczegóły z jej luksusowego życia zachęcające 
do konsumpcji produktów pozwalających na upodobnienie się do niej (w rzeczy
wistości lub w marzeniach, przy czym te materialne przedmioty służą jako „punkty 
zaczepienia” dla marzeń): podaję się markę jej auta, odzieży i akcesoriów. Te same 
szczegóły, uzupełnione innymi, służą przybliżeniu czytelnikom jej życia: wspomina 
się, jaka jest powierzchnia jej rezydencji, zaprasza się ich do środka poprzez tworzo
ny w tekście obraz ciężkich, żelaznych, otwierających się bram, ujawnia się sposób, 
w jaki Victoria Beckham urządziła wnętrze, wspomina się, czym bohaterka częstuje 
dziennikarza i to, co je ona sama itd. Historia jej sukcesu także przybliża postać czy
telnikom poprzez ukazanie jej potencjalnej dostępności dla zwykłych ludzi - tekst 
opisuje jej dzieciństwo i problemy adaptacyjne w szkole, średnie zdolności w czasie 
studiów w Laine Theatre Arts College oraz drogę do sukcesu dzięki osobistej deter
minacji i umiejętności robienia interesów. Wszystkie te szczegóły, łącznie z obra
zem małżeńskiego szczęścia obok męża i dzieci, „sprzedają” zarówno bohaterkę, jak 
i czasopismo.

5.6. Elementy globalne i lokalne w obrazie kobiety

5.6.1. «Ib! |Vij Trends/Cosmopolitan»
Już w pierwszych numerach tego pisma można dostrzec wyraźną świadomość lokal
nego i globalnego kontekstu, w jakim funkcjonują „białe kołnierzyki”. Próbka z lat 
1993-1994 naucza o nowych możliwościach konsumpcyjnych, turystycznych i bizne
sowych, jakie stworzyło otwarcie Chin na świat. Zapożyczenia z zagranicy (szczegól
nie z obszaru euroatlantyckiego), kojarzone z nowoczesnością, są ważnymi elemen
tami określającymi „białe kołnierzyki” i ich styl życia.

W numerach z 1998-1999 r. świat poza granicami Chin, zagraniczne produkty 
konsumpcyjne i wytwory kulturowe nie są już promowane explicite. Liczniejsze i bar
dziej różnorodne „importy z zagranicy” proponowane czytelnikom nie otrzymują już 
bezpośrednio wyrażonej pozytywnej oceny, nie są utożsamiane z nowoczesnością ani 
nie stwierdza się zacofania Chin. Pozytywne wartościowanie i uznawanie wiodącej 
pozycji Zachodu jest wciąż obecne, lecz tylko jako domniemane. Częste cytowanie 
zachodnich autorów w artykułach zawierających porady na temat kariery świadczy 
o uznawaniu ich autorytetu. Wzorowanie się na amerykańskich aktorkach w kreowa
niu własnego wizerunku187 świadczy o postrzeganiu ich jako wzorców i o pozytyw
nym wartościowaniu. Globalna mobilność staje się w tym okresie ważnym wymia
rem obrazu kobiety.

W7 Por. 1-engfeng. Wo shi aiging bianse long, 1998/12(45); Mu Jin T/T. JĆMH fKlJL TiT'L Meili de jiu 
chongfabao [Dziewięć magicznych formuł piękna]. «Il-J i'uj Cosmopolitan», 1999/3(54), s. 60-61.
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W próbce z lat 2002-2003 zasięgi globalizacji i świadomości własnego miejsca 
w świecie są szersze niż dotychczas. Jest to związane z pojawieniem się lub rozbudo
waniem dotąd niewystępujących lub nieomówionych bardziej szczegółowo aspektów 
globalizacji, a także z wzrostem głębi i wielowymiarowości rozważań nad kwestiami 
poruszonymi już w poprzednich próbkach. Gry kulturami i narodowościami, blisko
ścią i odległością, elementami globalnymi i lokalnymi tworzą bardziej złożony dys
kurs o globalizacji i lokalizacji, wynikający z wzrostu świadomości umiejscowienia 
w świecie. Ta tendencja utrzymuje się w numerach z lat 2007-2008, gdzie Znajdziemy 
najbardziej złożoną formę wątku mobilności globalnej.

Czasopismo nie wykazuje się bezmyślnym naśladownictwem Zachodu: równo
legle z promowaniem zachodniego wzoru pracy, zajęć na czas wolny i zachodniej 
mody «¡hi'fuj Trends/Cosmopolitan» kształtuje pewien projekt nacjonalistyczno- 
- patriotyczny, omówiony w ostatniej części tego podrozdziału.

5.6.1.1. Elementy „z importu" kreujące styl życia i tożsamość klasy średniej
Większość treści numerów z 1993-1994 r. promuje wytwory materialne i kulturowe 
pochodzące z krajów Europy Zachodniej i USA, a czasem także z Japonii (głównie 
kosmetyki i zabiegi kosmetyczne). Gdy lokalne praktyki są sprzeczne z importowa
nymi odpowiednikami, te pierwsze są odrzucane na rzecz drugich [1] i otrzymują 
etykietki świadczące o negatywnym wartościowaniu, jak w artykule przedstawiają
cym pojęcie intercyzy. W rozważaniach o powodzie sprzeciwu Chińczyków wobec 
intercyzy pojawia się pojęcie „zabobony” mixin, tu pod postacią czasownika
o znaczeniu „ślepo wierzyć”), często występujące w oficjalnym dyskursie jako ety
kietka wartościująca nadawana temu, co sprzeczne z postępem i nauką [2].

Zagraniczne pochodzenie promowanych praktyk i wytworów kulturowych nie za
wsze jest stwierdzone bezpośrednio. Nie ich obcość jest bowiem istotna, lecz fakt, że są 
postrzegane jako przejawy pozytywnie wartościowanej i nieuniknionej nowoczesności 
[3]. Już od przełomu XIX i XX w. pozytywnie wartościowana nowoczesność wyzna
czała standard, do którego dążono. Zachowała ten status do dziś, w wypowiedziach 
oficjalnych, mediach popularnych i świadomości potocznej. Zapożyczenia kulturo
we propagowane w czasopiśmie wpisują się w ten dyskurs nowoczesności. Artykuły 
proponujące czytelniczkom nowe sposoby ulepszenia i urozmaicenia życia (np. karta 
kredytowa, ubezpieczenia zdrowotne, intercyza, terapia zapachowa, wizyty u psycho
terapeuty itd.) przedstawiają je jako praktykowane od dawna za granicą, co sugeruje, 
że Chińczycy powinni je czym prędzej przyjąć, by iść z duchem czasów. Autorzy tek
stów wzmacniają swą wiarygodność, powołując się na zachodnie autorytety388.

Chen Zhi. Fugi huati de jinqu, 1993/1(1), s. 34-35; Zcng Jianshi. Xiaosa chikazu, 1993/1(1); Wci Lin- 
lin ’ł+ IHIWAi rflO Fangxiang liaofa, yizhongguoji liuxing de meirong
fa [Międzynarodowy zabieg kosmetyczny: terapia zapachowa], «IbJ luj Trends», 1993/1(1), s. 33; Yin 
Zhixian. Ni xuyao xinli yisheng ma?, 1994/5(8), s. 52-53 itd.

Promowanie zagranicznych wzorców dotyczy także obrazu kobiety. Jest to wi
doczne zarówno na poziomie normatywnym (w postaci zasad i porad oferowanych
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czytelniczkom), jak i na poziomie praktycznym (zachowania deklarowane przez bo
haterki artykułów). Te wzorce są postrzegane jako kapitał kulturowy, który należy 
pilnie zdobyć. Osiągnięcie sukcesu w codziennych kontaktach społecznych i w pracy 
polega w dużej mierze na przyswojeniu zachodnich (czyli „nowoczesnych”) reguł 
gry. Można wywnioskować, że zdobycie tego kapitału podnosi „jakość” (^Gii suzhi) 
podmiotu i sprawia, że staje się on zdolny do działania w środowisku nie tylko lo
kalnym, lecz także globalnym, realizując na poziomie jednostki państwowy projekt 
„dołączenia do świata” (1 j I k| yu guoji jiegui).

Liczne przykłady zasad normatywnych występują na polu kariery. Są bardzo 
istotne, ponieważ dotyczą tej sfery działalności, która definiuje warstwę „białych koł
nierzyków”, docelowych odbiorców czasopisma: jest to wzór kariery zaimportowa
ny z Zachodu, przeciwstawiony chińskiej „żelaznej misce ryżu”. Kilka artykułów189 
przedstawia zasady zachowania w pracy, będące integralną częścią owego zachod
niego modelu kariery. Te normy zachowania są pozytywnie wartościowane poprzez 
kojarzenie ich z cywilizacją, ogładą i nowoczesnością; wyraża się konieczność, by 
zastąpiły lokalne nawyki ukazane jako niewłaściwe [1]. Zachodni kod zachowania 
podczas randek promuje tekst190 wchodzący w skład grupy artykułów o Walentyn
kach, który także kojarzy ten kod z nowoczesnością [4].

w' Np. Ziyun. Xiandai bangongshi shi da jinji, 1994/2(5), Yang Xiaosheng hjltó J|. 11 i TT/z Zen-
yang chulei bacui [Jak wyjść poza szeregi. «H-f |nj Trcnds», 1994/2(5), s. 23.
Dali ii 'I1-., - '/(i1 jjA/f! fi' Yuehui - langman yu youya gongcun [Randki: gdy romantyzm
idzie w parze z wytwornością]. «11'1|nj Trends», 1994/1(4), s. 17.

Wl He Lei. Bailing liren de shenghuoguan, 1993/1 (1), s. 13; Ma Ke. Zhuangban yige meili de wo, 1993/2(2), 
s. 18.

w; He Lei. Bailing liren de shenghuoguan, 1993/1(1), s. 15, 16, 17.
”” He Lei. Bailing liren de shenghuoguan, s. 17.; Han Ruifeng. Yang Liping: Yingzao dushili de „daziran”, 

1993/2(2), s. 40.
Ma Ke. Zhuangban yige meili de wo, 1993/2(2), s. 17.

w’ I.iu Yiwei. Qingrenjie, women bixu gao dian shenme?, 1999/3(54).

Kobiece postacie artykułów z lat 1993-1994 nie są bezkrytycznymi zwolenniczka
mi wszelkich zagranicznych dóbr. Przyjmują zachodni wzór pracy, lecz w kwestiach 
ubioru ich gusta są dużo bardziej wybiórcze, pomimo promowania w magazynie za
granicznych marek i oferujących je centrów handlowych. Niektóre z nich deklarują 
się lojalnymi zwolenniczkami marek luksusowych191, inne zaś twierdzą, że nie przy
wiązują wielkiej wagi do marek lub do trendów w modzie392 *. Kilka z nich osobiście 
projektuje i wykonuje swe stroje według własnego pomysłu193 lub wzorując się na 
kreacjach słynnych zagranicznych projektantów394.

Wszystkie próbki promują zachodnie święta (szczególnie Walentynki, a w mniej
szym stopniu Boże Narodzenie). W ostatnich dwóch próbkach zakłada się, że czytelni
cy posiadają już podstawową wiedzę na temat Walentynek; pierwsze dwie próbki nato
miast takiej wiedzy dostarczają: przedstawiają związane z nimi wzory zachowania, do 
przyjęcia których zachęcają czytelników. Obszerny artykuł z „walentynkowego” nume
ru z lutego 1999 r.395 wyjaśnia pochodzenie tego święta - jego możliwe korzenie chrze
ścijańskie (związane ze świętym Walentym) i starorzymskie (Lupercalia). Dostarczona 
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wiedza jest jednak niepełna: autor nie precyzuje, w których krajach obchodzi się Walen
tynki. Stosowane określenia „cudzoziemskie święto zakochanych” (AM AiKltn AT> 
waiguoren de Qingrenjie) i „zagraniczne święto” ('/¥■ P yangjie) dzielą świat na my/inni, 
wygodnym uproszczeniem pomijając różnorodność tych ostatnich. Następnie autor 
wspomina swoje pierwsze Walentynki spędzone w szkole. Opisane wzory zachowania 
dziewcząt i chłopców nie różnią się zbytnio od zachowania ich rówieśników z USA czy 
Wielkiej Brytanii: chłopcy wyrażają swe uczucia wobec dziewcząt, wysyłając im kartki, 
obdarowując je kwiatami i zapraszając na randki, a dziewczyny rywalizują ze sobą pod 
względem ilości odebranych dowodów uwielbienia. Równocześnie jednak wyraża się 
przeszkody w ugruntowaniu się tego święta w Chinach: Walentynki rywalizują z chiń
skim Nowym Rokiem, świętem ruchomym wypadającym w podobnym okresie, kiedy 
w chińskich szkołach są ferie. Po latach narzeczona autora wybiera spędzenie Nowego 
Roku wraz ze swoją rodziną, co uniemożliwia spotkanie 14 lutego.

Proponowane wzory zachowania na Boże Narodzenie mają bardzo mało wspólne
go z religijnym i rodzinnym charakterem tego święta na Zachodzie. Numer z grudnia 
1998 r. proponuje przyjęcia, z naciskiem najedzenie (potraw chińskich) i spotkania 
w gronie przyjaciół, poza rodziną i domem. Zachęca się kobiety, by tego dnia wyglą
dały olśniewająco i oferuje się porady na ten temat.

O tym, że zachodnie święta nie wypierają świąt rodzimych, świadczą wzmianki 
o tych ostatnich, w szczególności o Nowym Roku, występujące w kilku artykułach396. 
Rodzime święta nie są jednak tak bardzo wyeksponowane jak zagraniczne, być może 
dlatego, że te ostatnie postrzega się jako część „mody” będącej tematem tej kategorii 
pism, a która w swym aspekcie ubioru jest przeważnie zachodniego pochodzenia. 
Częścią tak zdefiniowanej mody są także zachodnie horoskopy występujące w każ
dym numerze od okresu 1998-1999. Każdy znak zodiaku ilustruje się przykładami 
osobistości z Chin (w okresie 1998-1999) i z Zachodu (w okresie 2007-2008).

Dawei X I1-. Wo haipa guonian qu nijia |Boję się jechać do twojej rodziny na
Nowy Rok], «Hf jnj Cosmopolitan», 1999/3(54), s. 42. Chiński Nowy Rok nie jest tu wspomniany 
bezpośrednio, lecz tylko sugerowany faktem, że artykuł jest zawarty w numerze z lutego 1999 r. 
W rubryce Office Talk (Bangongshi wuyu} z lego samego numeru odpowiada się na
pytanie, jaki prezent wybrać dla szefa z okazji chińskiego Nowego Roku (s. 44).

Wspomniałam już, jak numery z lat 2002-2003 rozbudowują kategorię stylu życia, 
omawiając szczegółowo czas i przestrzeń poza pracą. Pojęcie leisure wprowadziły już ar
tykuły z lat 1993-1994 (omówione w następnym podrozdziale). Artykuły z 2002-2003 r. 
zachowują zasadniczą cechę wcześniejszego podejścia do tego pojęcia: podobnie jak 
model pracy „białych kołnierzyków” promowany w pierwszych numerach pisma i de
finiujący tę grupę został wprowadzony z Zachodu, pojęcie leisure z 1993-1994 r. także 
było zachodniego pochodzenia. Proponowane w latach 2002-2003 zajęcia mające za
pełnić czas wolny, tworzące styl życia specyficzny dla „białych kołnierzyków”, są kon
kretnymi przykładami realizacji leisure, wcześniej omawianego bardziej ogólnie. Są to 
zajęcia niebędące częścią codziennego życia zwykłych Chińczyków lub występujące 
powszechnie, lecz w innej formie. Rowery wprowadzili do chińskich miast ekspatrianci 
z Zachodu w ostatnich dekadach XIX w. Chińskie elity przejęły tę zachodnią rozrywkę, 
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traktowaną jako oznakę postępu. Od lat 30. XX w. rowery stały się szerzej dostępnym 
środkiem transportu, a po założeniu ChRL władze komunistyczne doprowadziły do 
jego demokratyzacji (por. Esfehani, 2003). Większość współczesnych Chińczyków sto
suje rowery jako tani pojazd służący przemieszczaniu się na krótkich dystansach. Arty
kuły o wyprawie rowerowej od Yunnanu do Tybetu397 i klubie kolarstwa398 znów czynią 
z posiadania roweru i jazdy na nim elitarną (bardzo kosztowną) rozrywkę na wzór 
zachodni. Jak trafnie ujmuje to fragment opisujący przemiany w od niedawna klubo
wej399 dzielnicy Sanlitun w Pekinie, nocne życie towarzyskie oznacza dla Chińczyków 
wyprawę na nocny targ ze straganami na wolnym powietrzu, gdzie można robić zakupy 
i spożywać proste posiłki. Spotkania w klubie, gdzie pije się alkohol, słucha się muzyki 
i tańczy, różnią się od chińskich spotkań towarzyskich w zwykłych restauracjach, gdzie 
to jedzenie, a nie picie, odgrywa najistotniejszą rolę. Dansingi będące odpowiednika
mi współczesnych klubów stanowiły kolejny import z zagranicy i popularne miejsce 
rozrywki przed założeniem ChRL. W latach 50. XX w. zniknęły, a kluby pojawiły się 
w chińskich miastach w okresie reform gospodarczych. Oprócz znacznych nakładów 
finansowych rozrywki takie jak sport rowerowy i zabawa w nocnych klubach wymaga
ją także pewnej kompetencji kulturowej, akceptacji obcych wzorów zachowania i bie
głości w ich stosowaniu w praktyce. Najwyższe prawdopodobieństwo posiadania tej 
kompetencji mają „białe kołnierzyki”, ze względu na ich mobilność globalną i częstsze 
kontakty z obcymi kulturami. Dlatego styl życia obejmujący te rozrywki może być wy
korzystany do budowania ich grupowej tożsamości i może funkcjonować jako wzór do 
naśladowania dla osób aspirujących do ich statusu.

W7 Zhengwu. Ai shandi ai dao feng, 2002/12(146), s. 218-221.
Wu Lu. Danchegongzuoshi julebu..., 2008/06(267), s. 462-463.
Li Li. Wufa „yi huai dao di”, 2002/10(142), s. 142.

1011 Ten typ urody wspomina także artykuł Fan Yage i Tang Jin. Niuyue huaren de „Aimi"..., 1993/2(2), 
s. 24.

"" Ma Ke. Zhuangban yige meili de wo, 1993/2(2), s. 17. Por. także Jiang I.iu. Jia Wei: wei ziji dian 
yi zhi ge, 1994/2(5): „jasny/biały kolor jej cery” ((tfeHLfi (f) li I ta fuse de baixi, s. 16) i „nieska
zitelnie biała cera” (UL(Lii1; t’ I fusejiebai) występująca w artykule Wu rfiJ nu w Suzao
yige dianya ergaogui de ni ¡Wykreować siebie na elegancką i niepospolitą kobietę], «11'1 jnj Trends», 
1994/4(7), s. 29.

102 Ma Ke. Zhuangban yige meili de wo, 1993/2(2).

5.6.1.2. Lokalne elementy w obrazie kobiety;„sinizacja"zagranicznych postaci

W kilku tekstach z okresu 1993-1994 pojawiają się wzmianki o szczególnym, wschod
nim typie urody [5] 400 *, wymagającym odmiennego rodzaju pielęgnacji od zachod
niego [6]. Inne wzmianki podają konkretne cechy tego typu urody, choć bez jawnej 
etykietki wyrażającej ich pochodzenie: biała cera (|~| JTfrWLJtt; baixi dejifuw'-, jest to 
chiński ideał, a nie przejaw wzorowania się na rasie białej), delikatna i pełna wdzięku 
sylwetka yaotiao de shencai402). Chiński ideał (do dziś narzucający ka
nony) kobiecego piękna i wdzięku, cechującego się delikatnością i łagodnością, wy
stępuje także w nazwie: „piękne dziewczę” (^ shunii; wyraz '$( shu oznacza „miły,
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łagodny”, a wyrażenie yaotiao shunii pojawia się w całości w pierwszym
utworze zawartym w Księdze pieśni403) [7]. Ten ideał kilkakrotnie przywołuje również 
omówiony w podrozdziale o stylu życia tekst o szkoleniach dla kobiet404, gdzie nie 
odnosi się jedynie do sfery wyglądu i zachowania, lecz skojarzony jest z definiującą 
klasę średnią wartością „jakości” człowieka suzhi).

Por. Konfucjusz, 1995: 20. Jest to utwór pt. Rybołów, a powyższy fragment brzmi w tłumaczeniu 
polskim „piękne, miłe, skromne dziewczę”.

™ Lulu, Yu Ge, Junat. Niixing daxuetang..., 2008/06(267), s. 230-234.
1115 Shao Mianli. Liu Xiaoqing - haishi zuo niiren hao, 1998/15(48), s. 66.
1116 Chen Lei. Mao Amin tanlu xinqu, 1993/1(1), s. 40; Jiang Wen. Chen Xiaoxu „xiahai" zhihou..., 

1993/1(1), s. 19.
107 Zheng Yiwen XPiS 'Z. Dan zhuang Gong Li [Gong Li wlekkim makijażu]. «H-j fnj Cosmo

politan», 1998/12(45), s. 66.
-ni" Wu Di Li Sikun 4”-,leJdt]>. (g I: —'bA AA Aishang yige da niiren [Zakochać się w starszej 

kobiecie]. «Hi jnj Gosmopolitan», 1998/12(45), s. 55.
1IW Ling I:ang iAA, Wenyuan I'lJJ1A- Women we can’t forget JA’/i-U'M'fltl AA Naxie rang

women wufa wanghuai de niiren [Kobiety, których nie możemy zapomnieć]. «Hi fńj Cosmopolitan», 
2008/03(264), s. 144.

1111 Chen Yehuai lillfłilL i?, lUłć T+ AiAo JM:A'A¡K'iLMilj Chuan, ye shi yizhong biaoda. l;u- 
zhuang zhuanjia tan xiuxianzhuang [Odzież, jest także ekspresją. Znawca ubioru omawia strój wy
poczynkowy], «Hl(Aj Trends», 1994/2(5), s. 8-9.

111 Zhibei AllPl, Xiaofeng HAŁiir. Leisure Time UW W -Sł lii W Hl A Xiuxian wenhua
zhuanji. Mingxing de xianxia shiguang [Wydanie specjalne o kulturze wypoczynku. Czas wolny 
gwiazd], «Hl jnj Trends», 1994/2(5), s. 10-11.

112 Liu Xinwu AJ'OjjA. fklW/MtS Xiuxian liu gan |Sześć uczuć związanych z wypoczynkiem], «111in'j 
Trends», 1994/2(5), s. 12.

Pozostałości kultury konfucjańskiej widoczne są w dość licznych w okresach 
1993-1994 i 1998-1999 przejawach konfucjańskiej cnoty xiao (nabożności synow
skiej) u bohaterek artykułów - kobiet uosabiających wartości promowane w czaso
piśmie lub osobistości medialnych (piosenkarka Mao Amin, aktorki Gong Li, Chen 
Xiaoxu, Liu Xiaoqing itd.). Mówią one o tym, jak opiekują się starszymi rodzicami405, 
na przykład nabywając dla nich mieszkania406, lub żałują, że obowiązki służbowe nie 
pozwalają im spędzać zbyt wiele czasu z rodzicami407. Wspomina się także o uzyska
niu zgody rodziców na zawarcie ślubu408. Dobrego traktowania rodziców wymaga 
mężczyzna wyrażający swe oczekiwania względem kobiet w artykule z 2008 r.409

Pod względem obecności elementów z tradycji konfucjańskiej bardzo interesujące 
są artykuły z 1994 r. wyjaśniające i wychwalające pojęcie wypoczynku. Pojęcia casual 
style i leisure time (w czasopiśmie w języku angielskim) są wprowadzone i omówione 
w kilku artykułach z tego samego numeru. Jeden z nich410 wyjaśnia znaczenie nie
dawno wprowadzonego do Chin stylu odzieżowego casual, podając przykłady sto
sowania tego stylu i marek odzieżowych z Japonii, USA i Europy. Artykuł kończy się 
podkreśleniem wytworności tego stylu oraz stwierdzeniem, że jest on oznaką elity 
[8]. Ten wątek rozwija kolejny artykuł, ukazujący sposób, w jaki chińska warstwa 
średnia wykorzystuje swój leisure time4", lokalizując w ten sposób zagraniczne poję
cie. Po nim następuje artykuł412, który równocześnie lokalizuje wypoczynek i łączy go 
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z elitą, poprzez językowe zabiegi przywołujące na myśl tradycyjnych konfucjańskich 
uczonych. Artykuł stwierdza istnienie dwóch rodzajów wypoczynku, wykwintne
go i pospolitego oraz omawia tę pierwszą kategorię, kreując wypoczynek na rytuał 
odgradzający sferę prywatną od sfery publicznej (kariera i związane z nią kontakty 
społeczne). Podział na te same sfery działania obowiązywał w życiu konfucjańskich 
uczonych: do pierwszej należało pełnienie obowiązków publicznych, a do drugiej 
- wyrafinowana rozrywka w czasie wolnym. Rozrywka obejmowała spotkania towa
rzyskie, często odbywające się w prywatnych ogrodach naśladujących naturalność 
przyrody, których rozmaite aspekty ujawniały wykwintne zainteresowania właści
cieli. Podobnie jak dzieła sztuki autorstwa konfucjańskich uczonych były oglądane 
i oceniane przez innych, którzy odczytywali z nich cechy charakteru twórcy, ubiór 
i postawa ciała uczonych także były przedmiotem oceny estetycznej. Dlatego ucze
ni kreowali cielesny, zewnętrzny obraz własnej osoby, mający wyrazić odpowiednie 
wartości, z powagą należytą tworzeniu dzieła sztuki. Te cechy stylu życia konfucjań
skich literatów można odnaleźć w artykule: ubiór i postawa ciała jako przedmiot este
tycznego wartościowania [9], spotkania towarzyskie [10], ważna rola przyrody [11], 
oraz podkreślanie charakteru prywatnego, wyrafinowanego i elitarnego wypoczyn
ku [10]. Umieszczenie nowego pojęcia leisure w tradycyjnej ramie poznawczej służy 
przeniesieniu konotacji elitarnej z ramy na pojęcie. Zabiegi stosowane do tworzenia 
owej ramy nie polegają jedynie na przywołaniu odpowiednio wartościowanych zajęć 
wspólnych dla obu grup (tradycyjni uczeni i współczesna klasa średnia). Skojarzenie 
ze sobą tych dwóch grup ułatwiają także często występujące wyrazy kojarzące się 
z konfucjańskimi uczonymi, które odnoszą się do osoby oddającej się wypoczynko
wi: „wyrafinowany uczony, osoba o wytwornych upodobaniach” (W2- I.' yashi), „oso
ba wyrafinowana, wytworna” (Jffit V? yazhe). Podobną rolę pełni cytowanie wiersza 
Li Baia (701-762) -Iźl:'/rt Jiang jin jiu [11]. Aluzje i cytaty (do dziś obecne nawet 
w codziennych wypowiedziach Chińczyków) były chętnie stosowane przez wykształ
coną elitę konfucjańską, która posiadała wspólną, ogromną wiedzę filologiczną obej
mującą teksty klasyczne, w tym literackie411.

„Importy” z Zachodu nabierają cech lokalnych także w niektórych artykułach 
przedstawiających zachodnie osobistości. Tekstów o światowych sławach jest dość 
wiele w próbce z okresu 1998-1999, lecz podają one bardzo ogólne informacje o tych 
osobach i nie są autorstwa chińskich dziennikarzy. W rubryce [lt£ii Century 
Women (Shiji niixing) występują natomiast artykuły o zagranicznych postaciach 
(księżniczka Diana414, Matka Teresa415 i Coco Chanel416) napisane przez chińskich

113 Więcej informacji o stylu życia charakterystycznym dla konfucjańskich uczonych można znaleźć 
w Zemanek, 2007 (wprowadzenie, s. V-XXIH i esej I.uo Zhongfenga, s. 3-31).

111 Tao Yijun l .(C Princess Diana - T & tiG Daianna wangfei Prin
cess Diana - xiandai Huiguniang de qimei tonghua |Księżna Diana - słodko-gorzka bajka o współ
czesnym Kopciuszku]. «Hf |'nj Cosmopolitan», 1999/6(57), s. 16.
Mu Xiao ft 4). Mother Teresa - 1 j i"' ft-J óftif Mother Teresa - ai yu zunyan de cjiji | Matka Te
resa: Cuda miłości i godności], «llf|nj Cosmopolitan», 1999/10(61), s. 18.
Man Qiuxiao. Coco Chanel, 1999/3(54).
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autorów. Przedstawiają takie aspekty życia i działalności bohaterek, które ilustrują 
chińskie wartości lub ważne problemy omówione w innych artykułach. Coco Chanel, 
na przykład, jest kolejną kobietą, której udana kariera zawodowa kontrastuje z bra
kiem spełnienia w życiu osobistym. Księżniczka Diana jest ukazana jako wcielenie 
chińskiego ideału cnotliwego władcy, troszczącego się o los ludu (artykuł omawia jej 
działalność charytatywną). Matka Teresa zaś jest wcieleniem wartości przeciwstawio
nych tym, do których dążą ludzie współcześni - indywidualizmowi, hedonizmowi 
czy materializmowi.

5.6.1.3. Manipulowanie dystansem kulturowym

Pomimo promowania rozrywek i świąt zachodnich oraz zachodniej mody, czasopi
smo wcale nie wykazuje się bezkrytycznym naśladowaniem Zachodu, lecz umiejętnie 
wybiera między elementami globalnymi a lokalnymi, aby osiągnąć różne cele. Cza
sem artykuły podkreślają lokalne cechy rozmaitych postaci i zjawisk, co wpisuje się 
w projekt nacjonalistyczny omówiony w dalszej części tego podrozdziału. Czasem, 
w przypadku spraw istotnych w lokalnym kontekście, będących częścią promowane
go obrazu nowoczesnej kobiety, autorzy tekstów manipulują dystansem kulturowym. 
Są to bowiem sprawy potencjalnie kontrowersyjne - ocierające się o granicę popraw
ności stwierdzonej w przepisach prawnych lub nowe w chińskim kontekście, a z tego 
powodu trudne do zaakceptowania przez odbiorców. Zmniejszanie i powiększanie 
kulturowego dystansu poprzez umieszczanie tych spraw w kontekście lokalnym lub 
obcym pozwala na podkreślanie ich znaczenia dla chińskich czytelniczek lub, odpo
wiednio, unikanie niebezpieczeństwa przekroczenia granic akceptowalności.

Wykazałam już, jak w próbce z lat 1998-1999 zarysowuje się świadomość femini
styczna, lecz pojęcie feminizmu, przypadki dyskryminacji kobiet i walkę o ich pra
wa zlokalizowane są poza granicami Chin. Feminizm występuje tylko raz w chiń
skim kontekście, lecz wówczas jest wykorzystany w argumentacji nacjonalistycznej 
(por. 5.6.1.7.).

Dobrym przykładem manipulowania kulturowym dystansem jest także artykuł 
z rubryki 3F - Fun, Fearless, Female icK (3F niiren) z czerwca 2003 r.417 Przedstawia 
on trzy kobiety chińskiego pochodzenia, wychowane w USA lub Australii i pracujące 
w Chinach, które wyrażają swe opinie na temat kariery, małżeństwa, wieku odpo
wiedniego do zamążpójścia i kryteriów podejmowania ważnych decyzji. Pierwsze 
zdanie artykułu ustala dystans pomiędzy bohaterkami a wspólnotą określoną zaim
kiem „my” (kobiety urodzone i wychowane w Chinach) [12]. Niedługo potem kolej
ne stwierdzenie redukuje dystans, przenosząc na pierwszy plan chińskość bohaterek 
z zastosowaniem wyrazu genji („podłoże”, „podstawa”), który sugeruje, że ten 
właśnie wymiar ich osobowości jest najistotniejszy [13]. W argumentacji stosowanej 
w dalszej części tekstu autorzy umiejętnie poruszają się pomiędzy tymi dwoma usta
lonymi na początku biegunami.

117 Xu Bing, Abao. ABC niiren de weitaming ABCD..., 2003/06(158), s. 94-98.
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Odległość kulturową wykorzystuje się do promowania pewnych wartości i do kry
tykowania postaw i przekonań chińskich kobiet. Ostry atak na głęboko zakorzenio
ne istotne poglądy przypisane Chinkom (i prawdopodobnie podzielane także przez 
czytelniczki) łagodzi perspektywa, z jakiej jest prowadzony. Krytyka nie pochodzi 
bezpośrednio od autorów tekstu, lecz wygłaszają ją bohaterki, które omawiają prze
konania i zachowania chińskich koleżanek, przeciwstawiając je własnym. Wartości 
wyznawane przez bohaterki artykułu - traktowanie małżeństwa jedynie jako części 
życia, a niejako najwyższego jego celu, indywidualizm i niezależność manifestowane 
w stosowaniu własnych kryteriów decyzji zamiast ulegania presji społecznej - przypi
sują one tej części swej osobowości, która ukształtowała się pod wpływem zachodniej 
kultury. Kulturowy dystans ustanowiony w ten sposób przyczynia się do skuteczności 
argumentacji. Perspektywa osób z zewnątrz, które mogą lepiej i bardziej obiektywnie 
dostrzegać chińskie problemy, czyni krytykę bardziej wiarygodną. Co więcej, jest to 
perspektywa zachodnia, a Zachód jest często w Chinach wartościowany pozytywnie 
i traktowany jako wzór do naśladowania (wówczas, gdy jest kojarzony z nowoczesno
ścią). Nowe sposoby definiowania kobiecości oraz wartości potencjalnie istotne dla 
chińskich kobiet z klasy średniej, dla których tradycyjne wzorce są już niewystarcza
jące, lecz równocześnie sprzeczne z tymi wzorcami, stają się w ten sposób łatwiejsze 
do zaakceptowania dla czytelniczek.

Równocześnie jednak autorzy artykułu wykorzystują bliskość kulturową, gdy 
omawiają podejście bohaterek do związków miłosnych, szczególnie do seksu. Po 
fragmencie, w którym bohaterki przekonują o tym, że nie należy uważać wieku trzy
dziestu lat za górną granicę zamążpójścia i urodzenia dzieci, autorzy podkreślają 
stałość tych kobiet w uczuciach, którą przypisują wpływom chińskiej kultury i prze
ciwstawiają „seksualnej awangardzie” Zachodu. Artykuł przytacza także wypowie
dzi samych bohaterek, które wyraźnie odcinają się od permisywności obyczajowej, 
stosując nawet określenie „wyzwolenie seksualne” [14]. Redukowanie dystansu kul
turowego służy podkreślaniu poprawności obyczajowej czasopisma, zaznaczaniu, że 
artykuł nie wychodzi poza zakres treści dozwolonej w ustawach prawnych: głoszenie 
wyzwolenia seksualnego w mediach jest zabronione. Jednocześnie, pozwala unikać 
konfliktu z (prawdopodobnie) powszechnie uznawanymi zasadami moralności. Po
nadto, kojarząc odpowiednie zasady moralne z chińskością, tekst nawiązuje do uczuć 
narodowych czytelniczek.

Podobną strategię argumentacyjną można zauważyć w artykule o kobietach po 
trzydziestce, które nawiązują romanse z młodszymi mężczyznami418. Artykuł wcale 
nie wspomina o chińskich kobietach. Z jednej strony stawia w niekorzystnym świe
tle kult młodości poprzez skojarzenie go z Japonią, która ze względów historycznych 
nie budzi u Chińczyków ciepłych uczuć [15]. Proponowany wzorzec zachowania 
(wiara w siebie i hedonizm seksualny) także jest umieszczony w oddalonym kultu
rowo kontekście: ilustrują go kobiety z Europy i USA. Przytacza się przykłady holly
woodzkich aktorek po czterdziestce, które stosują botoks do usuwania zmarszczek, 

1IB I.i Mengsu. Wo yao zuoge Dirtysomething, 2003/04( 154).
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wspomina się o Gwyneth Paltrow, która zmienia partnerów niczym wieczorowe 
suknie, a także o tym, jak w Wielkiej Brytanii połowa dzieci rodzi się poza mał
żeństwem. Wreszcie bohaterką artykułu jest kobieta o niechińsko brzmiącym imie
niu LŁ Daibi, która ma młodszego chłopaka będącego pracownikiem fizycznym. 
Przesłanie tego artykułu jest niejasne: wydaje się, że potępia przekonania o wie
ku trzydziestu lat jako granicy młodości u kobiet, jednak przykłady przeciwnego 
zachowania prawdopodobnie przekraczają granicę akceptowalności czytelniczek. 
Możliwe, że poprzez ukazanie każdego wzorca zachowania w sposób skrajny oraz 
umieszczenie każdej skrajności w kontekście obcym, artykuł dąży do uzyskania 
przychylności czytelniczek, biorąc równocześnie pod uwagę ich uczucia narodowe. 
Wywołuje w nich zadowolenie z bycia Chinkami, które (jak się sugeruje) mieszczą 
się pomiędzy tymi skrajnościami.

Ważnym elementem w strategii argumentacyjnej obu omówionych artykułów jest 
stereotyp kojarzący Zachód z permisywnością obyczajową. Oba teksty zatwierdza
ją i podtrzymują ten stereotyp, podobnie jak inny artykuł, zawierający wypowiedzi 
czytelniczek w ramach internetowej dyskusji o możliwości nawiązania związku z cu
dzoziemcem. Jedna z nich traktuje taki związek jako sposób poznania odrębnego po
dejścia do świata, lecz inna obawia się, że Mr Right może się okazać Mr AIDS (dość 
powszechny w Chinach stereotyp kojarzący AIDS z ludźmi z Zachodu) i nie wierzy 
w możliwość nawiązania z nim dialogu ze względu na przepaść kulturową [16].

5.6.1.4. Wielokulturowość w Chinach

W okresie 2002-2003 wyraźnie zarysowują się wątki lokalnej wielokulturowości 
i zróżnicowań wewnątrzkulturowych. Malownicze zakątki Chin i mniejszości et
niczne opisywano już wcześniej w rubryce Travel (Liiyou) z lat 1998-1999, lecz 
tylko jako atrakcje turystyczne. Etniczność i różnice regionalne stają się elementa
mi kształtującymi obraz kobiety dopiero w numerach z lat 2002-2003. Kilka artyku
łów naznacza swe bohaterki pod względem etnicznym lub regionalnym. Jeden tekst 
przywołuje różnice w charakterze pomiędzy mieszkankami Pekinu i Szanghaju419. 
Inne uwypuklają przynależność etniczną bohaterek: pisarka i piosenkarka Yang Erche 
Namu, jedna ze „sztandarowych” kobiet z sierpnia 2002 r„ mówi o „swojej” grupie et
nicznej (tj. Mosuo)420; inna postać wspomina o własnych mongolskich korzeniach421. 
Drugą, bardziej rozbudowaną formą wyrazu świadomości lokalnej wielokulturo
wości jest postawa wobec Tybetańczyków, jaką ujawniają kobiece postacie niektó
rych artykułów. Taką postawę można zauważyć w długiej serii artykułów o „modnej 
Lhasie”, opisujących doświadczenia kobiet, które przyjechały do tego miasta i tam 

1I'’ Por. l.ao Bian -¿ii. JJciKjf ll Pll Wo de feiwen niiyou [Moja dziewczyna, temat plotck|. «Ibf 
li'ij Cosmopolitan», 2002/10(142), s. 162-163; Wang Ceng. Xiaojie, he dian jiu ma?, 2002/12(146), 
s. 125.

120 San F nuren xiandai jinxingshi, 2002/08( 138), s. 245.
121 Wang Yang. Shishang Lasa, 2002/10( 142), s. 195.
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zamieszkały422, oraz w artykule o wycieczce rowerowej z Yunnanu do Tybetu421. Przy
należność etniczna kobiet wypowiadających się na ten temat nie jest zaznaczona, lecz 
dobitnie podkreślają one inność Tybetańczyków. Można więc przypuszczać, że nale
żą do większościowej grupy etnicznej Han.

122 Tamże.
121 Zhengwu. Ai shandi ai dao feng, 2002/12(146), s. 219.
121 Wang Yang. Shishang Łasa, 2002/10(142), s. 193, 195.
125 Fayi ik'ifOi.. I. fTit': -KIĆT-.T/JFi^ATL Wang Zixuan: wo shi Xianggelila xingxiang dashi

[Wang Zixuan: jestem ambasadorką wizerunku Shangri-la|. «Il-J|uj Cosmopolitan», 2002/10(142),
s. 270-271.

Tekst o jednej z kobiet osiedlonych w Tybecie sugeruje, że tę wewnętrzną, lokalną 
mobilność proponuje się jako bardziej poprawną ideologicznie alternatywę wobec 
mobilności globalnej i życia w kapitalistycznym społeczeństwie. Bohaterka, która 
wyemigrowała wraz z matką do USA w wieku czternastu lat, podkreśla, że nigdy 
nie zrezygnowała z chińskiego obywatelstwa. Niedawno porzuciła cały swój dobytek 
i dostatnie życie w Nowym Jorku, aby zamieszkać w Lhasie, gdzie otworzyła galerię 
sztuki. Chwali prostotę stylu życia Tybetańczyków jako wspólnoty bardziej „cywili
zowanej” od tej, którą zostawiła za sobą, wyjeżdżając z Ameryki [17]. Prostotę, bez
pośredniość, dobrotliwość i „czystość” Tybetańczyków wychwala się także w innych 
częściach tej serii artykułów424 oraz wzmiankuje w artykule o podróży rowerem.

Wypowiedzi bohaterek świadczą jednak o operowaniu stereotypami i braku 
rzeczywistej otwartości na dialog z odmienną kulturą. Tybetańczycy występują we 
wspomnianych artykułach, lecz nie bezpośrednio: są reprezentowani lub obrazowani 
przez kobiety należące do grupy Han. Jeden z artykułów przedstawia Wang Zixuan425, 
piosenkarkę narodowości Han, która w 2002 r. została wyznaczona na „ambasadora 
wizerunku Shangri-la” przez władze autonomicznej tybetańskiej prefektury Diqing, 
gdzie znajduje się powiat przemianowany na Shangri-la w 2001 r. W tekstach o kobie
tach zamieszkałych w Lhasie Tybetańczycy objawiają się jedynie za pośrednictwem 
tych kobiet. Są oceniani, ale nie są dopuszczani do głosu. Sposób, w jaki są przed
stawieni, przypomina oświeceniowe podejście do „szlachetnego dzikusa”: są rów
nocześnie chwaleni i zepchnięci poza margines cywilizacji. Uczestniczka wycieczki 
rowerowej pyta mieszkanki tybetańskiej wioski, w której się zatrzymała, o stopień ich 
znajomości „świata na zewnątrz”. Tak sformułowane pytanie umieszcza wieśniaczki 
w kulturowej enklawie odciętej (przynajmniej w pewnym stopniu) i oddalonej od 
cywilizacji [18]. Jedna z kobiet mieszkających w Lhasie ubolewa nad trudnościa
mi w porozumiewaniu się z Tybetańczykami. Obwinia za to ich brak umiejętności 
rozumowania, pośrednio kwestionując w ten sposób ich zasadniczą intelektualną 
zdolność do zabrania głosu we własnym imieniu [19]. Inna postać idzie nawet dalej, 
stwierdzając u Tybetańczyków całkowitą pustkę, jaka kryje się za ich prostotą oraz 
brak zdolności dokonywania rozróżnień [20]. Językowe rozróżnienia między pojęcia
mi, stanowiące podstawę prawidłowego działania, od starożytności były istotą chiń
skiej (konfucjańskiej, Han) teorii języka (por. Hansen, 1992). W równie starożytnym 
chińskim duchu klasyfikowania ludów na „cywilizowane” i „barbarzyńskie” nie na 122 * * 125 * * 
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podstawie fizycznej (rasowej) odmienności, lecz odmienności kulturowej, ta kobieca 
postać odmawia Tybetańczykom statusu „cywilizowanych” i umieszcza narodowość 
Han w roli podmiotu przynoszącego im oświecenie. Wyższość nad Tybetańczykami 
ujawniają także (mniej lub bardziej bezpośrednio) inne bohaterki opisujące swoje 
kontakty z nimi, pomimo że deklarują brak przeszkód w porozumiewaniu się [21]. 
Jedna z nich postrzega sytuację etniczną w Lhasie w terminach „my” i „oni”, zrzuca
jąc na tych drugich winę za istnienie barier w komunikacji między grupami [22].

Podsumowując, lokalna mobilność przedstawiona w artykułach omówionych po
wyżej nie stanowi realnej alternatywy wobec mobilności globalnej i nie prowadzi do 
nawiązania komunikacji międzykulturowej ani do zrozumienia kulturowych różnic.

5.6.1.5. Nowoczesne media
W numerach z lat 2002-2003 pojawia się po raz pierwszy także świadomość roli 
kulturotwórczej i globalizacyjnej mediów. Od chwili powstania «IbJinj Trends/Cos- 
mopolitan» propagowało globalne obrazy i wzory zachowania. W okresie 1998- 
-1999 zwiększyła się liczba zdjęć zagranicznych postaci i tekstów na ich temat. Rów
nolegle do tej działalności próbka z lat 2002-2003 zawiera przykłady metadyskursu 
o mediach: pismo stara się uświadomić czytelniczkom sposób oddziaływania i ne
gatywne wpływy obrazów medialnych na odbiorców. W kilku artykułach wykazuje 
się, że globalne wzorce naśladowane przez kobiety w celu budowania własnej tożsa
mości lub wizerunku są powielane i masowo propagowane przez media. Wpływom 
mediów przypisuje się: sztuczne utrzymywanie młodości ciała za pomocą operacji 
plastycznych426, obsesja, jaką mają przyszłe panny młode na puncie wykreowania 
doskonałego, efektownego obrazu siebie i własnego ślubu427, dziecinny, słodko- 
-uroczy obraz, jaki w stosunku do siebie tworzy chińska młodzież428, strach przed 
ukrytymi, ciągle czyhającymi niebezpieczeństwami, który powstrzymuje młode 
kobiety z klasy średniej od zwiedzania nieznanych dotąd miejsc, do których udają 
się same w podróże służbowe429, czy ciągłe poszukiwanie nowości, które pcha do 
nawiązywania kolejnych związków miłosnych430. Artykuły uświadamiają czytelnicz
kom, jak proces wytwarzania i konsumpcji obrazów medialnych rządzi się zasada
mi samonapędzającego się mechanizmu: medialne obrazy powstają pod wpływem 
emocjonalnych zapotrzebowań odbiorców i równocześnie zaspokajają te zapotrze
bowania [23]. Teksty także wykazują, że kopiowanie przez odbiorców obrazów me
dialnych jest odpowiedzią na problemy społeczne. Naśladowanie „jednojajowych” 
(bliźniaczopodobnych) idoli jest przejawem syndromu Piotrusia Pana, polegającym 

126 Li Mengsu. Shei xuyao hanwei bianlao de quanli?, 2002/10(142).
127 Zhong Yun. Guaishou xinniang, 2002/08( 138).
12B Jin Ge <fel’4ił. i'X Xi k'& 'Y' №131® Zishen meinii ai danxibao ouxiang [Dojrzałe piękności

zakochały się w jednojajowych idolach]. «H-Jinj Cosmopolilan», 2002/08(138), s. 136-137.
129 Yang Xin htilrX'. SWI I H_l Kongju riji [Dziennik strachu]. «H-Jjńj Cosmopolitan», 2002/08(138), 

s. 166-167.
Jianfang. Stop! Aiqing kuaican, 2002/10(142).
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na pragnieniu zatrzymania na zawsze czasów beztroskiego dzieciństwa i na odmo
wie dołączenia do wyścigu szczurów, jakiego wymaga funkcjonowanie we współ
czesnym społeczeństwie4’1. Wreszcie uświadamia się czytelniczkom, że medialne 
obrazy są niczym innym jak pustym elementem znaczącym (signifiant), wizerun
kiem pozbawionym treści, którą uzupełnia odbiorca przy braku rzeczywistej osoby 
przedstawionej w mediach. Z tego właśnie powodu odbiorcy nie powinni wierzyć 
tym obrazom w sposób bezkrytyczny [24].

Jin Ge. Zishen meinii ai danxibao ouxiang, 2002/08(138), s. 136.
112 Por. Jicmo Talking or making? Tanxin bi zuoai shechi [Rozmowa od serca

jest większym luksusem niż uprawianie miłości]. «ITj|nj Cosmopolitan», 2007/18(260), s. 190, 192. 
Chcnhui. Zhongguo ban „Xing, huangyan he luxiangdai", 2007/18(260), s. 182-185; Xiaofei, Wen- 
yuan. Bu zuo qingchang Ben Ladeng, 2008/06(267), s. 148-151.

W numerach z lat 2007-2008 przedstawia się skutki powstania globalnego forum 
publicznego w postaci nowoczesnych mediów masowej komunikacji, takich jak inter
net. Media jako globalne źródło wzorów zachowania omówiono powyżej; ta rola jest 
wspomniana także w ostatniej próbce432. Internet był już wcześniej ukazany w arty
kułach jako część życia kobiet z klasy średniej, głównie w roli narzędzia ułatwiającego 
komunikację. Wówczas w centrum uwagi było to, co internet oferuje lub umożliwia 
- robienie zakupów, publiczne forum do dyskusji problemów kobiecych, poznawanie 
partnerów itd. W okresie 2007-2008 internet występuje także w roli narzędzia two
rzącego wspólnoty i ułatwiającego komunikację między osobami o podobnych zain
teresowaniach (w artykułach o klubach klasy średniej). Lecz dwa artykuły zawierają 
rozważania innej niż dotąd natury - skupiają się na samym tym medium i rozważają 
skutki oddziaływania jego specyficznych cech na życie użytkowników433. Oba teksty 
omawiają stopień, w jaki informacje umieszczone w internecie są masowo i publicz
nie dostępne oraz niekorzystne efekty publicznego udostępnienia szczegółów z życia 
prywatnego kobiet. Jeden z nich dotyczy skandalu, w który była zamieszana Shi Jing, 
zatrudniona w firmie Electrolux China. Według informacji zawartych w artykule, 
jej zdjęcia, na których występuje nago, zostały opublikowane w internecie przez jej 
partnera. Gdy kobieta została rozpoznana, a jej tożsamość ujawniona w internecie, 
nazwisko Shi stało się najczęściej wyszukiwanym hasłem w portalach Google i chiń
skim Baidu, a także tematem plotek w całym kraju. Skandal spowodował, że Shi stra
ciła pracę. Artykuł podkreśla szkody, na jakie taki rozgłos naraża kobiety [25] i za
chęca czytelniczki do występowania w obronie własnego prawa do prywatności.

5.6.1.6. Mobilność globalna

W okresie 1993-1994 czasopismo promuje materialne i kulturowe wytwory zagra
niczne; zachęca czytelniczki do korzystania z nich i naucza je, jak tego dokonać. Jed
ną z promowanych nowości jest możliwość wyjazdu za granicę, który do niedawna 
pozostawał w sferze nieosiągalnych marzeń [26]. Przywołany fragment tego artykułu 
pobudzającego globalizującą wyobraźnię w myśl A. Appaduraia (2005) pokazuje, że 
realizacja tej możliwości była wówczas dostępna tylko dla nielicznych. Pomimo to, 



5.6. Elementy globalne i lokalne w obrazie kobiety 203

postacie kobiece występujące w artykułach z 1993-1994 r. wykazują się świadomo
ścią swej pozycji w świecie i umiejętnie wykorzystują nowe możliwości samorealiza
cji, jakie przyniosło otwarcie Chin na świat po rozpoczęciu reform gospodarczych. 
Niektóre z nich wyjeżdżają za granicę. W czasie wyjazdów służbowych do Tajlandii 
i USA na szkolenia Fu Liru434 poznaje nowe wzory zarządzania, które zastosowu- 
je w własnej pracy po powrocie do kraju. Wang Aibing, prezenterka wiadomości 
z USA435, trafiła do tego kraju, korzystając z oferty pracy w amerykańskiej stacji te
lewizyjnej SinoVision. Tancerka i choreografka Yang Liping w czasie zagranicznych 
tournee zapoznaje się z lokalnym rękodziełem ludowym i wykorzystuje tę wiedzę do 
rozwijania własnej działalności artystycznej436. Inne kobiety nie realizują mobilności 
w wymiarze przestrzennym, lecz one również aktywnie dążą do uzyskania własnych 
korzyści z nowych warunków stworzonych przez państwowy program reform: rezy
gnują z dotychczasowej pracy na rzecz zachodniego wzoru kariery, zapewniającego 
więcej możliwości rozwoju437 lub rozszerzają działalność biznesową poprzez współ
pracę z zagranicznymi firmami438.

W okresie 1998-1999 czasopismo promuje świadomość istnienia i działania 
w kontekście globalnym. Przekazuje informacje o sytuacji kobiet i możliwości do
stępnych im w innych częściach świata (np. strony internetowe popierające zaanga
żowanie kobiet w politykę, lub przepisy prawne zezwalające na zawarcie związków 
partnerskich)439. Takie informacje potencjalnie uruchamiają wyobraźnię czytelni
czek, zachęcając je do postrzegania własnej sytuacji w nowym świetle, co może je 
zmobilizować do dokonania w niej zmian. Ponadto większość bohaterek artykułów 
z tego okresu cechuje się już mobilnością na terytorium Chin i w przestrzeni global
nej. Gdy przedstawia się w tekstach postacie, podaję się ich zawód i doświadczenia 
mobilności globalnej: praca i studia za granicą. U niektórych kobiet, mobilność stała 
się stylem życia440.

Numery z lat 1993-1994 promowały ideał kobiety przedsiębiorczej, korzystającej 
z możliwości, jakie oferowało urynkowienie chińskiej gospodarki. W okresie 1998- 
-1999 przedsiębiorczość realizowana w Europie Zachodniej i USA występuje równie 
często, jak jej wyraz lokalny. Ponadto, numery z lat 1998-1999 rozwijają wątek, który

'”'1 Xiaoyin. Fu Liru: shiquji shi dedao, 1994/4(7).
115 Fan Yage, Tang Jin. Niuyue huaren de „Aimi”..., 1993/2(2).
116 Han Ruifeng. Yang Liping: Yingzao dushili de „daziran", 1993/2(2), s. 40-41.
1,7 Tak czyni Zhang Ziyun, bohaterka artykułu Liu Yamin. Maidanglao wei le wojihui, 1993/2(2).
11" Jest to przypadek Jia Wei, bohaterki artykułu Jiang Liu. Jia Wei: wei ziji dian yi zhi ge, 1994/2(5), 

która nawiązuje współpracę z firmą z USA.
119 Tego typu informacje ukazują się głównie w rubryce Brainstorm / Global Info (Naozhen-

dang). Artykuł o samotnych matkach (Zhou Jian. Yao haizi buyao nanren?, 1999) także wspomina 
o ochronie prawnej interesów samotnych matek i dzieci urodzonych w konkubinacie na Zachodzie. 
Formy, w jakich zachodnie i chińskie kobiety są obecne w cyberprzestrzeni, omawia artykuł I,u Qun 
Willi, Feng Lin /-'ii#. /ę-A 1 j Mffj№. ’li Niirenyu wangdegushi |Historie o kobietach i sieci], «Ili jńj 
Cosmopolitan», 1999/3(54), s. 150-151.

110 Por. Zhou Xiaohong. Lan Lan: wuxiekeji, 1998/18(51); Wang Xumci. Wo gang hao jiu zai..., 
1999/6(57).
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w poprzednim okresie był tylko wspominany - studia. W portretach kobiet zawsze 
podaję się ich wykształcenie, a często szczegółowo omawia się ich odbyte przez nie 
studia na Zachodzie441. Przebieg studiów u każdej z nich jest opisany w bardzo po
dobny sposób. Nauka na Zachodzie jest czymś w rodzaju obrzędu przejścia, próbą 
wytrwałości, podczas której dana osoba udowadnia własną wartość [27]. Ta próba 
może zacząć się od studiów na chińskim uniwersytecie, kiedy bohaterka wykazuje się 
wielką pracowitością, jak Lan Lan, która twierdzi, że codziennie opuszczała biblio
tekę dopiero w momencie jej zamknięcia442. Próba może też rozpocząć się w chwili 
podjęcia pracy, kiedy bohaterka uczy się zawodu (jak Chen Ling z artykułu Zhou 
Xiaohong443). Prawdziwy test wytrwałości odbywa się jednak dopiero za granicą. Bo
haterka zostaje sama, jako jedna z wielu chińskich studentów, pozbawiona jakichkol
wiek czynników dających jej przewagę nad innymi [28] i udowadnia, na co ją stać. 
Drogę do sukcesu buduje sama, bez wsparcia innych - zarabia na życie i studiuje 
na prestiżowym uniwersytecie (Harvard University, State University of New York at 
Buffalo, London School of Economics and Political Science, University of Cambrid
ge itd.). Podkreśla się trudności, jakim bohaterki muszą stawiać czoło (włącznie ze 
szczególnymi, dodatkowymi trudnościami, jak niedawny rozwód w przypadku Yan 
Geling) oraz ogromny wysiłek, który muszą włożyć, by przetrwać [29]. Muszą też ra
dzić sobie w obcej kulturze [30], w której ich odmienność wyraźnie rzuca się w oczy. 
„Obcość” bohaterki jest przesadnie uwypuklona w artykule o Yan Geling poprzez 
wykorzystanie powszechnego w Chinach stereotypu dotyczącego wyglądu ludzi rasy 
białej [31]. Opis czarnowłosej Yan wystającej z morza kolegów o jasnych włosach 
i niebieskich oczach zdaje się mało wiarygodny, zważywszy na różnorodność rasową 
i etniczną w USA.

111 Każdy taki artykuł kończy się krótkim życiorysem bohaterki, który zawsze podaję informacje na te
mat jej wykształcenia. Por. Zhou Xiaohong. Chen Ling: xihuan zuo niiren, 1999/6(57); Wang Xumei, 
Wu Muxing. Guo lianmei: yi ban chuantong..., 1999/3(54); Zhou Xiaohong. Lan Lan: wuxiekeji, 
1998/18(51); Shao Mianli. Quanneng Wu Xiang, 1998/12(45); Miaozi. Li Yifei, MTV nii zhangmen, 
1999/10(61); Zhou Xiaohong f'd ŹL. 1'2ill ZL ¡it lYj'TXiuchu shengmingde weidao 
- ningshi Yan Geling [Wytropić zapach życia - wpatrując się w Yan (¡cling], «H-f ji'ij Cosmopolitan», 
1998/15(48), s. 54-57.

112 Zhou Xiaohong. Lan Lan: wuxiekeji, 1998/18(51).
I1’ Chen Ling: xihuan zuo niiren, 1999/6(57).

Takie „obrzędy przejścia” odbywające się za granicą mają zarówno aspekt glo
balny, jak i lokalny. Pierwszy przejawia się w fakcie, że wartość osoby może zostać 
udowodniona tylko za granicą. W tym celu niezbędna jest mobilność globalna, która 
umożliwia zdobycie pożądanego symbolicznego kapitału. Lokalny aspekt widoczny 
jest w samym wyborze sposobu jego uzyskania: wartość osoby potwierdza pobie
ranie nauki, a proces ten odbywa się w kontekście mobilności. Dla konfucjańskich 
uczonych wykształcenie otwierało drogę do awansu w karierze i hierarchii społecz
nej. Zdobycie stanowisk urzędniczych na różnych szczeblach administracji cesarstwa 
zależało od wyników uzyskanych na egzaminach, a proces przygotowania się do ko
lejnych ich etapów był długotrwały i pracochłonny. Przez wieki w Chinach krążyły 
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liczne opowieści o postaciach będących wzorami pilności w nauce. Występowały one 
między innymi w piśmiennictwie o sztuce, a wiele przykładów uczonych przygoto
wujących się do egzaminów zawiera powieść Nieoficjalna historia konfucjanistów («'fi/J 

» Rulin waishi) autorstwa Wu Jingzi (1701-1754). Jak wykazuje Liu (1997:92), 
awans w społecznej hierarchii także wymagał mobilności w przestrzeni - egzaminy 
na wyższe stopnie odbywały się w stolicy prowincji i państwa, czyli w centrum im
perium. W okresie nowożytnym i pomaoistowskim kojarzone z władzą i prestiżem 
kulturowe centrum przeniosło się do krajów Zachodu, które stały się celem podró
ży inteligencji dążącej do zwiększenia swego społecznego i kulturowego kapitału444 
(por. Liu, 1997: 104 i nast.).

Taki wzór mobilności w przestrzeni globalnej w przypadku okresu nowożytnego w dziejach Chin 
przedstawia Qian Zhongshu (1910-1998) w swej słynnej powieści «Ii-Iii» (Weicheng, Oblegana 
twierdza) z 1947 r.

115 Por. Zhou Xiaohong. Lan Lan: wuxiekeji, 1998/18(51), s. 57, gdzie wspomina się jedynie stopień 
magistra University of Cambridge.

146 Tamże.

Ponadto, wartość zdobytego w ten sposób kapitału społecznego jest uznawana 
nie za granicą, lecz w Chinach: osobami potwierdzającymi fakt zdobycia takiego ka
pitału (i postrzegającymi go jako kapitał) są czytelnicy pisma. Artykuły o „obrzędach 
przejścia” zdają się przywiązywać większą wartość do samego zdobycia wykształ
cenia za granicą aniżeli do nabytej tam wiedzy i doświadczenia. Brak w tekstach 
szczegółów o późniejszym wykorzystaniu tej wiedzy. Podaję się tytuły zawodowe 
z dziedzin nauki odległych od zawodów obecnie wykonywanych przez bohaterki, 
a czasem w ogóle pomija się przedmioty, wspominając jedynie tytuły zawodowe445. 
Same bohaterki postrzegają siebie jako osoby w świecie, lecz tylko w ograniczonym 
zakresie. Wykorzystują mobilność globalną do osiągnięcia określonych korzyści, 
a nie do poznania odmiennych kultur. Jedyną, która wspomina o dialogu między
kulturowym, jest Yan Geling, w opisie własnej relacji z amerykańskim mężem446. 
W przypadku pozostałych, poza studiami i pracą dorywczą (pobieżnie wspomnia
ną), artykuły nie podają żadnych informacji na temat zajęć bohaterek w czasie ich 
pobytu na Zachodzie.

Fakt, że świadomość bycia w świecie nie jest tożsama z jego rozumieniem, suge
rują także inne teksty. Artykuł poświęcony Gong Li wspomina o względach, jakie 
okazało jej „Paris Match”, przysyłając ekipę do Hong Kongu na specjalną sesję foto
graficzną, dzięki której znana aktorka jako jedyna Azjatka wystąpiła na okładce tego 
francuskiego czasopisma. Równocześnie artykuł cytuje wypowiedź samej Gong Li, 
z której wynika, że nie jest dla niej jasne, w którym kraju ukazuje się to pismo, lub też 
lekceważąco zbywa jego pochodzenie jako niewarte uwagi [32].

W próbce z lat 2002-2003 studia za granicą są wciąż wymieniane jako część bio
grafii postaci, lecz nie przybierają formy rytuału przejścia, który potwierdza wartość 
osoby i przynosi jej prestiż. To nie same studia są teraz najważniejsze, lecz awans za
wodowy, jaki umożliwiają oraz praktyczne zastosowanie zdobytej wiedzy na dalszych 
etapach kariery. Kwestię prestiżu przywołuje wprawdzie tytuł artykułu omawiający 
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studiowanie za granicą447 poprzez użycie określenia filii <iz dujin (dosł. ‘pozłocić’), któ
re stosuje się zwykle do osób wyjeżdżających za granicę jedynie po to, by podnieść 
własny status społeczny. Skojarzenie to jednak służy obaleniu stereotypu: artykuł za
chęca do zaplanowania wyjazdów i do świadomego wyboru odpowiedniego momen
tu w karierze, docelowego uniwersytetu i specjalności tak, aby uzyskać ze studiów 
jak najwięcej korzyści. Nastawieniem na cel wykazuje się także bohaterka innego ar
tykułu448, która radzi, gdzie studiować i jakie kierunki wybrać, aby zwiększyć szanse 
otrzymania pracy na Wall Street. Niektóre postacie nie wykorzystują wiedzy i tytułów 
uzyskanych na Zachodzie w dalszym przebiegu kariery, lecz innego rodzaju doświad
czenia zdobyte za granicą. Tak czyni Wang Gan, której praca w przedszkolu w USA 
podczas studiów stworzyła okazję zapoznania się z tamtejszymi metodami nauczania. 
Wiedza uzyskana na studiach nie przydała się po powrocie do Chin. Zamiast zawodu 
związanego z kierunkiem studiów, Wang wybrała założenie własnego przedszkola, 
gdzie zastosowała amerykańskie metody nauczania449. Przedstawione kobiety nie po
trzebują więc symbolicznego potwierdzenia własnego istnienia w świecie globalnym, 
lecz są świadome swojego położenia i związanych z nim możliwości oraz umiejętnie 
je wykorzystują.

117 Ye Rong n| Tft. 1111M 'tli ’ Mc 4» i I ff 'I he Cosi ofthc Gilt Trip Chuguo „dujin” chengben jisuan (Osza
cowanie kosztów wyjazdu za granicę, by „okryć się złotem”]. Shishang/Cosmopolitan 2003/02(150), 
s. 118-121.

11" KK. Zhang Yi: bu yuan shangan de renyu, 2003/02( 150).
Por. Xiaoehen. Cong „xiangyata" dao „Xiao xiangshu", 2002/8(138).

150 Chen Zhuo. Wo yao yizhi tiao dao si, 2002/08( 138).
1,1 Zhang Yun ‘jK T. NGO: IN kj-f I. I X Party NGO: guoji shegong da Party |NGO - wielkie Party mię

dzynarodowych pracowników społecznych]. «!!■] fńj Cosmopolitan», 2002/10(142), s. 146-147.

Zanik modelu studiowania za granicą jako rytuału przejścia nie jest jedyną nowo
ścią w numerach z lat 2002-2003. Ta próbka zawiera szczegółowe rozważania na temat 
globalnej mobilności postrzeganej nie tylko pod względem fizycznej przestrzeni, lecz 
także pod względem kulturowym. Rubryka 3F - Furt, Fearless, Female ¡¿K (3Fniiren) 
z czerwca 2003 r. przedstawia trzy Chinki wychowane w USA i Australii jako ilustracje 
hasła przewodniego czasopisma. Początek tekstu stwierdza ich biegłość w funkcjo
nowaniu w obrębie odmiennych kodów kulturowych i wykazuje, że jest to cecha po
trzebna, świadcząca o konkurencyjności kobiet w obecnym, zglobalizowanym świecie 
[13]. W dalszej części kilkakrotnie podkreśla się znaczenie elastycznych wyborów po
między tymi kodami, celem uzyskania jak największych korzyści dla siebie [33].

Także inne artykuły z tej próbki zawierają przejawy większego otwarcia na odmien
ne kultury i nawiązanie międzykulturowych dialogów. Postać przedstawiona w arty
kule o kursach tańca450 to miłośniczka muzyki latynoskiej, co wzbudziło jej zaintere
sowanie innymi aspektami latynoskiej kultury. Kontakt z nią umożliwiają nauka tańca 
(w Chinach) i podróż na Kubę. Lecz zagraniczne podróże nie są jedyną możliwością 
poznania innych kultur - numery z tego okresu przedstawiają wiele takich możliwo
ści dostępnych w przestrzeni lokalnej. Artykuł na temat organizacji pozarządowych 
funkcjonujących w Chinach451 nie tylko proponuje kolejne „importowane” zajęcie 
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(działacz społeczny) będące poprawną ideologicznie alternatywą wobec materiali
zmu, lecz także opisuje wielonarodowe i wielokulturowe środowisko pracy: Chinki 
i cudzoziemki wspólnie prowadzą działalność charytatywną w Pekinie. Inny artykuł 
przedstawia wzajemne wpływy, jakie wywierają na siebie lokalna społeczność z Lhasy 
i Niemka, która wynalazła alfabet dla niewidomych do zapisu języka tybetańskiego 
i przeprowadziła się do Lhasy, gdzie wraz z mężem działa na rzecz niewidzących 
tybetańskich dzieci452. Kilka artykułów przywołuje obraz klubów w Pekinie i Lhasie 
odwiedzanych przez ludzi wszelkich narodowości453. Takie kontakty z odmiennymi 
kulturami prowokują do rozważań nad sposobem, w jaki osoby z różnych kultur po
strzegają się nawzajem i do porównań międzykulturowych454.

152 Wang Yang. Shishang Łasa, 2002/10(142), s. 190-191.
1,1 Por. Guo Hui. Baoluo nishisheide.... 2002/08( 138), s. 127; Qiao Wei. Bingbingzhiyang, 2002/10(142), 

s. 136; Wang Yang. Shishang Łasa, 2002/10(142), s. 195.
Por. Zhang Yun. NGO..., 2002/10(142); Zhang Yun. Zhong Liti..., 2002/08(138), s. 222, 225; Cheng 
Ping, Ema. Lingxing yueguo manmiao shenduan, 2002/12(146), s. 87; Chen Xiaofan. Shishi cuocuo, 
2003/02(150), s. 115 itd.

155 Maoqu Jianli L |X_ fit HNI. A№ł^4łl A Al TV' A Zuo ge you tounao yidongli de nianqingren
[Bądź młodą osobą cechującą się intelektualną mobilnością], «ibf i/ij Cosmopolitan», 2007/14(256), 
s. 54; Summer, Yinuo 'ił), Chakexin A nJ JfA, Xiaofei zh IP, Zhao Hongyu JXjrtJ |<. Global locomo- 
livily 21 llpfiP icfkJiiiAi iljifj WiJWstl Jj 21 shiji mixing zui xuyao de jingzhengli: quanqiu 
yidongli [Kompctytywność, jakiej kobiety najbardziej potrzebują w dwudziestym pierwszym wieku; 
globalna mobilność]. «Ibf jńj Cosmopolitan», 2007/14(256), s. 202-220.

W numerach z ostatniej próbki (2007-2008) Znajdziemy jeszcze więcej wielo
wymiarowych rozważań na temat globalnej mobilności związanej z karierą. Arty
kuł wstępny autorstwa redaktorki gościnnej numeru październikowego i seria kil
ku artykułów z tego samego numeru omawiają mobilność jako kapitał podnoszący 
konkurencyjność kobiet455. Ten model globalnej mobilności jest najbardziej złożony 
w całym analizowanym materiale. Jest też najbliższy modelowi elastycznego obywa
telstwa A. Ong (1998, 1999) i ideałowi kosmopolityzmu Tomlinsona (1999). Artyku
ły podają zarówno dokładną definicję mobilności jako kapitału, jak i kompleksową 
strategię, jaką należy zastosować, aby go zdobyć. Według tych artykułów, globalna 
mobilność nie jest tożsama z fizycznym przekraczaniem państwowych granic, lecz 
jest kompleksową, nadrzędną zdolnością, wymagającą biegłości w zintegrowanym 
stosowaniu kilku innych umiejętności. Jest ona wynikiem procesu kształcenia, który 
powinien się zacząć w dzieciństwie poprzez uczenie się, jak postrzegać siebie, swoje 
życie i otoczenie z perspektywy globalnej. Kolejnym koniecznym, lecz niewystarcza
jącym, warunkiem osiągnięcia globalnej mobilności jest dobra znajomość języków 
obcych. Ta znajomość powinna iść w parze z otwartością wobec wielokulturowości 
i gotowością do zanurzenia się w innych kulturach, aby dogłębnie je zrozumieć, co 
z kolei umożliwia biegłość w funkcjonowaniu w innych strukturach znaczeniowych. 
Mobilność także wymaga świadomości przestrzennie ograniczonej stosowalności 
własnych zasad kulturowych oraz gotowości do rezygnacji z własnych standardów 
kulturowych podczas działania w innych kulturach. Wynikiem tego procesu samo
kształcenia jest przyswojenie elementów kultur Wschodu i Zachodu, które można 
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elastycznie zastosować w zależności od zmieniających się okoliczności [34]. Potrzebę 
elastyczności i otwartości podkreśla omówienie dyskryminacji w tej serii artykułów 
(jest to wątek dotąd nieporuszony). Maoqu Jianli wspomina własne doświadczenia 
z pracy w USA, kiedy wykorzystała własną płeć i przynależność etniczną, odpowia
dając na ofertę dyskryminującą na korzyść tych dwóch cech (kobiecość i azjatyckie 
korzenie)456. Podkreśla także potrzebę, by mieszkający w Ameryce Chińczycy stłu
mili w sobie niechęć wobec krytyki pochodzącej od kolegów rasy białej (czyli przy
należących do głównego nurtu pod względem etnicznym i rasowym). Zachęca do 
tego, by dopuścić możliwość, że tego rodzaju krytyka, którą łatwo zinterpretować 
jako dyskryminację, jest rzeczywiście uzasadniona457.

15,1 Summer el al. 21 shiji nuxing zui xuyao de..., 2007/14(256), s. 207.
157 Tamże, s. 208.
15s Jakii. COSMO gaibian shijie, 2007/11(253), s. 130-135.
,w Qianzibi. Zhang jinr: wo de shijie wuxu dianzhui, 2007/11(253), s. 420.

Teksty omówione powyżej wyrażają krytyczną postawę wobec Chinek nieposiada- 
jących niezbędnych cech elastyczności, otwartości i chęci zrozumienia innych kultur 
oraz mających tendencję do zamykania się w chińskich enklawach w czasie pobytu 
za granicą. Zawierają także pochwały państw zachodnich za stosowanie praktyk po
pierających kształcenie mobilności globalnej ich obywateli, a także zachodniego stylu 
życia, bardziej skłaniającego do nabycia tego kapitału. Wspomina się o wspólnocie 
„obywateli globalnych” quanqiti gongmin) czy „światowej klasy średniej”
(|U) shijie zhongchan jieji), do której powinny jak najszybciej dołączyć
chińskie kobiety ze względu na materialne korzyści, jakie przyniesie im ten status. 
Wpisuje się to w całościową politykę czasopisma, postrzegającego siebie w kontekście 
globalnym, co pokazuje seria artykułów z jubileuszowego numeru sierpniowego, któ
ra umieszcza chińskie wydanie «Ibf |i'/j Cosmopolitan» na mapie świata wśród innych 
wydań „Cosmopolitan”458. Równocześnie jednak z niespotykaną dotąd wyrazistością 
zarysuje się nacjonalistyczny projekt czasopisma, w który jest wpisana globalna mo
bilność, szczegółowo omówiony w dalszej części tego rozdziału.

Nie wszystkie przejawy globalnej mobilności z okresu 2007-2008 wiążą się z otwar
ciem na inne kultury i osiągnięciem korzyści w karierze. Występuje w tych numerach 
także mobilność służąca (mniej lub bardziej pozornie) spełnieniu potrzeb ducho
wych, lecz równocześnie naznaczona konsumpcją. Zhang Jinr, bohaterka jednego 
z artykułów459, przeciwstawia duchowość materializmowi czasów współczesnych. 
Wspomina podróż do Bhutanu, gdzie odbył się jej ślub z australijskim narzeczo
nym. Jednakże podróż ta jest tylko kolejnym elementem budującym wyrafinowany 
styl życia tej postaci (opisany w podrozdziale 5.5.1.2.), wyrazem luksusu tkwiącego 
w „autentycznych” doznaniach. Kontakt z bhutańskim buddyzmem nie prowadzi 
u Zhang ani do głębokiej duchowej przemiany, ani do nawiązania międzykulturo
wego dialogu. Stanowi jedynie wygodny wybór uprawniający ją do wyrażenia (mod
nej, w dobrym guście) krytycznej postawy wobec materializmu, bez zobowiązania 
się do rezygnacji z dotychczasowego stylu życia. Do krytyki materializmu uprawnia 
ją fakt, że (według opisu) rzeczywiście miała kontakt z duchowością. Ślub odbył się 



5.6. Elementy globalne i lokalne w obrazie kobiety 209

w klasztorze, a ceremonię poprowadził mnich będący siódmym wcieleniem Żyjącego 
Buddy. Sam Bhutan Zhang opisuje jako miejsce odcięte od zgiełku wielkiego świa
ta: niedostępny dla turystów, o pięknym środowisku naturalnym nieskażonym przez 
miejską cywilizację, gdzie życie codzienne toczy się niczym rytuał o stałym rytmie 
dyktowanym przez przyrodę i religię. Jednakże dla Zhang Jinr podróż do Bhutanu 
była jednorazową, niezobowiązującą przygodą, skutkującą jedynie zetknięciem się 
z duchowością. Zhang nie deklaruje zainteresowania formą buddyzmu wyznawane
go w Bhutanie, ani nie wspomina o długotrwałym wpływie tej podróży na jej życie. 
Nie wykazuje się też znajomością tej formy religii jako całości czy znaczenia czyn
ności wykonywanych podczas ceremonii zaślubin. Wyznaje, że uroczystości odbyły 
się w języku niezrozumiałym dla obu państwa młodych. Ponadto w wyborze miejsca 
zawarcia ślubu Zhang nie kierowała się względami religijnymi, lecz oryginalnością - 
odrzuciła inne, mniej oryginalne, lecz równie kosztowne możliwości (np. Australia 
lub kraje europejskie), niczym oferty biura podróży. Podróż Zhang była więc aktem 
konsumpcji: nabytym towarem jest nie tylko sama wycieczka, lecz także możliwość 
kreowania się na wyznawczynię modnego „duchowego” luksusu [35].

Wymiar konsumpcyjny mają także opisane w serii artykułów z 2007 r. zagraniczne 
podróże kilku kobiet z klasy średniej (o czym świadczą ich zawody podane w tekście) 
mające na celu krzepienie ducha i rozwiązanie istotnych problemów życiowych460. 
Wśród miejsc docelowych zaproponowanych w tekście wstępnym oraz tych, do któ
rych udały się bohaterki, znajdują się Tybet i Kambodża, a także indyjskie miasto 
Rishikesh, rozsławione na Zachodzie od lat 70. XX w. za sprawą zespołu The Beatles, 
jako święte miejsce jogi i cel pielgrzymek hippisów dążących do rozwoju duchowe
go. Wybór Rishikesh oraz jogi jako sposobu rozwiązania problemów emocjonalnych 
może być przejawem wtórnej orientalizacji, tj. internalizacji zachodniego konstruktu 
kulturowego. Doświadczenia podróżujących kobiet przybierają formę przedmiotów 
konsumpcyjnych. Omówione tu artykuły nie należą do kategorii tych, które równo
cześnie wzbudzają i zaspokajają pragnienie ucieczki od codzienności w malowni
cze zakątki świata za pomocą opisu i ilustracji. Te teksty mają charakter praktyczny 
i przedstawiają podróże jako realnie dostępne dla czytelniczek. Prywatne doświad
czenia poszukiwania odpowiedzi na życiowe dylematy są upublicznione, związane 
z miejscami, a pakiety „doświadczenie + miejsce” są podane jako przedmioty kon
sumpcji. Czynnikiem przemawiającym do czytelniczek jako potencjalnych konsu- 
mentek jest charakter prywatny, osobisty, duchowy i niekomercyjny podróży. Kon
trastuje on bowiem z życiem codziennym kobiet z klasy średniej, poddanych presji 
w pracy i podatnych na długotrwałe zmęczenie, ciągle otoczonych bodźcami kon
sumpcyjnymi i wybierających konsumpcję jako środek rozładowania stresu. Jedną 
z postaci w artykule jest Yin Yan, która w 2001 r. dokonała rewolucji w wyglądzie cza
sopisma «ttt Elle». Yin opowiada, jak przed rozpoczęciem podróży czuła

1611 Summer, Yinuo, Dongfang. Xinling jiushu zhi lii, 2007/11(253), s. 144-167.

się uwięziona we własnym życiu niczym marionetka, nie odczuwając satysfakcji po
mimo sukcesów w karierze i wysokich zarobków. Biorąc swój los we własne ręce, Yin 
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Yan wyrusza w duchową podróż do Rishikesh (s. 166-167). Taki scenariusz zapewne 
odzwierciedla tryb życia i uczucia wielu kobiet z klasy średniej, co ułatwia identyfika
cję czytelniczek z bohaterką tekstu. W odróżnieniu jednak od Yin Yan, która wyraża 
swą podmiotowość w decyzjach związanych z podróżą, podmiotowość czytelniczki 
jest zredukowana do decyzji o wyborze lub rezygnacji z gotowego zestawu będące
go propozycją do konsumpcji, czyli do podążenia cudzymi śladami i odtworzenia 
cudzych doświadczeń. Przebieg tych pozornie duchowych podróży jest przerywany 
przystaniami konsumpcji, co upodabnia te teksty do przewodników turystycznych. 
Rolą przewodnika jest udostępnienie czytelniczce docelowych miejsc podróży jako 
przedmiotów konsumpcji symbolicznej (zabytki do zwiedzania) i materialnej (re
stauracje, miejsce sprzedające rękodzieło lokalne, hotele, puby itd.). Podobną rolę 
pełnią teksty opisujące podróże tych kobiet: każdy z nich zawiera listę zatytułowaną 
„Porady osoby X dotyczące duchowej podróży po miejscu Y” ([nazwisko kobiety] (Ki 
[miejsce docelowe] ¿/¿żrfeiJ' Tips [...] de [...] xinling liixing Tips). Cztery z pięciu 
bohaterek proponują przedmioty konsumpcji: radzą, by uczestniczyć w lokalnych 
rytuałach (malowanie wzorów na ciele chną, rytualne kąpiele, recytacje sutr) oraz 
przytaczają nazwy hoteli i pubów w odwiedzanych miejscach.

5.6.1.7. Projekt nacjonalistyczny461

1<’1 Część rozważań zawartych w tym podrozdziale ukazała się w języku angielskim pod tytułem „Shi- 
shang (Trends/Cosmopolitan) and the nationalistic project”, [w:] M. Jacoby (red.), China past and 
present. New Polish papers in Chinese studies (149-157). Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu 
Warszawskiego, 2010.

162 Cao Xiaohong f. I., . TTlYj |l( W-ll-J T<ż. ffli? Beijing, weilai de shijie shizhuang zhi du? [Pe
kin, przyszła światowa stolica mody?]. «H'l jnj Trends», 1994/4(7), s. 14-15.

Lokalność przybiera także postać projektu nacjonalistycznego, obecnego w czasopi
śmie od najwcześniejszej do ostatniej analizowanej próbki, z tendencją wzrostową 
w miarę upływu czasu, aczkolwiek nigdy nie staje się dominującym. Techniki per
swazyjne stosowane do kreowania tego projektu polegają na nawiązywaniu do wspól
noty narodowej poprzez podkreślanie elementów, na których bazuje wyobrażenie tej 
wspólnoty, a także poprzez wywołanie w czytelniczkach uczucia dumy narodowej lub 
utożsamienia się z narodową wspólnotą.

Podkreślane elementy to te cechy bohaterek artykułów, które czynią z nich 
członkinie chińskiej wspólnoty narodowej: język i kultura chińska, chińskie obywa
telstwo itd. - zarówno czynniki tworzące wspólnotę, jak i te odróżniające chińską 
wspólnotę kulturową lub narodową od innych. Czasem postacie same wyrażają swą 
przynależność do wspólnoty, czasem identyfikacji pod tym względem dokonują au
torzy artykułów.

Niekiedy przywołuje się samą chińską specyfikę narodową. W serii artykułów 
z 1994 r. wyraża się nadzieję, że Pekin dołączy do listy światowych centrów mody 
i wspomina się silny chiński charakter narodowy, który może być przeszkodą w mię
dzykulturowej komunikacji462. Artykuł na temat konkursów piękności cytuje argu
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ment Ogólnochińskiej Federacji Kobiet przeciwko takim imprezom zaimportowa
nym z zagranicy, niepasującym do chińskiej specyfiki narodowej463. Inny artykuł 
sprzeciwia się wykorzystywaniu motywów z flagi narodowej w projektowaniu ubio
ru, postrzegając tę praktykę jako poniewieranie narodowej godności464.

163 Zheng Xianchun ft HH A 11 i if Itl - A Jiali zouchu shengui - Zhonguo xuanmei
langchao [Piękności wychodzą z kobiecych komnat - moda na konkursy piękności w Chinach], «Hf 
inj Trends», 1993/2(2), s. 31.

464 Nr 2(5)/1994, s. 43. W 2008 r. Chińczycy już nie uważali umieszczania flagi narodowej na ubra
niach za gorszące (lub przynajmniej potrafili je zaakceptować w imię wyższych wartości). Produkty 
chińskich firm odzieżowych, wszechobecne w sklepach przed olimpiadą w Pekinie, były świetnym 
przykładem zasady głoszącej, że cel uświęca środki.

165 Li Baojian. Sun Xiaoxiao: wo de baitian shi Beijing..., 2002/08(138), s. 122, 124.
466 Wang Yang. Chen Chong: wo de bu chunzhen niandai, 2003/06(158), s. 88, 90.
467 Qi Yue, Yuren. Huanbao: wo de shishangxin zhuzhang, 1998/12(45).
464 Miaozi. Li Yifei, MTV nil zhangmen, 1999/10(61).
46‘' Yuren .'¿1 A. ft fA JBL141111: A Huaquanxiutui qiaojiaren [Zwinna piękność artystycznie machająca 

pięściami], «H-finj Cosmopolitan», 1998/18(51).
47" Zheng Yiwen. Dan zhuang Gong Li, 1998/12(45).

Wiele tekstów uwypukla chińskość bohaterek. Sun Xiaoxiao465, która lubi wyróż
niać się i wywierać wrażenie na innych (i której asertywność określona jest w tek
ście jako niechińska), wymienia Pekin, gdy mówi o mieście, które najbardziej kocha 
i w którym chciałaby się zestarzeć. W przypadku aktorki Joan Chen (Chen Chong)466, 
zamieszkałej na stałe w Stanach Zjednoczonych, podkreśla się zarówno jej biegłość 
w funkcjonowaniu w różnych środowiskach językowych i kulturowych oraz w przy
stosowywaniu się do rozmaitych kultur, jak i jej chińskość. Aktorka stwierdza, że 
Szanghaj, miasto gdzie urodziła się i dorastała, zajmuje szczególne miejsce w jej ser
cu, a ojczysty dialekt szanghajski jest najbliższym dla niej językiem.

Bohaterki niektórych artykułów świadomie działają jako przedstawicielki wła
snego narodu, który promują w różnych sytuacjach. He Xiu, prowadząca program 
telewizyjny o ochronie środowiska, wspomina o potrzebie kręcenia chińskich filmów 
o takiej tematyce467. Li Yifei mówi o swoim zadaniu propagowania chińskiej muzyki 
na świecie, jako sposobie działania na rzecz własnego społeczeństwa468. Praktykują
ca taekwondo Zhou Yuan jest świadoma wschodniego pochodzenia tej formy walki 
i stosuje własne doświadczenia w tym zakresie jako środek przekazywania informa
cji o kulturze Wschodu, w tym chińskiej, swoim zagranicznym kolegom469. Aktorka 
Gong Li wspomina, że wyboru strojów, jakie nosiła w czasie festiwalu filmu w Cannes, 
dokonywała na podstawie cech świadczących o ich „chińskości”470.

Interesująca jest strategia argumentacji stosowana w trzech artykułach, polegająca 
na wykorzystaniu płci lub tożsamości jednostkowej do wprowadzenia retoryki nacjo
nalistycznej. Spełniwszy przewidziane zadanie, płeć i względy osobiste są wycofywa
ne, a na pierwszy plan przesuwają się tożsamość narodowa lub inne ważne elementy 
związane ze wspólnotą narodową. Strategia ta jest warta uwagi nie tylko ze względu 
na sposób, w jaki wykorzystuje płeć lub tożsamość bohaterek artykułów, lecz także ze 
względu na potencjał perswazyjny, jaki ma dla docelowej czytelniczki.
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Pierwszy artykuł471, pochodzący z 1993 r„ jest portretem kobiety sukcesu: Wang 
Aibing, prezenterki stacji telewizyjnej SinoVision, nadającej dla społeczności chiń- 
skojęzycznej z Nowego Jorku i okolic. Tekst jest narracją, a nie wywiadem, nie cytuje 
wypowiedzi Wang. Początek artykułu podaję szczegóły o biografii i karierze postaci 
- opisuje miejsce urodzenia, powód emigracji do USA i jej drogę do sukcesu w tym 
kraju oraz powód jej przyjazdu do Chin w 1993 r. W odróżnieniu od innych portre
tów kobiet sukcesu, ten tekst nie omawia sukcesu osobistego lub w kontekście płci, 
lecz czyni z uzdolnień i osiągnięć bohaterki cechę narodową: pierwszy akapit przed
stawia Wang jako kolejną Chinkę, która odniosła sukces w USA. W dalszej części 
artykułu Wang nie występuje jako jednostka, lecz jako przedstawicielka własnego 
narodu. Nazywa się ją „oddaną córką ojczyzny”, która pełni rolę „ambasadora srebr
nego ekranu” w celu „promowania wzajemnego rozumienia Chin i USA” [36]. Argu
mentacja nacjonalistyczna w tym tekście bazuje na dwóch wspólnotach i relacjach 
między nimi. Pierwsza to wspólnota etniczna - Chińczycy - określona słowem ty A. 
huaren, które wyraża przynależność etniczną, a nie obywatelstwo. Ten wyraz współ- 
występuje z określeniami lokalizacji: ŹH&jtyA Niuyue huaren („Chińczycy z Nowe
go Jorku”) lub A IN ty- A Meiguo huaren („Chińczycy z USA”) oraz AWi^A dalu 
huaren („Chińczycy z kontynentalnej części Chin”). Druga wspólnota jest wspólnotą 
narodową - fHIN zuguo („ojczyzna”) - zakotwiczoną geograficznie w Chinach kon
tynentalnych i utożsamioną z państwem ChRL poprzez wspomniane w tekście miej
sca (Nankin, Pekin), wydarzenia (program reform i otwarcia) i nazwiska urzędników 
państwowych, z którymi Wang przeprowadziła wywiady (ówczesny minister spraw 
zagranicznych Qian Qichen i premier Li Peng). Artykuł rozciąga zakres stosowania 
pojęcia państwa-narodu fil IN zuguo także na A M/źfi&jty\ Meiguo/Niuyue huaren 
[37], gdy opisuje rolę Wang Aibing jako pośredniczki między Chinami a USA, która 
informuje Chińczyków z USA o wydarzeniach ze swojej ojczyzny.

l'an Yage, Tang Jin. Niuyue huaren de „Aimi"..., 1993/2(2), s. 24-25.

Podporządkowanie wspólnoty Chińczyków z kontynentu (ANi^A dalu hu
aren) ojczyźnie fil. IN zuguo utożsamionej z ChRL jest uzasadnione ich statusem 
obywateli państwa. Jednakże rozciągnięcie fil.IN zuguo na chińską diasporę z USA 
jest problematyczne, gdyż wchodzą w jej skład także osoby niepochodzące z ChRL 
i potencjalnie niechętne do utożsamiania się z tym państwem. Problem ten maskują 
różne statusy Wang Aibing. Jako dziennikarka przygotowująca relację z Chin dla te
lewidzów z USA jest ona rzeczywiście łącznikiem między dwiema wspólnotami ty- A 
huaren (z ChRL i USA). Jako emigrantka z ChRL należy ona do obu tych wspólnot; 
artykuł także podkreśla jej popularność w całej diasporze z Nowego Jorku. Na tym 
zręcznie budowanym tle autorzy artykułu wprowadzają stwierdzenie o tym, że Wang 
czyni zadość zapotrzebowaniom Chińczyków z USA na informację o wydarzeniach 
z ojczyzny. Stwierdzenie to zakłada, że ChRL jest ojczyzną osób z amerykańskiej dia
spory. Stosowanie wyrazu fil. IN zuguo służy płynności rozciągnięcia zakresu stoso
wania tej wspólnoty, ponieważ (w odróżnieniu od np. | N guojia - “kraj”, “państwo”; 
-JJcIN wo guo - “nasz kraj”; | N lAl guonei - „wewnątrz kraju”) w jego znaczeniu brak 
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konotacji z określonym państwem. Znaczenie morfemu -fR. zu („przodkowie”) z 
zuguo zwiększa skuteczność argumentacji i maskuje problem, ponieważ odnosi się 
do wspólnych korzeni członków narodu (a Chińczycy z USA i z ChRL mają te same 
etniczne korzenie). Artykuł także (potencjalnie) wzbudza dumę narodową u czytelni
czek stwierdzeniem, że Wang jest wzorcową przedstawicielką Aftli^A dalu huaren. 
Uruchomioną dumę narodową przenosi się do USA w zakończeniu artykułu, który 
przedstawia autorów odprowadzających Wang na lotnisko, skąd ma wrócić do Nowe
go Jorku. Ostatnie zdanie wyraża misję powierzoną jej przez wszystkich Chińczyków, 
którzy ją kochają: być wzorem dla nowych emigrantów z ChRL. W ten sposób tekst 
buduje sobie poparcie ze strony czytelniczek na podporządkowanie amerykańskiej 
diaspory państwu narodowemu ChRL.

Drugi artykuł472 stanowi odpowiedź czasopisma na zamieszki w Dżakarcie w maju 
1998 r., pozornie z perspektywy feministycznej. Początek artykułu stwierdza wielką 
popularność feminizmu oraz fakt, że tekst pragnie ukazać masowe gwałty podczas 
konfliktów zbrojnych jako problem związany z płcią. Znaczną część artykułu tworzą 
wypowiedzi znanych chińskich aktywistek i badaczek kwestii płci (m.in. Li Yinhe, 
Cai Yiping i Ge Youli), które omawiają przemoc wobec kobiet w kontekście patriar- 
chalnego społeczeństwa. Wspólnota ustanowiona na początku tekstu to -JOJ

172 Chen Bingmiao, WangXumei. Tebieguanzhu..., 1998/15(48), s. 60-63.

women zhe ge xingbie („nasza płeć”, czyli „my kobiety”). Zaimek -JAll'J women 
(„my”, „nasz”) jest kluczowym elementem argumentacji - za jego pomocą dokonuje 
się przejścia do kolejnych, coraz węższych, wspólnot. Najpierw odnosi się do auto
rek artykułu, czytelniczek i wszystkich innych kobiet świata - przemoc wobec ko
biet jest problemem dotyczącym w równym stopniu wszystkich przedstawicielek tej 
płci, dlatego winna być rozpatrywana z perspektywy przekraczającej wąskie pojęcia 
narodowości i etniczności. Później jednak wprowadza się w tekście element narodo
wy i etniczny, a następnie stopniowo przenosi się go w centrum uwagi. Stwierdzenie 
równości kobiet w obliczu przemocy ilustruje się konfliktami o podłożu etnicznym: 
wojna domowa w Rwandzie, wojna w Bośni i Holokaust. W jednej trzeciej artykułu 
wspólnotę „my kobiety” dzieli się na Aft dongfang niixing („kobiety Wscho
du”) i (Hf A Att xifang niixing („kobiety z Zachodu”) na podstawie różnic kultu
rowych powodujących odmienne sposoby przeżywania gwałtu. Zakres referencyjny 
„my” z „my kobiety” zawęża się do „my, kobiety Wschodu” [38]. Ta wspólnota kul
turowa zostaje następnie zwężona do etniczności i narodu [39]. Druga połowa arty
kułu skupia się na aktach przemocy skierowanych przeciw kobietom narodowości 
chińskiej z Indonezji. Ofiary masowych gwałtów są teraz określone prawie wyłącznie 
jako ElJJtś-bA^ I k Yinni huaren funii („chińskie kobiety z Indonezji”) i fety 
(tj A Yinni huayi funii („indonezyjskie kobiety chińskiego pochodzenia”), czasem 
nawet bez przydawki C|J Jtś Yinni („indonezyjski”). Końcowa część artykułu wymie
nia pięć rodzajów ofiar zamieszek (wśród nich są ofiary gwałtów), dodając w każdym 
przypadku przydawkę A huaren („chiński”). Przynależność etniczna ofiar staje się 
więc ważniejsza od płci, a wspólnota „my” zostaje zredukowana do „my Chińczycy”.
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Z feministycznego, podejście do problemu staje się nacjonalistyczne: celem tekstu nie 
jest obrona praw kobiet, lecz wystąpienie przeciwko antychińskim aktom przemocy 
w Indonezji i dołączenie w ten sposób do dyskursu oficjalnego.

Tekst domaga się od czytelniczek solidarności z ofiarami gwałtów i gniewu wo
bec aktów przemocy sformułowanych w terminach etnicznych i nacjonalistycznych. 
Utożsamienie czytelniczek z ofiarami gwałtów ułatwia stosowanie wspólnot „my 
kobiety” i „my Chińczycy”, bazujących na cechach wspólnych (płeć i narodowość). 
W drugiej połowie artykułu ofiary określa się ^A^[^ł< Yinni huaren jiemei 
(„chińskie siostry z Indonezji”) i f|JJtśЖ Yinni qiaobao („indonezyjskie rodacz
ki”). Autorki tekstu przywołują masakrę nankińską z 1937 r„ która jest częścią historii 
(lub nawet mitologii) narodowej ChRL, a więc systemu symboli będącego podstawą 
tożsamości narodowej. Oburzenie o podłożu nacjonalistycznym, jaki potencjalnie 
wywołuje u czytelniczki ten konflikt o silnych emocjonalnych konotacjach, zostaje 
przeniesiony do wydarzeń w Indonezji. Tekst domaga się także poparcia czytelniczek 
dla działań państwa. Wskazuje na media jako właściwy środek wyrazu powszechne
go oburzenia [40], a cytowane protesty przeciw zamieszkom w Dżakarcie pochodzą 
z najważniejszych partyjnych organów prasowych: „Dziennika ludowego”, „Dzienni
ka Guangming”, „Dziennika wyzwoleńczego” itd.

Trzeci artykuł471 omawia skandal wywołany przez Roberta Kuglera, rzekomo 
Amerykanina mieszkającego w Chinach, który umieścił w internecie zdjęcia swych 
pozujących nago chińskich dziewczyn, spośród których rozpoznano Shi Jing, pracow
nicę firmy Electrolux. Artykuł zawiera głównie porady na temat tego, jak chronić swą 
prywatność i własny wizerunek, lecz sposób przedstawienia samego incydentu ma 
wyraźne zabarwienie nacjonalistyczne. Nazwisko Shi Jing jest podane małą czcionką 
w zasadniczym tekście, lecz obydwa akapity otwierające artykuł, do których zastoso
wano dużą czcionkę, ukazują tę postać oraz inne kobiety zamieszane w aferze jako 
przedstawicielki własnego narodu: Zhongguo niihai („chińskie dziewczy
ny”) i A l]J [K| \' 1 ЭД yi ge Zhongguo nil bailing („pewna Chinka, przedstawicielka
«białych kołnierzyków»”). Narodowość Kuglera też jest wyraźnie zaznaczona: АШ 
A Robert Kugler Meiguoren Robert Kugler („Amerykanin Robert Kugler”). Godność 
osobista jest utożsamiona z godnością narodową, do obrony której artykuł nawołuje 
chińskie kobiety [41]. Stosowanie zaimka ni („ty”) w cytowanym fragmencie służy 
do nawiązania kontaktu z czytelniczką: identyfikuje ją jako członkinię narodu i czyni 
ją odpowiedzialną za obronę godności narodowej.

W omawiających mobilność globalną artykułach z lat 2007-2008474 indywidual
ne historie mobilności współwystępują z projektem nacjonalistycznym czasopisma. 
Tym razem cechy, motywacja i korzyści postaci z artykułów nie zostają zepchnięte 
na bok, aby ustąpić miejsca argumentacji nacjonalistycznej. Nacjonalistyczny projekt 
wyłania się tu z samego wyboru postaci oraz komentarzy uzupełniających portrety

,7' Chenhui. Zhongguo ban „Xing, huangyan he luxiangdai", 2007/18(260), s. 182-185.
1,1 Jest to seria czterech artykułów zawartych w rubryce 'ł jójiJ ifr kil Only in Cosmo (Tebie qihua) z nu

meru l4(256)/2007 (s. 202-222).
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mobilnych kobiet. W poprzednim podrozdziale wykazałam, że w numerach z okre
su 2007-2008 wątek globalnej mobilności przybiera najbardziej kompleksową for
mę, zbliżając się do modelu „elastycznego obywatelstwa” Ong i kosmopolityzmu 
Tomlinsona. Nie mamy jednak do czynienia z pełną realizacją tych dwóch modeli, 
ponieważ autorzy artykułów podporządkowują globalną mobilność względom na
rodowym. Dołączenie do szeregu „światowej klasy średniej”, której powstanie prze
powiada przytoczone w artykule sprawozdanie Banku Światowego z 2007 r., ma nie 
tylko przynieść indywidualne korzyści samym bohaterkom, lecz także osiągnąć na
cjonalistyczne cele. Podkreśla się nie tylko umiejętność sprawnego funkcjonowania 
w innych kulturach, ale również stosowanie tej umiejętności dla dobra Chin. Maoqu 
Jianli zaznacza, że ostatni rozdział w jej mobilności to powrót do Chin, w celu wy
korzystania dobrej koniunktury dla przedsiębiorców i wniesienia własnego wkładu 
w rozwój ojczyzny [42]. Wywiady z globalnie mobilnymi kobietami zawarte w tej 
serii artykułów nie zawierają podobnych wypowiedzi, lecz także te postacie wpisują 
się w projekt nacjonalistyczny. Po pierwsze, kobiety te realizują cel „dołączenia do 
świata” (ły yu guoji jiegui), istotny zarówno dla chińskiego państwa, jak
i dla jego obywateli. Wywiady pokazują, że Chinki posiadają już cechy niezbędne 
do tego, by dołączyć do szeregów „globalnej klasy średniej” na równi z przedsta
wicielkami innych narodów. Po drugie, są to kobiety, które powróciły do Chin, co 
pokazuje, że ten kraj jest wystarczająco atrakcyjny jako docelowe miejsce globalnie 
mobilnych osób posiadających wysokie kwalifikacje. Co więcej, Chiny są atrakcyjne 
nie tylko jako miejsce powrotu: niektóre z tych kobiet pochodzą z Singapuru lub 
Tajwanu475. Wszystkie te postacie urzeczywistniają prognozę zawartą w ramce dołą
czonej do pierwszego w serii artykułu. Tekst w ramce przenosi kwestię globalnej mo
bilności z poziomu jednostek do poziomu państw: ChRL i USA. Tym samym ukazuje 
tę kwestię jako przedmiot rywalizacji, ponieważ Chiny aspirują do statusu potęgi 
światowej, jaki posiadają USA. Chwali się USA za wysiłki w kierunku zredukowania 
„globalnego analfabetyzmu”, lecz stwierdza się także, że to Chiny staną się ważnym 
celem migracji globalnych obywateli [43]. Maoqu Jianli ukazuje mobilność obywateli 
USA jako istotny czynnik kształtujący potęgę gospodarczą tego kraju476, co sugeruje, 
że globalna mobilność chińskich kobiet może służyć nie tylko ich własnym intere
som, lecz także budowaniu potęgi Chin.

Projekt nacjonalistyczny jest widoczny także w artykule omawiającym posiada
nie zagranicznego obywatelstwa lub zezwolenia na pobyt stały477. Artykuł składa się 
ze wstępu redakcyjnego, który przedstawia temat, oraz z wypowiedzi kilku kobiet 
będących przykładem tego zjawiska. Posiadanie kilku statusów narodowych jest jed
nym z kluczowych elementów pojęcia „elastycznego obywatelstwa” A. Ong (1999),

175 Summer et al. 21 shiji rtuxing zui xuyao de..., 2007/14(256), s. 218-219.
176 Beigu JkflWłlifi Yidongli, xian cong tounao kaishi [Mobilność zaczyna się

przede wszystkim w umyśle]. «11'1 W Cosmopolilan», 2007/14(256), s. 206.
177 ZhangYun ik zś, Wenyuan iMtót, summer, Teresa, joy. Why another passport? iłffHf

£ 41 te? Nayige waiguo shenfenyou duo zhongyao? [Jak ważne jest posiadanie statusu obcokrajow
ca?]. «Ilj|nj Cosmopolilan», 2008/09(270), s. 116-123.
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podobnie jak przekazana w treści artykułu świadomość korzyści, jakie ono przynosi: 
możliwości podróżowania po świecie bez konieczności uzyskania wiz (tu wspomi
na się o paszporcie amerykańskim, kanadyjskim i australijskim oraz zezwoleniu na 
stały pobyt we Francji), możliwości korzystania z lepszego niż chiński system, ubez
pieczeń społecznych w krajach Zachodu, możliwości urodzenia więcej niż jednego 
dziecka (co stanowi ucieczkę od chińskiego systemu kontroli urodzeń), zapewnienia 
dzieciom swobody poruszania się po świecie i lepszego wykształcenia, możliwości 
uzyskania lepszego ubezpieczenia na skutek zatrudnienia w Chinach w charakterze 
obywatelki innego kraju lub uzyskania większych niż w Chinach zarobków dzięki 
pracy na Zachodzie.

Pomimo omówienia korzyści, jakie przyniesie posiadanie zachodnich paszpor
tów, artykuł zdaje się mieć na celu przede wszystkim wybicie czytelniczkom z gło
wy pomysłu emigracji. Wielokrotnie podkreśla się rozwój gospodarczy Chin, który 
otworzył przed Chinkami nowe możliwości zrobienia kariery i uzyskania wysokich 
zarobków bez potrzeby wyjazdu. Wspomina się, że wiele firm działających w Chi
nach zrezygnowało z nierównego traktowania obywateli chińskich i zagranicznych 
pod względem wynagrodzenia za pracę. Zaznacza się, że wyjazd zmusza do rezygna
cji z własnej (wysokiej) pozycji zawodowej i statusu społecznego w Chinach i budo
wania ich od zera w innym kraju, a także fakt, że na Zachodzie młodym osobom jest 
trudniej znaleźć zatrudnienie niż w Chinach. Cztery spośród przedstawionych w ar
tykule sześciu posiadaczek zachodnich paszportów i zielonych kart wróciły do Chin. 
Pięć podkreśla swoje patriotyczne uczucia, poczucie przynależności do chińskiej 
kultury oraz korzyści z mieszkania i robienia kariery w Chinach zamiast za granicą 
[44]. Lista problemów wynikających z posiadania podwójnego statusu narodowego 
jest równie długa (jeśli nie dłuższa), jak lista korzyści. Jedna z tych kobiet wspomina 
o trudnościach w ponownym dostosowaniu się do życia w Chinach po pobycie w Ka
nadzie, który spowodował zmiany w jej światopoglądzie i sposobie zachowania się. 
Inna mówi o trudnościach w uzyskaniu społecznej akceptacji za granicą. Wśród pro
blemów związanych z pracą i własnym majątkiem kobiety te podkreślają podwójne 
opodatkowanie ich dochodów, fakt, że składki za ubezpieczenie społeczne płacone 
w Chinach nie wchodzą w skład przyszłej emerytury za granicą, brak możliwości 
zakupu więcej niż jednego mieszkania w Chinach oraz nabywania niektórych akcji 
na giełdzie. Bardzo ważnym problemem jest status dzieci. Gdy wracają do Chin jako 
obywatele innych państw, nie mogą uzyskać chińskiego zameldowania (J 11 I hukou) 
i mają dostęp jedynie do bardzo drogich szkół dla cudzoziemców. Bohaterki artykułu 
stwierdzają swoją chińską tożsamość kulturową, lecz deklarują konieczność częstego 
podróżowania między Chinami a drugim krajem, aby zachować ważność zielonej 
karty, a także problemy w określeniu statusu własnego i dzieci w chińskim systemie 
ewidencji ludności. To wszystko sugeruje brak w ich życiu spójnego centrum identy
fikacji (przestrzennej, kulturowej i biurokratycznej), a co za tym idzie, brak poczucia 
bezpieczeństwa, jaki może wynikać z „elastycznego obywatelstwa”.

Zniechęcanie do uzyskania podwójnego statusu narodowego nie ma jednak cha
rakteru absolutnego - jak już wspomniałam, tekst podkreśla także jego korzyści. 
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Ponadto, poprzez pominięcie lub brak rozwinięcia pewnych wątków tekst stroni 
od kategorycznego opowiedzenia się za rezygnacją z planów emigracji. Jedna z ko
biet na przykład, pomimo wielokrotnego podkreślania niekończących się kłopotów 
w uzyskaniu kanadyjskiej zielonej karty, nie rezygnuje z ubiegania się o nią. Mówi, 
że chciałaby zniechęcić swoją siostrę do emigracji, ale nie wspomina o żadnych ak
tywnych działaniach podejmowanych już w tym celu. Matka dzieci bez chińskiego 
zameldowania rezygnuje z załatwiania tych bardzo skomplikowanych formalności 
i odsyła dzieci z powrotem do Francji. Kilka innych kobiet deklaruje, że planuje uro
dzić dzieci za granicą lub wrócić na Zachód na emeryturze.

Omówiona powyżej niejednoznaczność w postawie wobec emigracji, podobnie 
jak obecność wyjazdów na studia w biografiach postaci innych artykułów478, praw
dopodobnie odzwierciedla atrakcyjność Zachodu dla Chińczyków, która powoduje, 
że wciąż wybierają oni emigrację, niezależnie od tego, czy są zwolennikami takich 
projektów nacjonalistyczno-patriotycznych jak ten przedstawiony w czasopiśmie, 
czy nie. Atrakcyjność Zachodu może być uzasadniona rzeczywistą wiedzą o doce
lowych krajach, może też być wyimaginowana, gdy świat zachodni jest postrzegany 
jako idealna kraina bliżej nieokreślonych marzeń. Tak właśnie było w przypadku ko
biety opisującej swój nieudany wyjazd do Portugalii479, która zrezygnowała z dobrej 
posady w Chinach i wyruszyła w nieznane z postanowieniem uzyskania wolności 
i chęcią realizacji marzeń, lecz bez jakiejkolwiek znajomości obcego kraju i języka.

5.6.2. «|IF Elle»
To czasopismo nie omawia kwestii związanych z globalnością i lokalnością ani często, 
ani szczegółowo: nie stanowią one tematu odrębnych artykułów, lecz potraktowane są 
pobieżnie w tekstach dotyczących innych kwestii. Interesujący jest fakt, że równocze
śnie z promowaniem mody zachodniej oraz (w pierwszych próbkach) zapożyczaniem 
znacznej ilości treści z międzynarodowej bazy „Elle” czasopismo kształtuje projekt 
nacjonalistyczny, bardzo dobitnie sformułowany w okresie od 1988 do 1999 r„ lecz 
wyraźny także w późniejszych próbkach. Najczęściej polega on na podporządkowaniu 
mobilności globalnej postaci względom nacjonalistycznym, dlatego wątek mobilności 
jest omówiony przede wszystkim w podrozdziale o projekcie nacjonalistycznym.

5.6.2.1. Lokalne elementy w obrazie kobiety

W odróżnieniu od «11'1 |nj Trends/Cosmopolitan» aż do 2002 r. to czasopismo nie 
wspomina zachodnich świąt, takich jak Nowy Rok, Boże Narodzenie czy Walentynki; 
brak tu artykułów proponujących spędzanie Walentynek z ukochanym czy upiększa
nie się na noworoczną imprezę. Należy jednak podkreślić, że wzmianki o chińskich

178 Jing Suqi nf. What’s your next diploma? ft A. ytiEIflf]? Shenme wenping hai guanyong? 
[Jaki dyplom się jeszcze przyda?]. «H't jnj Cosmopolitan», 2008/09(270), s. 180-183.

179 Xiaofei, Bizhi. Taoli zhichang huohai de daijia, 2008/03(264), s. 188. 
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świętach także pojawiają się późno (w numerach z 1998-1999 r.), kiedy nadejście róż
nych świąt (chiński Nowy Rok, Święto Czystej Jasności) sygnalizują artykuły wstępne. 
Magazyn angażuje swe czytelniczki w dyskusje związane z tymi świętami, dotyczące 
np. makijażu noworocznego.

Kilka tekstów odwołuje się do chińskich wzorców kulturowych. Autorki listów do 
redakcji, publikowanych w latach 2002-2003 w rubryce porad osobistych, wspomi
nają o tym, jak rodzice (zwolennicy tradycyjnego modelu rodziny) nakłaniają je do 
zawarcia ślubu480 lub podejmują za nie decyzje dotyczące ich związku481. Jedna z tych 
kobiet opisuje swoje życie małżeńskie w domu rodziców męża, gdzie jest często kryty
kowana przez teściową za niewłaściwe wypełnianie obowiązków domowych. Redak
torka rubryki krytykuje autorkę innego listu za uleganie presji rodziców. Wyjaśnia, że 
ich przekonania są wytworem czasów ich młodości, kiedy większość małżeństw było 
pozbawionych miłości i zachęca czytelniczkę do niezależności. Chińskie wzorce kul
turowe podlegają krytyce także w artykułach na inne tematy. Autor jednego z tekstów 
ubolewa nad brakiem w kulturze wschodniej zwyczajów obejmowania i całowania 
osób drugiej płci poza kontekstem miłosnym; fizyczny kontakt z innymi, twierdzi 
autor, jest jedną z podstawowych ludzkich potrzeb emocjonalnych 482. Artykuł o ka
rierze krytykuje chińską pokorę, kształtowaną przez kulturę narodową nakazującą 
przywiązywać dużą wagę do okazywania wdzięczności483. Zachęca czytelniczki, by 
uświadomiły sobie własną wartość, między innymi na podstawie innego istotnego 
elementu chińskiej kultury - sieci społecznych kontaktów, które zdołały zbudować 
i które wykorzystują do wykonywania zadań służbowych.

1"" 5? Ask Wu Di Lianai xuefen [Zaliczenie z miłości],«|lł W-lbJ^^Łiu lilie», 2002/08(98), s. 200;
Ask Wu Di Lianai xuefen [Zaliczenie z miłości], «111; W- łbj VII Elle», 2002/10(100),

s. 336.
1"' Lianai xuefen, 2002/08(98), s. 201.
11,2 Zhong Hua Ml tt. iTi/liti'i Touch me softly Chu yi chu, shengsheng qing [Dotknij i poezuj 

przypływ uczuć]. «|lł -iV-ll'Jlilie», 2002/08(98), s. 69.
11,4 Xiaoni. Ni bi xiangxiang zhonggenggui, 2003/6(108), s. 81.

Miduo f) Tiif'P(ТЙ’ T?!* 1 Pay for self-cultivation Shehua jinxiu: wei „jingshen
ticao” maidan [Luksusowe szkolenia: zapłacić za „gimnastykę duszy”]. «|l I: ft I IT(< ż. 7li lilie», 
2008/6(179), s. 176-179.

Próbka z lat 2007-2008 zawiera, podobnie jak numery «IbJ ii'ij Cosmopolitan» z tego 
samego okresu, artykuł o programach kształcenia dla ludzi biznesu, organizowanych 
przez najlepsze chińskie uczelnie484. Argumentacja mająca przekonać bogate czytel
niczki do skorzystania z tej oferty bazuje na etosie konfucjańskich uczonych. Z jednej 
strony, w sposób zgoła niekonfucjański, tekst niezbyt subtelnie przedstawia kurs jako 
przedmiot „konsumpcji na pokaz”. Tytuł artykułu zawiera wyraz „wystawny, kosztow
ny” shehua), a termin „luksusowy” (if shechi) występuje aż szesnaście razy na 
trzech stronach tekstu. Pierwsze zdanie podaję cenę jednego dnia nauki (2000 RMB), 
a w pozostałej części artykułu występują określenia „ogromna kwota czesnego” (I

jue de xuefei), „wysoka cena” (ihjKi' gaojia), „kosztowna konsumpcja” (tń w 
lYj '/l‘i iz? anggui de xiaofei). Na ostatniej stronie podaję się na rzucającym się w oczy 
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czerwonym tle rozmaite oferty kursów wraz z cenami: najwyższa z nich to 75.000 RMB 
za pięć serii trzydniowych spotkań. Z drugiej strony, autorzy uderzają w nutę amator- 
skości i niechęci wobec doczesności, ulubionych przez konfucjańskich literatów. Od
rzucają „materialistyczne” podejście do studiów „zwykłych białych kołnierzyków”485, 
które oczekują, że wskutek szkoleń zdobędą umiejętności praktyczne, mierzalne 
i przynoszące majątkowe korzyści. Tylko pobieżnie wspominają treść kursów: „nauki 
zachodnie” i wiedza na temat produktów i rozrywek luksusowych powszechnych na 
Zachodzie (wina, kawa, golf itd.). Podkreślają natomiast chińskie elementy programu 
szkoleń: konfucjański Czteroksiąg, Zapiski historyka Sima Qiana (należące do zasobu 
wiedzy konfucjańskich uczonych) i „tradycyjną kulturę chińską” (wspomnianą kilka
krotnie). W argumentacji wykorzystuje się prestiż, którym od czasów konfucjańskich 
cieszy się nauka - kursy te pozwalają na uzupełnienie „braków w uczelnianej karierze 
powstałych z powodów historycznych”486. Wykorzystuje się także prestiż nauczycieli: 
profesora Wang Defenga z uniwersytetu Fudan ukazuje się jako uczonego prowadzą
cego wytworne rozmowy z równymi sobie przyjaciółmi przy czarce wina. Skojarzenia 
z konfucjańskimi uczonymi nie są subtelnie ukryte między słowami, lecz stwierdzone 
bezpośrednio [45]. W ogólnym opisie tych programów kształcenia nie poświęca się 
szczególnej uwagi kobietom, artykuł jednak zawęża zakres docelowych odbiorców do 
kobiet, przedstawiając poglądy Lindy Cheng, uczestniczącej w jednym z tych kursów.

11,5 Tamże, s. 177.
Tamże, s. 179.

Stwierdzone braki w wykształceniu docelowych odbiorców szkoleń oraz obecność 
tego artykułu w piśmie zaadresowanym do klasy średniej pozwala wywnioskować, że 
(pomimo odrzucenia „zwykłych białych kołnierzyków” oraz nieobecności w tekście 
wyrazu suzhi) przedmiotem symbolicznej konsumpcji może być „jakość” czło
wieka - wyróżniająca cecha „białych kołnierzyków”, o posiadaniu której decyduje 
przede wszystkim wykształcenie osoby. Potencjalni odbiorcy tych programów mogą 
więc wyłożyć posiadany kapitał finansowy, by „wkupić się” (przynajmniej pozornie) do 
grupy posiadającej wysoki kapitał kulturowy. Wykorzystywanie skojarzeń z konfucjań
skimi uczonymi do odwrócenia uwagi od wywołującego niechęć bogactwa jest zresztą 
częstą praktyką wśród współczesnych chińskich managerów i przedsiębiorców, którzy 
kreują się na „konfucjańskich biznesmenów” (ft ftij rushang). Wzorem dawnych uczo
nych, kolekcjonują oni sztukę, tworzą dzieła kaligrafii i piszą wiersze, malują, publikują 
własne strategie biznesowe odwołujące się do tekstów należących do klasycznego kano
nu, a także finansują przedsięwzięcia kulturalne. Publiczne pokazywanie takich zain
teresowań posiada dodatkowy atut zgodności z państwowym projektem promowania 
„odpowiedzialności społecznej” i „cywilizacji duchowej” (Hawes, 2008: 94-95).

5.6.2.2. Projekt nacjonalistyczny

Wspomniałam już (w podrozdziałach 4.4., 5.1.2.) o braku spójnego modelu kobieco
ści lub kariery w «HtjY HElle» od 1988 do 1994 r. Wyjątek stanowią portrety 
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sześciu kobiet chińskich, w których lokalni autorzy stosują ten sam schemat argu- 
mentacyjny o wyraźnym zabarwieniu nacjonalistycznym, łączący zawód i mobilność 
globalną. Są to kobiety wybitnie uzdolnione, które w artykułach ulegają uprzedmio
towieniu. Nie są ukazane jako jednostki, lecz jako przedstawicielki państwa i narodu 
chińskiego ('I'IM Zhongguo - „Chin”, -TJćlN woguo - „naszego kraju” lub fil.IM zuguo 
- „ojczyzny”), którym poświęcają swoją pracę, osiągnięcia i mobilność globalną.

W artykułach opisuje się wielkie wysiłki, jakie bohaterki wkładają w doskona
lenie zawodowe, któremu poświęcają całą swoją uwagę. W duchu tradycji konfu- 
cjańskiej podkreśla się nieustanny proces nauki, czasem w postaci kolejnych etapów 
prowadzących do sukcesu. Artykuł o baletnicy Wang Qifeng przedstawia ją jako 
pilną uczennicę szkoły tańca w Szanghaju [46], a później jako osobę dorosłą, na
dal pracującą nad samodoskonaleniem [47], co owocuje sukcesami w konkursach 
międzynarodowych. Podobnie dzieje się w przypadku śpiewaczki operowej Huang 
Ying487. Projektantka odzieży Lu Lan, pracująca pierwotnie jako robotnica w warsz
tacie wytwarzającym kostiumy dla Centralnej Trupy Baletowej, uzupełnia swoją 
wiedzę o projektowaniu ubioru poprzez dwuletni kurs na wydziale projektowania 
odzieży Instytutu Rękodzieła Artystycznego. Później Lii rozpoczyna studia na Pe
kińskim Uniwersytecie Języków Obcych, aby móc zapoznać się z najnowszymi tren
dami światowej mody, przedstawianymi w obcojęzycznych materiałach488. Artykuły 
na temat młodszych kobiet (aktorki Wu Junmei i szachistki Xie Jun) podkreślają, że 
sukcesy na ekranie i w turniejach szachowych nie spowodowały zaniechania stu
diów489. Wykazuje się, jak bardzo ważne miejsce w życiu tych kobiet zajmuje ich 
zawód i jak bardzo się weń angażują [48]. Praca po nocach, w której Lu Lan po
grąża się, zapominając o wszystkim innym, przypomina anegdotki o pilnie studiu
jących uczonych, przygotowujących się do egzaminów cesarskich lub o wytrwale 
ćwiczących kaligrafach i malarzach. Podkreśla się także poświęcenia, jakich zawód 
wymaga od bohaterek: Lu Lan sama finansuje swoje studia, co znacznie obniża jej 
poziom życia. Poświęcenia Wang Qifeng są dużo bardziej drastyczne: nadmiernie 
intensywne przygotowania do międzynarodowego konkursu spowodowały rany na 
palcach u nóg. Pomimo bólu i krwi sączącej się z ran Wang nie rezygnuje z udziału 
w konkursie ani nie przerywa swojego występu [49].

GaoTian. Weilai de „Hudiefuren"..., 1994/5(17).
Lii Lan |"| ’T. ftfiliHJfij’’'I' >ł< - i'1'TT'l T'¿c iHJil) i"i ffjRl'llTlllf I Pianpian gianying huazhong 
lai - gingnian shizhuang shejishi Lii Lan de neixin dubai [Piękne postacie kobiece z wdziękiem wy
łaniają się z obrazów - monolog młodej projektantki mody Lii I.an|. «UL W-ll-jlilie», 1989/4, 
s. 22-23.

'"w Yu I.iangxin ijij-żŁii. Itfefl T“ Liłf jfjLf - iiTŹiftilUJh'.: -JIU [(fi Ta you yige meihao de meng - ji 
yingshi mingxing: Wu lunmei [Wu Junmei ma piękne marzenie: zostać gwiazdą ekranu]. «IRW-11'1Ti 
¿fil lilie», 1988/2, s. 4-6; Shuishi. Xie ]un yinxiang, 1994/3(15).

Bohaterki te muszą ciągle stawiać czoło rywalizacji: na drodze do sukcesu wie
lokrotnie przechodzą przez sito selekcji. Rozpoczyna się ona w kraju: Wang Qifeng 
była jedną z kilkudziesięciu dziewcząt, którym udało się dostać do szkoły baleto
wej, spośród kilkudziesięciu tysięcy kandydatek. Lii Lan dostaje zawiadomienie, że 

1N7

1HH
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jej projekty przeszły wstępną selekcję do ogólnochińskiego konkursu projektantów 
mody, do którego nadesłano ponad dwadzieścia tysięcy projektów. Lii marzy tylko 
o tym, by stać się znaną poza Chinami. Jednak dla tych bohaterek, które rzeczywi
ście wyjeżdżają za granicę, rywalizacja trwa i staje się jeszcze bardziej zacięta. Na 
castingu do roli Wenxiu w filmie Bertolucciego Ostatni cesarz Wu Junmei pokonała 
setki innych kandydatek. W trzeciej edycji konkursu baletu w Osace, Wang Qifeng 
była jedną spośród czterdziestu czterech wybitnych uczestników z ponad dwudzie
stu krajów. Później na konkursie w Paryżu znalazła się wśród równie licznego grona 
tancerzy z siedemnastu krajów. Huang Ying, także w Paryżu, musiała stawić czoło 
ponad setce rywalów z trzydziestu sześciu krajów. Podkreśla się trudność utworów 
wybranych do konkursów przez Wang i Huang oraz fakt, że wzięły udział w tych 
prestiżowych imprezach po raz pierwszy, co podnosi wartość zdobytych przez nie 
nagród.

Wysiłki i poświęcenia to osobista cena płacona przez te kobiety za ich wybitne 
osiągnięcia. Osiągnięć natomiast nie przedstawia się jako osobiste, lecz jako narodo
we. Za granicą stają się one przedstawicielkami państwa-narodu i to w jego imieniu 
zdobywają sukcesy: są pierwszymi Chinkami, które zaistniały na międzynarodowej 
scenie operowej lub baletowej. Zamiana statusu jednostki na status narodowy spra
wia, że to Chiny angażują się w rywalizację z innymi narodami, z której wychodzą 
obronną ręką. Nagrody zdobyte przez te postacie są potwierdzeniem potencjału 
Chin, faktu, że są one równe innym krajom i to dzięki własnym wysiłkom. Huang 
Ying została wybrana do roli Madame Butterfly w operze telewizyjnej realizowanej 
we Francji na podstawie albumu nagranego w studiu stacji telewizyjnej z Szanghaju. 
Francuski reżyser podejrzewa, że Huang otrzymała wykształcenie muzyczne w Eu
ropie i że to w Europie nagrała swoją płytę, czemu Huang zaprzecza. Zarówno wypo
wiedzi czytelników domagających się dostosowania treści czasopisma do ich oczeki
wań kulturowych (zdefiniowanych jako chińskie lub wschodnie), jak i niektóre z tych 
artykułów podkreślają chińską tożsamość kulturową i narodową oraz odmienność 
w stosunku do Zachodu [50]. Interesujące jest, że pomimo tych wręcz rozpaczliwych 
starań, by stwierdzić odrębność Chin i równość między Chinami a resztą świata, au
torzy tych tekstów równocześnie wykazują się pewną czołobitnością wobec zagrani
cy. Jak wynika z tych artykułów, Chinom nie wystarczy po prostu być w świecie - ich 
własna wartość nie jest inherentna, lecz nadawana przez inne państwa. Potrzebne 
jest potwierdzenie ich istnienia poprzez rywalizację z innymi narodami za pośred
nictwem tych kobiecych postaci, które zdobywają przychylność zachodniego jury, 
zmuszając jego członków do porzucenia uprzedzeń w stosunku do Chin [51]. Po
trzebne jest także potwierdzenie wartości Chin według zachodnich standardów, co 
powoduje tym samym uznanie wyższości tych standardów nad własnymi - w tekście 
o Huang Ying stwierdza się, że zdobycie roli Cio-cio-san jest osiągnięciem nie mniej 
znaczącym niż zdobycie Oscara [51].

Globalna mobilność tych kobiet jest całkowicie podporządkowana celom na
cjonalistycznym. Teksty nie pozostawiają żadnych wątpliwości, że poza granicami 
Chin działają one wyłącznie jako przedstawicielki swego narodu [49] [51]. Nie tylko 
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nagrody w konkursach są ukazane jako sukcesy Chin, lecz także inne ich osiągnię
cia - w artykule o Wu Junmei stwierdza się, że była jedyną chińską studentką, której 
uczelnia na Hawajach przyznała stypendium. Najczęściej takie stwierdzenia należą 
do autorów artykułów, ale czasem same postacie wyrażają swoją narodową dumę 
[52]. Na Zachodzie pełnią one dwie role: zdobywają zaszczyty dla ojczyzny i pro
pagują wiedzę o niej [53]. Osobą najbardziej zasłużoną w tej podwójnej roli jest Jin 
Yuxi (Yue-sai Kan), prezenterka i twórczyni programów telewizyjnych, założyciel
ka (w Chinach) marki kosmetyków Yue-sai, a także autorka kilku książek. Artykuł 
o niej490 zasługuje na bardziej szczegółowe omówienie. Nie przejawia on wszystkich 
elementów schematu, o którym wspomniałam. Jin jest osobowością o ustalonym już 
statusie międzynarodowym, a jej osiągnięcia są bardzo dobrze znane chińskim czy
telnikom, dlatego tekst nie przedstawia jej drogi do sukcesu. Globalna mobilność jest 
bardzo istotnym elementem jej biografii. Jej działalność na rzecz propagowania wie
dzy o Chinach w USA też jest dobrze znana, dlatego nie ma potrzeby zamiany tożsa
mości jednostkowej na narodową, gdy przedstawia się jej działalność poza Chinami.

Artykuł o Jin rozpoczyna się podkreśleniem jej międzynarodowej sławy: nazywa 
ją „jedną z najbardziej wpływowych producentów filmowych w dzisiejszym świecie”. 
Mówi o programach popularyzujących kulturę chińską, które stworzyła i zaprezento
wała w USA, a także o serialu przedstawiającym osiemnaście państw z całego świata, 
stworzonym i prowadzonym przez nią i nadanym w chińskiej telewizji. Te programy 
czynią z niej łącznik między kulturą chińską a zachodnią, co też stwierdza się w tek
ście [54]. Zamiana tożsamości na narodową oraz skojarzenie globalnego istnienia 
z narodową dumą następują w omówieniu działalności Jin w samych Chinach, której 
poświęcona jest większość tego artykułu. Z jednej strony podkreśla się chińskość Jin 
poprzez stwierdzenia autora poparte wypowiedziami samej bohaterki. Biografia Jin 
(przytoczona w tekście) sprawia, że podkreślenie jej związku z ChRL może się wyda
wać niezbędne: urodziła się w 1949 r. w Chinach kontynentalnych, ale w tym samym 
roku rodzice zabrali ją do Hong Kongu, gdzie przebywała do 1971 r„ kiedy to cała ro
dzina wyemigrowała do USA. Jin kilkakrotnie stwierdza, że bycie Chinką jest cechą 
wpisaną w samą jej istotę, niezmienną pomimo wpływu kultury miejsca zamieszkania 
[55]. Równocześnie jednak artykuł wykorzystuje jej drugi status narodowy. W omó
wionych powyżej artykułach kobiety wyjeżdżające za granicę potwierdzały istnienie 
Chin na arenie globalnej. W tym artykule potwierdzenie istnienia Chin w świecie 
przybiera kierunek odwrotny: to Jin Yuxi, która jest równocześnie przedstawicielką 
bardzo istotnego globalnego gracza, USA, przybywa do Chin. Autor tekstu zaznacza, 
że serial Jin o krajach świata był pierwszym programem stworzonym i prowadzo
nym przez cudzoziemca nadanym w telewizji w ChRL. Działalność Jin na rzecz Chin 
w Ameryce jest świadectwem związku między tymi dwoma państwami oraz faktu, że 
Chiny są już częścią globalnego świata. Jej wizyty w Chinach świadczą o zniknięciu 
granic izolujących ten kraj od reszty świata. Tym bardziej, że Jin przytacza w tekście 
dwa okresy - burzliwe czasy Rewolucji Kulturalnej (wspomina swą pierwszą wizytę

1’" Haiwai jiechu nü huaren..., 1989/3.
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w ChRL w 1972 r.) oraz teraźniejszość. Te okresy wyraźnie dzieli: wartościuje nega
tywnie pierwszy (nazywa go „najbardziej przerażającym dziesięcioleciem w historii 
Chin”) oraz pozytywnie drugi. Pozytywnej oceny Jin dokonuje poprzez zestawienie 
dwu okresów i podkreślenie wielkich zmian, jakie nastąpiły w Chinach po Rewolu
cji Kulturalnej - rozszerzenie się geograficznego zasięgu języka standardowego (co 
świadczy o wzroście politycznej centralizacji i skuteczności egzekwowania polityki 
państwowej), wzrost poziomu życia Chińczyków (świadectwo stabilizacji politycznej 
i skuteczności reform ekonomicznych) oraz wzrost zainteresowania modą (świadec
two globalizacji). Artykuł wpisuje Jin w państwowy program reform: autor stwierdza, 
że lud chiński jest z niej dumny, a Jin wspomina, że chiński rząd wysłał tradycyjne
go lekarza do USA, by wyleczył jej matkę. Wielokrotnie podkreśla się cel wizyty Jin 
w Chinach: przybyła, by wnieść swój wkład w przemiany, jakie dokonują się w Chi
nach oraz po to, by pomóc chińskiemu ludowi [56]. Poprzez zaznaczenie uwagi, jaką 
rząd poświęca Jin oraz wpisanie jej w oficjalny program reform, artykuł wykorzystuje 
jej osobę, powszechnie znaną i łubianą w Chinach, nie tylko po to, by potwierdzić 
istnienie Chin w świecie, ale też po to, by potwierdzić słuszność polityki państwa.

Wszystkie kobiety sportretowane w artykułach omówionych powyżej są trakto
wane przedmiotowo. To nie Jin Yuxi wykorzystuje w tekście swój podwójny status 
kulturowo-narodowy, lecz autor artykułu dla potrzeb własnej argumentacji. Z wyjąt
kiem projektantki mody Lii Lan, wszystkie postacie są przedmiotem opisu dokona
nego przez autorów artykułów, a nie podmiotem opisującym, tworzącym własną nar
rację. Czasem cytuje się ich krótkie wypowiedzi, które jednak są wplecione w wywód 
autora artykułu. Globalna mobilność Huang Ying, Wang Qifeng i Xie Jun nie jest 
wynikiem ich wyboru, ale decyzji państwa: nie wyjeżdżają za granicę w celach osobi
stych, lecz są delegowane, by reprezentować Chiny w konkursach. Przedmiotowość 
przejawia się czasem także na poziomie leksykalnym. Czasownik ‘wysłać, oddelego
wać’ (ŻM pai) stosuje się wraz z nazwą państwa - „Chiny” (4’ M Zhongguó) występu
jącą jako wykonawca czynności491. Wyjazd zagraniczny, do którego się przygotowuje, 
jest dla Wang Qifeng zadaniem (1T:& renwu) do wykonania [47].

W numerach z lat 1998-1999 wielokrotnie wspomina się o zaistnieniu Chin na 
arenie globalnej. Jest to misja, którą powierza się postaciom indywidualnym, wspól
notom etnicznym i chińskim wytworom kulturowym. Pragnienie zaistnienia w świe
cie wyraża się w artykułach o wystawie chińskich projektantów mody w Pekinie 
i o preselekcji chińskich modelek do konkursu Elitę Model Look z 1998 r., począwszy 
od samych tytułów: Z własnego podwórka do świata (Mfl ^l JI J >12 I'd 11Cong 
zijia menkou zouxiang shijie) i Czekając na nowe pokolenie chińskich supermodelek 
(ł-t 'ffi'l' Dengdai xin yi ren Zhongguo chaomo) [57]. Ten cel jest wi
doczny również w czterech artykułach przedstawiających nowości na rynku muzycz
nym. Albumów z chińską muzyką nie chwali się jedynie za ich cechy merytoryczne 
(jakość utworów i wykonania), lecz także (a w dwóch przypadkach - wyłącznie) jako 
potencjalnych przedstawicieli chińskiej kultury w świecie. Ta rola zdaje się ważnym

191 Por. Gao l ian. Weilai de Hudiefuren..., 1994/5(17), s. 38. 
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(lub jedynym) powodem umieszczenia wzmianek o tych albumach w czasopiśmie. 
Zadanie promowania Chin na świecie powierza się także ich wykonawczyniom. Są 
to skrzypaczka Qian Zhou, która stała się sławna poza Chinami, gdy wygrała jedno
cześnie kilka nagród w prestiżowym międzynarodowym konkursie Long-Thibaud 
w Paryżu492 oraz Ma Xiaohui grająca na tradycyjnym instrumencie strunowym erhu, 
która poprzez swoje występy zagraniczne promuje chińską muzykę ludową491.

1,2 Gu Wei I® ’fi. % ’ Ul i J-l „Yueyun binfen’’ ting Qian Zhou [Słuchając Qian Zhou]. «lit W-II'J
Elie», 1999/4(58), s. 28.

Xiaomao <h/£. (/$>I «^iij» Ma Xiaohui zui xin zhuanji „Qinyun" [Najnowszy album
Ma Xiaohui - „Wdzięk cytry"]. «[It 4ii lilie», 1999/2(56), s. 40.

™ Jiang Hua £)!№. /|jHCid Buba ji [Zapiski z tkackiego pubu|. «|lĘW-itii Iille», 1999/4(58), 
s. 44.
Yang Xiao , Duan Yi Jzf(i. f’l’l ¿L TKklfiJ Miaojia yishu chen er xiang [Sztuka ludowa Miao 
- wiekowa i wyśmienita]. «lit W-ll-J'^^/Hi Elie», 1998/10(52), s. 48.

Folklor i etniczność wykorzystuje się do zdefiniowania autentycznego i odwiecz
nego dziedzictwa kulturowego, opierającego się uniformizującym wpływom Zacho
du i stanowiącego wkład Chin w kulturę globalną [58]. W próbce z 1998-1999 wystę
pują przedstawicielki mniejszości etnicznych, które przyczyniają się do przetrwania 
własnych kultur. Te z kolei otrzymują pozytywne wartościowanie, a jako takie zostają 
dołączone do zestawu narodowych mitów i symboli będącego podstawą identyfikacji 
z narodem [59]. Jeden artykuł przedstawia nową formę rozrywki dla zamożnych do
stępną od niedawna w Szanghaju: tkacki pub, gdzie można samodzielnie utkać płót
no. Znajdujący się tam warsztat tkacki jest kopią tradycyjnego warsztatu z prowincji 
Guizhou, a proces tkania przebiega pod nadzorem kobiety w stroju ludowym (wi
docznej na zdjęciu), będącej (autentyczną?) przedstawicielką etnicznej kultury, która 
w ten sposób zabiera gości pubu (ludzi o wielkomiejskim stylu życia) w podróż do 
zmitologizowanej czasoprzestrzeni społeczeństwa rolniczego494. Kobiety narodowo
ści Miao z innego artykułu495 są ukazane jako wykonawczynie ludowego haute coutu
re na miarę kreacji Johna Galliano. Ich opis przypomina pojęcie „szlachetnego dzi
kusa”: są one „proste, niewyszukane” (Ib^i pusu), „czyste, szczere” (£llijX chunzhen), 
„poczciwe, proste, niewyszukane” (^[j'bb chunpu), a ich wyroby hafciarskie zawierają 
w sobie element „tajemnicy” (f1!1® shenmi). Są postrzegane jako wcielenie nieprze
rwanej historii własnej grupy etnicznej, związanej z ziemią, na której mieszkają [60], 
a jako takie są przeciwstawione osobom z metropolii, poddanym homogenizującym 
wpływom kultury zachodniej [61] oraz cywilizacji przemysłowej będącej czynnikiem 
globalnej uniformizacji [62].

Ceną, jaką w tym artykule płacą kobiety Miao za zaszczyt bycia przedstawiciel
kami nieprzerwanej ciągłości własnej tradycji, jest utrata indywidualności, podmio
towości i mobilności. Tekst pokazuje wytwarzanie kunsztownie zdobionych strojów 
jako jedyne zajęcie tych kobiet [63] o charakterze nie twórczym, lecz odtwórczym: 
powielają one w nieskończoność te same wytwory [64]. W ten sposób artykuł pod
trzymuje stereotyp mniejszościowych grup etnicznych bazujący na ich rzekomej 
duchowej czystości i prostocie oraz wykorzystuje ten stereotyp w argumentacji 



5.6. Elementy globalne i lokalne w obrazie kobiety 225

nacjonalistycznej. W tym tekście stereotyp otrzymuje pozytywne wartościowanie. 
W innych tekstach omawiających mniejszości, należących do dyskursu oficjalnego 
(jak te związane z tzw. „Planem rozwoju zachodniej części kraju”, por. Barabantse- 
va, 2009), ten sam stereotyp jest też wykorzystany w argumentacji nacjonalistycznej, 
lecz otrzymuje wartościowanie negatywne: „czystość” staje się „ignorancją” i „zacofa
niem”. Z jednej strony więc (w dyskursie oficjalnym) strofuje się mniejszości za brak 
wkładu w państwowy projekt reform i modernizacji, lecz z drugiej (w tym artyku
le) odmawia im się udziału w tym projekcie. Cytowany tekst opiewa prostotę kobiet 
Miao, lecz umieszcza je w roli strażniczek ciągłości własnej kultury przeciwstawionej 
uprzemysłowieniu i uniformizacji. Unieruchamia je w przestrzeni oddalonej od me
tropolii, odbierając im prawo do budowania cywilizacji przemysłowej i globalizacji.

Ostatni numer tej próbki (czerwiec 1999) zawiera artykuł będący równie dobit
nym przykładem projektu nacjonalistycznego, jak portrety Chinek z lat 1988-1989 
i 1993-1994. Przedstawia Feng Lirong, dyrektorkę pekińskiego przedszkola im. Song 
Qingling496. Jej biografia, praca i zasady zawarte w artykule są przykładami wiernego 
zastosowania ideologii i polityki państwowej. Tytuł i pierwsze zdania artykułu przy
taczają słowa Song Oingling497, które Feng Lirong uznaje za swoją dewizę. Poprzez 
zaznaczenie, że celem pracy Feng jest wprowadzenie w życie zasad Song Qingling 
i premiera Zhou Enlaia, artykuł promuje politykę państwową. Podobną rolę pełni 
stwierdzenie, że pod przewodnictwem Feng przedszkole stało się odzwierciedleniem 
polityki otwarcia chińskiej edukacji wobec zagranicy. Dalsza część tekstu wykorzy
stuje rozmaite szczegóły związane z osobą Feng, aby uczynić z niej wzór realizacji 
istotnych wartości obecnych w dyskursie oficjalnym. Przytacza się jej deklarację chę
ci wniesienia własnego wkładu do historycznego postępu - pragnie wychować Chiń
czyków XXI wieku, których aktywna obecność na arenie globalnej stanie się rzeczy
wistością [65]. Kolejną oficjalną wartością realizowaną przez Feng jest nauka - jak 
stwierdza podpis pod jednym ze zdjęć zawartych w artykule, przywiązuje ona dużą 
wagę do naukowego podejścia do nauczania. Jej biografia także pasuje do oficjalnych 
wzorów - wcześniej pracowała w gospodarstwie rolnym, gdzie zajmowała się pro
pagandą (co wiąże ją z KPCh) i wskazuje wielki wpływ, jaki praca na wsi (tj. wśród 
ludu) miała na kształtowanie jej światopoglądu. Wreszcie reporterka prowadząca 
wywiad podkreśla, że wszyscy pracownicy przedszkola stosują język standardowy 
(którego użycie w szkołach jest oficjalnie wymagane). Jednym z najważniejszych ele
mentów pracy Feng jest, jak sama zaznacza, współpraca z zagranicą, deklaruje swoją 
odpowiedzialność za to, by przyciągnąć uwagę świata na to, co dzieje się w chińskiej

196 Wang Shuqiong ‘łflltLii utfJLnC - L<Fłi'fł/ „Ba zui baogui
de jiyu ertong" - fang Song Qingling Youeryuan yuanzhang Feng Lirong [„Dajmy dzieciom to, co 
najcenniejsze" - wywiad z ł'eng Lirong, dyrektorką Przedszkola im. Song Qingling[. «|lłV/-11'1^21 
4ii Elle», 1999/6(60), s. 36-38.

197 Żona polityka Sun Yal-sena, założyciela partii nacjonalistycznej (Kuomintang), uważanego zarówno 
w Chinach kontynentalnych, jak i na Tajwanie za twórcę nowoczesnych Chin. Po śmierci męża Song 
Qingling związała się z KPCh i zajmowała (rzeczywiste i honorowe) wysokie stanowiska w rządzie 
ChRL.
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oświacie. Artykuł omawia osobę Feng Lirong przede wszystkim pod względem jej 
pracy. Jej życie rodzinne występuje tylko pobieżnie: Feng zaznacza brak konfliktu 
między karierą a rodziną. Choć spędza większość czasu w pracy, mąż i córka wcale 
nie skarżą się, lecz podporządkowują się jej harmonogramowi zajęć i wyrażają dumę 
z jej osiągnięć.

Artykuł o Feng Lirong nie jest jedynym w tej próbce przypadkiem jawnego wtó
rowania dyskursowi oficjalnemu. Krótki tekst z rubryki zawierającej wiadomości 
z Chin498 przedstawia specjalny program noworoczny stworzony przez centralną 
telewizję, mający za zadanie ukazać najprężniej działające branże przemysłu, które 
w XXI wieku przyczynią się do dalszego rozwoju chińskiej gospodarki i umocnienia 
jej pozycji na świecie. Tekst wykazuje, że czasopismo «LUV/-Elle» także 
wystąpiło w tym programie. Uczestnictwo w nim stanowi deklarację poparcia wobec 
państwowego programu reform, czyli lojalności czasopisma wobec Chin, a także jego 
poprawności politycznej.

W numerach z lat 2002-2003 można znaleźć kilka przykładów mobilności będą
cej skutkiem wyboru samych bohaterek artykułów i przynoszącej im korzyści. Mo
bilność związana z karierą jest najczęściej cechą kobiet ze środowiska artystycznego: 
aktorek, malarki Cui Xiuwen i piosenkarki Ginger. Mamy tu jednak do czynienia nie 
tyle z mobilnością osób, ile przede wszystkim z mobilnością ich artystycznego obli
cza. Na arenie globalnej występują postacie, które aktorki kreują w filmach, obrazy 
malowane przez Cui Xiuwen i (potencjalnie) zespół jazzowy, o którym Ginger marzy, 
i z którym chciałaby udać się do Japonii. Mobilność dzieła artystycznego poprzedza 
(w czasie lub hierarchii ważności) mobilność osoby i decyduje o jej pozycji w świecie 
globalnym. Mobilność służy potwierdzeniu artystycznej wartości osoby. Artykuły po
kazują, że Chiny potrafią wykształcić artystów na poziomie światowym oraz przyzna
ją Zachodowi (lub Japonii w przypadku Ginger) rolę najwyższego arbitra, podmiotu 
oceniającego. Artykuł o Cui Xiuwen499 rozpoczyna się stwierdzeniami na temat jej 
rozpoznawalności na Zachodzie - jedna z jej prac znajduje się w Centre Pompidou 
w Paryżu, inne obrazy znajdują się w zbiorach kolekcjonerów Guy i Miriam Ullens, 
a sama Cui była jedną z niewielu chińskich artystów, z którymi spotkał się francu
ski minister spraw zagranicznych w 2002 r. W dalszej części artykułu wymienia się 
zaszczyty, którymi Xiu jest obsypywana w czasie swoich wyjazdów zagranicznych 
i podkreśla się, że własnym wysiłkiem stworzyła dzieła na poziomie światowym [66]. 
Tekst z kwietnia 2003 r. przedstawia młode pokolenie aktorek (Zhao Wei, Zhang Ziyi, 
Zhou Xun), które uzyskały międzynarodową sławę w postaci prestiżowych nagród, 
nominacji do nich czy ról w zagranicznych filmach5110. Te artykuły nie są tak jawnymi 
przykładami dyskursu nacjonalistyczno-patriotycznego, jak te zawarte w poprzed
nich próbkach. Uzyskanie międzynarodowej sławy jest przedstawione jako cel, do

1,H $rAł-r WJ IJ I I 1 j ii!» Xinchun tebie jiemu „Guangrongyu mengxiang" [Specjalny program
noworoczny „Honor i marzenia”]. «|lł '/(■ yii Elle», 1999/2(56), s. 46.

IW Wang Ruoxi. Cui Xiuwen: ta cai zhe..., 2003/6(108).
Kcerqinfu FIźjśii A. )i i A №1HRiKl1 Li KHH A Madę in China Hou Gong Li shidai de dianying Uren 
IPiękne twarze kina epoki post-Gong Li]. «|lt /Hi Elle», 2003/4(106), s. 92-95. 
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którego dążą same bohaterki - zaistnienie w światowej kinematografii jest marzeniem 
Zhou Xun i celem Zhao Wei. Z jednym wyjątkiem - Zhang Ziyi, o której mówi się, że 
jest „chińską aktorką, która zaszła najdalej w światowym kinie”501 - nie podkreśla się 
ich narodowości i nie ukazuje się ich jako przedstawicielek Chin. Klasyfikuje je w ten 
sposób jedynie angielski tytuł artykułu (Madę in China). W dyskurs nacjonalistycz
ny wpisuje te teksty powód przedstawienia postaci w czasopiśmie: aktorki zaistniały 
poza granicami Chin, a Cui jest malarką uznaną na Zachodzie.

Dyskurs nacjonalistyczny bezspornie występuje w tej próbce raz, w odpowiedzi 
prowadzącej rubrykę porad osobistych Wu Di na list czytelniczki502, która opowiada, 
że ku swojemu zaskoczeniu zaczęła uprawiać seks z poznanym w pracy cudzoziem
cem już po trzeciej randce. Jest zaniepokojona faktem, że partner ją traktuje jako 
obiekt seksualny - spotykają się w każdy weekend, tylko na jedną noc, a przez pozo
stałe dni nie utrzymują ze sobą kontaktu. W odróżnieniu od odpowiedzi na podobne 
zachowania czytelniczek, zawartych w innych numerach z tej próbki, tu Wu Di nie 
rozważa problemu czytelniczki jako osobistego, indywidualnego. Zamiast jej radzić, 
by nabrała pewności siebie i uwolniła się z tego nierównego związku, stanowczo po
tępia jej zachowanie, określając je jako „niezmiernie swawolne” i „kompromitujące 
pojęcie miłości”. Tworzy wspólnotę „sióstr Chinek” ('I1 W&IM Zhongguo jiemei), 
do której wpisuje czytelniczkę, a równocześnie ją wyklucza. Takie kobiety jak ona 
utwierdzają cudzoziemców w przekonaniu, że Chinki są łatwe do zdobycia. Stawia 
wyraźną granicę między grupami „my” (Chińczycy) a „oni” (cudzoziemcy). Ocenia 
zachowanie czytelniczki jako wysoce naganne, skoro była ona skłonna do porzucenia 
wyznawanych przez siebie wartości (będących równocześnie wartościami „naszymi”, 
bowiem w tekście ukazuje się je jako pożądane), gdy miała do czynienia z cudzo
ziemcem [67]. Pojęcie godności osobistej zastępuje godnością narodową, gdy poda
ję przykład kobiet, które w relacji z cudzoziemcami strzegły wyżej wymienionych 
wartości i tym samym zdobyły szacunek partnerów, równocześnie broniąc godności 
własnego narodu [68]. Wu Di ogranicza się tu do konkretnej sytuacji czytelniczki 
i jednoznacznie ją potępia, nie rozważając powodów jej postępowania. Nie rozpa
truje jej zachowania w kontekście wspomnianego w innych artykułach konserwa
tywnego wychowania, której są poddane chińskie kobiety i która ogranicza ich życie 
seksualne, a tym samym powstrzymuje je przed zdobywaniem doświadczenia i wie
dzy w tym zakresie. Czytelniczka jest potępiona za tę samą naiwność, w przypadku 
której inne teksty z tej samej rubryki ukazywały współczucie. Podobnie jak w sferze 
seksu stosuje się odmienne standardy wobec każdej z płci, ta rubryka ujawnia różne 
standardy oceny zachowania seksualnego kobiet w zależności od narodowej przyna
leżności ich partnerów.

Mobilność artystyczna występuje także w numerach z lat 2007-2008. Kilka ar
tykułów przedstawia chińskie aktorki i reżyserkę Li Yu jako artystki, które zdołały

Tamże, s. 94.
r,<'2 Ask Wu Di Lianai xuefen |Zaliczcnie z miłości]. «|lt Tli lilie», 2002/12(102),

s. 276.
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zaistnieć na Zachodzie. Li Yu zdobyła uznanie w Europie filmami nagrodzonymi 
m.in. na festiwalu w Wenecji w 2001 r. Jak podkreśla się, była drugą (po słynnym 
Zhang Yimou) chińską reżyserką, której dzieło zaprezentowano w Wenecji503 *. Nie
które aktorki (Zhang Jingchu i Yu Nan) zdają się obecne w czasopiśmie właśnie 
ze względu na renomę, jaką zdobyły na Zachodzie. Wskazuje się ich narodowość, 
umiejscawiając je w szeregu chińskich gwiazd rozpoznawanych za granicą [69] [70], 
co czyni z nich przedstawicielki własnego narodu, przysparzające mu chwały i po
twierdzające jego obecność na arenie globalnej. Mobilność artystyczna jest także 
cechą projektantki mody Ma Ke5(M: artykuł rozpoczyna się stwierdzeniem, że Ma 
zalicza się do grona najsłynniejszych na świecie chińskich projektantów. Jest także 
drugą Chinką, której projekty dołączono do pokazów w czasie paryskiego tygodnia 
mody. Ma Ke pełni rolę ambasadorki chińskiej kultury: w tekście stwierdza się, że 
czerpie inspirację z chińskiej filozofii i kultury. Poprawność polityczną tych tekstów 
podważa nieco fakt, że reżyserka Li Yu jest w Chinach postacią kontrowersyjną: kil
ka jej filmów zostało skrytykowanych, a nawet zakazanych (co zaznacza się w arty
kule); równie kontrowersyjną jest malarka Cui Xiuwen z poprzedniej próbki. Przy
kładem mobilności fizycznej jest znana aktorka Maggie Cheung (Zhang Manyu), 
która stwierdza, że podczas pobytu we Francji cieszyła się wolnością niedostępną 
jej w rodzinnym Hong Kongu505 Artykuł o Cheung omawia jej globalną mobilność 
w kontekście osobistym, lecz także zawiera jej wypowiedź, gdzie wspomina o wspól
nocie narodowej („my Chińczycy”), z którą identyfikuje się pomimo wpływów kul
tury Zachodu [71].

Wulu, Helios. Chaoyue weizhi de kuaile, 2008/4(175).
501 20 'rJW, Elie birthday special 20 zhounian tebie chengxian. «III; ■/V-ll't^Ai'ii Elie»,

2008/6(179), s. 130-131.
mis jjyj -f; £ 'JICx! lc On my own Zhang Manyu: yige ren de xingzou [Maggie Cheung:

samotna podróż.|. «lit -/r-H-fitżi vii lilie», 2007/10(166).
506 w czerwcu 2008 r. zakazano sprzedaży i bezpłatnego wydawania cienkich toreb plastikowych do 

pakowania zakupów. Zakazowi towarzyszyła kampania medialna zachęcająca ludność do korzysta
nia z toreb wielokrotnego użytku.
tipi-f'i lYj lit Erom the editor: IfefcJj.ltżjt Splendid Beijing Bianzhe de hua: Meili Beijing [Słowo od 
redakcji: Pekin pełen uroku]. «|lL W-11'J^A '/ii Elle», 2007/8(163), s. 42.

Pomimo tych kontrowersyjnych szczegółów, czasopismo można określić jako po
litycznie poprawne. W najnowszej próbce można bowiem znaleźć wiele przykładów 
wierności wobec oficjalnego dyskursu, jak artykuły będące echem oficjalnej kampa
nii na rzecz ochrony środowiska506 i promujące wielkie państwowe przedsięwzięcie: 
igrzyska olimpijskie z 2008 r. Numer sierpniowy włącza kobiety do projektu olimpij
skiego. Jeden ze wstępnych artykułów nakłada na nie obowiązek solidaryzowania się 
z narodem i wykorzystania własnych skromnych sił w celu przyczynienia się do suk
cesu igrzysk. Autorka podaję siebie jako przykład takiego zachowania, co potencjal
nie zwiększa skuteczność argumentacji [72]. Drugi artykuł wstępny nosi znamien
ny tytuł Splendid Beijing (Meili Beijing, Pekin pełen uroku)507. Felieton
z tego samego numeru definiuje „pekińską kobiecość” jako posiadającą właściwe
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sobie, pozytywnie wartościowane cechy: wiarę w siebie, indywidualizm, niezależ
ność, siłę i bezkompromisowość508. «Ul ¡nj Cosmopolitan» wspomina o igrzyskach 
tylko w numerze z sierpnia 2008 r., lecz Elle» publikuje artykuły

Chcn Tong |&®. Jtiji U. A The portrait of Beijing women Beijing nuren. «lR#H'łElle», 
2007/8(163), s. 50.
Xu Li ijtffiJ- JtlYj R! My olympic dream Wo de Aoyun mengxiang. «IIt '/t-H't;i<Z.iii Elle»,
2008/2(172), s. 52.
tłfl /[Tf\) ii Erom theeditor: ll-f injLJRIł!. iE 'p| IIT Bianzhe de hua: shishang huanbao zhengdartgshi [Słowo 
od redakcji: Najwyższy czas na modną ochronę środowiska]. «lit W-HTŚTi Elle», 2008/6(179), 
s. 40; F.ditors notę: LHIłLL A Bianzhe biji: Huanbao xinling [Zapiski redakcji: W du
chu przyjaźni dla środowiska]. «III;Elle», 2008/6(179), s. 42; jnjJ&T.Żi?
Ruhe huanbao er shishang de shenghuo? [Jak żyć modnie i ekologicznie?!. «IRyr-H-fitk-Ziii Elle», 
2008/6(179), s. 44; Gong Zhuantao itR/c. śRiEELE, tji I.ife withoul plastic Huanying ni, budai! 
[Witaj, wielorazowa torbo!]. «III:JĄtAiii Elle», 2008/6(179), s. 48.
Chcn Tianlian. IKhilhill, Jubcrl P. W.łftTMIĆTŻii. l.elś go green! Fengge huanbao shenghuo [Stylowe 
życie przyjazne środowisku]. «11111'łiii Elle», 2008/6(179), s. 156-165.

na ten temat także w innych numerach. Dziennikarka telewizyjna Xu Li opowiada 
w artykule z lutego o swoim marzeniu prowadzenia programu relacjonującego prze
bieg olimpiady509. Numer z czerwca 2008 r. także zawiera dwa felietony poświęcone 
olimpiadzie.

Artykuły popierające kampanię na rzecz ochrony środowiska występują tylko 
w «Elle», większość w numerze czerwcowym. Temu tematowi po
święca się kilka artykułów rozpoczynających ten numer510 oraz serię portretów dzia
łaczek w sprawie ochrony środowiska511; dwie z nich pochodzą z Zachodu, dwie są 
Chinkami. Jeden z tych portretów jest najdobitniejszym w tej próbce przykładem 
projektu nacjonalistycznego. Przedstawia Liao Xiaoyi, której działalność ukazana 
jest jako przejaw zaangażowania Chin w tę sprawę, pobudzając dumę narodową. 
Wstępny akapit wymienia osiągnięcia Liao, czyniąc z niej przedstawicielkę Chin: 
była pierwszą Chinką, która zdobyła norweską Sophie Prize i założyła (w Chinach) 
pierwszą organizację społeczną zajmującą się ochroną środowiska. Akapit kończy 
zdanie ponownie identyfikujące Liao z Chinami [73]. Następnie tekst opowiada hi
storię pasji Liao: studiując w USA uczestniczyła w programach ochrony środowiska 
jako (jedyna chińska) wolontariuszka, co umożliwiło jej przeprowadzenie wywia
dów z działaczami, z których powstał jej film, Córka Ziemi. Liao jest byłą emigrant
ką, która wróciła do kraju. Podczas pobytu w USA spotkała się z opinią o zacofa
niu Chin w dziedzinie ochrony środowiska i postanowiła wrócić, aby spełnić swą 
powinność wobec własnego narodu [74]. Tekst także ukazuje, jak Liao uroczyście 
rezygnuje z amerykańskiej zielonej karty, składając ją w ambasadzie amerykańskiej 
i uzasadniając rezygnację chęcią zaangażowania się w sprawę ochrony środowiska 
w Chinach [75]. Końcowa część tekstu przedstawia głoszoną przez Liao koncepcję 
„ochrony środowiska w chińskim stylu”, której podstawowe zasady są zaczerpnięte 
z rodzimej filozofii. Artykuł kończy się zdaniem przywołującym „chińską kulturę 
narodową” i narodową wspólnotę, do której włącza czytelniczki, zachęcając je do 
przyjęcia poglądów bohaterki [76].
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5.6.2.3. Mobilność globalna - dalsze rozważania

Mobilność globalna w numerach z lat 1998-1999 została jak dotąd omówiona w kon
tekście projektu nacjonalistycznego. Jednak nie wszystkie kobiety występujące w tej 
próbce są podporządkowane temu projektowi - ich globalna mobilność lub zakotwi
czenie lokalne nie zawsze służą promowaniu elementów narodowych. Dyrygentka 
Zhang Jiemin512 * * nie wpisuje się w ten wzór - nie zostaje wysłana za granicę (na Łotwę 
i do Włoch), aby reprezentować Chiny w konkursach, lecz sama zdobywa wizy i wy
jeżdża z kraju. Jej podróże mają wprawdzie jako cel doskonalenie zawodowe, lecz wy
nikają z jej własnego wyboru; tekst nie podkreśla przynależności narodowej postaci.

512 Gu Zhongwei. „Wo xihuan zhihui zhe zhiye"..., 1998/12(54), s. 40-44.
Jubert, 1’. Fashion rave 121^, JtiVİÎ, /jUjl, ff Żłł Sale III:lill.JJfJllł |Y] Niuyue, Lundun, Dongjing, 
Xianggang Sale wangji xuepin ditu (Zakupowa mapa Nowego Jorku, Londynu, Tokyo, i Hong Kongu 
w pełni sezonu wyprzedaży], «|il; 441 lilie», 2002/12(102), s. 84-86.
Yu Lei. Wu chao suo zhi gou yi dafa, 2002/8(98).

r’r’ Bili. Wo shi shizhuang niiwanjia,2002/H(9$).
16 Bili. Fei yiban yinyue jingling, 2003/6(108), s. 86.

,i; Bili. Che ru nan ren, 2002/12(102).
2siji. Bangongshi „quanzi"youxi, 2007/8(163).

W numerach z lat 2002-2003 globalna mobilność jest często związana z zakupa
mi. Artykuły zachęcają do wyjazdu za granicę na zakupy. Jeden z tekstów jest po
święcony wielkim grudniowym obniżkom cen w światowych stolicach mody51’. Inny 
proponuje najkorzystniejsze strategie nabywania odzieży i doradza, aby udać się za 
granicę5N. Kobiety, których preferencje ubioru omawia kolejny artykuł, wspominają 
okazje, jakie wykorzystują, by nabyć produkty ulubionych marek za granicą515. Poza 
materialnymi korzyściami związanymi z zakupami odzieżowymi, żaden z tych tek
stów nie wspomina o innych aspektach globalnej mobilności.

Po świecie porusza się także Nicole, właścicielka i DJ szanghajskiego klubu, któ
ra sprowadza do Chin zachodnie produkty kulturowe (muzykę popularną), a także 
wykorzystuje zdobytą za granicą wiedzę dotyczącą prowadzenia klubu o specyfice 
zachodniej, w ten sposób przyczyniając się w pewnej mierze do dalszej „globalizacji” 
Szanghaju516. Maggie Q, amerykańska aktorka polsko-irlandzko-wietnamskiego po
chodzenia, wędrowała między Wschodem a Zachodem w poszukiwaniu odpowied
niego rynku artystycznego dla swojego wyglądu.

W ostatnich dwóch próbkach występują tylko dwie kobiety, których globalna 
mobilność jest związana z karierą typową dla klasy średniej. Jedną z nich jest Chen 
Baowen, która rozpoczęła karierę w USA i kontynuuje w Szanghaju, dokąd postano
wiła się przeprowadzić już jako posiadaczka amerykańskiego paszportu517 *. Chen jest 
jedyną postacią, której studia na Zachodzie są (pobieżnie) wspomniane. Artykuł ofe
rujący porady o stworzeniu własnego kręgu przyjaciół w pracy przedstawia sytuację 
Chinki wychowanej w Ameryce, która musiała się zintegrować w nowym środowisku 
i zespole po oddelegowaniu do Chin51“.
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Kilka artykułów wspomina zdobywanie kapitału kulturowego podwyższającego 
zdolność postaci do realizacji globalnej mobilności i komunikacji międzykulturo
wej. Jest to znajomość języków obcych, przede wszystkim angielskiego, którego się 
pilnie uczy aktorka Zhang Ziyi, traktująca naukę jako sposób na podniesienie wła
snej „jakości” suzhi) [77]. Tak samo czynią malarka Cui Xiuwen, która uczy
się bliżej nieokreślonego języka obcego (lub języków obcych), aby móc komuniko
wać się ze swoimi zagranicznymi znajomymi oraz rysowniczka Dongfangyue, któ
ra studiuje anglistykę na Uniwersytecie Języków Obcych w Szanghaju519. W tekście 
o urokach Szanghaju, ukazującym między innymi postacie z cyganerii artystycz
nej tego miasta, podkreśla się znajomość angielskiego Yang Yuting jako oznakę jej 
„internacjonalizmu”520.

519 Xiaozi d' L. Ąi/j J J: A UłlTj Xi kfl''^ Let mc entertain you Dongfangyue: mofang li de meinii 
zuojia |Dongfangyue: piękna pisarka z kostki Rubika]. «]H. Elle», 2003/4(106), s. 118-
-122.

5211 Azi, Wanke, Qian Yong, Shen Qilan, 2002/10(100). Mizui Shanghai 100 mei, s. 75.

5.7. Poprawność w «Rt iiYj Trends/Cosmopolitan»
Bardzo ciekawym odkryciem w trakcie mojej analizy były nadrzędne wartości, istot
ne zasady i granice poprawności zarysowane w materiale badawczym. Poprawność 
(natury moralnej i politycznej) przejawia się w różnych postaciach. Niektóre z nich 
zostały już omówione: projekt nacjonalistyczny kreowany w obu czasopismach 
(por. 5.6.1.7. i 5.6.2.2.) lub występowanie w obronie małżeństwa jako najlepszej for
my związku i macierzyństwa w obrębie małżeństwa (por. 5.2.1.2 i 5.2.2.1.).

Powodów obecności stwierdzenia i obrony granic poprawności nie można jedno
znacznie wykazać. Nie tylko dlatego, że to zadanie przekroczyłoby ramy metodolo
giczne tego badania, lecz także ponieważ obrona zasad poprawności może nie wy
nikać z uświadomionych zamiarów autorów artykułów. To zjawisko można wyjaśnić 
misją, jaką przepisy prawne ustalają dla chińskich mediów: mają one służyć budowa
niu cywilizacji socjalistycznej. Ponieważ przepisy nie stwierdzają, w jaki dokładnie 
sposób media mają promować ideologię oficjalną, te ostatnie muszą wybrać takie 
tematy i sposoby ich przedstawienia, które mogą równocześnie spełnić oficjalne wy
magania i podobać się odbiorcom, aby zwiększyć własną konkurencyjność na rynku. 
To podwójne zadanie mogą spełnić kwestie i mechanizmy argumentacyjne związane 
z nacjonalizmem, który można obecnie dostrzec zarówno w dyskursie oficjalnym 
jak i w świadomości potocznej. Szczególna dobitność projektu nacjonalistycznego 
w «tłi ILf Elle» może natomiast wynikać z silniejszej potrzeby potwierdzenia
poprawności politycznej tego czasopisma, mającej na celu oczyszczenie go z ewentu
alnych zarzutów o przywiązywanie większej wagi do międzynarodowych standardów 
„Elle” niż do chińskiej specyfiki lokalnej. Lecz socjalistyczna moralność nie jest jedy
nym potencjalnym źródłem zasad promowanych w badanym przeze mnie materiale. 
Potępianie materializmu czy silne pozytywne wartościowanie małżeństwa jako naj
lepszej formy związku i macierzyństwa jako najwyższej postaci samorealizacji kobiet 
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należą do obszaru, gdzie etyka socjalistyczna pokrywa się z etyką konfucjańską. Nie
zależnie od jego pochodzenia takie podejście do małżeństwa i materializmu jest nie
wątpliwie głęboko zakorzenione w świadomości Chińczyków, również (przynajmniej 
w pewnym stopniu) w świadomości czytelników analizowanych czasopism. Wreszcie 
obecność standardu poprawności w «111 |nj Trends/Cosmopolitan» może także wyni
kać z polityki redakcyjnej tego magazynu, który przedstawia siebie jako „poważne” 
przedsięwzięcie wznoszące się powyżej zwykłej mody i konsumpcji.

Poprawność nie występuje w równym stopniu w obu analizowanych magazy
nach. Projekt nacjonalistyczny jest wyraźnie dostrzegalny w obu tytułach, lecz liczne 
inne niezwiązane z tym projektem przejawy poprawności występują tylko w «111 jrij 
Trends/Cosmopolitan»521. Takim przejawom, które nie zostały dotąd omówione, jest 
poświęcona dalsza część tego podrozdziału. Stopień, w jakim magazyn broni pro
mowane wartości i zasady, zmienia się w czasie: jest większy w pierwszych dwóch 
próbkach, lecz słabnie w najnowszych. Pomimo stosowania standardu poprawności, 
już od pierwszych numerów czasopismo cechuje pewien stopień hipokryzji: hołu
bionym w jednych tekstach zasadom przeczą elementy innych tekstów, a niekiedy 
w tym samym artykule wyższe wartości współwystępują z materializmem - lub mają 
taki wymiar.

521 W « UliW-H'ł-sTl lilie» stwierdziłam jedynie dwa przypadki oświadczenia, że pieniądze to nie 
wszystko. Piosenkarka Wei Wei twierdzi, że od bogactwa ważniejsze jest zdrowie ciała i ducha 
oraz że nic należy zarabiać na własnej sławie: l.i Jun, Zhang Zhiguo. Reai shenghuo de Wei Wei, 
1994/1(13), s. 25. Redakcyjny wstęp jednego numeru z 1994 r. podkreśla, że posiadanie przyjaciół 
jest ważniejsze od posiadania najnowszych ubrań: fi lYj i/i Bianzhe de hua [Słowo od redakcji,. «

lilie», 1994/2(14), s. 16.
522 Por. Xiaohong. Meirong baoyuezu yuyue meili, 1994/2(5), s. 25.
’21 Yin Zhixian. Mingxing huazhuangxiang meili mijue, 1994/5(8), s. 9.
521 Zuo niireti, shenme zui zhongyao?, 1994/2(5), s. 13.
525 He Lei. Bailing liren de shenghuoguan, 1993/1(1), s. 16.
’2'’ Tamże, s. 13. Por. także Yin Zhixian. Mingxing huazhuangxiang meili mijue, 1994/5(8), s. 7-8; Sun 

Liwei #Mliił^t. l\'/Ą. ti. Xingxiang mei [Piękno wizerunku]. «117 fri) Trends», 1994/5(8), s. 22-23.
,2? W artykule omawiającym konkursy piękności odbywające się w Chinach jedna z kandydatek pod

kreśla, że pod względem charakteru i wartości moralnych wszystkie kobiety są równe, niezależnie

W próbce z lat 1993-1994 kobiety bywają stereotypowo redukowane do ich po
włoki zewnętrznej. Zachęca się je do upiększania się i stwierdza się wartość młodości 
(u/ł2 ąingchtm), którą należy posiadać i zatrzymać jak najdłużej poprzez zabiegi ko
smetyczne - jest to bowiem młodość ciała, a nie młodość ducha522. Z drugiej strony, 
podkreśla się wielokrotnie, że o pięknie i wdzięku nie decyduje tylko wygląd oso
by, który zmienia się z wiekiem523. Na te dwie wartości składają się także cechy we
wnętrzne: wiara w siebie ( hl (u zixin), powściągliwość i cierpliwość (7$M hanyang), 
siła wewnętrzna ('IćJj s/u7i)524 lub otrzymane wychowanie ($(fj jiaoyu525). Ważne 
jest również wrażenie, jakie kobieta wywiera na innych swą postawą, zachowaniem 

fengdu), czy własnym „stylem” (7 (,M qizhi)526. Takie pojmowanie piękna do
tyczy nie tylko „białych kołnierzyków”, ale też innych kobiet, niezaliczanych do tej 
kategorii527. Kobieta winna posiadać także umiejętności interpersonalne: zdolność 
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rozumienia pragnień innych (]WAS shanjie renyt), życzliwość i szacunek wobec 
ich uczuć aixin) i serdeczność reąing)523.

od ich fizycznej urody. Istotny wpływ, jaki wiara w siebie i poczucie godności mają na ocenę piękna, 
podkreśla komentarz autorski (Zheng Xianchun. Jiali zouchu shengui..., 1993/2(2), s. 30-31).

',2K Tamże, s. 15.
529 Np. Huang Jian. Shengyi zhongyu tan cheng le... «Hlinj Trends», 1993/1(1), s. 54) podaję wartość 

niektórych elementów wyposażenia polecanej restauracji (np. kryształowe kieliszki warte 600 RMB 
każdy), a także przykłady cen z menu. W innym artykule zachęcającym do posiadania psów, ma
jących być oznaką wysokiego statusu i cech posiadacza, podaję się ceny psów rozmaitych ras (Liu 
Jiang żtlJjT.. itii - Duo yi fen aixin ni gei shei - piaoliang baniu
zhuanji [Gdy masz za dużo miłości, komu ją podarujesz - reportaż specjalny o pięknych istotach 
nam towarzyszących], «111 jńj Trends», 1993/1(1), s. 2-12). W artykule zachęcającym do nabycia kar
ty członkowskiej w salonach kosmetycznych podaję się koszty usług wraz ze stwierdzeniem, że nie 
każdy może sobie pozwolić na wydawanie takiej sumy (Xiaohong. Meirong baoyuezu yuyue meili, 
1994/2(5)).

510 Np. dla bohaterki artykułu Jiang Liu (.Jia Wei: wei ziji dianyi zhige, 2(5)/1994), celem kariery nie jest 
osiągnięcie sukcesu, lecz określenie właściwej sobie pozycji w świecie i uzyskanie przez to uznania 
innych (s. 16). Bohaterka artykułu Liu Yamin (Maidanglao gei le wo jihui, 2(2)/1993) w relacjach 
z innymi ceni uczciwość wyżej niż bogactwo (s. 19). Artykuł Danshui (Waiqiren: fanmang zhiyu 
..., 1993/2(2)), wychwalający wzór pracy „białych kołnierzyków”, także głosi, że pieniądze i wysoki 
poziom konsumpcji nie są jedyną korzyścią, jaką oferuje taka praca. Przynosi ona także przydatne 
doświadczenia życiowe oraz wiedzę o sposobach osiągnięcia sukcesu, którą można zastosować także 
poza pracą (s. 23).

511 Por. Xiaoshuang. Yige niihai de xinyu disu..., 1993/2(2), s. 36; Xiaoliang. „Bang"ge dakuan ruhe?,
1993/2(2); fu Gei xurongjiangwen [Okiełznać próżność]. «Hi jńj Trends», 1994/2(5), s. 19;
He Lei. Bailing liren de shenghuoguan, 1993/1(1), s. 16 i 17, Jiang Liu. Jia Wei: wei ziji dian yi zhige, 
1994/2(5), s. 17.

5,2 He Lei. Bailing liren de shenghuoguan, s. 15 i 17.

Z jednej strony, większe zarobki pozwalające na wysoki poziom konsumpcji są 
ukazane jako ważna korzyść związana z wzorem kariery „białych kołnierzyków”. Au
torzy wielu artykułów podają nawet dokładne ceny polecanych produktów w kontek
ście wskazującym, że „konsumpcja na pokaz” jest oznaką klasy średniej529. Z drugiej 
strony, „piękności w białych kołnierzykach” występujące w rozmaitych artykułach 
podkreślają, że wzbogacenie się nie jest ich podstawową motywacją530. Samo bogac
two (i epatowanie nim) nie jest warunkiem wystarczającym do zaliczenia osoby do 
grupy „białych kołnierzyków”. Jest to oznaka „bogaczy” ( dakuan), którzy są 
przedstawieni jako majętni, lecz potencjalnie pozbawieni wysoko wartościowanych 
cech - „bogactwa wewnętrznego” (Tl lAj'f$ you neihan), „ogłady” xiuyang),
„wytworności” gaoya), „wychowania” ($( u jiaoyu) i wreszcie „jakości czło
wieka” (Asuzhi)* 510 5il. Na te cechy zwracają uwagę czytelnika kobiety o bezpośred
nio wyrażonej przynależności do klasy średniej lub „kobiety sukcesu”532, co świadczy 
o silnym skojarzeniu pomiędzy wyżej wspomnianymi cechami a tą grupą oraz o fak
cie, że to właśnie te wartości mają wyróżniać i wznieść klasę średnią ponad czysty 
materializm i konsumpcję.

W materiale badawczym z lat 1998-1999 nie podkreśla się tak często, jak 
w poprzednim okresie, wartości mogących stanowić podstawę kreowania zbiorowej 
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tożsamości „białych kołnierzyków”. Gdy jednak się je wspomina, ukazany jest inny, 
nieco zaskakujący ich aspekt. Niektóre artykuły opisują elementy stylu życia „białych 
kołnierzyków”, które zdają się potwierdzić ukazujące się w innych mediach jeremiady 
na temat ich nadmiernego materializmu i braku wyższych wartości życiowych. Są to 
teksty przedstawiające postacie, których większość życia pochłania praca. By rozła
dować zmęczenie i stres, uczestniczą w przyjęciach, które traktują jako pretekst do 
przelotnych przygód miłosnych. W opowiadaniu z rubryki i]j d' bi. Cosmo Novel 
(Dushi xiaoshuo) takie relacje nawiązuje się w ramach gry zorganizowanej w czasie 
imprezy53’. Pary tworzy się losowo, także spośród osób, które się wcześniej nie znały. 
Tekst rozpoczyna się opisem uczestników imprezy, podkreślającym wartości „klasy” 
(i'u'iR pinwei), „wytworności” ■ youya) i „wyrafinowanego gustu” yazhi). 
„Klasa” występuje po raz pierwszy w artykule programowym z numeru 1/1993, gdzie 
jest skojarzona z „głębokim wydźwiękiem duchowym”, będącym ważną cechą poję
cia „mody, trendów” (IbJ’ |n"j shishang), które promuje czasopismo. Kolejne wartości 
(określane tymi właśnie wyrazami lub ich synonimami) definiują, jak wykazałam po
wyżej, głębszy wymiar kobiecego piękna i odróżniają „białe kołnierzyki” od bogaczy. 
Tu jednak, pomimo że wciąż wysoko cenione, są one ukazane w ich wymiarze czysto 
zewnętrznym. Stwierdza się wprawdzie, że bycie osobą wytworną i z klasą nie wynika 
jedynie z noszenia drogich ubrań, lecz częste opisy materialnych oznak wytworności 
(włącznie z oszacowaniem cen odzieży postaci) sugeruje brak zainteresowania czymś 
innym niż tylko grą pozorów [1].

5" Yi Liang. Mingming bushi tianshi, 1999/6(57), s. 156-157.
Xiaochen. Cong „xiangyata" dao „Xiao xiangshu", 2002/08(138), s. 431.

r'5 Li Baojian. Sun Xiaoxiao: wo de baitian shi Beijing..., 2002/08(138), s. 123.
'16 Por. Zhcntongel al. 20sui shi 30sui de diren?, 2003/04(154), s. 169; Janny. -ft ff i: J-liLUWi I I LĆ Jiang 

Yi: Zhi xiang zuo hao ziji [Jiang Yi: Pragnę tylko być sobą], «11'1 fi'ij Cosmopolitan», 2003/04(154), 
s. 256-257.

W latach 2002-2003 nawoływanie do realizacji standardu poprawności ma cha
rakter umiarkowany. W niektórych artykułach stwierdza się bez ogródek, że pie
niądze dają szczęście [2] i poczucie zadowolenia53"'. Bohaterka jednego z tekstów 
twierdzi, że w interesach pieniądze nie powinny być wstydliwym tematem rozmów, 
ponieważ zyski są miarą sukcesu535. Jednak natychmiast po tych stwierdzeniach pod
kreśla się, że bogactwo samo w sobie nie powinno stanowić jedynego lub najważ
niejszego celu działań. Podobne stwierdzenia potępiające nadmierny materializm 
można spotkać w kilku innych artykułach536. Jeden z nich, potępiający zwolenniczki 
„żydowskiej” (wyrachowanej) miłości, sugeruje, że rzeczywistość niekoniecznie od
powiada ideałowi: krytyka materialistycznie nastawionych kobiet zakłada, że takie 
kobiety istnieją [3]. Co więcej, w cytowanym fragmencie stwierdza się także, że ich 
materializm jest wynikiem środowiska, w którym dorastały, a więc nie dotyczy tyl
ko nielicznych pojedynczych osób. Warto zaznaczyć, że w odróżnieniu od nume
rów z 1993-1994 r., w tej próbce nie kojarzy się dążenia do materialnego bogactwa 
z brakiem „jakości człowieka” (4?M suzhi) lub innych istotnych cech omówionych 
powyżej.
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Umiarowi w obronie poprawności towarzyszy brak poważniejszych dyskusji, co 
ilustrują dwie serie artykułów z lutego 2003 r. o nowoczesnej miłości. Jedna z nich537 
stawia pytanie, na czym polega nowoczesność w miłości, wspominając kilka form jej 
realizacji: miłość internetową, miłość między starszą kobietą a młodszym mężczy
zną, rozwód i życie w celibacie. Choć stwierdza, że na to pytanie nie ma odpowiedzi, 
tekst wysuwa dość konserwatywne poglądy: wychwala stałe związki i wierność oraz 
potępia seksualną swobodę i upublicznienie miłości (poprzez obnażanie ciała czy 
publiczne okazywanie uczuć). Każda seria artykułów zajmuje kilkanaście stron, lecz 
rozważania nad miłością są krótkie - większość treści zajmują obrazy nowoczesnej 
miłości, współwystępującej z konsumpcją. Cytowana już seria ilustruje stwierdzenia 
o miłości najnowszymi produktami luksusowych marek (perfumy, biżuteria, odzież 
i inne modne gadżety), uświadamiając czytelniczkom ich istnienie i możliwość ich 
nabycia. Druga seria538 przedstawia zdjęcia ośmiu par zakochanych „białych kołnie
rzyków” i ich historie „nowoczesnej miłości” w tradycyjnej formie: są to obecni lub 
przyszli małżonkowie. Pierwsza połowa tekstu umieszczonego po ich zdjęciach nie 
mówi wcale o miłości jako takiej, lecz o przebiegu sesji fotograficznej. Druga poło
wa wylicza epizody z biografii postaci, które doprowadziły do zawarcia znajomo
ści i małżeństwa (typowe sytuacje z życia klasy średniej), lecz nie zawiera głębszych 
przemyśleń tych kwestii. Zdjęcia natomiast ukazują rzeczywiste osoby, ale ich po
zornie namiętne pocałunki nie odzwierciedlają rzeczywistej namiętności, lecz (jak 
wyjaśnia tekst) są tylko pozami, za którymi kryje się wiele godzin pracy i zmęczenia 
nieruchomą pozycją ciała. Tekst podkreśla trudności w znalezieniu fotogenicznych 
par, które zgodziłyby się całować przed kamerą. Te publicznie udostępniane wyrazy 
namiętności nie mają więc nic wspólnego z rzeczywistymi zwyczajami współcze
snych Chińczyków, niezbyt chętnych do fizycznego okazywania uczuć partnerom 
w miejscach publicznych. Całościowe obrazy nowoczesnej miłości także są fikcją: 
pary występują na tle miejskich scen, w których jednak brak innych ludzi. Ponadto 
zdjęcia są fotomontażami: postacie wcale nie całowały się w plenerze, lecz w studio 
i to nie wśród całkowicie obcych osób (jak wspomina się w tekście, bohaterowie tej 
serii artykułów są znajomymi pracowników czasopisma). Nierealny charakter „no
woczesnej miłości” podkreśla także połączenie osób sfotografowanych w wieży tele
wizyjnej z Szanghaju z tłami przedstawiającymi sceny z Pekinu, a ich lekkie stroje nie 
pasują do pory roku widocznej w tle. Nowoczesna miłość jest więc niczym więcej niż 
pustym widowiskiem, przedmiotem wizualnej konsumpcji, masowo powielanym, 
nierealnym wyrazem namiętności odciętej przez tekst od obrazu, odgrywającym się 
w nierzeczywistym czasie i nierzeczywistej przestrzeni.

5,7 Yang Hongpeng fńilTWJ, Shi Cong Zhang Wei Li Baojian 4^' iiM Modern
ized Love Aicjing xiandaihua [Miłość nowoczesna]. «11'1 inj Cosmopolitan», 2003/02(150), s. 80-93.
Są lo zdjęcia noszące tytuł JtIjlŻ.- 8 X4 fĆ/Ufn Kisses of Beijing Beijing zhi wen
- 8 dui zhenshi qinglii jiqing yanyi [Pocałunki w Pekinie - osiem par rzeczywistych zakochanych 
odgrywa swą pasję] oraz artykuł Wang Yanga '/I4T:. 4flłfi il4 u1.: ffj Paishe sanji: wen
guo Beijing de dongji [I.uźnc zapiski z sesji fotograficznej - pocałunki pekińską zimą]. «114 |nj Cos
mopolitan», 2003/02(150), s. 94-107.
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W numerach z lat 2002-2003 konsumpcja zajmuje ważniejsze miejsce niż poprzed
nio. Zwiększyła się objętość czasopisma, w tym części poświęconej modzie i urodzie, 
która proponuje trendy i produkty jako przedmioty potencjalnej konsumpcji. Wzro
stowi liczby reklam towarzyszy zanikanie granic pomiędzy częścią „konsumpcyjną” 
a częścią „redakcyjną” czasopisma, które poprzez stosowanie odmiennych bodźców 
wymagają od czytelników odmiennych trybów odbioru. Zamaskowane reklamy (tyl
ko część z nich jest zaznaczona jako „Cosmo Promotion”) są czasem opatrzone na
zwiskiem autora i zawierają treści balansujące między reklamą a informacją. Zajmują 
więcej miejsca niż zwykłe reklamy (czasem nawet kilka stron), składają się zarówno 
z ilustracji (co jest typowe dla reklam) jak i z dość obszernego tekstu (co jest cechą 
treści redakcyjnej), a wszystkie promują jedną, określoną firmę lub jej produkty. Pu
blikowanie artykułów sponsorowanych, promujących konsumpcję i przynoszących 
pismu zyski nie przeszkadza autorom innych artykułów w potępianiu rozmaitych 
aspektów konsumpcji. Krytykuje się wpadanie w wir zakupów i nabywanie drogich 
towarów, aby zaspokoić sztuczne potrzeby, które pojawiają się pod wpływem bodź
ców działających na konsumenta w centrum handlowym. Wykazuje się, że poczucie 
zwycięstwa i zadowolenia z takich zakupów jest krótkotrwałe539. Inny tekst zawiera 
rozważania na temat „jednorazowości konsumpcji” i czerpania satysfakcji z niej sa
mej: stała się ona pustym rytuałem powtarzanym w nieskończoność. Takie zachowa
nie napędza nieustanna zmiana trendów, która z kolei wykształca w konsumentkach 
nieustanną potrzebę nowości zaspokajaną nabywaniem kolejnych dóbr540.

Artykuł o wolontariacie jest bardziej dobitnym wyrazem sprzeciwu wobec ma
terializmu. Wolontariat jest ukazany jako modna alternatywa względem bazujących 
na konsumpcji sposobów spędzania wolnego czasu, pozbawionych prawdziwego 
znaczenia. Podkreśla się jego zasadniczą cechę - brak materialnych korzyści [4]. 
Następna część tekstu przenosi wolontariat w zasięg niezaprzeczalnej ideologicznej 
poprawności, poprzez przywołanie postaci Lei Fenga, który już od lat 60. XX w. jest 
w oficjalnym dyskursie wzorem bezinteresownego oddania partii komunistycznej, 
przewodniczącemu Mao i ludowi chińskiemu. Co więcej, tekst odwołuje się do dumy 
narodowej czytelniczek: przedstawia Lei Fenga jako idola młodzieży amerykańskiej 
zmęczonej kapitalistycznym materializmem, umieszczając przy tym Chiny ponad 
USA jako źródło wzorów zachowania [5]. Podobną poprawnością ideologiczną wy
kazuje się postać z innego artykułu541, która odrzuca styl życia cechujący się wysokim 
poziomem konsumpcji, ponieważ może on doprowadzić do „odcięcia się od społe
czeństwa” (IttrŚi f I. £ tuoli shehui).

Kolejną obok konsumpcji płaszczyzną, gdzie stawia się granice poprawności 
w okresie 2002-2003, są zajęcia będące przeciwwagą dla wymagającej pracy typo
wej dla klasy średniej. Rozładowywanie stresu w czasie wolnym jest ogólnie ukazane

r,w Sun Zhe Mm. ‘liii.JM’ illlM/PL Jifti 4'ilc High? „Xuepin" ru biao jiu: duo zui cai neng High? |„Shop- 
ping” niczym uderzenie mocnego trunku: jak wielkie musi być odurzenie, aby być High?]. «Hj |uj 
Cosmopolitan», 2003/4(154), s. 44.

10 licho. Ai guoyi ci jiu zugou, 2003/06(158), s. 193.
" Por. artykuł Xiaochen. Cong „xiangyata" dao „Xiao xiangshu", (2002/08(138), s. 431. 
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w korzystnym świetle. Zbyt daleko posunięte „wyszumienie się” nie jest jednak po
żądane. Jeden z artykułów542 przedstawia kilka młodych kobiet, które postanowiły 
odreagować monotonię życia zapełnionego przez pracę za pomocą burzliwych, krót
kotrwałych związków miłosnych, używek (alkohol i papierosy) i prowadzenia nocne
go życia na wzór zachodniej zbuntowanej młodzieży. Historia każdej kobiety kończy 
się jednak powrotem na właściwe tory, a cały artykuł - stwierdzeniem, że bunt jest 
potrzebny po to, by zrozumieć właściwe wartości i wrócić do codziennych obowiąz
ków. Powyższe zachowania otrzymują negatywną etykietkę „rozwiązłych, niezgod
nych z konwenansami” fangdang). Ten wzór zachowania (nazwany w tekście 
„seks, narkotyki i muzyka rockowa” tt, nj óńiUłłnZ^^ł'; xing, dupin he yaogunyue) 
jest ilustrowany zachodnimi przykładami, co może służyć do podkreślenia jego za
chodniego pochodzenia, a równocześnie do odcięcia się od niego.

5,12 Li Li. Wufa „yi huai dao di", 2002/10(142).
5,11 Cheng Ping, Ema. Lingxing yueguo manmiao shenduan, 2002/12(146).
541 Wang Geng. Xiaojie, he dianjiu ma?, 2002/12(146).

Fakt, że spożywanie alkoholu, palenie papierosów czy uczestnictwo w przyjęciach 
są moralnie niejednoznaczne u kobiet, podkreśla także bohaterka innego artykułu543. 
Stwierdza ona, że wypróbowała już wszelkie używki (włącznie z marihuaną), lecz nie 
może pozwolić, by chwilowa przyjemność zaćmiła jasność jej umysłu i mądrość, któ
re dla kobiet powinny być wartościami nadrzędnymi. Inny tekst544 pokazuje bardziej 
dobitnie, że picie alkoholu stanowi dla kobiet moralne zagrożenie: takie zachowanie 
może zniszczyć ich wysoko cenione oblicze „pięknego, skromnego dziewczęcia” (^ 

shunii), ponieważ wywołuje skojarzenia z owym „szczególnym zawodem” (s. 125). 
Moralne przestrogi mają uświadomić czytelniczkom granice przyzwoitości, lecz nie 
zniechęcić do spożywania alkoholu: ten sam artykuł uczy je (głosem mężczyzny - 
płeć, dla której trunki nie stanowią moralnego zagrożenia, a nawet są sprawą hono
ru), jakie drinki wybrać, by stworzyć właściwy wizerunek. Kobiety sięgają po kieli
szek i papierosy wielokrotnie zresztą w tekstach z tego okresu.

W próbce z lat 2007-2008, gdzie odróżnienie treści reklamowej od redakcyjnej 
jest często równie trudne jak poprzednio, wartości takie, jak wytworność lub „jakość 
człowieka” są silnie skojarzone z klasą średnią i służą do odróżnienia jej od innych 
(por. 5.5.1.2.). Pomimo że potępia się jawne popisywanie się bogactwem, wspomnia
ne wartości mają wyraźny wymiar materialistyczny, podobnie jak globalna mobil
ność w poszukiwaniu duchowych wartości (por. 5.6.1.6.). * 541
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Analiza materiału badawczego zaczerpniętego z «H\T IkJ Trends/Cosmopolitan» i «Jtł 
Yr 7yii Elle» wykazała znaczne różnice zarówno między tymi dwoma tytuła
mi, jak i pomiędzy pochodzącymi z różnych okresów próbkami tego samego tytułu. 
Odtworzenie dużo bardziej złożonego obrazu (lub obrazów) kobiety niż ten opisany 
przez chińskich badaczy umożliwił wybór obszernego zbioru artykułów z każdego 
magazynu. Badanie tak bogatych danych pozwoliło uzyskać wyniki, które znacznie 
uzupełniają rozważania dotyczące treści chińskich magazynów o modzie i stylu ży
cia oraz kreowanego w nich obrazu kobiety, autorstwa chińskich i zachodnich na
ukowców. Wyniki mojej analizy nie tylko ujawniają sposób, w jaki te dwa czasopi
sma kreują obraz kobiety, lecz także dostarczają informacji na temat innych kwestii 
związanych ze współczesnymi Chinami: podejścia do kwestii globalności i lokalności 
w dyskursie publicznym, procesu kształtowania się nowych rodzajów podmiotowo
ści oraz tożsamości klasy średniej, sposobu, w jaki chińskie media realizują zadania 
powierzone im przez państwo w warunkach konkurencji na rynku, obecności wąt
ków nacjonalistycznych w mediach oraz sposobu postrzegania chińskich mniejszości 
narodowych z perspektywy większościowej grupy Han.

Rozbieżności pomiędzy analizowanymi tytułami wywodzą się przede wszystkim 
z ich odmiennych założeń programowych i strategii marketingowych, a także z od
miennych relacji ustanowionych pomiędzy chińskim wydawcą każdego czasopisma 
a jego zagranicznym partnerem.

Już w chwili swego powstania w 1988 r. «JtWlbJ^^. Elle» było chińską wer
sją francuskiego magazynu, którego wydawca był (i nadal jest) zwolennikiem wpro
wadzania jednolitych, międzynarodowych standardów zamiast dostosowywania 
zagranicznych wydań „Elle” do lokalnych kontekstów, w jakich się ukazują. «|lf '/r- 

Elle» pojawiło się na chińskim rynku jako pierwsze lokalne wydanie re
nomowanego zachodniego czasopisma i znacznie wyróżniało się jakością druku na 
tle prasy rodzimej. Ze względu na ówczesny kontekst społeczny, gospodarczy i poli
tyczny na początku swego istnienia magazyn ten nie miał wyraźnie określonej grupy 
docelowych odbiorców. Jego strategia marketingowa bazowała na doskonałości szaty 
graficznej, będącej źródłem ogromnej estetycznej przewagi nad rodzimymi tytułami. 
Według założeń programowych określonych w pierwszych numerach i realizowanych
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do dziś w jego treści, było to pismo wyraźnie ukierunkowane na modę, a nie na od
biorców. Ponieważ «|H; $£ Elle» nie dąży do budowania i promowania ja
kiejś precyzyjnie określonej, spójnej wizji kobiecości, objętość materiału badawczego 
zaczerpniętego z tego tytułu jest mniejsza, a jego omówienie zajmuje mniej miejsca 
niż analiza materiału pochodzącego z «IbJ' |nj Trends/Cosmopolitan». Ponieważ przez 
dziesięć lat od założenia znaczna część treści opierała się na materiałach zagranicz
nych, wykreowany w tym piśmie wizerunek kobiety nie zawsze dobrze mieści się 
w chińskim kontekście kulturowym. Przez bardzo długi czas nawet artykuły napisane 
przez autorów lokalnych rzadko odzwierciedlały współczesną chińską rzeczywistość. 
Na początku XXI w. nastąpiła przemiana w wyglądzie i organizacji treści magazynu, 
mająca na celu dostosowanie go do zainteresowań chińskiej klasy średniej. Wskutek 
tego pismo upodobniło się do «Ibf fi'ij Cosmopolitan», co pokazują zbieżności w ob
razie kobiety tworzonym w tych dwóch tytułach od 2002 do 2008 r. Jednakże na
wet wówczas Elle» nie zaczęło promować spójnego obrazu „białych
kołnierzyków” ani innego rodzaju kobiecości „sztandarowej”. Sportretowane posta
cie kobiece nie są przedstawicielkami konkretnego typu, lecz unikalnymi, wybitnie 
uzdolnionymi jednostkami: są to aktorki, modelki, pisarki, malarki, śpiewaczka ope
rowa, tancerka baletowa, szachistka itd.

«IbJ fuj Trends» powstało jako pismo rodzime, które w ciągu pięciu lat od założenia 
do nawiązania współpracy z wydawcą „Cosmopolitan” ukształtowało własną, świet
nie rozpoznawalną markę. W pierwszych latach swego istnienia «IbJ fi'ij Trends» było 
wyraźnie pozbawione wspaniałości graficznej decydującej o sukcesie «|IJ '/t-IbJ^^Ć 
'yii Elle». Kluczem do jego sukcesu okazała się precyzyjnie określona grupa docelo
wych czytelników, która zainspirowała jasno sformułowane założenia programowe 
czasopisma: była to powstająca wówczas kategoria społeczna „białych kołnierzyków”. 
Ukierunkowanie na nią utrzymuje się do dziś i nadaje spójności kreowanemu w ma
gazynie obrazowi kobiety. Sukces w konsekwentnej realizacji własnych, jednolitych 
założeń programowych, a także kontekst prawny niepozwalający na przyjęcie mię
dzynarodowej specyfiki „Cosmopolitan” sprawiają, że w relacjach z amerykańskim 
partnerem «IbJlViJ Cosmopolitan» stawia na lokalność, aczkolwiek w najnowszych 
próbkach można dostrzec pewne cechy wspólne z amerykańskim czasopismem. 
Z wyżej wymienionych powodów ten magazyn jawi się jako zwierciadło współcze
snych Chin, a przemiany promowanego w nim wizerunku kobiety z klasy średniej 
odzwierciedlają ewolucję tej chińskiej grupy społecznej.

Wybrane do analizy numery «IbJ ji'ij Trends» z lat 1993-1994 definiują „białe koł
nierzyki”. Wiele tekstów ma charakter wyraźnie dydaktyczny: podają czytelniczkom 
liczne i bardzo szczegółowe wskazówki dotyczące swoistej etykiety tej grupy spo
łecznej. Często występują w artykułach kobiety z klasy średniej, które same zabie
rają głos, by bezpośrednio przekazać własne poglądy i doświadczenia. Ich rola jako 
przedstawicielek grupy jest jasno określona w tekstach i ich tytułach: to „piękności 
o białych kołnierzykach” i „kobiety sukcesu”. Portrety znanych aktorek podporząd
kowują ich artystyczną indywidualność tożsamości grupowej: teksty ukazują je jako 
działające w biznesie. Centralną kategorią definiującą „białe kołnierzyki” jest kariera, 
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a czasopismo przedstawia dwie prowadzące do niej ścieżki: zatrudnienie (zwykle 
w firmach zagranicznych) lub założenie własnej działalności gospodarczej. Boha
terki są często przedstawione czytelnikom na przełomowym etapie ich zawodowego 
życiorysu: w chwili wyboru jednej z powyższych dróg przy rezygnacji z dotychczaso
wego modelu „żelaznej miski ryżu”. Ta pierwsza próbka promuje więc klasę średnią 
w szerszym znaczeniu - prywatnych przedsiębiorców i osoby mające wynagrodze
nie za pracę jako podstawę utrzymania (por. 2.2.2.). W kolejnej próbce (1998-1999) 
w centrum uwagi pojawia się mobilność zawodowa i wiedza jako kapitał, co zawęża 
klasę średnią do „białych kołnierzyków”. W artykułach nadal występują kobiety pro
wadzące własne firmy, lecz bardzo ważnym czynnikiem służącym do identyfikacji 
postaci jest teraz wykształcenie, często zdobyte za granicą. Próbki z lat 2002-2003 
i 2007-2008 wprowadzają kategorię stylu życia (związanego z czasem wolnym i roz
rywką) jako element definiujący klasę średnią. Jak wykazałam, kategoria ta powstaje 
poprzez jej skontrastowanie z karierą. Przestrzeń wypoczynku to przestrzeń poza 
pracą, wypełniona zajęciami dostępnymi dla osób o odpowiednim wykształceniu 
(lub doświadczeniu życiowym - tu ważną rolę odgrywają kontakty z kulturą zachod
nią) i odpowiednio wysokich zarobkach. Równocześnie z wzrostem zainteresowania 
stylem życia typowym dla „białych kołnierzyków” kariera schodzi na dalszy plan. 
W artykułach z lat 2007-2008 jako czynnik wyróżniający klasę średnią wyraźnie 
zarysowuje się „konsumpcja na pokaz”. W tej ostatniej próbce „białe kołnierzyki” 
wydają się grupą, której status i cechy charakterystyczne są już ukształtowane. Ich 
tożsamość jako grupy zdaje się istnieć w ich własnej świadomości, a także być spo
łecznie rozpoznawalną. Bohaterki artykułów należą do klubów dostępnych dla osób 
wykazujących się cechami klasy średniej, do których zaprasza się także czytelniczki. 
O tym, że przynależność do tej klasy stała się już wartością w potocznej świadomości, 
świadczy wykorzystywanie jej statusu w celu zachęcania do konsumpcji. Przedmio
tem konsumpcji są dobra i usługi, lecz na poziomie symbolicznym nabyty zostaje 
status kojarzony z tymi dobrami.

Z tożsamością klasy średniej wiążą się dyskusje na temat wartości stanowią
cych wyróżniki tej grupy: „ogłada” (ft^F xiuyang), „wychowanie, wykształcenie” 
($tfl jiaoyu), „wytworność” (iTiffi gaoya), „dobry gust” (i'i)l|lł^ pinwei) i wreszcie 
nadrzędna wartość „jakości” człowieka (K/iS suzhi). Pojawiają się one w numerach 
«Hl ¡h) Trends» z lat 1993-1994, kiedy klasa średnia dopiero powstawała, a czasopi
smo potrzebowało podkreślić „nieprzeciętność” własną i odbiorców. Powracają zaś 
w ostatnim analizowanym okresie jako podstawa potwierdzenia przynależności do 
grupy „białych kołnierzyków”. Wartości te, szczególnie „jakość” człowieka, są także 
promowane w dyskursie oficjalnym jako część państwowego programu moderniza
cji i „dołączania do świata”: ich realizacja jest konieczną cechą człowieka nowocze
snego, a klasa średnia, będąca ich wcieleniem, stanowi wzorzec dla pozostałej części 
chińskiej ludności. Z tego powodu moja analiza może uzupełnić badania dotyczące 
sposobu definiowania nowoczesnej podmiotowości w Chinach bazującej na „jako
ści” (omówionej szczegółowo np. przez Kipnis, 2006 i Fong, 2007) oraz programu 
modernizacji. Fakt, że wykształcenie czy ogólniej pojęta ogłada są w najnowszych 
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próbkach obu czasopism przedmiotem symbolicznej konsumpcji otwierającym dro
gę do pożądanego statusu klasy średniej przywołuje na myśl sposób, w jaki współ
cześni chińscy przedsiębiorcy kreują się na „konfucjańskich biznesmenów” ({iAj H'rj 
rushang, por. Hawes, 2008). Obraz „konfucjańskiego biznesmena” z kolei promuje 
„azjatyckie wartości”, będące podstawą do tworzenia ponadpaństwowego regiona
lizmu stanowiącego przeciwwagę dla globalizujących wpływów kultury zachodniej 
(Ong, 1997 i 1998).

Powyższe wartości są wykorzystywane w «Ib] h‘ij Trends/Cosmopolitan» w ra
mach pewnego projektu poprawności, aby przeciwstawić się materializmowi lub 
odwrócić od niego uwagę. Czasopismo promuje bowiem modę przekraczającą 
poziom szybko przemijających trendów, wznosząc ją na poziom duchowy. Moda, 
a także konsumpcja będącą istotną jej częścią, są skojarzone z wartościami kultury 
i cywilizacji, promowanymi także w dyskursie oficjalnym. Od pierwszej do ostat
niej próbki czasopisma stwierdza się wyraźnie, że nie powinno się przywiązywać 
zbyt dużej wagi do materialnego bogactwa. Takie stwierdzenia, szczególnie w naj
nowszych numerach promujących „konsumpcję na pokaz”, są przejawem hipokry
zji, jednakże obecność projektu poprawności pozwala zaprzeczyć stwierdzeniom 
chińskich badaczy, jakoby czasopisma o modzie przedstawiały płytki, ubogi obraz 
świata bazujący na konsumpcji i pozbawiony wyższych wartości. W Chinach zresz
tą podobną hipokryzją są naznaczone działania państwa: z jednej strony, program 
reform umożliwił znaczne wzbogacenie się części ludności i powstanie kultu pie
niądza, który z drugiej strony potępiany jest w dyskursie oficjalnym i należących 
do państwa mediach, propagujących odpowiedzialność społeczną oraz duchowe 
wartości (por. Zang, 2008).

Nieuzasadnione wydają się także skargi chińskich badaczy na brak odzwierciedle
nia „rzeczywistej” sytuacji współczesnych chińskich kobiet w magazynach o modzie. 
«U't |'nj Trends/Cosmopolitan», a w mniejszej mierze również najnowsze numery «Jtt 
'-łt-Ulżć Elle», ukazują i promują aktywność zawodową kobiet. Kiedy powstało 
czasopismo «IbJfnj Trends», w chińskich miastach wiele kobiet było już aktywnych 
zawodowo. Jednakże poprzez promowanie nowego w kontekście chińskim wzoru ka
riery „białych kołnierzyków” oraz „kobiet sukcesu”, magazyn proponuje coś więcej 
niż tylko przekroczenie tradycyjnej „kobiecej” sfery |Aj nei (domowej, rodzinnej). 
Zachęca kobiety nie tylko do wkroczenia na stereotypowo męskie terytorium, lecz 
także do realizacji określonego wzoru sukcesu w karierze na równi z mężczyznami. 
Umożliwia to wykorzystywanie własnego potencjału, dążenie do własnych zaintere
sowań oraz zdobycie społecznego uznania. Bohaterki artykułów wykazują się pod
miotowością: podejmują własne (czasem trudne) wybory, aby osiągać awans i kolej
ne sukcesy, kierując się własnymi celami, potrzebami i upodobaniami. Choć czasem 
wspomina się o możliwości spełnienia się w charakterze pani domu lub poprzez prace 
w domu i na zlecenia, to wyraźnie jednak promowana jest praca w firmach (własnych 
lub zatrudniających kobietę), gdzie kluczem do sukcesu są takie cechy, jak asertyw- 
ność, niezależność, gotowość do zmian i podejmowania kolejnych wyzwań, zdolność 
do podejmowania decyzji, do kierowania zespołem itd. W kwestiach związanych 
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z karierą wyraźnie zarysowuje się świadomość genderowa. Podkreśla się istotną rolę, 
jaką praca odgrywa dla kobiet - oferuje im możliwość spełnienia się i niezależność 
finansową. Wykazuje się także fakt, że podejmując rywalizację z mężczyznami na 
polu kariery, kobiety muszą dopasować się do zastanych standardów i reguł gry. Przy 
promowaniu nowego wzorca kariery nie abstrahuje się od kwestii płci, lecz przed
stawia się różnice w stosunku do mężczyzn oraz problemy i korzyści, jakie pociągają 
one za sobą. Jednakże artykuły ograniczają się do wykazania problemów i nawoływa
nia kobiet do indywidualnych wysiłków. Nie kwestionują obowiązujących wzorców 
i nie proponują głębszych, bardziej radykalnych, zmian. Kobiety pracujące zawodo
wo muszą zmierzyć się między innymi z zagrożeniem dla swojej kobiecości, jakie 
dla nich niesie wkroczenie na to męskie terytorium skutkujące przejęciem męskich 
cech osobowości. Wcieleniem tego zjawiska jest model „silnej kobiety odnoszącej 
sukcesy w karierze” (A#ltA niiąiangren), wzbudzający sporą niechęć we wczesnych 
numerach «H'Jfrij Trends», która jednak słabnie w kolejnych próbkach. Niechęć wo
bec tego modelu można wyjaśnić jego odmiennością w stosunku do konfucjańskiego 
modelu kobiecości, a także skojarzeniami z negatywnie wartościowanym, mało „ko
biecym” modelem „dziewcząt ze stali” 4$ tieguniang) z okresu maoistowskiego. 
Pomimo niejednoznacznych skojarzeń „silnej kobiety kariery”, przedstawicielki tego 
wzorca często występują w czasopiśmie, które zresztą jest zaadresowane do takich 
właśnie kobiet. Magazyn legitymizuje więc model „silnej kobiety” i jego obecność 
w publicznym dyskursie, a tym samym prawo kobiet do jego realizacji.

«U'J |'nj Trends/Cosmopolitan» podejmuje także inne kroki w sygnalizowaniu pro
blemów i nawoływaniu do poprawy obecnej sytuacji kobiet. Zachęca na przykład do 
obalenia przekonania o granicy wiekowej młodości, zamążpójścia i dbałości o własny 
wygląd. Od 1998 do 1999 r. rysuje się w tym czasopiśmie, a od 2002-2003 r. także 
w Elle», świadomość feministyczna, początkowo ograniczona do za
granicy, lecz później stosowana także do chińskiego kontekstu. Przyjętych wzorców 
nie kwestionuje się radykalnie (czego trudno oczekiwać od tego rodzaju czasopism), 
lecz przenosi się w centrum uwagi i poddaje się dyskusji niektóre problemy związane 
ze statusem i sytuacją kobiet, otwierając w ten sposób drogę do dalszych rozważań 
i działań.

Widoczna w obu czasopismach poprawność ujawnia się również w kategorii re
lacji z mężczyznami, gdzie spotykają się moralność socjalistyczna i powszechnie wy
znawane standardy. Jest to wymiar obrazu kobiety, w którym dwa analizowane tytuły 
ujawniają najwięcej podobieństw i w którym wyniki mojej analizy są w największym 
stopniu zgodne z wynikami badań chińskich naukowców. Podczas gdy na polu ka
riery - tradycyjnie im obcym - kobiety cechują się podmiotowością, w tradycyjnie 
kobiecej sferze rodzinnej oraz szerzej, w relacjach z mężczyznami, są one w dużej 
mierze uprzedmiotowione. W «Iff fiYj Trends/Cosmopolitan» pozycja kobiet w sferze 
kariery wzmacnia się w miarę upływu czasu. W sferze relacji z mężczyznami brak 
podobnego procesu zmian. Podmiotowość kobiet wzrasta, lecz nie radykalnie. Wła
dza, jaką wykazują nad mężczyznami bohaterki z numerów z lat 2002-2003, jest tylko 
pozorna. W najnowszych numerach obu analizowanych czasopism bardzo wyraźnie 
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zarysowują się sprzeczne wymagania wobec kobiet i odmienne standardy stosowane 
w odniesieniu do każdej płci.

Rozwój zawodowy kobiet ogranicza konieczność równoczesnego działania na 
dwóch płaszczyznach, |A1 nei i wai: oprócz samorealizacji w karierze, są jedynymi 
odpowiedzialnymi za dobre funkcjonowanie sfery domowej i muszą należycie reali
zować konfucjański ideał „cnotliwej żony i dobrej matki” ('ii Fi xianqi liangmu). 
Presja spełnienia wymagań z obu tych sfer jest szczegółowo omówiona w pierwszych 
numerach «11*1  |nj Trends» i często wspominana w późniejszych okresach. W póź
niejszych numerach «IbJTnj Cosmopolitan» coraz więcej postaci odmawia podpo
rządkowania się tradycyjnemu modelowi - rezygnuje z małżeństwa, macierzyństwa 
lub pełnienia obowiązków domowych. Jednakże nigdy nie kwestionuje się samego 
podziału ról małżonków: nie wymaga się od mężczyzn, by wzięli na siebie część obo
wiązków domowych lub opieki nad dziećmi. W całym analizowanym materiale tylko 
kilkakrotnie wspomina się o mężczyznach pomagających pod tym względem, lecz 
takich sytuacji nie przenosi się z poziomu opisowego na poziom normatywny - nie 
promuje się modelu małżeństwa partnerskiego. Ponadto, bohaterki artykułów czę
sto deklarują gotowość do rezygnacji z własnej kariery na rzecz rodziny lub kariery 
męża. Pomimo zachęcania kobiet do rozwoju zawodowego, czasopismo nie podważa 
tradycyjnego powiązania kobiety ze sferą rodzinną: podtrzymuje status quo i sprzecz
ne wymagania wobec kobiet.

Analizowane czasopisma nie pozostawiają żadnych wątpliwości co do koniecz
ności spełnienia się w rolach żony i matki. Liczne kategoryczne stwierdzenia na ten 
temat, ustanawiające odmienny standard dla każdej płci, są przedstawiane w formie 
praw natury: kobiety są istotami uczuciowymi, potrzebującymi miłości i gotowymi 
w jej imieniu do wszelkich poświęceń, podczas gdy mężczyźni potrzebują wolności. 
Dla kobiet, ukoronowaniem miłości jest małżeństwo, a najwyższą formą samoreali
zacji - macierzyństwo. Wybór stanu wolnego grozi brakiem poczucia bezpieczeń
stwa, samotnością i mniej lub bardziej poważnymi zaburzeniami emocjonalnymi. 
Macierzyństwo nie może realizować się poza małżeństwem: urodzenie i wychowanie 
dziecka przez kobietę niepozostającą w stałym związku określa się mianem zachowa
nia antyspołecznego. Zawarcie ślubu i urodzenie dziecka przedstawia się jako obrzę
dy przejścia, wyraźne granice dzielące dwa zupełnie odmienne style życia: wolność, 
indywidualizm, wysoki poziom wydatków na siebie i podążanie za trendami mody 
przed oraz odpowiedzialność, obowiązki i brak wolności po tych wydarzeniach. Do
bitnemu wychwalaniu małżeństwa i macierzyństwa nie towarzyszą jednak konkretne 
opisy życia kobiet pełniących już rolę żony i matki. Może to świadczyć o bardzo istot
nej roli małżeństwa i macierzyństwa w definiowaniu kobiecości, lecz równocześnie 
o tym, że czasopisma są jednak zaadresowane do singielek, czyli do kobiet nietypo
wych, wykraczających poza tradycyjne ramy, co budzi niejednoznaczne uczucia. Jest 
to kobiecość balansująca na granicy akceptowalności społecznej - nie wszystkie jej 
elementy są pozytywnie wartościowane w artykułach, lecz sama jej obecność w cza
sopismach świadczy o akceptacji jej istnienia w dyskursie publicznym oraz (prawdo
podobnie) w świadomości potocznej.
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Pod wieloma względami standardy relacji między płciami ustalają mężczyźni, któ
rzy także pełnią rolę podmiotów oceniających kobiety. W późniejszych próbkach obu 
czasopism przedstawia się coraz częściej kobiety jako podmioty decydujące o nawią
zaniu znajomości lub wybierające partnerów według własnych kryteriów. Równo
cześnie jednak pojawiają się artykuły napisane z męskiego punktu widzenia, zawie
rające pouczenia dla kobiet oraz listy wymagań i oczekiwań wobec nich, dotyczących 
seksapilu, cech idealnej żony lub narzeczonej, idealnej wagi kobiety, odpowiedniego 
doboru napojów alkoholowych w klubach, pożądanego zachowania seksualnego ko
biet itd. Wymagania wobec kobiet są często sprzeczne. Z jednej strony, ukazuje się 
wyjście za mąż jako konieczność, pod groźbą otrzymania etykietki „kobiety nadwyż
kowej”, lecz z drugiej strony krytykuje się kobiety uparcie dążące do zawarcia mał
żeństwa. W kwestii seksu stosuje się podwójne standardy, ukazane jako niezmienne 
prawa natury. Sfera seksu (także przed- i pozamałżeńskiego) jest całkowicie dostępna 
mężczyznom, a kobietom - jedynie w niewielkim stopniu, przede wszystkim w ob
rębie małżeństwa (aczkolwiek późniejsze artykuły sankcjonują szerszy zakres ich ak
tywności na tym obszarze). Zbyt dalekie wtargnięcie kobiet na „męskie” terytorium 
seksu oraz inne zachowania skojarzone z mężczyznami - picie alkoholu i palenie pa
pierosów - grożą otrzymaniem (od mężczyzn) etykietki „złej kobiety” (-A k'A huai 
nuren). Niejednoznaczne wartościowanie takich kobiecych zachowań przypomina 
model „nowej kobiety” z początku XX w„ w obrębie którego te same zachowania były 
wartościowane w podobny sposób (por. 2.1.2.).

Wymiar globalności i lokalności, niepodejmowany przez chińskich badaczy, 
kształtuje się w obu pismach w bardzo interesujący sposób. Żadnego z czasopism nie 
można oskarżyć o ślepe naśladownictwo wzorców z zagranicy lub Zachodu. Pozytyw
ne wartościowanie Zachodu skojarzonego z modernizacją i postępem oraz zachęty 
do nadrobienia zaległości w tym zakresie można znaleźć w numerach «Hi |nj Trends» 
z lat 1993-1994. Zachwyt Zachodem zanika jednak już od następnego okresu, rów
nocześnie z coraz wyraźniejszym zarysowaniem się świadomości własnego umiej
scowienia pod względem kulturowym, zarówno w świecie globalnym, jak i w obrębie 
chińskiej lokalności. Autorzy artykułów nie tylko wykazują się taką świadomością, 
lecz także biegle manipulują dystansem kulturowym: w odległej przestrzeni Zachodu 
umieszczają moralnie niepożądane wzorce zachowania (takie jak swoboda seksualna 
u kobiet) lub obce wzorce, które wartościują pozytywnie, lecz które mogą nie uzy
skać akceptacji czytelników albo mogą wzbudzić podejrzenia o brak poprawności 
politycznej w przypadku umieszczenia ich w kontekście lokalnym. Numery «tłf ^Hl 

Elle» z okresu od 1988 do 1999 r. publikują wprawdzie treść niedostosowaną 
do lokalnych realiów, jednakże taka treść była łubiana przez czytelników, całkowicie 
zresztą świadomych jej obcości.

Pomimo promowania zachodniego wzoru kariery, zachodniej mody i zachod
nich kanonów piękna (szczupłe, wysportowane ciało), oba czasopisma kreują chiń
ski ideał kobiecej urody wywodzący się z tradycji konfucjańskiej i przejawiający się 
także w wyobrażeniu „uczennicy” z początku XX w. Jego najważniejsze cechy to 
nieskazitelnie biała cera, długie włosy oraz niechęć do nadmiernego upiększania się 
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za pomocą makijażu, równocześnie z podkreślaniem wewnętrznego piękna. Oba pi
sma odwołują się czasem do etosu uczonych konfucjańskich: wykazują się biegłością 
w przeniesieniu skojarzeń z wytwornością i prestiżem tej dawnej elity społecznej na 
rozmaite kwestie istotne we współczesnym kontekście: kultura wypoczynku, odrzu
canie przepychu i blichtru na rzecz prostoty i naturalności czy „luksusowe studia” 
opisane w najnowszych numerach obu magazynów. W «1111'1'ij Cosmopolitan» kapitał 
wiedzy będący wyróżnikiem „białych kołnierzyków” jest często zdobywany na Za
chodzie. Jednakże schemat zastosowany w opisach przebiegu studiów w numerach 
z lat 1998-1999, ukazujący naukę jako klucz do sukcesu i kobiety studiujące na Za
chodzie jako wzorce pracowitości, również przypomina konfucjańskich uczonych, 
dla których wymagająca mobilności w przestrzeni nauka była podstawą do awansu 
społecznego.

Globalna mobilność jest zresztą bardzo istotnym wymiarem kreowanej w «111 ji'ij 
Trends/Cosmopolitan» kobiecości. Promując ją, czasopismo uruchamia wyobraźnię 
czytelniczek (w znaczeniu Appaduraia, 2005), ujawnia im „kompleksową przyłączal- 
ność” cechującą świat nowoczesny i zachęca je do rozszerzenia własnego „horyzontu 
kulturowego” (Tomlinson, 1999: 2 i 30) poza lokal ność. Można w tym czasopiśmie 
zauważyć ewolucję proponowanego modelu globalnej mobilności. W numerach z lat 
1993-1994 jest ona tylko projektem przedstawionym czytelniczkom, którym oferu
je się podstawowe informacje w celu jego realizacji w przyszłości. Kształtuje się ich 
świadomość globalną, zachęcając do uczestnictwa w świecie globalnym bez opusz
czania własnej lokalności, poprzez konsumpcję luksusowych produktów światowych 
marek i stosowanie międzynarodowych środków płatniczych (kart kredytowych) lub 
nawiązywanie współpracy z firmami zagranicznymi. Uświadamia się czytelniczkom 
także dostępność podróży za granicę, informując je, jak zdobyć paszport i wizy. Mo
bilność globalna jest realnym doświadczeniem jedynie trzech kobiet, które dzięki po
dróżom za granicę rozwijają swoją karierę.

Projekt mobilności realizują postacie artykułów z lat 1998-1999, których więk
szość ma za sobą doświadczenie studiów lub pracy za granicą. Nie promuje się jednak 
kosmopolityzmu Tomlinsona (1999), w sensie otwarcia wobec innych kultur i goto
wości do nawiązania dialogów międzykulturowych. Kobiety studiujące na Zachodzie 
nie wchodzą w interakcję z lokalną kulturą, lecz tylko udowadniają swą zdolność do 
funkcjonowania w kontekście globalnym, do uczestnictwa w grze na równi z ludźmi 
Zachodu, na ich terytorium i według ich zasad. Takie potwierdzenie symboliczne
go zaistnienia na arenie globalnej jest istotne jedynie wewnątrz chińskiego zestawu 
społecznych wartości związanych z przestrzenią, mobilnością i władzą. W kolejnych 
dwóch okresach (2002-2003 i 2007-2008) sama mobilność, ukazana jako niezbędna 
cecha nowoczesnej kobiecości, staje się przedmiotem rozważań. Obecność bohaterek 
artykułów na arenie globalnej jest już rzeczywistością niewymagającą potwierdzeń. 
Wiele z nich, niczym „elastyczni obywatele” opisani przez Ong (1998, 1999), posia
da podwójne obywatelstwo lub zezwolenie na osiedlanie się w krajach europejskich, 
USA, Kanadzie lub Australii. Czytelniczkom, które podobnie jak te postacie mają 
już świadomość własnej pozycji w świecie, artykuły oferują praktyczne informacje 
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o tym, jak w pełni wykorzystywać własne zdolności i możliwości wynikające z tej po
zycji. Podkreśla się znaczenie otwartości na odmienne kultury i przyswajania innych 
kodów kulturowych, co zbliża ten model globalnej mobilności do ideału kosmopoli
tyzmu Tomlinsona (1999).

Jednak w ostatniej próbce «IbJ |nj Cosmopolitan» nie mamy do czynienia z peł
ną realizacją ideałów Ong i Tomlinsona. Te numery zawierają również artykuły 
przedstawiające mobilność naznaczoną konsumpcją, która niekoniecznie zakłada 
dogłębne poznanie innych kultur. Ponadto nawet w tekstach wspomnianych powy
żej „elastyczne obywatelstwo” jest podporządkowane reżimowi dyscyplinującemu, 
jakim jest państwo narodowe. Oprócz własnego dyskursu globalizacji, czasopismo 
tworzy bowiem także projekt nacjonalistyczny. Wyraźny projekt nacjonalistyczny 
zarysowuje się również w «jlł V/-4ii Elle», które nie zawiera kompleksowych 
rozważań świadczących o świadomości bycia w świecie i nie promuje globalnej mo
bilności. Oba czasopisma przywołują wyobrażoną polityczną wspólnotę narodu 
(Anderson, 1997) na rozmaite sposoby, uruchamiając także nacjonalizm jako uczu
cie (Gellner, 1991: 9). Podkreślają czynniki budujące tożsamość narodową: zestaw 
narodowych mitów i symboli, wspólne doświadczenia historyczne, wspólną kulturę, 
wspólny język itd. (por. Smith, 1991: 14). Stosują różne strategie perswazyjne an
gażujące czytelników, mobilizujące ich do realizacji tożsamości narodowej w zna
czeniu procesu. Ten proces, opisany przez Dittmer i Kim (1993: 13, 17, 30), polega 
na aktywnym utożsamieniu się z tym, czym jest państwo narodowe (czyli z wyżej 
wspomnianym zestawem mitów i symboli narodowych czy też z „istotą narodu”) 
oraz z jego działaniami (w tym ze sposobem, w jaki państwo przedstawia siebie na 
arenie międzynarodowej).

Odkrycie wyraźnie kształtowanego projektu nacjonalistycznego w luksusowych 
magazynach o modzie i stylu życia może się wydawać zaskakujące, zważywszy na te
matykę tych pism, niezwiązaną z bieżącymi wydarzeniami politycznymi czy ważny
mi państwowymi przedsięwzięciami. Należą one jednak do niszy rynkowej zaadreso
wanej do grupy, która uzyskała najwięcej korzyści z państwowego programu reform 
gospodarczych, a z tego powodu jest potencjalnie skłonna do poparcia państwa 
i odczuwania dumy z jego osiągnięć. Obecność projektu nacjonalistycznego w bada
nym materiale być może odzwierciedla rzeczywiste nastroje klasy średniej. Lecz we 
współczesnych Chinach wątek nacjonalistyczny można dostrzec nie tylko w tej części 
dyskursu medialnego, którego odbiorcami są „białe kołnierzyki”. Jego częstą obec
ność od połowy lat 90. XX w. w dyskursie oficjalnym, mediach i kulturze popularnej 
stwierdza wielu autorów anglojęzycznych opracowań naukowych (np. Zhang, 1998, 
Hughes, 2006, Wang, 2006).

Wreszcie moja analiza odsłoniła również istotne (aczkolwiek nieliczne) przykłady 
dyskursu mniejszości narodowych budowanego z perspektywy większościowej naro
dowości Han, w którym grupy mniejszościowe umieszcza się na niższym poziomie 
cywilizacji, odbiera im się podmiotowość i zdolność do przemówienia we własnym 
imieniu oraz odmawia im się dostępu do ogólnonarodowego projektu moderniza
cji i „dołączenia do świata”. Są to Tybetańczycy, na temat których wyrażają swoje 
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poglądy kobiety z większościowej grupy Han, a także kobiety Miao ukazane z per
spektywy autora artykułu, który umieszcza siebie poza wspólnotą etniczną, do jakiej 
należą bohaterki (a więc wyraża punkt widzenia narodowości Han). Podobne cechy 
dyskursu mniejszości sformułowanego przez grupę dominującą omawia Gladney 
(1994, 2004 itd.).

©



SUMMARY

Since the turn of the 21s' century, upscale fashion and lifestyle magazines have been 
a popular research topic for scholars of communication and cultural studies in the 
Peoples Republic of China. Many of them focus on illustrations and advertisements, 
and condemn the magazines for (i) overemphasizing the importance of the body, (ii) 
depicting women as objects for the male eye, (iii) promoting consumption and (iv) 
blindly copying the West. The aim of the research project whose results are presented 
in this book was the verification of such claims from another perspective, namely, 
that of the text.

A qualitative analysis was performed on two of the titles most frequently discussed 
by Chinese scholars: « Elle» („Shijie shizhuang zhi yuan”, founded in
1998) and «lb} fnj Trends I Cosmopolitan» („Shishang”, founded in 1993). The re
search corpus consisted of over 300 articles selected from 28 and 24 issues, respec
tively, dating from 1988 (or 1993) to 2008. The issues constituting the focus of the 
study were selected from four periods, divided by several years’ intervals, in order to 
detect potential changes in time. Apart from reconstructing the various dimensions 
of womanhood depicted in texts, the analysis also aimed at isolating global and local 
elements within the representation of women in the magazines.

The introduction places fashion magazines against the backdrop of media reform 
and major social changes and states the goals of the project. Chapter one presents 
the methodological framework for the study (grounded theory and critical discourse 
analysis), defines the basic concepts, and explains the criteria employed for the selec
tion of research material. Chapter two contains some information which is crucial for 
the understanding of the context of the key issues of the book: it discusses Chinese 
models of womanhood and their potential influence on the way women are portrayed 
in contemporary fashion magazines - the Confucian model, the “new woman” of the 
1920s and 1930s, the “iron maiden” of the Maoist era, and the “white collar beau
ties” of the post-Mao period. It also introduces the “consumer revolution” caused by 
economic reforms, the emergence of white-collar professionals as a social category 
and of the middle class as a concept in academic discourse. The chapter closes with 
a number of remarks on the global mobility of PRC citizens since the 1980s. Chapter 
three discusses the emergence of fashion magazines in post-Mao China, as well as
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the legal and institutional context in which they currently operate. It also covers the 
requirements for the publication of mainland Chinese editions of foreign magazines, 
and the present position of «lb]" j'/ij Cosmopolitan» and «IILW-lbJ Elle» on the
upscale fashion and lifestyle magazine market.

Chapter four outlines the history and editorial policies of the two magazines, and 
shows the evolution of the representation of women constructed by each. Chapter 
five is a detailed account of the research results related to each magazine, divided 
into sub-chapters according to the following dimensions making up the image of 
womanhood: career, relationships, body and looks, gender and feminist conscious
ness, global and local influences.

Both magazines are quite similar in terms of their traditional views of relationships, 
marriage and motherhood, but they often reformulate these views to suit the present 
situation of white-collar women, sometimes even challenging established values and 
models of behaviour. However, they differ in other respects, due to their different 
editorial policies. «Ibj |Vfj Trends / Cosmopolitan» was founded as a Chinese magazine 
and still upholds the principle of strong localization, and therefore presents a complex 
representation of women, firmly anchored in local realities. Moreover, from the very 
beginning it based its marketing strategy on clearly targeting white-collar profession
als as its readership. At the earliest stage, the aspect emphasized most strongly was 
career, while in the more recent issues the focus is on the lifestyle and group identity 
specific to the middle class. « llb^lbîElle», on the other hand, was launched as 
the PRC edition of its French prototype, fashion-oriented and complying with global 
standards. It was only at the beginning of the 21sl century that its depiction of women 
became more complex and locally relevant. «IbJ i'Aj Cosmopolitan» displays a clear 
awareness of the new challenges and possibilities brought about by globalization and 
promotes global mobility, but it also emphasizes Chineseness. Surprisingly enough, 
« 111: VA IbJ" Z. 4Ü Elle» displays considerable ideological correctness in the portrayal 
of several Chinese women between 1988 and 1998, which may be attributed to a de
sire to counterbalance its deficiency in “local colour”.

The conclusion sums up the most important findings of the study and assesses 
their potential relevance for scholars whose interests include such issues as: the rep
resentation of women, the middle class and ethnic minorities in Chinese media; the 
ideological mission of the media in the PRC and the ways in which it is reflected in 
media content; nationalism, global and local influences in media discourse. The con
clusion also states that the magazines discussed in the book do not merely promote 
consumerism, but construct a multi-faceted image of womanhood, which blends tra
ditional values with an awareness of living in a modern and global world, but at the 
same time echo the official discourse in advocating certain moral and ideological 
values and standards of correctness.
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Polityka wydawnicza analizowanych czasopism. Ewolucja obrazu kobiety

[1] W“ife”, lii. filio Wszyscy koledzy z pracy i stu
diów „ją” lubią; twierdzą, że „ona” jest symbolem piękna.

Ź&ifift-J ii Bianzhe de hua [Słowo od redakcji]. «|ll;Vli Elle», 1994/3(15), s. 14.

ELLE “№” Mii
AfA, A° Jako pięknie wydane pismo o sztuce mody, ma

jące wartość kolekcjonerską, ELLE powinna zachować tę swoją cechę, a szcze
gólnie wysoką jakość papieru.

Duzhe laixin xuandeng [Wybór listów od czytelników], 
Elle», 1994/1(13), s. 16.

lm PJtn A Państwa czasopismo daje ludziom poczu
cie piękna połączonego z oryginalnością i dobrym samopoczuciem.

- ELLE» WhA.M Czaso
pismo - ELLE» ma bardzo wysoką wartość artystyczną, jest
wysokiej klasy przedmiotem estetycznym.

ii:?i Duzhe yu bianzhe [Czytelnicy i redakcja]. «|lI;yii Elle», 1993/
wiosna-lato, s. 6.

[2] W '-JIbj«fc W A Z fiiJli W '2L\i-«Ho Ai£>iWE|J, {li.
Lńźe^'2, K-ftiłPJ^JAWKllAl'AAPOo Modelki i ubrania 

tworzą przepiękne zestawienia i można z nich czerpać zarówno inspirację, jak 
i wizualną przyjemność. Niezależnie od tego, czy są one rzeczywiście dostęp
ne, samo „pragnienie” jest przyjemnością. Inne tego typu pisma nie dorównują 
mu pod względem treści.

ti JłC'fi’i Duzhe laixin (Listy od czytelników]. «|ll; Elle», 1998/8(50), s. 20.

»¿wa», Rfó«, w,
[...] AUŁ HJWil I, nmM, "mW

Znfiilfi )Wo Powiedział mi kolega, że „ona” jest nieprawdziwa, że nadaje się 
tylko do oglądania, ale jakże często radość jest czysto rzeczywista i przynosi 
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namacalne korzyści? [...] „Ona” jest niczym kwiat cieszący oko i radujący du
szę, pachnący wspaniałością życia.

ii- ?! 1J i*?  Duzheyu bianzhe |Czytelnicy i redakcja],«|lt lilie», 1998/12(54),
s. 18.

[3] AłfA A lAl A itHHl I/ 4fcfKliMj ¡Ji 1 jJIHfto Pocieszające jest to, że wciąż 
zachowuje swoją elitarność i niepospolitość.
AAOJ/hPijWJJń, HA, WmH «|H:

Elle» AAiŁiKlzj^iUlIj!!! Rzeczy o charakterze ma
sowym jest aż nadto i można do woli w nich przebierać, ale proszę trzymać 
się z daleka od «At'iii Elle», czasopisma, które jeszcze nie stało się 
masowym!

Tamże.

[4] Rft I'.MAW/VA M»
Ten mały kawałek papieru [tj. karta stałego klienta salonu kosmetycznego] 
daje na długi czas możliwość bezpośredniego doświadczenia beztroski, stylu 
i luksusu, jakie ma się, siedząc na fotelu w salonie kosmetycznym.
ł-łA AitfA/T’ ii fi fi '"ŹL Posiadacze karty muszą także dbać
o własny wizerunek i żywić wobec siebie wielki szacunek.
VIP kłHi?i-. irr 4AI'fi<j»'W
LlłAźWU A'iA z£?b£lj|^jo Oprócz wyjątkowych promocji i wręcz darmowych 
usług, karty VIP dają posiadaczom także to uczucie wyjątkowości, którego in
nym nie dane jest doświadczyć.

Xiaohong “ )<'fi(li IJ ifc iilt'j ANNI” Meirong baoyue zu yuyue meirong [Posiadacze
kari miesięcznych w salonach urody zapisują się na spotkania z pięknem]. «11'1 lA Trends», 
1994/2(5), s. 24-25.

[5]
•Al, & ELLE ii W - E, T Wszy
scy posmakujemy w życiu trudności i cierpienia; gdy praca i nauka owijają 
cię zbyt napiętym splotem lub czujesz się zagubiona i martwisz się różnymi 
drobiazgami, zaprzyjaźnij się z ELLE - poczytaj o tym, co lubisz, ciesz się nią 
i zobaczysz, jak otoczy cię piękno.

tjm/iAl ió Bianzhe de hua [Słowo od redakcji]. «|lł .¿'/ii lilie», 1994/3(15), s. 14.

Kariera
«111 ['Aj Trends/Cosmopolitan»

[i] WAłMtMIMft! AAflWALA^jOJ HA I.iWOl
AA Nie należy stawiać oporu światowym tendencjom rozwoju! Kobiecy 

urok jest już nierozerwalnie związany z osiągnięciami i wyróżnieniami w pracy. 
5()A lc AttZl i11ft*f  50ge niiren meili chuyan [Pięćdziesiąt kobiet objawia swój urok], «Ibf iuj 
Cosmopolitan», 1998/12(45), s. 109.
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[2] Hj'MJLA№^m [...] W’A^i JHAv'Y’ A/. I
W, A>W«^W, BPWW$,
» nJiWAAF^JA&AlsJT, SAAAAAMAOW-m riij IL

AńtliPI J+-o Xiao Li dostała posadę w firmie zagranicznej. 
Lecz po zaledwie kilku dniach odkryła, [...] że w państwowej jednostce pracy 
wszyscy zwykli być tacy radośni i beztroscy; nawet gdyby popełniła jakiś mały 
błąd, kierownictwo powiedziałoby jej parę zdań tak jakby od niechcenia. Ale 
w tej firmie zagranicznej jest zupełnie inaczej, tu między ludźmi wieje chło
dem i przy każdej okazji ktoś ją upomina.

Xiao Feng ft ML Jujue qingxu wuran (Powiedz „nie” emocjonalnemu zanie
czyszczeniu]. «11'1 |nj Trends», 1994/5(8), s. 48.

[3]

ifil^j^Ji^AY1ILLA b, HAJittn¿.WłM[filItio To, co najważniejsze dla ko
biet: sympatia, miłość, przyjaźń, musi także być najważniejsze dla mnie. To, 
że teraz mogę walczyć ze wszystkich sił na polu biznesu i czerpać z tego nie
ustanną radość, wywodzi się, można by rzec, właśnie z tego wyrazu „uczucia”. 
A sława i pieniądze, sukcesy i porażki są w stosunku do uczuć drugorzędne.

■frft A A, JL Alti 'R '£? Zuo niiren, shenme zui zhongyao? [Co jest dla kobiet najważniejsze?]. 
«H-linj Trends», 1994/2(5), s. 14.

[4] 26^' tbj I A"l! jT 10A Dwudziestosześcioletnia Wang
Xuening już zgromadziła pokaźny majątek.

50 ge niiren meili chuyan, 1998/12(45), s. 110.

(Cynthia Wu) Yf W'AH:io Zawsze, zdaje się,
uśmiechnięta Wu Xiang (Cynthia Wu) jest wielokrotnie utytułowana.

Shao Mianli (ili^ Jj. Quanneng Wu Xiang [Wszechstronna Wu Xiang], «ll'tjnj
Cosmopolitan», 1999/3(54), s. 79.

KimMiwwiWh x>in. ha. $

(ó A7l! W ciągu zaledwie kilku lat na zlecenie rządu Chin, banków międzyna
rodowych ze Stanów Zjednoczonych i Japonii, a także holdingów podpisywa
ła wszelkiego rodzaju porozumienia i umowy kredytowe, emitowała akcje na 
giełdzie, pozyskiwała fundusze, realizowała inwestycje i przejęcia rozmaitych 
obiektów, pomogła założyć chiński rynek długu państwowego i doprowadziła 
do skutku biznesowe transakcje wekslowe, a suma wszystkich tych transakcji 
przekroczyła sto milionów dolarów!

Zhou Xiaohong, ilSjxt: AWnJ itj Lan Lan: wuxiekeji [Niezniszczalna Lan Lan],
«11'1 jnj Cosmopolitan», 1998/12(51), s. 57.

Hlfcibj I A/M';, {I (H WAJTrAMbJo Mówiąc to, Guo
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Jianmei nie wspomniała o wielkiej i wybitnej pracy, jaką w to włożyła, ani nie 
obnosiła się ze swoimi znakomitymi osiągnięciami, lecz i tak są one powszech
nie znane w kręgach prawniczych i feministycznych.

Wang Xumei l.fftłfi, Wu Muxing Tliil R Guo Jianmei: yi
ban chuantong, yi ban ijianwei [Guo Jianmei: na poty Iradycyjna, na poły awangardowa|. 
«Ili jńj Cosmopolitan», 1999/3(54), s. 47.

[5] 'O J'- il dJA&W r-zAl h|'I ■, AH J /ii -fyfrW.
Dla uczuciowych kobiet pozostawanie w środowi

sku pracy, które napawa je wstrętem, niczym nie różni się od trucizny o spowol
nionym działaniu, która po połknięciu dławi w nich osobowość i entuzjazm.

Wang Zhengpcng I il lliłl liłfu ij"! Wbye pa xuan cuo hang! [Ja także boję się złych
wyborów w zawodzie!]. «111 jńj Cosmopolitan», 1999/6(57), s. 72.

'MiWPX'J- K» HłWlii, k.K AfkJiiA
WjAtWm r.fiś WW1WW - Wo
Dla kobiety pogodny nastrój nie jest jedynie przejawem wiecznej młodości, 
lecz nawet w większym stopniu także najlepszym sposobem pielęgnowania 
kobiecej natury. W ich podejściu do pracy, zainteresowania i żarliwość są waż
niejsze od uzdolnień, ponieważ ukryta siła pragnień zdoła pokonać wszystko.

Tamże, s. 73.

[6] ife: A /¿JAA, /11 źii 'J-j f “^.T, t'lłJć”o Chen Ling twierdzi:
„Niezależnie od tego, czy dążę do osiągnięcia czegoś, czy z czegoś rezygnuję, 
czynię tak po to, by «żyć zgodnie z własnym ja».

Zhou Xiaohong Jujltóf 1.. Hk A. Chen Ling: xihuan zuo niiren [Chen I.ing: lubię 
być kobietą). «111 |i'ij Cosmopolitan», 1999/6(57), s. 63.

[71 AAQA, A i ri i* WjWi,
HAWrlW£-, IA AfA Wili i» 1'1+1

fcWMHźb-JłOJ rT H nijA^i k UHVH& 
uj, imiw a ?$ aiw^i» Latem zeszłego roku, powodowana pro
stą chęcią „życia wolnego od ograniczeń i dyscypliny”, zrezygnowała z dobrze 
płatnej posady konsultanta handlowego w Mercuri International i wróciła do 
domu, by czytać, pisać i żyć bez żadnych obowiązków niczym ów taoistyczny 
nieśmiertelny. Wtedy zwróciło się do niej kilka międzynarodowych firm or
ganizujących szkolenia z zakresu konsultingu. Wzbudziły jej zainteresowanie, 
więc wybrała obecną firmę szkoleniową, Dacheng Jiaxun, i zaczęła prowadzić 
zajęcia dla różnych wielkich międzynarodowych przedsiębiorstw.

Tamże, s. 64.

[8] ItkAWJ^lAWjkA, ifuWAi, A W-fA/
A AffiY] AiA l'A/|5 I AlJc/o On potrzebował kobiety domatorki, 
przede mną zaś po „wypłynięciu na szerokie wody” coraz więcej dróg stało 
otworem. Gdybym miała rodzinę, dzieci, odpowiedzialności i zobowiązania, 
niczego bym nie zdołała dokonać.
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Wu Qinying O& ALofrliA. —At'kl'Klrt'Mil'l Xingge jiu shi mingyun.
Yiwei chenggong nuxing de neixin dubai [Przysposobienie jest przeznaczeniem. Monolog 
kobiety sukcesu]. «H4 |uj Trends», 1993/1(1), s. 20.

1« Wcale nie chcę być niewykwalifikowaną go
spodynią domową.
U'.^lnl^'№A''h#iAybl,J Bu<> Niemożliwe, bym wróciła do domu i była 
żonką.

Yin Zhixian łCńl Itł-SfelL) A Ba zui duo de ai gei zui ai ni de ren
[Obdaruj swą miłością tych, którzy Cię najbardziej kochają). «11-1 |nj Trends», 1994/1(4), 
s. 21-22.

[9] w a wwwjoj k, - 'War c ww?, w- i a«™
AA—AA№, Kiedy już

raz kobiety, będące pod uciskiem świadomości feudalnej, odważą się rozbić kaj
dany, odważą się zrobić to, czego pragną, odważą się walczyć z mężczyznami 
o przestrzeń życiową, siłą rzeczy zdobędą szacunek i opiekę innych ludzi...

Jiang Liu ’¡Lilii. A & Jia Wei: wei ziji dian yi zhi ge [Jia Wei wybrała dla
siebie piosenkę]. «H't |'ńj Trends», 1994/2(5), s. 16.

[10] AA'W, AttAWSAiflfWifi-¥-, AA''iA, ^^(sic)^^A» 
W McDonalds prawie połowa managerów to kobiety, w McDonalds, liczą się 
zdolności.

Liu Yamin Ali 41'. K;. f ffe-DLA Maidanglao gei le wo jihui [Mc Donald’s dał mi
szansę], «H-t|nj Trends», 1993/2(2), s. 19.

[11] A r lWi3A A#AftfifcMMttK
>l< "Wm[...] Naj
bardziej nieznośne są uprzedzenia, jakie wiele osób ma do kobiet, którym się 
udało. Można by pomyśleć, że jak się nie przemienisz w mężczyznę, to nigdy 
niczego nie dokonasz. [...] Czy kobiety odnoszące sukcesy koniecznie muszą 
stać się jakimiś dziwnymi stworami?

Jiang I.iu. Jia Wei: wei ziji dianyi zhige, 1994/2(5), s. 17.

[12] MJLA, itA® AA^IA, HA
WAfl» SfiAffiA, TOA«ZW “A® A” »’’¿o 
IWA -A, Aft, ««, ¡mATOA WKA f№A> A 
lejji AA 4t-A'flA[fftjE|1 ^.o W ciągu ostatnich lat coraz więcej kobiet 
z wszystkich środowisk społecznych i zawodowych pokazało, że mają podob
ne, a nawet większe uzdolnienia od mężczyzn. Wskutek tego niektórzy je oczy
wiście określili szczytnym mianem „silnych kobiet kariery” (nuqiangren). Lecz 
będąc kobietą, jeśli pragnie się coś osiągnąć, trudno uniknąć wywołania na 
innych wrażenia bystrej, pracowitej, gotowej na wszystko, niebaczącej na nic, 
a nawet apodyktycznej.

Wu Qian ‘Adó- Mli A/łi^f. ¡L/JAL (/)'') Liren xingxiang sheji shalong [Salon kreowania 
wizerunku dla pięknych kobiet - część dalsz.a|. «Il-jfuj Trends», 1994/5(8), s. 27.
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iJćJftiWi k A, fJ lAJftw.' k'jiliA [...] Ale 
z pragnieniem tylko kariery i odrzuceniem rodziny to też się nie zgadzam: 
jestem pełna podziwu wobec silnych kobiet (qiang niiren), ale wcale nie podzi
wiam silnych kobiet kariery (niiqiangren).

Yin Zhixian. Ba zui duo de ai..., 1994/1(4), s. 22.

[13] 1'k, k AAA A i A';il'iA/, JklibJk Z AP.ii-Ao Akill'ł? Och, zdobycie 
zbyt wielkiej doskonałości i potęgi (qiangda) staje się jednak dla kobiet trage
dią. Nieprawdaż?

Wu Qinying. Xingge jiu shi mingyun..., 1993/1(1), s. 21.

[14] AWlWAl1?h - H^iOWłW IżU1 jll&So Za jej elegancką 
i serdeczną powłoką inni mogą wyczuć jej mądrość i nieustępliwość.

Xiaoyin liii h . ft*j NN iii: 'Ji 2; L'H Fu Liru: shiiju ji shi dedao [Fu Liru: stracić to zy
skać]. «11-41'i'ij Trcnds», 1994/4(7), s. 43

[15]
A o Ubrana w ciemnozielony welurowy kostium i czarną koszulę w złote wzo
ry, wyglądała na zamożną i wytworną.

Tamże, s. 42.

[16] 1!?A, 1'Hii, ifuWAlMi-iAlH
'Inki lliki/OrTak naprawdę żywe usposo
bienie i pewność siebie Jia Wei z daleka przewyższają pogodę jej oblicza. Zaś 
połączenie tych cech daje nieskazitelną prawdziwość i tak rzadko spotykaną 
beztroską wytworność.

Jiang I.iu. Jia Wei: wei ziji dian yi zhige, 1994/2(5), s. 16

[17] Akę
A-m, ł‘WfAiliiiijijWWIiWfiW®, JL
tfr ijfcH+.Alrf, ikf'/.‘I1

/AuWWAWj', Ifó I LOĄJ’ MA Akiitfo Wrę
czyła mi wizytówkę: dyrektor naczelny centralnego działu produkcji Chang- 
cheng Film i Reklama sp. z o.o. Patrząc na ten tytuł, a potem na tę dziewczynę 
o pięknych, migdałowych oczach, miałam trudności z kojarzeniem jednego 
z drugim. Po wymianie kilku zdań byłam nieco zdziwiona, gdy się dowiedzia
łam, że ta sama pełna wdzięku kobieta, która kiedyś zagrała łatwo rozczulającą 
się Lin Daiyu w filmie Sen czerwonego pawilonu, nie tylko w sposób dojrzały 
i pełen doświadczenia udziela wskazówek swoim podwładnym, lecz też wie 
dokładnie, czego chce w rozmowach z klientami, a na dodatek tak bardzo kla
rownie i logicznie wypowiada się mówiąc o reklamie, pracy twórczej i gospo
darce rynkowej.

Jiang Wen ŻE Jc. |5/J;HJiMl ‘ bity’ ¿.Jii... Chen Xiaoxu „xiahai" z.hihou... [Chen Xiaoxu po 
„wypłynięciu na szerokie wody”.]. «11'1 |n'j Trcnds», 1993/1(1), s. 19.
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Czarny kostium jeszcze bardziej podkreślał biel jej skóry i pełen wigoru wdzięk 
jej figury. Jej głos podczas śpiewu był cichy, przyjemnie wznosił się i opadał, 
a do tego twarz przybierała różny wyraz niczym u profesjonalnej śpiewaczki, 
ujawniając trudne do uchwycenia kobiece stany ducha. Czyżby to ona byłą tą 
właścicielką firm, obracającą w dłoniach aktywa rzędu kilkudziesięciu milio
nów? Gdybym przed chwilą nie rozmawiała z nią od serca, po prostu nabrała
bym podejrzenia wobec tej młodej kobiety, będącej obecnie prezesem zarządu 
trzech firm.

Jiang Liu. Jia Wei: wei ziji dianyi zhige, 1994/2(5), s. 16.

[18] «w ‘-o --m
^'r^№ł.HtfWn:^.So [...] OIWB-iOł

Wang Yingting, która niedawno 
zdobyła tytuł „Miss Pekinu”, jest dziewczyną piękną i nienaganną. Obecnie pełni 
funkcję kierownika recepcji w hotelu Guibinlou w Pekinie. [...] Z lekkim uśmie
chem i tryskająca zdrowiem, o pełnej wdzięku figurze, oprowadza fotografa kie
rującego obiektyw w każdy zakątek tego pięciogwiazdkowego hotelu.

Wang Yongji ŻT/kM:. A iii Beijing xiaojie xingxiang
daoyou dai ninjinru Guibinlou fandian [Miss Pekinu oprowadzi Państwa po hotelu Guibin
lou |. «Il'ł|'ńj Trends», 1993/2(2), s. 52

[19] T.JWMMsilW, fiUli A/i/K T.fi«JńTO0 ilW
JA 1 + Praca bezsprzecznie daje bogactwo i sławę,

ale więcej osób mówi, że istota pracy polega na rozwijaniu własnych zdolności 
i na czerpaniu z niej sensu życia.

Wang Zhengpeng. Woyepa xuan cuo hang, 1999/6(57), s. 73.

s Współczesne kobiety
przywiązują wielką wagę do przebiegu własnej kariery. A skoro muszą stawiać 
czoła licznym i silnym przeciwnikom płci męskiej, tym trudniej jest im po
chwycić szansę. Dlatego powinnaś mieć doradcę, który będzie dla ciebie dzia
łać za kulisami.

Gao Yue iUjtJŁ. łu Aflilil'Jl Lietou bang ni shengzhi [Łowcy głów umożliwią Twoją rcwa- 
luację). «H'Jińj Cosmopolitan», 1999/3(54), s. 82.

[21] jdlWtW’ A-ttkilW-łiliiiHifo Zasada
głosząca, że „mężczyzna obawia się źle wybranego zawodu, a kobieta - źle 
dobranego małżonka”, jest już przebrzmiała. Kobiety także obawiają się złych 
wyborów w sprawach zawodowych.

Wang Zhengpeng. Woye pa xuan cuo hang, 1999/6(57), s. 72.
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[22] JYAkA, ‘JhlHOJ 1-Yr.iA AYl-ilW4A?£&: Y: ['W-tfYiM'iAYii'j
11;' (lAł/f A {Ań1., 4 All$ 11 "J XWAo Osiągnąć - jako kobieta - tyle,
co Wang Hong w karierze, to naprawdę godne pozazdroszczenia: imponujące 
stanowisko kierownika sprzedaży w znanej firmie komunikacyjnej i znaczne, 
godne podziwu, dochody.

Gao Yue. Lietou bang ni shengzhi, 1999/3(54), s. 82.

[23] A.AIOj, JnAXfllA.SM№^ Y A,
JJIY'/'W- A ^A łfr fKj &A YA Au Ali Atl.o Wówczas w wyprawie od
krywczej na biegun północny miała uczestniczyć tylko jedna kobieta, lecz póź
niej niespodziewanie pojawiła się jeszcze jedna. Tą młodą dziewczyną, która pła
czem wywalczyła sobie prawo do udziału w wyprawie, była właśnie Shi Lihong.

Qi Yuc Ćr J J, Yuren ,®A £MX: fić ffj W lA 1-JK Huanbao: wo de shishang xin zhuzhang 
[Ochrona środowiska: moje nowe modne poglądy]. «H-tfnj Cosmopolitan», 1998/12(45), 
s. 101.

[24] AM, ¿MiA 
MOWj. WiW

-ffifi'M IEflKAK{<1Al? Koszula jest strojem powszechnie przyjętym przez ko
biety z Wall Street. Jesteś kobietą robiąca karierę w męskim otoczeniu, musisz 
więc pokazać, że jesteś wystarczająco energiczna i wystarczająco stanowcza. 
Gdybyś była okazem piękności, któż by uwierzył w twoją zdolność do podej
mowania decyzji i kto by ci się podporządkował?

KK. 'j lć Allć I 'Jr lYj A "te. A Mermaid Who Never Lands Zhang Yi: bu yuan shang'an de ren- 
yu [Zhang Yi: Syrena, która nie chce wyjść na ląd]. «H-f j/ij Cosmopolitan», 2003/02(150), 
s. 109.

[25] AA-iYlYY'P IA i'j Men] lh d /OO, tffiW il d iW
WAm fi« ■ 

Yci’fi'J A° W rzeczywistości kobieta może umiejętnie
robić użytek ze swoich kobiecych atutów w pracy. Gdy chcesz jasno wyrazić 
swoje stanowisko, a równocześnie chcesz, żeby inni je przyjęli, bardzo waż
ne jest podejście do nich - czasem łagodność przyniesie lepsze skutki niż 
nieustępliwość.

Janny. z.; - 14 Th i iŃA 'i'1 A Sun Xiaoyun - xiangyibei wuhou dehuacao cha [Sun 
Xiaoyun niczym popołudniowa herbata ziołowa). «H-f |Vij Cosmopolitan», 2003/06(158), 
s. 259.

5C kiTWAyfAiW'lk, ’¿'{K AYt lAEHi, OdAiO 
ttilWY {YAY AA
JOK-AlTfrlk 11ió:AAA 4i{Ł, OlYYJL, d*YjO ']•:«A?
im,
fktKjzjśJH [il|o W tradycyjnym rozumieniu branża IT jest branżą męską, 
stanowiąc ukoronowanie wysokich technologii, zintegrowanych systemów 
i innych tego typu spraw związanych z umysłem ścisłym. Jako kobieta fak
tycznie przeszłam przez okres dostosowywania się i przemiany ról, a potem 
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zdałam sobie sprawę, że w rzeczywistości w branży IT pojawiają się zmiany. 
Na przykład telefony komórkowe stały się już przedmiotami konsumpcyjnymi 
codziennego użytku; młodzi ludzie bardzo często zmieniają modele, aby dopa
sować je do różnych ubrań, a to już jest w dużej mierze sprawa uczuć.

Tamże, s. 258.

[26] aa -AtWAtt, xOjojíoí, wa Afi-.Atw
JaL^AAPO, AWAsmiWAo LUn, WAAAAWWA 
iwźojm mu.' Aommik $2«^-

Frw, a® a
11 Jj/lo Ze względu na określone, powszechnie wyznawane przesądy

albo stawiane przez innych na jej drodze przeszkody, kiedy kobieta „o białym 
kołnierzyku” pragnie wspiąć się od dołu piramidy do jej połowy, a potem na 
jej szczyt, musi włożyć w to dużo wysiłku. Na przykład wiele osób uważa, że 
kobietom na kierowniczym stanowisku często brakuje zdolności do logiczne
go rozumowania, że są kapryśne, że zbyt dużo uwagi przykładają do szczegó
łów, zaniedbując całość, a także że brakuje im skutecznych zdolności przy
wódczych. Z tego powodu, pragnąc obalić te przesądy, należy krok po kroku, 
w sposób zaplanowany przełamać impas i przebić się przez szklany sufit wiszą
cy nad głową.

Ye Rong n| fff. Workout for promotion i%i!ćT\ IfJ' Xumou shengzhi [Zaplanuj swój awans], 
«H-flnj Cosmopolitan», 2003/06(158), s. 108.

[27] “A A A A « AJJJ T. AMAA A- {i i.láAÍLl» Wi, A »
Wlítro r.fAAAo & AOJOLA, WOLA-PftJ
Ol “fJAlIJIJ” iWíáo InJWJO-A/O WAAlAWi, tii7-AY 
AAM-W - mnMA A^tEAA, AA^Mm&AAWij ILA 
AttAMAA, MłiHMlOJAJS, ««»ií'^OflA^o „Nie 
ma kobiet, które by nie pragnęły być kobietkami niemuszącymi pracować. Ale 
akurat te rzeczy, których nie chce się zrobić, są najbardziej konieczne”. Oto fi
lozofia pracy Sun Xiaoxiao. Raz po raz tworzy ona okazje, a przy każdej z nich 
ukazuje siebie jako osobę niezbędną. Równocześnie nie rezygnuje ze szczęścia 
właściwego dla „kobietki”. Nauczyła się nie tłumaczyć - wie, że skoro jest pięk
ną kobietą, wiele osób uzna, że nie musi i nie umie robić interesów. Pozwala im 
trwać w tym przekonaniu, ale często jej bystrość ich nieprzyjemnie zaskakuje.

Li Baojian ^’kí1]. # 77: -fJcífj |' I Sun Xiaoxiao: wo de ba
dian shi Beijing heiye shi Lasiweijiasi [Sun Xiaoxiao: moje dni to Pekin, a moje noce - Las 
Vegas]. «H'tjnj Cosmopolilan», 2002/8(138), s. 122.

[28] A^OjMA, «SÚ -A&WA A A® 1A 11 A
A¿|1 i'i'io AtJeAięiiAłJ AH'tA? Skorzystałam z okazji, która mi się przy
trafiła i zaczęłam pracować w pewnej firmie dekoratorskiej jako sekretarka, 
sprzątałam i sporządzałam protokoły; nie męczyło mnie to, ale bolało. Jakże 
mogłabym w nieskończoność marnować czas w ten sposób?

Jiang Liu. ¡ia Wei: wei ziji dian yi zhi ge, 1994/2(5), s. 17.
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lifiO, «W 1'1 lAijeJ!-mil »UH» li 11
• o

Lecz ja nie chciałam być jedynie tłumaczką; miałam nadzieję, że zdobędę wie
dzę i umiejętności oraz że będę mogła zająć się pracą bardziej skomplikowaną, 
poważniejszą. Nie chciałam robić ciągle tego samego, w dziedzinie, którą już 
znałam.

Xiaoyin. Fu Liru: shigu ji shi dedao, 1994/4(7), s. 42.

[29] YcAlfr YW |'| (_LfKr 1'I'{¿o Nie chcę oddać białej kartki na egzaminie
z własnego życia.

Ying Hong )"/£(. „ L 'Ił” You lin ba shijiefangzaigezi li |You Jin wkła
da życie w szufladki,. «111In) Trends», 1993/2(2), s. 27.

. 1'1 L_Lii<jr i*,  fl, »№■ [...] JY
'Jd W ittAWfM A, Ałll Pragnęła założyć
własną firmę reklamową, by tworzyć samodzielnie. [...] Od wielu lat miała 
głębokie poczucie wielkich ograniczeń, jakie ciążą na aktorkach, których jedy
ną możliwością jest bierne oczekiwanie na to, by zostały wybrane przez reży
sera lub scenariusz.

Wei Guo S£i|fi. fiffiftfi: M. NNi A £0 ftŹ Lu Yao: cong Uren dao laoban [Lu Yao: od pięknej 
kobiety do szefowej). «Hi|nj Trends», 1994/1(4), s. 40.

MttAn:, '!ft, 40 flUAiY A 
■“ft, ’ A li itt"fto Jest to kobieta niczego nieudająca, otwarta i szczera, a za
razem niepozbawioną głębi i bystrości umysłu. Posłuchaj, wybrała dla siebie 
pieśń, olśniewającą pieśń.

Jiang Liu. Jia Wei: wei ziji dian yi zhi ge, 1994/2(5), s. 17.

[30] 'RjŁcltt&A^cttIi l_LittJYłk° Najważniejsze jest to, że ludzie muszą mieć 
[możliwość] własnego wyboru.

Liu Yamin. Maidanglaogei le wo jihui, 1993/2(2), s. 19. (jest to zdanie kończące artykuł)

[31] r l.-FiW.W i ^iiAlbitór^^^iMM^W^oNiemogłam 
już pozostać pielęgniarką. Złożyłam sprawozdanie przy rezygnacji z pracy, które 
w owych czasach można było uznać za bunt przeciwko wszelkim świętościom.

Jiang Liu. ]ia Wei: wei ziji dian yi zhige, 1994/2(5), s. 16.

[32] W^A4irr, liuJć
'Zf Od dzieciństwa byłam ambitna, ciągle miałam nadzie
ję, że coś osiągnę, ale było to zbyt trudne w instytucji państwowej. McDonaldś 
zaś oznaczał dla mnie szansę.

Liu Yamin. Maidanglaogei le wo jihui, 1993/2(2), s. 19.

[33] »T.ftAfc, -fJc/rUL j' 1'ldttiWj^Jj - WMil<J7jVx:ijUjo 
Jestem zapracowana, ale dostrzegłam swoją wartość i potencjał - a więc takie 
mam zdolności dostosowywania się.
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Danshui ^bAA: ¡KIA-Ż.Afil?1]fl\IWaiąiren: fanmang zhiyu xiangdao
de diandiandidi [Ludzie z przedsiębiorstw zagranicznych: przemyślenia zapisane w chwilach 
wolnych). «Hi jiij Trends», 1993/2(2), s. 23.

[34] A A AA ®)t£miWA, &5W ¡Ro [Gdy
pracuję] w McDonalds, najgłębsze moje odczucie jest takie: jeśli tylko zrobisz 
wszystko, co możesz, zdobędziesz uznanie i szacunek.

Liu Yamin. Maidanglao gei le wojihui, 1993/2(2), s. 19.

[35] WWjftiityWAfiJMlWAo Moje obecne 
dochody daleko przekraczają sumę dochodów moich rodziców pracujących 
jako wykładowcy na uniwersytecie.

Tamże.

WA A, M fi dfoWi fimAWA »■.
ńn, ^I^A^J^li)^[...] Jestem zapracowana, ale
dostrzegłam wielką zmianę na lepsze w swoim życiu: gdy wchodzę do domu 
towarowego i robię bieżące zakupy, mogę bez zastanowienia się wkładać do 
koszyka wszystko, czego chcę.

Danshui. Waiąiren: fanmang..., 1993/2(2), s. 23.

[36] »«W. «
A /fi A W pełni wykorzystaj swoich pomocników i skorzystaj
z punktów zwrotnych w karierze, by ostatecznie osiągnąć sukces w swojej pra
cy. Nie jesteś bowiem zwierzyną przeciętną.

fi /Jt-UlfKj Podejmij inicjatywę, a zapew
nisz sobie połowę sukcesu.

Gao Yue. Lietou bang ni shengzhi, 1999/3(54), s. 83.

[37] AAAfihRffiJ/fi
tti, IW, Mi fiAWM 
fiALdiiTfisWJ A. A, fi ttA fi

Dla kobiety ważniejszy jest dobry nastrój. Może ona co praw
da codziennie przechadzać się po biurze z podniesioną głową i wyprosto
wanymi ramionami, lecz po powrocie do domu opada na kanapę i siedzi 
sama bezczynnie, zmęczona, niczym balon, z którego uszło powietrze. Wang 
Hong, która to stanowisko zajmuje od pięciu lat, ciągle ma wrażenie, że pra
cuje jak maszyna nawykła do tych samych ruchów, pozbawiona twórczego 
zapału.

Tamże, s. 82.

AW ifiJAA OkK,
AfóriŁi l''J A AA, AA Ponieważ, jak się zdaje, w jej życiu jest cią
gle obecny rytmicznie pulsujący niepokój, Pan Qing żyje skokami, krocząc nie
ustannie ku coraz wyższym poziomom pełni i doskonałości.

50 ge niiren meili chuyan, 1998/12(45), s. 112.
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Ź AWJHft r TMil<JłJ I/ItJI, JessieOTWWIiŻA 
||., 11 iWMWl lWjAA”» AIHWilW 

jessie X OJ I IM l.iKjMk^łbMnjA-R»X7-'H.ilWInJłllI, J JćYj' ■ 
X, i₺W 1'1 L«(l<J [...] /lUJIS M JessierOJ / l'l 
l'k ‘J+iKl 'KMko Po ukończeniu studiów Jessie zaczęła, jak wielu innych, praco
wać dorywczo. Oto jej własny opis tamtego okresu życia: „Moje życie toczyło 
się w wiecznym rytmie pracy od rana do popołudnia, mdłe i bezbarwne jak 
moja przyszłość, na którą się przez ówczesne życie zapatrywałam”. Niezadowo
lona z takiej bezbarwności, Jessie zaczęła wykorzystywać czas wolny po pracy 
na uczęszczanie na rozmaite kursy na uniwersytecie, wskutek czego pewnego 
dnia odkryła w sobie pasję do fotografowania. [...] Od tamtego momentu Jes
sie znalazła swój upragniony zawód.

Tamże, s. 114.

«lit W&ZYti Elle»

[38] W X, l-./iiiJ Wl ‘Jf: t'«L”o “MA i, MO
JA fMm I: YldWI» -MW« [...] •
'■r:JuJlt!łX^s 1/, “'¿jgwJiU, Pewnego dnia przypadko
wo zauważyła ogłoszenie w gazecie: „Zostań modelką”. „Poszłam, a oni mnie umyli, 
uczesali, a potem kazali mi ubrać biały T-shirt i dżinsy”. [... ] Ale po roku nie chcia
ła już pracować: „Było nieciekawie, miałam wrażenie, że mnie wykorzystują”.

Jli!ifXłj7b IM W- tfł-f: fcjłllUlluftWiłń Dingjian mote Haise Situerte Huaite: lii 
yanjing deguniang [Topmodclka Hcalher Stewart-Whyte: dziewczyna o zielonych oczach], 
«|lt Elle», 1993/1 l(wiosna-lato), s. 51.

[39] „< -R k [.-&, “fiJfcMHlW, № A ffiAłk Y ”» Yrk^^YJ-
Wj!JJAjdX&: XXX#Al&o
„Ach, wspaniale!”, rzekła jedna pani, „popatrzcie na te długie nogi, ona jest 
naprawdę przepiękna”. Podszedł do niej mężczyzna w jedwabnej koszuli i po
wiedział: „Świetnie do niej pasuje ta czarna spódnica”. „Patrzcie na jej policz
ki”, dodał ktoś inny.

Irina Panlacva I I PHiflPJ 'IR Irina Pantaeva ta laizi Xiboliya [Irina Pantaeva pochodzi 
z Syberii]. «1H: Elle», 1999/6(60), s. 35.

[40] YYp “W, W>To iibJIJ r- Ik. ■ bWlW
YlYYY [...] Karl Lagerfeld wstał z uśmiechem. „Bardzo dobrze, jest bardzo 
szczególna”. Ważył lekko dłonią moją twarz i włosy [...].

Tamże.

[41] YMAUbkiiW <1-, JL'JW -XM&

¿E I', YtrkłiJ tli J i i'/ i Przez pierwszy
rok pobytu w Pekinie Li Yu prawie codziennie pracowała po nocach, a o świcie 
„w świetnej formie” wracała do domu witając wschodzące słońce. To, co inni 
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postrzegali jako nieznośnie męczące życie w napięciu, Li Yu określa jako swoją 
przyjemność. Wszystkie filmy dokumentalne, które nakręciła w ciągu sześciu 
lat pełnienia stanowiska scenarzysty i reżysera w centralnej telewizji, otrzyma
ły niemało nagród.

Wulu 1 Helios. Jfi/®/kiliiKjłkiR Into the unknown Chaoyue weizhi de kuaile [Radość 
z pokonania nieznanego], « Uk W-Hł-54Ł Elle», 2008/4(175), s. 220.

Relacje z mężczyznami
«H ı'r'ij Trends/Cosmopolitan»

[1] AiW. 
On nie miał ochoty żyć w cieniu mojej sławy, a ja z kolei nie chciałam, by moje 
własne życie przesłaniał cień.

Wu Qinying. Xingge jiu shi mingyun..., 1993/1(1), s. 21.

[2] AAEi£№>AA, ^W^LtriLL^MW^Ao
f, WAiEAMMA,

İKİİcilJîâ'H' AAÎ0 HU 'ÎA'F'fö« A İÜ o Niezależnie od tego, jak bardzo będzie 
silna, kobieta pozostaje kobietą i potrzebuje silniejszego od niej mężczyzny. 
Ale taki silniejszy mężczyzna nie życzy sobie żony mającej zbyt wyraźną świa
domość własnych osiągnięć. Wydaje mu się, że przy takich kobietach jak my 
nie może doświadczyć najdroższego mu poczucia własnego szarmu i gestu.

Tamże, s. 20.

[3] nm, 4^Aw
ffio AAA5uAYA®AT, M/AT —ft-ISKo Niestety,
niezależnie od tego, jak daleko sięgam wstecz pamięcią, nie jestem w stanie 
wskazać wśród osób, które poznałam, żadnego mężczyzny, który mógłby jej 
dorównać i byłby dla niej odpowiednim partnerem. Och, dla kobiet nadmiar 
perfekcji i siły są jednak przekleństwem. Czyż nie?

Tamże, s. 21.

[4] A.iWAMMWAłMWiftT, -RA
A IT; I. № tli /i A A A № % İÎ / jE ‘>T? ÎKjo W naszym domu
mężczyźni zawsze działali na zewnątrz, a kobiety wewnątrz rodziny, ponieważ 
w rodzinie ludzi pracujących zawsze powinien istnieć podział obowiązków: ja 
zajmuję się pracą poza domem, dla dobra rodziny i normalne jest to, że ona 
będzie bardziej zajęta w domu.

Yin Zhixian. Ba zui duo deai..., 1994/1 (4), s. 23.

■INM A AW h JL 7- A&1W0 -W £ A ¡W W. ifu A A^AMA A 
X'j |'| |2 A? Dla mężczyzn kariera jest prawie bezwarunkowo na najważniej
szym miejscu, ale kobiety - czy one wiedzą, co dla nich jest najważniejsze?

Zuo nüren, shenme zui zhongyao?, 1994/2(5), s. 13.
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•iOJ A liii łfui ic i Ja wychodzę zabawiać się z kobietami, no
i co mi zrobisz?
lAM MiM A A MIIW. il lA ifJ teAbA h »'i! № IYJ M<> 1'1 L_L 

l''liWlllAW •O.lLiJW£)J^ A«M. W
WjJM At4'o Niezależnie od tego, jak bardzo byłby beztroski i nieustra
szony, mężczyzna zawsze marzy, by jego własna rodzina stała się dlań ciepłym, 
spokojnym portem. [Marzy], by po ciężkiej pracy i bieganiu na zewnątrz wró
cić do domu, do łagodnie uśmiechniętej twarzy, słodkiego całusa [i zostać oto
czonym] ciepłą i uczynną troską.

Xiaoliang Ćj -JŁ. A Altfin^b/ć-M' 'Jl Taitai chicu bu shi huai shi [Zazdrosna żona to nic 
złego]. «Ht|'ńj Trcnds», 1993/1(1), s. 64.

[5] A AjAA: -^W kAo Jest takie słyn
ne powiedzenie: za mężczyzną, który naprawdę osiągnął sukces, zawsze stoi 
dobra kobieta.

Tamże.

[6]
łW '5 A A W a PiWio [...] W AA Aa A W Mi

{».&Yu Li lubi wra
żenie, jakie jej gotowanie wywołuje u jej rodziny. Dlatego, jak tylko uda jej 
się czasem wygospodarować wolną chwilę, zawiązuje fartuch i zaczyna swój 
popis, ciesząc się owacjami syna i pochwałami męża. [...] Bowiem pomimo, 
że mąż i dzieci muszą się pogodzić z jej menu składającym się z półproduktów, 
ciągle mają do niej pretensje, że smakują one jak jedzenie na stołówce.

Jingshui ZLzK. tli 'A1A ■.» fi|h|j ’ Aftft uA JTrWA Mansan bian kuaisati. Dushi renyin- 
shi jiezou xin ludong |Slow staje się fast. Nowy rytm w sposobie odżywiania się ludzi z me
tropolii]. «H't jnj Trends», 1994/1(4), s. 35.

•JJćiWAAh-® Alill HU lAPr/AłA i “MAAi i lA A”o W oczach dziecka stałam 
się już „najbardziej niesłownym człowiekiem świata”.

Yin Zhixian. Ba zui duo de ai..., 1994/1(4), s. 21.

[7] 4AA A A-fWliKl 1A I, A AAI' M?A<> Wcale nie chcę być
niewykwalifikowaną gospodynią domową, [lecz] ciągle gryzie mnie sumienie 
z powodu dziecka.

Tamże.

[8] Aiiii, [...] fJiA AA. AAOJJAAwA
[...]□ [...] WA, [...] »»1 AWiAr'A I- AA/pAS, A Ałn
MłA liii i', & A i'j I I AA, liuAił [...] AłA A fiu PlAlA 1° Wcześniej jej go
towanie pozostawiało bardzo wiele do życzenia [...] i nie budziło zadowolenia 
dziecka, męża i gości [...]. [...] Później jednak [...] na stole pojawiły się cał
kiem przyzwoite potrawy; wszyscy byli zadowoleni, mąż i ona mogli patrzeć 
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ludziom w oczy [dosł. „uratowali twarz”], dziecku wzrósł apetyt, a ona [...] 
stała się zdolną gospodynią.

Jingshui. Mansan bian kuaisan..., 1994/1(4), s. 35.

[9] A iii,, A'AT' A AfA Ludzie mówią, że kobieta ro
biąca karierę musi poświęcić własną rodzinę.

Xiaoyin. Fu Liru: shiqu ji shi dedao, 1994/4(7), s. 42.

[10] ifAT, WlWAft, JT
AtHA« W domu pragnę być dobrą matką i żoną, a na zewnątrz -

zdolną i wykwalifikowaną kobietą pracującą, dlatego czuję, że żyję w dużym 
napięciu.

Yin Zhixian, Ba zui duo de ai..., 1994/1(4), s. 21.

[11] *tT  A [...] Ludzie
pracujący muszą poświęcić pracy część energii należną rodzinie.

Tamże.

[12] WAtt -T+ iI?T'IW£ę
TTiSo Kobiety pracujące nie powinny w żadnym wypadku poświęcać rodziny 
dla kariery, lecz winny uczynić wszystko, co w ich mocy, by prowadzić normal
ne życie rodzinne.

Tamże.

lil^AA^W, mm, ftWW 
r o W tej chwili w spełnianiu obowiązków wobec rodziny 

nie wspinam się na wyżyny doskonałości, ale też nie schodzę poniżej należy
tego poziomu, co jak sądzę jest najbardziej podstawową rzeczą, jakiej oczekuje 
się od kobiety.

Tamże, s. 22.

[13] AT>iWAl<Ji${v:AA[]»fl»J?
f, TAT?/!»),®, T^ShWo Czyż nasi mężowie nie powinni
[...] okazywać nam trochę wyrozumiałości? Myślę, że ja już dałam z siebie 
wszystko, ale zdaje się, że jeszcze mi został kawałek drogi do przebycia, aby to, 
co robię, zadowoliło mego męża.

Tamże.

A A A WJ A1T MA Inl Witt, ftMlTW
TfłfWiHffi, łił AOprócz sukcesów w pracy, kobiety
będące żonami zawsze dążą też do szczęścia rodziny, dlatego nie wymigują 
się od odpowiedzialności. Ale też, ponieważ są tak strasznie wykończone, tak 
bardzo pragną rozumienia.

Tamże.
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[14] WilćAMA 4Jć ¿O.O, m Ij'JVI JlćlU A A A IM! 
^AiLl-JJćAćlc/ijYY>jy ’Jólk, l!iAi&kYll-Uć-iA' uA A 
'kłfio Gdybym miała dziecko, na pewno bym nie
chciała chodzić do pracy, a nawet gdybym chodziła do pracy, to z pewnością 
nie pracowałabym pełną parą! Nie ośmielam się zastanawiać, czy odważyła
bym się porzucić pracę, tak samo jak nie ośmielam się zastanawiać, czy od
ważyłabym się porzucić [swoje własne] życie. A więc mogę jedynie wyrzec się 
wyboru.

Zhou Xiaohong. Lan Lan: wuxiekeji, 1998/12(51), s. 59.

[15] J!?A “'A” [j<j'A■&,
fi l_!> r ł o Tak naprawdę tym, do czego dąży Lan Lan, jest zapewne
„rodzina” pojęta jako całość. Lan Lan tego nie powiedziała, lecz dała to wyraź
nie do zrozumienia w swoich wypowiedziach.

Tamże, s. 57.

[16] wOW'Ji AA, 1'1 l2K-MW, AlbHtf
AJAA° Niezwykle podziwiam te kobiety, które 

tak znakomicie sobie radzą zarówno w życiu zawodowym, jak i rodzinnym. Ja 
sama, muszę przyznać, robię za mało, a czasem naprawdę chciałabym zostać 
w domu i być nikim innym, tylko po prostu kobietą.

Wang Xumci, Wu Muxing. Guo Jianmei: yiban chuantong..., 1999/3(54), s. 48.

[17]

[18]

Ijfliil IA r “d®” iiYAAA&lIMMJA r-KOl
A, MOY-AAo AO diilAb^., iiMłirJAi-MśjBiiijItAiiić, f№ 
ttT.fh, Hlf&, 'C? I l AHlo Dni wolne od pracy są
niezwykle ważne dla kobiet „oplątanych przez małego diabełka”. Muszą one 
spędzać weekend z dziećmi, by wzmocnić relacje rodzicielskie. Mały diabełek 
przysparzający tyle kłopotów sprawia, że nie mają one innego wyjścia niż po
święcić jedną rzecz na korzyść drugiej: nieraz muszą poświęcić pracę, a nawet 
całą swoją przyszłość, zadowalając się byciem „przykutą” do domu przez swe
go małego diabełka.

Xiaoxin fVfJiC Jj||ilEli-fiH Jiaban shi fu [Nadgodziny są błogosławieństwem]. «11'1 iuj Cosmo
politan», 1999/10(61), s. 72-73.

|nj: »■fili,
&YMiWtóYM+MY., WiiiiOAAMto KW'l! 

m a, wtAY№A«iWr r.fK a
JM j'WiMXi I M/'lldi'Oi - 'M JiHWMOr'l1 KIOiYj r

wwia»a, ifo ii.-muapo aa aio,...¿a«[
YAW A A o Pyt.: Czy fakt, że jesteś taka silna, nie powoduje u Twojego 

męża jakiegoś niewyraźnego poczucia, że jego pozycja w rodzinie jest zagro
żona? Odp.: Nie. On dawno już powiedział, że to nie w rodzinie egzekwuje 
swój autorytet i że boi się jedynie, że żona starzeje się duchowo, nie nadążając 
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za czasami. Lecz w głębi swego serca wie, że w kluczowych momentach to ja 
się odsunę na bok. [Dowiodłam tego,] rezygnując z pracy konsultanta ds. Chin 
firmy prawniczej Shike-Saimen, posiadającej dziesięć wielkich oddziałów spe
cjalistycznych w całych Stanach Zjednoczonych. Powiedziałam mu, że robiąc 
to, poświęciłam się dla niego, i dałam mu do zrozumienia, że była to trudna 
decyzja. Jednak było to dla mnie jasne, że miał on wtedy o wiele lepszą szansę 
do wykorzystania niż ja. Ponadto wierzę, że dwie osoby będące razem są z całą 
pewnością dużo silniejsze niż każda z nich z osobna.

Miaozi l'l'l fi. # All’-, MTV Li Yifei, MTV nii zhangmen |I.i Yifei, przywódczyni
z MTV]. «H;t h'jCosmopolitan», 1999/10(61), s. 63.

[19] -A£ttAHHAA,
AA» Liu Jie przyznaję 

szczerze, że kiedyś zostanie pełnoetatową gospodynią domową, ponieważ głę
boko kocha swojego męża. Będzie dbać o rodzinę, ale także z powodu tej mi
łości jeszcze bardziej pragnie być kobietą, która zaznacza swoją obecność pod 
słońcem.

50 ge niiren meili chuyan, 1998/12(45), s. 116.

[20] a a iw wtM- am mm a r waff a«® t w “A®
A” ifa^AKYiÓAbĄ^Ai  ̂ AwATtlił] /'AWRezygna
cja jego żony z pracy nieco go zaskoczyła, ale widok tej „silnej kobiety kariery” 
(niiqiangren), która zwykła robić wszystko po swojemu, ujawniającej teraz ob
licze nieśmiałej i słodkiej dziewczynki, mile połechtał jego męską próżność.

Cuo Hui 2; Hui jia zuomeng ąu [Wróć do domu i snuj marzenia]. «HjTi'ó
Cosmopolitan», 1999/10(61), s. 67.

[21] r.nuiR fi № %1j M «fblK, AAbtUJA^Y -(OA, WA
9 J it A M A A i u I Bye - bye M yli i U bU In IA o AA, 1111A T
AAMTOM A, UIUIAAAifJ
•JA Gdy stoi tylko i bezradnie patrzy, jak praca utożsamia się z życiem, kobieta 
ma więcej szczęścia niż mężczyzna: ponieważ mężczyzna [działa] w społeczeń
stwie, a kobieta, jeśli chce się pożegnać z pracą, może wrócić do domu. A więc 
powrót do domu stał się świadectwem istnienia wyjścia awaryjnego, albo nie, 
nie można go nazwać wyjściem awaryjnym, jest to tylko wybór kobiety idącej 
okrężną drogą.

Tamże.

[22] JtfeJfA UL$CAł Ai&Ao Jest zresztą wykluczone, by one dążyły do 
takiego stanu wolnego.

Maomao L t. MnO ‘ r.JMl’ Jiepou „gongzuokuang" [„Pracoholizm” pod lupą]. «H-t iii) Co
smopolitan», 1999/3(54), s. 79.

[23] SWiUY fAAA^AA- AA
AA''J>A, AiO, AAmi&AMUWhOJo
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iij IćMWl LWłJL£, Li LJ.m Jj< &
i'j,;W'?Y b >b, (IjW# b. i 'Y lip LlWW! Zdają sobie sprawę, że brakuje 
w ich życiu czegoś bardzo ważnego: że miłość i małżeństwo, dzieci i rodzina 
są niezwykle istotną i nieodzowną częścią życia kobiety; niestety jednak nigdy 
nie udaje im się znaleźć dla nich czasu. Całą uwagę skierowały na możliwości 
rozwoju zawodowego i bojąc się przegapienia okazji, codziennie doprowadza
ją się do wycieńczenia. Nawet gdyby chciały się zatrzymać, i tak nie potrafią, 
zupełnie jakby założyły jakieś przeklęte, mordercze buty do tańca!

Tamże.

W ibj Hii lyJ, Y < UJ] lift ibj 1 ■. ffr & rf Lt T. W- A1-, ii! Ul fKj Aj A '■ №j/j
n W IM I 'I W [tli i|f;i

YikM.o Dzięki swej nieprzeciętnej inteligencji nie było ci trudno dostrzec, że 
masz w życiu wewnętrzne potrzeby bardziej prawdziwe i niecierpiące zwło
ki aniżeli praca. Lecz zawsze, czy to świadomie czy nie, traktujesz pracę jako 
ucieczkę przed swą prawdziwą samotnością i pustką, które mogą ci się w każ
dej chwili objawić przed oczami.

Tamże.

[24] Wrn ®r7F i, 1'WL Yl"!*-  ifijWo
(tliEH-Sć/liULl, TFii HlibJ UJ, iltitóYilJo Wątku kariery nie można 
przerwać: gdy już go urwiesz, nie sposób tego naprawić. Ale [nowa] miłość za
wsze się może zdarzyć. Gdyby on powiedział: „chodź ze mną, porzuć wszyst
ko, co masz tutaj”, nie mogłabym tego zrobić.

KK. Zhang Yi: bu yuan shangan de renyu, 2003/02(150), s. 110.

w, ri1-». i>r mw-fi wm, r-,it!łiw
twA., IfubWWfllJx° Mój mąż przed ślubem
też uważał za oczywiste, że będę gotować, zmywać naczynia, prasować ubrania 
i robić mu śniadania. Ale jesteśmy już osiem lat małżeństwem, a ja ani razu tego 
wszystkiego nie zrobiłam, ani nie urodziłam dzieci. On się gniewa, bo stawia ro
dzinę na pierwszym miejscu, a karierę na drugim, ale ja - dokładnie na odwrót.

Kclly Cha. ił<'1E iii 1: 95%iltl AiFJf U Ul Zhu Yaru: 95% de wusuo weiju |Zhu Yaru: 95% to 
brak lęku]. «H-J inj Cosmopolilan», 2002/10(142), s. 133.

[26] < bi.kOf/01'bjOI'fflj(i ZfujLi 'iYo iW. 
ysj, &WłiWuWJiJY kiUDB A Wj "bOL 

Wil'J AA, 1« A MW £
“Wbiiw; 10 

Yj'W:iiWrY kit. wm, ML Na ogół
napięć między rolami społecznymi, jakie mają pełnić kobiety, jest więcej niż 
w przypadku mężczyzn. Role społeczne kobiet są sprzeczne z rolami wewnątrz 
rodziny, a istnienie takiego konfliktu zwiększa u kobiet prawdopodobień
stwo utraty emocjonalnej równowagi. Psychologowie uważają, że jednym ze 
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skutecznych sposobów na zmniejszenie prawdopodobieństwa występowania 
takiej utraty równowagi emocjonalnej jest zmiana przekonania o charakte
rze przeciwstawnym ról płci. Odpowiednim modelem charakteru powinien 
być taki, który „łączy cechy obu płci”: męską wiarę w siebie, otwartość i nie- 
złomność z jednej strony, a z drugiej - kobiecą łagodność, uległość, dokład
ność itd.

Zhu Lun I I Zuo ziji de xingge guanlizhe [Zarządzaj własnym
usposobieniem]. «H-t |Vij Cosmopolilan», 2002/10(142), s. 149.

[27] W.iiWJj A Ń JWJj WtfJ liijAWWiO
W1W., -iiAA
AAfKlifiillo Sukcesy w karierze lub ich brak są oznakami osobistego suk
cesu mężczyzn, zaś małżeństwo może być właśnie karierą kobiety. Szczęśliwe 
małżeństwo, założenie i utrzymanie rodziny można w pełni uznać za życiowy 
sukces kobiety.

Ling Jia Cosmopolilan Hol Now S Jjffi = 1^1 1$ Reading Relibang. Tushu [Hity Co- 
smo. Książki], «Htfirij», 2008/09(270), s. 136.

[28] Aft, »M. aióiili, jak
prowadzi się wspólną działalność, to musi być hierarchia: ja jego uznaję za 
najważniejszego, a siebie za postać pomocniczą; w ten sposób zachowujemy 
równowagę.

Ling Fang łO/jj, Erer H-źjś, Wenyuan Hongpcng ¿EM H> Niiren
xie gei niiren de ąingshu [Lisly miłosne od kobiet dla kobiet]. «Hf jńj Cosmopolilan», 
2008/03(264), s. 182.

[29] A^
A: AiAA, ibłAffiAÓ biinA ¿fcAAAA lAIAkh
POffi« wmwrawe AAA^WAifirA A r-łił

A |uj Jtiio Xu: Kobietom często wyjeżdżającym trudno jest liczyć na zro
zumienie ze strony męża. Mao: Na Zachodzie w wielu wypadkach zbyt częste 
wyjazdy służbowe kobiety za granicę pociągają za sobą sytuację, w której ko
bieta działa na zewnątrz, a mężczyzna w obrębie rodziny. Kultura wschodnia 
jednak nie akceptuje tego modelu tak łatwo. Mąż uzna to za utratę twarzy, 
a żona też nie będzie mogła się przyzwyczaić. Nasz wzór kształtował się przez 
wiele lat. Jeśli kobiety robiące karierę są zbyt mobilne i wydają się zbyt silne, 
będą miały kłopoty.

Bcigu JtiS. Jj, TlAOJIwiłl (fi Yidongli, xian cong tounao kaishi [Mobilność zaczyna
się przede wszystkim w umyśle]. «Hf|nj Cosmopolitan», 2007/14(256), s. 209.

[30] OWjWW J-ńA AA Możesz zara
biać jeszcze więcej, ale pieniądze i tak od ciebie odejdą; zostanie z tobą na 
zawsze tylko to, co twoje w sferze uczuć.

Wu Qinying. Xinggejiu shi mingyun...., 1993/1(1), s. 21.
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[31]

[32]

[33]

X'J- lc fk A iii. Lt M T kk A1R R, k n źćt/i $ 7i’ł ifi, Jfr W M-żi.iHu \l,i £ W-1! A 
lilj 'A [¿i11 ’.1 'J lc AlAłuDla kobiet rodzina jest

ważniejsza niż dla mężczyzn; kobieta jest istotą uczuciową, dlatego ma większą 
potrzebę czułości i to właśnie rodzina może dać jej emocjonalne zadowolenie 
i może stać się ujściem jej emocji.

Zuo niiren, shenme zui zhongyao?, 1994/2(5), s. 15.

j|ij ifrilYj A, 'ilRW- ’^-fiiio Ludzie, którzy stawiają miłość
na pierwszym miejscu, są zdolni do osiągnięcia szczęścia.

Wu Lu. Yongxin touru ai, quanxin xiangxin ai, 2008/03(264), s. 123. 

kAAizśRALAiikiWiA I IRRAłfó!

(ll.MMWA-fMAR, R|"IA, -WtiWWo Kobiety nie
powinny zapominać, że naszym celem jest szczęście! Oczywiście można się od 
czasu do czasu pobawić, by przepędzić samotność, ale jeśli dążymy do szczę
ścia, to wtedy przeciwnie, ważne jest, by z wielkim zaangażowaniem budować 
uczucie.

Tamże, s. 126.

Ał1 HhAHh, KAttO1 j Yj’£<Ao Brak wiary w miłość jest
równoznaczny z brakiem wiary w sens życia.

Tamże, s. 128.

liiM Mu
sisz znaleźć inne oprócz miłości wartości, które by sprawiały, że stoisz mocno 
na ziemi obydwiema nogami.

Xu Wei A love letter for dear you • bllll'lil9XCi'i Yi feng mosheng de ai de la- 
ixin [List od nieznanej miłości]. «H-t inj Cosmopolitan». 2008/03(264), s. 38.

A A Wf AAf A fi d, Ik A fi difi 11-iA M-k yj AlWA, AijS
Jj° Dopiero wtedy, gdy kobieta ma o sobie wysokie mniemanie, 

ustanawia własne, kluczowe wartości i nie uzależnia się od miłości mężczyzn, 
może w pełni ujawnić swój niepowtarzalny wdzięk.

Ling Fang, Erer, Wenyuan, Hongpeng. Niiren xie gei niiren de qingshu, 2008/03(264), 
s. 183.

M£W«? AklA AA/k^WiARk 
AR1? ARA AA&^WtMMfc? ARA1B i AAA. RM
łtó, iflj Tj AR zc'$M$r? Czemu to zawsze mężczyźni rozczarowują? I czemu 
to zawsze kobiety pozostają rozczarowane? Czemu mężczyźni zawsze odcho
dzą szybciej od kobiet? Czemu to zawsze kobiety odgrywają rolę pokrzyw
dzonej i rozzłoszczonej jędzy? Czemu, gdy się coś stanie, to kobiety walczą na 
śmierć i życie, a mężczyźni są spokojni i pogodni?

Xiaofei <b IP, Wen Yuan Mtól. Love anti-terrorism 'MiW/j Al A ł'7. Li Bu zuo qingchang 
Ben Ladeng [Nie bądźmy miłosnymi Bin l.adenami]. «H-p jAj Cosmopolitan», 2008/06(267), 
s. 149
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[34] aaaa r«, mm», WEm1;, mil -¿w
A - «MAA< AA^A^/fAifto A WAM A^AAAA M 
Gdy kobiety tracą miłość, zazwyczaj wpadają w histerię, wypłakują sobie oczy 
i grożą samobójstwem, a przy tym nic a nic nie jest im za to wstyd - przecież 
jestem kobietą, a wszystkie kobiety żyją dla miłości. Kiedy tak myślisz, jesteś 
niczym innym niż kobietką.

Tamże, s. 150.

[35] TO A, AWM^TVhAWMAAAM^iKjM
itfiłftT R«, MM
mri «»w, hm
№ AAll‘ł? Jeśli pewnego dnia tacy mężczyźni bawiący się w pchły [tj. „ska- 
czący z kwiatka na kwiatek”] spotkaliby kobietę, która z lekko pogardliwym 
wzrokiem załatwiłaby pchły jedną po drugiej i podchodziłaby do życia dokła
dając starań w kierunku samodoskonalenia i pewności siebie, a która, będąc 
samotną, nie musiałaby poniżać swoich uczuć, by zyskać partnera, zgadnij, 
czy oni wtedy dalej by kontynuowali swoją grę? Pytanie tylko, czy jesteś taką 
kobietą?

Luo )ian Xiaofei <b ||:. Say no to Mr Bigs! 'S'hi^t4r - łW ififn &'f1 £ł 9j Aiqing tia- 
ozao - jiemi jingying danshennan [Pchły miłosne - ujawnione sztuczki kawalerów z elity]. 
« H't |Vij Cosmopolitan», 2008/09(270), s. 166.

[36] iKlA [...] Tym, czego najbardziej pragnę, jest własna
rodzina.

Zuo niiren, shenme zui zhongyao?, 1994/2(5), s. 14.

[37] AAAi'i
AAifeiiifttl A^o Przemyślałaś tę sprawę wiele razy [i do- 

szłaś do wniosku, że] być może nie ma żadnego lepszego wyjścia od małżeń
stwa, by podnieść wasze uczucia na wyższy poziom i rozpocząć nowy, inspiru
jący związek.

Cheng Weiyi fi;1)K l[)J Xst klWi?! Mingtianjiu yao jia gei ta la?! [Jutro już za nie
go wyjdę?!|. «H-j|nj Cosmopolitan», 1998/18(51), s. 74.

tff«: MW»...]’. Qingya
mówi: „Nigdy nie czułam się tak bezpiecznie jak teraz. Po tym, jak wyszłam za 
niego, poczułam się spokojniejsza niż kiedykolwiek [...]”.

Tamże, s. 75.

AfecA, MA AiWM fflM fl AAJOJ A A, MM»« 
wmm» aa, mimom, ara aa
»Mł.AAMAAiAW WOJ, W-AAAttA#«WA
AA. 11 lihłUAWe współczesnym społeczeństwie, ogłosze
nie i zrealizowanie zamiaru posiadania dziecka - lecz bez mężczyzny - jest 
oznaką dumnego i nieugiętego sposobu istnienia kobiet w świecie, ich odwagi 
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i swobody. Lecz na dzisiejszym etapie rozwoju społeczeństwo [nasze] w żaden 
sposób nie popiera tego typu słów i zachowania, właściwie ledwie je toleru
je. Przede wszystkim, nasz system społeczny i nasza kultura są ustanowione 
i podtrzymywane w oparciu o współpracę między dwiema płciami. Całkowicie 
samodzielne wychowanie dziecka przy odrzuceniu mężczyzny jest z gruntu 
antyspołeczne.

Zhou Jian UJ A? Yao haizi buyao nanren? jChcesz mieć dziecko, lecz bez
mężczyzny?]. «11'1 |'nj Cosmopolitan», 1999/6(57), s. 66.

[39] i M YAiKik A, AŹAMOiftWAmiW.
Uj [...Jo kA»$»Z b&rtUW f-AA-AA,
7 Cłll I I(I JJ|J A■ ■?,',( AirtłllflA/iiCo Większość tych kobiet,
które zrealizowały swój pomysł posiadania dziecka bez mężczyzny, doświad
czyła już porażki w miłości lub małżeństwie [...]. Kobiety, które decydują się 
na posiadanie dziecka bez mężczyzny pod wpływem miłosnych niepowo
dzeń, choć zdecydowanie stoją na wysokości zadania pod względem odwa
gi i niezależności, w gruncie rzeczy skrywają jednak odrobinę bezradności 
i zgorzknienia.

Tamże.

[40]

[41]

[42]

Ao WIJAiO^m^fflAkAsEWJY, ij^j'A? A.JOJ 
OTYiiY 1YYAA I. Aiłź/I^? OTM^A£YOiiii, W«» 
Miałam wtedy nieco ponad czterdzieści lat. Mówili, że w tym wieku kobieta 
wkracza w okres klimakterium, czyżbym się jeszcze nadawała [do pracy]? Ale 
gdy tylko mnie zobaczyli, byli wielce zdumieni: jak to możliwe, że ta osoba 
wygląda tak młodo? Trzeba mnie zobaczyć, w tym tkwi moja przewaga nad 
innymi, a nie czytać mój życiorys.

Qu Na |ll|4#!. It is not about timing IV] Rensheng meiyou shilingqi |W życiu nie
ma odpowiednich przedziałów wiekowych], «łbjinjCosmopolitan», 2008/06(267), s. 223.

I. iYj 'lz V;, UukA Y fi lWAS -HJY
)lk I. fKj A o Kobiety nie tylko domagają się równości w sferze obowiązków 
domowych, ale także tego, by na równi ze swoimi partnerami mogły spełniać 
swe cele w zawodzie lub biznesie.

Ru Yu ¿liltĄ, Wang Xin I JA'. '& Al1'Leż A tren tong zhi [Małżonkowie ku wspólnej sprawie]. 
«Il-tlnj», 1998/18(51), s. 70.

hotywl otwj#
[...] WOT« A « jJćY OT LOT/i/ifi, OT 

łtlłYłi i o Uważam, że tak naprawdę to nie papierek się liczy w mał
żeństwie, że kluczowa jest jakość samego małżeństwa. Uważam, że treść jest 
ważniejsza od formy. [... ] Gdybym chciała być z nim na całe życie, niekoniecz
nie od razu bym za niego wyszła. Sam fakt, że z nim jestem, wystarczy.

Shao Mianli tili^lJj. Xi]ltó)A - ILlćtt U. A4f Liu Xiaoqing - haishi zuo nuren hao [I.iu
Xiaoqing - lepiej jednak być kobietą]. «Il-f juj Cosmopolitan», 1998/15(48), s. 65.
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[43] AilAIfi‘^12^.
r,

i: IStA ZE Hlfłf. Minilo Twój chłopak będzie się dziwić, cze
mu papier, akt małżeństwa, tak bardzo się dla ciebie liczy. Ty zaś będziesz już 
przyzwyczajona do życia razem z nim i rozstanie będzie ci się zdawać trudniej
sze od mieszkania razem. Znajdziesz się wówczas już na granicy mieszkania 
razem: nie będziesz mogła ani iść do przodu, ani się cofnąć.

Liu l.ili Afij fij. AófKtifiłWifjA 1 j4rij Wuzhao hunyin de ai yu tong [Miłość i ból w małżeń
stwie bez aktu ślubu). «H-f |nj Cosmopolitan», 1999/3 (54), s. 65.

[44] j"£,«
A jednak ten 

papier, akt małżeństwa, który od wielu lat ciągle uznawałam za śmiechu warty, 
jednak coś znaczy. Bez niego miałabyś tylko zabawę w rodzinę - tę fantastycz
ną grę kierującą wasz związek na złą drogę.

Tamże.

[45] Ti J Wł, MJM.lE AN
WYj'A W, WX

"it-tó A jeśli o mnie chodzi - wła
śnie spotykam się z kimś, kto miał już doświadczenie wspólnego mieszkania. 
Trochę się wahamy przed oficjalnym zamieszkaniem ze sobą, ale to wcale nie 
oznacza, że nie mamy takich planów. A co do wynajęcia mieszkania - pocze
kamy, aż podpiszemy akt małżeństwa, a potem zobaczymy.

Tamże.

[46] WZŹtfj A»M«I"I rrf l^o 1*1  A, iOJ/ft, g, A WAM A ÓW No 
Ale jeszcze więcej ludzi powraca raz za razem do podejmowania ryzyka. Po
nieważ w gruncie rzeczy to miłość jest najbardziej atrakcyjnym rajem.

Mutong A Si. AiKjul^i Ai de maoxian [Ryzykowność miłości), «łhtfnj Cosmopolitan», 
1999/3(54), s. 22.

[47]
rw« [...]»w

W&, d^AWW^irjAtn
-'bif fKjll/lirtfo On nie potrzebuje twojego uwielbienia, ani nie wymaga od 
ciebie, byś osobiście przygotowywała dla niego jakieś wykwintne dania; nie 
potrzebuje też twoich nierozważnych uwag na temat jego życia czy pracy [...]. 
Tym, czego on potrzebuje, nie jest spokojne i ciepłe szczęście oraz rozsądna 
partnerka [...]. Będzie akceptował, że robisz wszystko po swojemu, twój upór, 
lekkomyślne wydatki, awanturowanie się i krzyki. Co więcej - będą one powo
dem jego zachwytu nad tobą. A więc żonaty mężczyzna może służyć nam do 
wyładowywania złości, kiedy będziemy w złym humorze.

Jianfang fuj Jj. LĆ^yjA, ićHtiJTA: Yihun nanren, haojiehaohuan [Żonaci mężczyźni: nie 
zapomnij zwrócić lego, co pożyczyłaś). «Ibf jńj Cosmopolitan», 2002/10(142), s. 160.
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[48] A i£ A' I f|! f'|! I ■. U l:, ‘Jj XX & ■& (Ń hk {/& A IR A 'J J A iKj 1L 11‘ > I ¡-o Nie-
zależnie na jakiej płaszczyźnie - fizjologicznej czy psychologicznej - to, czy 
para będzie w sobie zakochana nad życie, zależy przede wszystkim od tego, czy 
mężczyzna aktywnie przystępuje do ataku.

Zhang Yudong ’Jk i'4ś. LC A. liii? C Shibai de nanren ye hui fei (Mężczyźni-
-nicudacznicy leż. umieją latać]. «11'1 ińj Cosmopolilan», 1999/10(61), s. 93.

[49]

[50]

fi^iAWjAa, waaaammiuja
4-1'1 fo?
(K: i'i£ Afk, AclulluPAi-iO, W& 'MWjPłiA

ij>j A k, WlJihiA bo K-A A AiPł^ilWó W-o Xu: „Wiele wyjątkowych kobiet 
zawsze napotyka przeszkody w miłości. Czy to dlatego, że mężczyźni łatwo 
tracą wiarę w siebie w obliczu zbyt silnych kobiet?” Zhang: „Wiele kobiet jest 
silnych w pracy, ale zapomniały, jak być uległymi w życiu. Gdy twoje ciało 
i serce nie są wystarczająco miękkie i delikatne, właściwie straciłaś zdolność 
do odczuwania szczęścia. Lao Zi mówi, że to, co słabe i delikatne, jest cen
niejsze od tego, co twarde i nieugięte. Słabość jest w rzeczywistości dobrym 
stanem”.

Wu Lu 1 JIJ'C?ł5łAic, A'C'+fHi'iYongxin touru ai, quanxin xiangxin ai [Zadbaj 
o to, by zainwestować w miłość i wierz w nią całym sercem], «H-f (Aj Cosmopolitan», 
2008/03(264), s. 124.

Oj A A W, P.flWifr, WWM
łM-ltAWMA », AAi££»AA, !M«Ao 

AA AiJAA&AOjo AHi
iltl, inside beauty. Niektóre kobiety są do
brymi osobami, w pracy też się bardzo starają, ale nie powinno być tak, żeby 
mąż uważał, że w domu jest chłodno, że w domu nie czuje się jak w domu. 
Miałam wykład na Uniwersytecie Pekińskim. Powiedziałam, że kobiety po
winny jednak zachowywać się jak kobiety, a mężczyźni - jak mężczyźni. Ko
biety powinny być łagodne, bo w przeciwnym wypadku nikt ich nie będzie 
chciał. Myślę, że co prawda dobrze byłoby, gdyby dziewczyna była ładna, ale 
mężczyzna, który cię naprawdę docenia, spojrzy na twoje inside beauty.

Lii Jie i"i !(i. LC LLA ¡¿i 'fi 'ic Chengzhang bi chenggong geng zhongyao [ Dojrzałość jest 
cenniejsza niż. sukces]. «Il-f jr'ij Cosmopolitan», 2007/18(260), s. 159.

[51] rRMAWf«A'k. Tak na
prawdę ja w głębi serca doceniam tradycyjne kobiety, takie, które dobrze trak
tują rodziców i członków rodziny.

Ling Fang PzZi, Wenyuan Mlii. Women we cant forget iljlclij A2’/2ćZeX'M'TftJ /cA Na 
xie rang women wufa wanghuai de nuren |Kobiety, których nie możemy zapomnieć]. «Il-f jńj 
Cosmopolilan», 2008/03(264), s. 144.

[52] -JiiiiUjiKlo WI: ■», WiiL OMik» №WfWlhjo BIO 
fó i ifj 'Jf, i'CA I £n i di- Pochlebstwa. Nie szczędź 
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mu pochlebstw: chwal go i uwielbiaj. Pełne podziwu spojrzenia. Choćby zrobił 
coś strasznie głupiego, patrz na niego z podziwem.

'lAPA fiiUłIA: lif tu A Xinzhong jiujing xiang shenme: hao ąingren yao dong ai
[O czym naprawdę myślimy: dobry kochanek powinien znać się na miłości], «frt In) Cosmo- 
politan», 1999/3(54), s. 93.

[53] AA łflJ 7iS’ ? i: - JŻ1L A^ifi Aiź'o Kobiety żyją dla uczuć - jest to
prawda znana niemal całej ludzkości.

Wu Qing A Ćf. Rong I.ang delft. Tj f "Stu k AAiMi Weile aiqing niiren ai zuanshi [Dla 
miłości, kobiety kochają diamenty] o «Hi jnjTrends», 1994/2(5), s. 26.

[54] X1AAA&, M AA$t> WW. Al*
Dla mężczyzn świat 

jest ogromną areną sportową, a życie jest walką na śmierć i życie. W trakcie tej 
walki zdobycie zwycięstwa, sławy i statusu jest jego najwyższym celem.

Ziyun Tzl. A/H-fJlJA Nanren shi xianshizhuyi de dongwu [Mężczyzna to
realistyczne zwierzę]. «Hi jnj Trends», 1994/1(4), s. 28.

[55] AAJA i+AAAHIX1WT.A,
A, AAi$JA Mężczyźni i kobiety są istotami sobie
przeciwstawnymi, jeśli można stwierdzić, że u kobiet romantyzm jest nieule
czalną chorobą, to mężczyźni są realistycznymi zwierzętami.
'fttł fi Mlc AiKj'£?Hł, On rozumie kobiecą mentalność i umie
dostosować lekarstwo do choroby.

Tamże.

[56] № M ifi] Ao Ona lubi być podbijaną, a nie podbijać
mężczyzn.

Chcn Bingmiao MfMu A i Wangluo qing mo le [Miłość w sieci dobiegła końca].
«Ibt |n) Cosmopolilan», 1999/10(61), s. 105.

[57] łEWllT

m iii A&mwtó WjijMie fi w To w i-i mm x aa 
I• WJI I A A)]H№ Aitli, 1'iWW T AlfiAIW.WA W. A Ao 

$,łn, MBartender ‘‘^W/.AA
martini, MA-ScWłi 11 ”« Pozostaw za sobą wizerunek pięknej, miłej dziewczy
ny, jaki, zaciskając zęby, tworzyłaś sobie przez cały rok. Następnym razem, gdy 
będziesz w klubie i będziesz miała szczęście spotkać tego gościa - przystojnego 
jak wszyscy diabli, siedzącego jak gdyby nigdy nic w kącie przy barze - nie 
postępuj tak, jak tyle razy wcześniej: nie odwracaj nieśmiało twarzy i nie użalaj 
się nad sobą potajemnie. Możesz mu śmiało rzucać czułe i elektryzujące spoj
rzenia, dopóki nie odwzajemni się tym samym, a nawet poczuje się zawsty
dzony. Wtedy, jak w tych filmach, zawołaj: „Barman! Proszę podać temu panu 
kieliszek martini i doliczyć go do mojego rachunku!”.

Cosmo Weekend I I Langman jiari [Romantyczne dni wolne], «Hł|'nj Cosmopoli-
tan», 2003/02(150), s. 234.
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[581 JAoAiA-ri-JDlAikJAA, ^AiWknol&WiA Tf-MA
JJII, T/AAfc li'J'J I I LdTklMiM'l ° Ale jeśli chodzi o sposób zawierania znajo
mości z mężczyznami, zdecydowana większość kobiet wciąż wybiera [bierne] 
czekanie i wcale nie podejmuje inicjatywy, tworząc ku temu warunki.

3FX'|JJ<ffJ,(jJ!4i?!;f I'A - k A' 7 "'l i fil M l’.ii'?i Mf*t  3F dui women yiweizhe shenme - nii 
daxuesheng he wangshang duzhe diaocha |C'o oznacza dla nas 3F - sludenlki i internetowa 
ankieta wśród czytelńiczek|. «Ibjinj Cosmopolitan», 2002/08(138), s. 251.

[59]

[60]

xHr A A^KO^JAr WW-, I Ai<$, fcWJilW
WA№, OiiWdMJflWtMio hJ I K mWAbi, "J‘
Tl MM Alfy, Alle:'!/ IjjiWjo Do mężczyzn należy podchodzić tak, jak do 
wina: przykleić każdemu etykietkę, wykazując na niej rok i miejsce pocho
dzenia, aby w ten sposób ocenić ich jakość. Niektóre wina są już przyjemne 
w smaku, aromatyczne i aksamitne, w sam raz dojrzałe, inne są jeszcze niedoj
rzałe i nie należy ich od razu pić.

Asheng |SnJ/■’. 'JjAffj ' T /¿Hjl!U, !»J TJć.Ai Y‘- Nanren de yi ban shi mogui, ling yi ban 
shi gaoyang [Połowa mężczyzny to demon, a druga połowa - niewinne jagniąlko]. «11'1 inj 
Cosmopolitan», 2002/08(138), s. 180.

Jeśli 
niechcący zepsułaś atmosferę rozmowy, co powinnaś zrobić? Nie martw się, 
oto masz kilka sprytnych sztuczek, które ci mogą pomoc, sprawiając, że pod
niesiesz się z upadku i ujrzysz światełko w tunelu.

Zeng Na 'i1') №. Słiililtjęjiiiiid - k'AbfiHo K'Xl.U Aik Yue jiejin yue shuyuan - nuren 
6 zhong cuowu aiyi hiaoda |lm bardziej zbliżamy się do siebie, tym bardziej się oddala
my - sześć błędnych sposobów wyrażania miłości przez kobiety], «H’t inj Cosmopolitan», 
2002/08(138), s. 148.

[61] MMAAMIAIA/ftifyiMAI Al AAlfy AA^M^k-J WAij Alfy, ftTT- 
rWlTWlA [...] WlfyńW, OMM9J
A Ti kAM W-hHA o W tym heteroseksualnym społeczeństwie
odrzucającym homoseksualizm kobiece piękno w istocie wywodzi się z pędu 
ku mężczyźnie. Gdy oddala się od uznania mężczyzny, kobiece piękno traci 
swój sens. [...] W gruncie rzeczy kobieca elegancja jest kompleksem podziwu 
wobec kobiet, jaki stworzyli mężczyźni.
n $ rBi WJ AAiHł¿iffiW? [,..]«M 9J A'i> H MWlfyf'I'ifyo 
Jaki powód do dumy ma kobieta chełpiąca się elegancją? [...] Elegancja to 
pewna aura, która wzbudza podziw mężczyzn.

Wenzhang Ż i"'.. i'.I'jfflJ1!!!, kA Gaoya ba, nilren [Bądź elegancka, kobieto], «ll-J jnj Trends», 
1994/4(7), s. 34.

[62] A IMiiefiLłbJ-iA:1!'(fy A idAM №lfy AhlhlAii AA, TUiiifJJli AMl 
|fi| J?( -ff [Tj A o W tamtych czasach wojennej zawieruchy, gdy pracowała jako je
dyna reporterka Centralnej Agencji Prasowej, podbiła serca wszystkich wokół 
swoją młodością i urodą.
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Yu Qing J‘ iV. JW- IA lYj icfl:$1 Feicui chang lii - Chen Xiangmei de mixing
guan [Wiecznie zielony jadeil szlachetny - pogląd na kobiety Chen Xiangmei]. «IbJ|nj 
Trends», 1994/5(8), s. 24-25.

[63] kW:£ W-, iOi W. iJ 5 ifiM^ 17 14 Jtó' j ')}
ftO. W ttW.ffij W

Kobieta jest właśnie kobietą, powinna rozwijać potencjał 
właściwy kobiecie, a nie tak bez namysłu rzucać się do rywalizacji z mężczy
zną. Takie postępowanie, uparte dążenie do męskiej kariery zamiast poświęca
nia uwagi kreowaniu siebie na własną miarę jest dziecinne, niedojrzałe.

Tamże, s. 41

[64] WW*  - WW

[...] WlimW'WFTL w -
W WW^-o „Jesteś moim skarbem największym. Jesteś moim szla

chetnym jadeitem - moim wiecznie cennym cesarskim jadeitem”. W Chinach 
jadeit cesarski jest uważany za bezcenny skarb, nieskazitelny, prawdziwy, naj
lepszy z najlepszych. Móc uzyskać takie chwalebne określenie jest dla kobiety 
niezmiernym zaszczytem. [...] Pani Chen Xiangmei nadal podejmuje najwyż
sze starania, by chronić ten zaszczytny tytuł nadany jej przez męża, by być 
wiecznie olśniewającym szlachetnym jadeitem.

Tamże, s. 40-41.

Jak już skończyliśmy się wymieniać uwagami, przyszło mi coś innego do gło
wy: czyż mąż nie powinien także pokazać żonie, co potrafi?

Yu Chu Tli', in A A Gei zhangfu dian yanse kan [Pokaz, mężowi, co potrafisz].
«H Inj Trends», 1994/1(4), s. 29.

[66] mstsiwwm, awjrr-wj,
itiHW «M» [...]
ifijHHo Stoimy na pochyłej, ale w dziedzi
nie miłości jesteśmy równi, i ty, i ja mamy tylko jeden powód do emocjonalne
go zaangażowania się: to jest prawdziwą miłość. [...] Przykre jest jednak to, że 
muszę cię poprosić, byś docenił moje wewnętrzne ja, a nie tylko moje oblicze, 
którego wspaniałością się tak popisujesz.

Xiaoshuang <h$[. “ A k-fJtilACziniS® - ffizillJSclOTiKlłiiA” Yige ntihai de xinyu disu 
- jiaru wo zuo ni de qingren [Głos serca pewnej dziewczyny - gdybyś był moim ukocha
nym]. «H-J i'i'i) Trends», 1993/2(2), s. 36.

[67] W, Jak już
zrozumiesz tę prawdę, będziesz wiedziała, jak wybrać towarzysza swojego 
życia.

Xiao Liang '{#’ „Bang" ge dakuan ruhe? [A gdyby tak spotykać się z bo
gaczem?]. «11'1 ii'ij Trends», 1993/2(2), s. 38.
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[68] MAhiW fil WIJ Jj^ij^2n;iJ№1l'JI4IA®<L[t<j'/l-^oGru-
be kobiety są niczym nabrzmiałe winogrona, przy najmniejszym wysiłku moż
na skosztować ich soku o smaku słońca.
fićfnjil MWAfi I:kMWA
«7jo №l"ini5L, X’i J-ftl, iWAlWAłfi?>£: *1  JAJA, MAl'l
££ A A'SXkiffio Zadałam kiedyś pytanie znawcy kobiecego ciała, dlacze
go grube kobiety wydają się bardziej swojskie i atrakcyjne. Odparł, że pies bar
dziej się cieszy mięsem niż samą kością; u mężczyzn większym powodzeniem 
niż chude kobiety będą się cieszyć kobiety grube, to naturalne.

Zhang Le itćźK. fltlYjJff- /¿.Ze Wo de pang niiyou |Moja gruba dziewczyna]. «II’}fuj Cosmo
politan», 2002/08(138), s. 159.

[69] WyjAAAWfiiA MWbflA
AMOo «tfijmAm 1'1 d Każdy
mężczyzna ma w sobie taką tablicę, na której notuje, u ilu kobiet zdobył wzglę
dy od dzieciństwa do wieku dojrzałego. Nie słyszałem, żeby któraś kobieta li
czyła, ilu miała zalotników.

Ling Yun Zje zc. (<|> iA ','Mk IZ zi Niyouhuo wo wuhui |Ty uwodzisz, ja źle rozumiem]. «11} ji'ij 
Cosmopolitan», 2002/08(138), s. 161.

[70] A.A&J ’ AA FMW AM, Ax4 itt if<J fil': MM
fl\l iśAo Najlepiej będzie, jeśli w dużym gronie nie będziesz się popisywała 
paleniem papierosów i piciem alkoholu. Mężczyzna pomyśli wtedy tylko o jed
nym: że jesteś łatwą kobietą.

Tamże.

[7i] i-., wam"mm’iMofim,']aw

AKOAIR I./UJ, » -«A”£l>il A, AA 1-ABUo
Mężczyźni są bardziej nieugiętymi zwolennikami pewnych tradycyjnych prze
konań. Wierzą oni, że w relacjach z płcią przeciwną to mężczyzna powinien 
wykazywać się inicjatywą, że nawet w gronie przyjaciół albo kolegów to też 
mężczyzna powinien jako pierwszy odezwać się do kobiety.

Tamże.

[72] miw&fów ra 
) L WA J L M A W JM iA o {H &)[•• A W- A’ fiii * .4k, /1 •:
fib A A njftiłlo Dzisiejsze niegrzeczne dziewczyny (huai niihai) malują się 
kolorowymi szminkami, nie chcą zmywać naczyń i mają za sobą wiele przy
gód miłosnych. Niegrzeczne dziewczyny trochę palą, trochę piją i zabawiają 
się w dyskotekach do późna w nocy. Ale wcale im to nie przeszkadza w po
siadaniu dyplomów słynnych uczelni i w robieniu kariery w zagranicznych 
firmach.

1'utu. łtl-ficffJfŃ ‘J}'’ HE! Ba women de niihai hian „huai" ba! [Zmieńmy nasze dziew
czyny w niegrzecznej. «11} |'i'rj Cosmopolitan», 2002/10(142), s. 167.
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[73] {HAW'iÄ, MAASAÖW, ALMA
A lYjo Ale uwierzcie mi, większość mężczyzn i tak wybierze Scarlett O’Harę. 
Ponieważ odpowiedni stopień „zła” (huai) jest atrakcyjny.

Tamże.

[74] »»m Aa, rwmrmM w
ŻA rPi fi -fA A Gdybym był twoim chłopakiem, zachęcałbym cię

do bycia złą dziewczyną, byś żyła własnym życiem, albowiem to właśnie bycie 
naprawdę sobą w życiu jest prawdziwym szczęściem.

Tamże.

[75] AKAAAńW mWsWWY. T7AAHW1,
AliAA'iYWlO, &lYjAiÄ, AAAAiYjWAW
Wfflo AAWA> AA, WlAL.. ^»ALW

Od pierwszego spotkania z mężczyzną jego zapach wywiera decydu
jący wpływ na kobietę: albo ją poruszy, albo sprawi, że będzie się trzymać z da
leka. Ogólnie mówiąc, wszyscy mężczyźni, na których kobietom zależy, ładnie 
pachną. Kobiety nie znoszą mężczyzn pachnących potem i dymem z papiero
sów, wtedy nawet zbliżenie trwające jedną noc jest dla nich nie do pomyślenia.

Gao Hong i"j£t. U AflÜ'tklä Nanren de weidao [Zapach mężczyzny], «H-tinJ Cosmopoli
tan», 2002/08(138), s. 208.

[76] WAL - A-l*  ńWAiuWÓWiko '¿iii AAifJAt^®
¿A;tifiiAALA^HAÄtto iżsfcAALW, Hu
ALWY<> W4liHa 'IUAMHA 4« WAL»
Seksapil jest sztuką polegającą na atrakcyjnym wyglądzie i właściwym zacho
waniu. Sprawia, że mężczyźni będą szli za tobą jak w dym, ale nie to, że będą 
z tobą dzielić łóżko. Jeśli mężczyzna zobaczy twoje nagie ciało, to nie będzie 
już seksapil, lecz popęd płciowy. Seksapil jest czymś podobnym do kręcenia się 
na karuzeli, jak dzieci na placu zabaw. Jest tylko grą.

I.in Yi MU. MJiS 1 jfk Sexy not SexXingganyu xingwuguan [Seksowność nie ma nic
wspólnego z seksem]. «H’f inj Cosmopolitan», 2002/12(146), s. 96.

[77] iŻ^MAA, Tacy
właśnie są mężczyźni - niepokoją się, gdy romantyczna miłość zagraża ich 
życiu w stanie wolnym.

Liii V.Xin huan buyi [Niełatwo być nową miłością]. «H>f |nj Cosmopolitan», 
1999/10(61), s. 52.

[78] A AJt-Włk^n Wf IbAkżiAAL° Prawda jest taka, że mężczyźni
bardzo wyraźnie rozgraniczają kobiety, które można poślubić, i te, z którymi 
się zabawiają.

AlWAaA, a
Ul AWIIJ&W? WAinM®«? -iktWX'j^AAiÄmW, Wt -- 
A J-iAjSirfliil ‘Y'-Xk lc AAiÄ, AL Ab A WAĆ111W Nie rozumiem: te dziewczyny 
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wydają się mieć ogładę i klasę, a więc dlaczego nie potrafią odróżnić prawdy 
od fałszu? Czyżby w ich życiu była taka pustka i samotność? Przelotne przygo
dy są zabawne dla mężczyzn, ale czy są one tak bardzo zabawne dla singielki 
szukającej miłości?

I.uo Jian, Xiaofei. Aiqing tiaozao..., 2008/09(270), s. 168.

[79] ;'| y,AMYiWWiflWfiA OJ A Ż2
Ałl£VHMJo Czasem mężczyźni uprawiają seks pozamałżeński, ale są 

przecież tylko żywymi istotami, nie należy stosować standardów moralnych, 
by ich krytykować.

Wu Lu. Yongxin touru ai, quanxin xiangxin ai, 2008/03(264), s. 128.

«1ltW$ŁŁ#LElle»

[80] [^jAArAi'i^k tZ, Podobnie jak wszystkie młode
dziewczęta, Wei Wei pragnie miłości.

Li Jun ^-T-, Zhang Zhiguo ‘jtCLW. łlCiffj fi Uff Reai shenghuo de Wei Wei [Kochająca 
życie Wei Wei). «IIL'łrH'tElle», 1994/1(13), s. 25.

[81] AJ A» Nie chcę pracować, aż będę stara, lecz 
nie mieć [u swojego boku] mężczyzny.

Jll J ÜJA1 "iJHlWl I-iKlA/ó Tym, do czego ona dąży
w ostatecznym rozrachunku, jest jednak stabilizacja w sferze uczuć.

Jlć'kc l-.ffj iXtn Zhang Manyu de zhenqing [Cała prawda o Maggie Cheung). «HL 
4Ü Elle», 1993/12, s. 13.

ifj A, iA Wij AtłCj’ i'J 'f'£nifio Uwieńczeniem miłości jest naturalnie małżeń
stwo. Ona oczekuje od partnera, że będzie zwolennikiem zasady „małżeństwa 
aż po grób”. W przeciwnym wypadku woli nie wychodzić za mąż.

Tamże, s. 14.

[82]

TTifiłT IJ I I i—!* ft\J fi illo W miłości kobieta częściej przegrywa niż wygrywa. 
Przegrywa, bo albo nie angażuje się, albo daje z siebie wszystko, gdy się już 
angażuje: rzuca się do przodu całym swym ciałem i sercem, a jeśli nie wkłada 
[w miłość] całej siebie, czuje się wielce nieusatysfakcjonowana. Mężczyźni są 
zupełnie inni: najpierw sprowokują cię do zakochania, a potem się tym radują. 
Doprowadzą cię do stanu wielkiego pożądania, aż będziesz gotowa, by prze
żyć wielką miłość, a sami już zdążą odzyskać rozum i zaczynają bronić swojej 
wolności.

Ask Elle Lian’ai xuefen [Zaliczenie z miłości). «|h W-ll-f^zL-iu», 2003/6(108), 
s. 241.
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[83] ¿¡AkiiWM AA ift, W - ~Wj, ifc№< -farfriźo W
Jx, M A lAS^JńAfkJ, Miłość
Ewy jest nadana z niebios, jest niczym jakaś misja, wszechogarniająca. Ona 
uczyniła z miłości swoje przeznaczenie. Miłość Adama wręcz przeciwnie: jest 
nabyta [nie wrodzona], jest warunkowa; on potrzebuje na każdym kroku po
twierdzenia i decyduje się na miłość z najwyższą ostrożnością.

Luxi Paradise found I I kl». Ai
suozai de difang jiu shi Yidian yuan - du „Yadang Xiawa de mimi riji" [Gdzie miłość, tam 
Eden - czytając Tajemniczy dziennik Adama i Ewy], «lit W-lbt^-ćL-Śni», 2002/10(100), 
s. 127.

[84] “ AAM A WiO.^>AA;S№”o £AxłWWiwT
A A „Największym pragnieniem kobiety jest mieć ko
goś, kto by ją kochał”. Wydaje się, że do dzisiejszego dnia kobiety przywiązują 
więcej wagi do miłości i bardziej się w nią angażują niż mężczyźni.

Tamże.

[85] w—WA'tf, W n FtłWA^ilWrW
źif, JHWWWT. [...] Afj«A

¥• WJffl W»
At# Attl A.łJfłrf HA iJnl Jak dobrze byłoby, gdyby
istniał styl życia mogący zapewnić mi wolność i dreszczyk emocji, jakie daje 
stan wolny, a równocześnie przynieść spokój i stabilizację małżeństwa. Ale coś 
takiego może istnieć jedynie w wyobraźni. [...] Kiedy godzisz się poświęcić 
wolność dla spokoju, opuszczasz fortecę stanu wolnego. Kiedy zaczynasz nie
nawidzić małżeńskiego jarzma i wzajemnego zadręczania się, znów stajesz się 
singielką.

Bili tj) 101 ¥ ił Free & single Di 101 ci danshen [Po raz 101 w stanie wolnym J. «|l t
yw&żtu Elle», 2003/6(108), s. 63.

[86] »W«44W1<J Wffi» Wj№,
A Mianmian: Pieniądze są rzeczą niezwykle realną i konkretną. Dają
one poczucie bezpieczeństwa. Należy [więc] starannie i sumiennie zarabiać 
pieniądze.

Xiao Hui HA-. III ‘YJ- ił VS $r 'f1 ił - 'Ihe new singles Jiu danshen VS
xin danshen - Zhaozhao, Mianmian qiangqiang tan [Stare i nowe singielki - wymiana zdań 
między Zhaozhao i Mianmian], «|lI;jiY-llłiłiiŻiii Elle», 2003/6(108), s. 65.

[87] MM: 24#}»$, Wllij,
AfA'i'J -W$!, nWjAAikW -«WKo W
A 1'1 dłi WMH&&AWlM UW,
AA№<Wo uj- At24W, T, tl dd,

Zhaozhao: Jeśli kobieta nie wyjdzie za mąż przed skończeniem 24 lat, po
tem będzie jej coraz trudniej. Młodsze dziewczyny być może liczą na oparcie 
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w małżeństwie, na osobę, na której mogą polegać. Dzieje się tak dlatego, że one 
same jeszcze nie są pewne siebie, nie są jeszcze niezależne i czym prędzej pra
gną znaleźć się obok kogoś, kto będzie o nie dbał. Ale dziewczyna po skończe
niu 24 lat ma już jasny obraz życia, może sama o siebie dbać i nie potrzebuje, 
ani sobie nie życzy ustępować komukolwiek. Już nie opiera się na nikim. Jeśli 
w tym wieku miałaby wyjść za mąż, byłoby to [dla niej] trudne.

Tamże, s. 66.

[88] OYf łYś YIl-L AAAriWi«L^, W, JifoŹ1)'.,
Ai£i, »1W W £ lJi A, W A l' l A WwiAiff, i 'I A, A Wi A 
{iIitiiWiW, A mAAAl i_LJT-T, «MM №
tfu AAWAAl i2fóAAWdH:, YfiWŹŁ iźtf-
A A A Podobnie jak w przypadku samochodu, gdy
jesteś sama, możesz robić tak, jak ci się podoba. Na przykład tak jak [Chen 
Baowen] teraz ma wielu wielbicieli i może mieć wielu chłopaków. Jeśli jesteś 
sama i masz na to ochotę, możesz się ścigać samochodem czy robić cokolwiek 
innego. Lecz jeśli wyjdziesz za mąż, nie będziesz już sama prowadzić samocho
du. Jak ona [tj. Chen Baowen] twierdzi, partner musi koniecznie przejąć odpo
wiedzialność. Poza tym każda kobieta oczekuje, by jej mąż był wystarczająco 
silny, jak podwozie sportowego Mercedesa 600. Jedynie w ten sposób kobieta 
może mieć poczucie bezpieczeństwa i wygody.

Bili z|--iUJ'}}K Topgear Che ru nan ren [Samochód niczym męźczyzna|. « Ut l/r
¿iiiElle», 2002/12(102), s. 97.

[89] AlliłiHiJHiJłAM JH£A‘, OW£A 'AA№A№A, 111 AAJWnWAłfi 
Ktil!|llitlnl^i, n /o Jeśli się dopiero poznało Ding
Xiaowen i widzi się ją, jak sama pędzi w różne miejsca, bywa na różnych mod
nych imprezach, gdzie robi zdjęcia i bardzo późno wraca do domu, na pewno 
nikt by nie pomyślał, że jest już od siedmiu lat mężatką.

Tamże.

[90] “AifJW -łWAiA W IiM+IIW/A {OilAAfA- 
Psychologowie uważają, że „Ludzie pragną związku bazującego na równości 
i wzajemnym uzupełnianiu się i wzajemnym dostarczaniu sobie bodźców [do 
działania]”.

Girod, A., Roig, C. sS-JJć! 10 $'illilź,iii Crazy over you Ai wo! 10 tiao „mi" ling
you ta jiu fan Grazy over you [Kochaj mnie! Dziesięć „słodkich” przykazań, hy go uwieść 
i sprawić, że będzie Grazy over you). «[U: ff -iii EUe», 2003/4(106), s. 133.

[91] mima, wwpwn-mwj
[...] ^¿¿AA

Przeżywasz okres słodkiej rozkoszy, lecz po trzech miesiącach stopniowo 
dojdzie już do tego, że nie będziesz w stanie zapanować nad pragnieniem małżeń
stwa. [...] Uczynić twoją relację z ukochanym mężczyzną pełną i owocną, czyż nie 
jest to marzenie, na którym najbardziej zależy kobiecie w jej całym życiu?
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Qianzi f 9) 1'4]')2 tri 9 How lo keep your man Xiapao ta
haishi buzhu ta? Yong chuang aiqing 9 daguan [Odstraszyć go czy zatrzymać? Dziewięć klu
czowych progów w zuchwałym pędzie do miłości]. «]lt '-łrHŻ.iii Elle», 2003/2 (104), 
s. 103.

[92] MHJJ r® IWf A, iWl<JKA^M
JA L'i Jeśli zrozumiesz, że on nie ma zamiaru się z tobą

ożenić, im wcześniej z niego zrezygnujesz, tym będzie dla ciebie korzystniej. Tacy 
mężczyźni są niczym zły kapitał - im wcześniej się go pozbędziesz, tym lepiej.

Xue N., Chen Tiantian IKh ii fili. <feM&/i£vs. ° &'.£ №122%: ‘W!ł!’ Laws of attrac
tion Jinxing taidu vs. huoxing taidu. Lian'ai de 22 tiao „jungui" [Wenusjanki vs. Marsjanie. 
22 reguły „wojskowej dyscypliny”]. «Ul#iii Elle», 2008/2(172), s. 142.

[93] «A^m, i»«»
- a, tóawAim jgwria^

iKlAA®' Ti£o Głupie kobiety szybko wyjdą za
mąż. Oczywiście, jeśli jesteś na tyle bystrą, by umieć udawać głupią, skutki 
będą jeszcze lepsze. Ja to w pełni rozumiem: gdybym była mężczyzną, też bym 
chciała mieć partnerkę nieco bardziej powolną, niezbyt czujną, a zwłaszcza 
bez nadmiaru humorów. Spędzając całe życie z taką osobą, miałabym poczucie 
bezpieczeństwa i stabilności.

Tamże.

[94] MMMMMI 1'1 i2, ifn W WWMA
Wio W-itf-Miii, flP.ii A&AMJOJAnft!
Proponuję, żebyś pamiętała, gdy pomyślisz o nim, że to dzięki niemu twoje 
położenie stało się atrakcyjne i że powinnaś cenić szczęście, jakie masz teraz. 
Masz świetnego męża, zrób wszystko, by go zatrzymać, w przeciwnym wypad
ku będzie miał powód, by też spotykać się z kimś innym.

Ask Elle Lianaixuefen |Zaliczenie z miłości]. «|11: •OlA.Ż.źii Elle», 2008/4(175), 
s. 209.

iBWWWJAA, ««W! a+11
i i tStu, (llilcSE WjJć AM» Małżeństwo jest rajem szczęścia, lecz Tobie wydaje 
się ono więzieniem, gdzie odbywasz karę. To doprawdy nie wygląda najlepiej! 
Ja wierzę w miłość, ale jeszcze bardziej popieram szczęście.

Ask Elle Lian’ai xuefen [Zaliczenie z miłości]. «iLWll't A Elle», 2008/2(172),
s. 145.

[95] W.jiO: ^SBIlA IWA W, frill i.&AWJ
•A - AAło w fl, A ;W, MAAA-AAA.MAlWAA 1'1 iliAA> 1'1 iti 

ł'l1 ‘ł>i° Jesteś w kwiecie wieku, masz wyższe wykształcenie i odnosisz sukce
sy w pracy; uwielbiasz siebie, jesteś mistrzynią prowadzenia hedonistycznego 
życia, a ponadto - co kluczowe - jesteś singielką. OK, gratulacje, cieszysz się 
największym szczęściem w życiu: jesteś wolna, możesz się bawić i wydawać 
pieniądze.
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[96] AjI'NMA^iIj, JO® OlAiïîi A'Y'AA

Qianzi f/i.Xlii'iliJr Money for one Feiyue danshen jingji wu da xian- 
jing lJak przeskoczyć pięć wielkich finansowych pułapek sianu wolnego]. «|lf 4ii
lilie», 2003/6(108), s. 89.

AiKl-FB.&lHo [...] 'Jd i i]iOl -Ji'lk, W wielkich chińskich mia
stach coraz więcej wybitnych kobiet jest niezamężnych. Wkładają one wysiłki 
w realizację swoich celów i chwilowo nie zamierzają wyjść za mąż. Dopóki 
nie pojawi się odpowiedni partner, wolą żyć w jednoosobowej krainie ideałów. 
[...] Dla siebie samych i dla kariery rezygnują z małżeństwa.

Chen Hong . ŻL, ,(j;, >|i, | I Aff]'P-DifTerent slrokcs for dilferenl
folks Mei, Ying, Fa, Yi, Zhong, Ri liuguo danshen ziwei [Smak życia singielki w sześciu kra
jach: USA, Wielkiej Brytanii, Francji, Włoszech, Chinach i Japonii]. «llłyplhlA-i^ii File», 
2003/6(108), s. 70.

[97] TA AiftJL W

Możesz jeszcze brać przykład z Elisabeth Taylor i przez kilkadziesiąt wiosen 
swojego życia bawić się ciągle w chowanego pomiędzy stanem wolnym a mał
żeństwem. Dopóki cię to cieszy, baw się dalej, jeśli nie, to stop. Ludzkie życie 
jest ciężkie i krótkie, czemu miałabyś się zadręczać? Aż do sto pierwszego po
wrotu do stanu wolnego lub sto drugiego powrotu do życia we dwoje, całą tę 
drogę w tę i we w tę znasz już na piątą stronę. I oto jak niespostrzeżenie miałaś 
już wspaniałe życie.

Bili. Di 101 ci danshen, 2003/6(108), s. 63.

[98] |[^, H XA;ïjAIÈi1iË'kklï!J/li'ÀTi, lï'- ¿ł Lubię podejmować ry-
zyko i życie pełne wyzwań, które mogę mieć jedynie jako singielka. 

(’hen Hong. Mei, Ying, Fa, Yi, Zhong, Ri..., 2003/6(108), s. 70.

[99] JIAAWj kA ^=25#35#Z|hJ; I.:
L.fMd AiO•!$&: A=W 1'1 ■ K; AUd<A£=M^; &

'[h=A^II^(o Jakie kobiety należą do kategorii „nowych singielek”? Wiek: 
25-35 lat; wykształcenie: przeważnie wyższe i podyplomowe; praca: sta
bilna i niezwykła; dochody: wystarczające, by móc sobie czasem pozwolić 
na rozrzutność; relacje z innymi: skomplikowane; miłość: niezliczona ilość 
razy.

Xiao Hui. Jiu danshen VS xin danshen..., 2003/6(108), s. 65.

'I'A'Y’A AM: 1. [...] 3. JT-
ßlj, M&W: »T №« k A/j Niezbęd-
ne trzy warunki dla chińskiej singielki: 1. niezależność finansowa: kobiety, któ
rym nie starcza na własne utrzymanie, nie będą singielkami; [...] 3. optymizm, 
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otwartość umysłu i liberalne poglądy: jedynie kobiety o wyższym wykształce
niu, przyzwyczajone do liberalnego myślenia, będą singielkami.

Chen Hong. Mei, Ying, Fa, Yi, Zhong, Ri..., 2003/6(108), s. 70.

[100]

[101]

IAAMWjWJsA, MWft i|jSil'AVrŚH
Chcąc przestać być singielką, kiedyś myślałabyś, że należy liczyć na szczęście, lecz 
w dzisiejszych czasach należy jeszcze bardziej polegać na własnych staraniach.

Ouyang Chloe. I1! !AL, ‘#1 Lr.' ifj I S! Farewell my single lite Zaijian, „shengnii"de wangguan! 
(Żegnaj, korono „kobiety nadwyżkowej”]. Elle», 2008/4(175), s. 204.

&WW, *J-  il i2WJA^[5W$ “iHtó”, »W llWMJ- Męż
czyźni są zasobem o „wielkim wzięciu”, [a więc] może być też tak, że to, co ktoś 
wyrzuca, ktoś inny podnosi. Takie „zasoby” obejmują mężczyzn po rozwodzie, 
porzuconych kawalerów, fałszywych „gejów”, którzy nagle doznali olśnienia co 
do własnej orientacji seksualnej i prawiczków po czterdziestce.

Tamże, s. 206.

Atu l|jJ s BtsłJc, 'b Rynek miłosny jest ubogi w za
soby. Dobrych partnerów można tylko szukać, nie można na nich czekać!

Tamże, s. 204.

[102] - H.mu«
1 To Gdy odkrywam, że ko

bieta ma zdecydowany zamiar wyjścia za mąż, jedyne co mogę zrobić, to ni
czego nie mówiąc, pozwolić relacji ochłonąć, doprowadzić do tego, by ona też 
uważała, że nic z tego nie wyjdzie i z własnej inicjatywy zerwała ze mną.

Xue N„ Chen Tiantian. Jinxing taidu vs. huoxing taidu..., 2OO8/2( 172), s. 144.

A*ł&  W AA: $11 J&yti' ^'i^ilio Kobiety, których najbardziej boją się 
mężczyźni: szorstkie, próżne i mające świra na punkcie wyjścia za mąż.

±№AA,
AśAMI^Atiio Ja także nie mogę znieść kobiet, które mają wypisany 

na czole cel wyjścia za mąż. Nie zamienisz z nimi nawet trzech zdań i już 
będą wspominać o rodzicach i co chwilę będą chciały, byś wpadł do nich coś 
zjeść.

Tamże, s. 139.

[103] A j- Baby, M • AAAtgAA SA łJ zl«Asor-
ry, itil J'&kTBbo Co do baby, jeśli kobieta wcale nie lubi dzieci i nie planuje ich 
urodzić, no to sorry, nie ma dla nas dwojga szans.
*HJAM, IziiA^AAAA^iiliAa^JDJAlfel,
AM AtóiOJW A^° Dla mężczyzn przyjaciele są najważniejsi; jeśli ta ko
bieta nie będzie w stanie się zintegrować z moją paczką, wtedy ja pomyślę dwa 
razy o naszej relacji.

Tamże, s. 141.
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ilWUJJWWlW; kAM JAfJLtłJć4C12-! [...]M&-Wm/i 
i111 №X>JfA' J'Jj‘i i I I i%'WlWi|i|J, JJcAW małżeństwie najbar
dziej nienawidzę, jak kobieta stawia dziecko wyżej ode mnie! [...] Jeśli będąc 
jej chłopakiem, zauważę, że ona ma ślepe uwielbienie dla dzieci, nie ożenię się 
z nią.

Tamże, s. 144.

[104]

[105]

WJ, AAAitt.wWk A A AAAirA I., .¡1JĆAAAUJ A I: 
41jo We wczesnym etapie miłości rolę przewodnią pełnią zamiary kobiety, 
lecz jeśli chodzi o [ogólne] zachowanie, to mężczyzna powinien się wykazać 
inicjatywą.
UJ A^fi/Jh'/. Jf-, A£iJi|i«lióWiiJ AAA^J

iltlłl^'lilio Nie ma wątpliwości, że to mężczyźni powinni kierować uczu
ciami, a także podjąć się nadawania rytmu w interakcji [z płcią przeciwną]. 
Kobiety potrzebują czuć, że ktoś szaleje na ich punkcie.
AA AA№№ KIJ *-}?  Wi III UJ Am A AiiftMJO WilU 
'MxJc, ilKiiJjtt A Ź Czyż nie są to tradycyjne reguły gry? [Grę] uczuć 
rozpoczyna mężczyzna; ubiegając się o względy kobiety, jest niczym kot gonią
cy mysz. Dziwnie by było, gdyby tę kolej rzeczy odwrócić.
-JA ¡A A UJ AK'Z AA A li JflMjA AlA A Uważam, że mężczyzna powinien
w pełni objąć prowadzenie związku z kobietą.

Tamże, s. 136-144.

MJ-AA« 1'1 AiA WF4AWj'ramo [...] -J2A.UJ AiAA 
Jiii W W, AJ IA [...] xj AUJ A, AAA£jflURA«, śW

MtiA -WJAhlHo A<«, AJgAift, A AJJdlAJS I:
i'i‘ JJ, I'.'J2 I '.jłt AA One wcale nie ukrywają swojej „pożądliwości”, ani 
stopnia swojego zachwytu nad przystojniaczkami a la F4 [tj. japońskie, koreań
skie, tajwańskie lub chińskie boysbandy składające się ze ślicznych chłopaków], 
[...] Czemu miałabyś nie zadurzyć się w męskiej urodzie, skoro ci to sprawia 
wielką przyjemność? [...] Jeśli chodzi o mężczyzn, kobiety potrzebują jedynie 
miłości, czystej miłości, radosnej i pięknej. Kochaj dla samej miłości, ciesz się 
życiem pełną piersią. Kochamy więc młodość, uczucia i tę obecną chwilę.

Luxi i*"/-FM . Ali thosc prctly boys )< 'Jj 'litl Meinan dangdao [Piękni mężczyźni górą]. «(II; '/i 
H-JA-ZKi», 2002/8(98), s. 55.

[106] ¡m««
iniMńtliłULUIUl, tU hJ¡A 'AA/A JJA'W° Być może w procesie kszałce-
nia do życia w społeczeństwie na kobiety nakłada się zbyt wiele ograniczeń 
natury moralnej albo to media przekazują błędne komunikaty, dlatego kobiety 
nie mogą całkowicie przestać trzymać się na wodzy.
M MMI5 l-.A AiJj, Oj, We

ifti AWJtó, WWfl•-£«> I: Ao Mają
w głowach zbyt wiele tego, co im mama powiedziała, czego nauczyciel ich uczył
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i co przeczytały w książkach. Wszystko to jest zbędne, są to poglądy błędne, 
choć pozornie racjonalne. Nie należy zabierać do łóżka zbyt dużo zasad spo
łecznych i sztywnych konwencji moralnych.

Wan Yaoqian AfiMn. How good are you in bed? 9! ANkT (19 A l '.if to A Nanren yan- 
zhong de chuangshang hao qingren [Jak mężczyźni postrzegają doskonałe kochanki], «|lI9r 

Elle», 2002/8(98), s. 85.

[107] n£i'i UOł, ¿WiA^, AAJĆ
7-J'A ifi] 'fto Być może mężczyźni i kobiety różnią się w swojej istocie - może 
jest tak, jak niektórzy twierdzą: mężczyźni kochają po to, by uprawiać seks, 
a kobiety uprawiają seks dla miłości.

Tamże.

(U“tt” hm
A^A« KWW,

Ale Ty jesteś naprawdę „useksowiona” do bólu: masz w garnku swoje, 
a co chwilę wychodzisz na zewnątrz, by napełniać miskę; jesteś nawet bardziej 
męska niż mężczyźni. Ogólnie mówiąc, powinnaś być zadowolona, ale kobiety 
w sferze seksu mają tak, że gdy raduje się ciało, ich serce nieuchronnie cierpi.

A A'7-'A Ask Elle Lianaixuefen |Zaliczenie z miłości].«|l1Elle», 2003/4(106), 
s. 314.

Jjkh!l1i, CKlo Seks jest podstawą miłości,
lecz związek miłosny, w którym istnieje tylko seks, jest jednak pozbawiony 
przyjemności.
flJA-OKKl AT o MSW, WMT, Seks sta
nowi przeciwwagę dla miłości. Gdy miłości brak, łączą się ciała, lecz dusze 
dzieli szczelina.

'ci'S.‘"r:yA Ask Elle Lianai xuefen [Zaliczenie z miłości].«111 W-łf-tElle», 2003/2( 104), 
s. 231.

M, RtóW, tli W A 
f o ° Mężczyźni często

wyrażają miłość za pomocą seksu, seks daje im poczucie bezpieczeństwa i bli
skości. Są jeszcze mężczyźni, którzy uprawiają seks dla seksu jako takiego. Jeśli 
Ty też potrzebujesz takiej miłości, którą przynosi seks, albo jeśli potrzebujesz 
jedynie seksu, wtedy jesteście kwita. Ale jeśli potrzebujesz także zadowolenia 
emocjonalnego czy duchowego, to już nie ma równowagi.

Ask Elle Lianai xuefen | Zaliczenie z miłości], «lit# Hi łtA ■iii Elle», 2003/6(108), 
s. 241.

[108] &fi d--WtM: W fi dWAlWfi-, yijih “tt” WAC?ASkz1-.o złóż 
sobie samej następujące życzenie: aby ujarzmić „dziką bestię”. Twoim ciele i nie 
pozwalać „seksowi” więzić twojej duszy.
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Ask lilie Lianai xuefen |Zaliczenie z miłości].«|lł W-Ib]lilie», 2003/4(106), 
s. 314.

[109] MPiWhmS l.zi ui!!o (WJ,
'fLSŃi-Wł-fti^fcitko Jeżeli rzeczywiście wierzysz, że drugiego dnia rano będzie 
cię tak samo szanował, to idźcie razem do łóżka. Jeśli nie, to mu uprzejmie 
odmów.

Xiao Hui i‘j ć|-. 6 X Ni*i  ił łn ił-J Chuci yuehui 6 da tieshen zhinan [Sześć ważnych
reguł na pierwszą randkę]. « Uł'/rH-f;i<ż. vii lilie», 2003/2(104), s. 48.

PI') J f k ftj m UL ¿E Ju iiE f '.Lt: “ ife i it A Ki fil!, Pc11 k ' 1 № ikj $ N 4" ff•
fi1 i”o Jednak zdanie mężczyzn potwierdziło, co następuje: „Ona nie może się zbyt 
swobodnie zachowywać, wcale nie mam ochoty być jej n-tym partnerem”.

Girod, A., Roig, C„ Ai wol 10 tiao „mi"ling..., 2003/4(106), s. 132.

[110] 'Jj /clA 4S In], W 5J '№ Ltift łh iH^/lo Mężczyźni i kobiety mają inną
fizjologiczną budowę, dlatego mężczyznom łatwiej jest zbaczać z drogi.

Xue N.. Chen Tiantian. Jinxing taidu vs. huoxing taidu..., 2008/2(172), s. 138.

»MM liij^Aiiij, A£W 1'1 iWj, »JIW-h£
LS'I'o LB 'JiAJCJlA'/.i^^Małżeństwo 
jest progiem wyznaczającym życie dwojga ludzi; wcześniej oboje są wolni, na
wet będąc w związku miłosnym. Mężczyźni i kobiety powinni podejmować jak 
najwięcej wyborów, jak najczęściej chodzić na randki, szczególnie mężczyźni 
powinni mieć jak najwięcej romansów.

Tamże, s. 139.

W MM Hi Wl.S , W«[111]

[H2]

x«j-atowpwjifwAfM i-.a, a^# «« «, 
f/Jś 4 fili II Jn HJ RlilPb i o Jeżeli podczas pierwszych ran
dek ujawniasz, że ci nie zależy, że ci za bardzo zależy albo będziesz zachowy
wać się zbyt swobodnie, partner prawdopodobnie nie będzie się tobą przejmo
wał. A więc jeśli za szybko pójdziesz z nim do łóżka lub za szybko ustawiasz 
związek, zmniejszysz w ten sposób pole do potencjalnych zmian relacji między 
wami w przyszłości.

Ouyang Chloe. Zaijian, „shengnii" de wangguan!, 2008/4(175), s. 208.

Al./Hi TjTfjij" A-Ł o Do współżycia potrzeba dwojga ludzi. Jeśli się to robi 
w pojedynkę, nazywa się to zaspokajaniem siebie samego, jest to jedno z zajęć 
zarezerwowanych dla ludzi w stanie wolnym.

Shihao 11:^. T' T Happy togelhcr? Bupingdengchuangyue (Nicrównoprawnc trak
taty alkowy]. «III: iii Elle», 2008/4( 175), s. 210.

x>i J-- AJJIA № AWk'kPi
MRfU M^AflA »W, JAHiiuki,
lill.łJf JL P "I W Dla niezamężnej kobiety 
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ubrania, buty, torebki czy kosmetyki stają się przedmiotami zastępującymi 
życie seksualne. Z tego powodu kobiety niezamężne na ogół tak lubią robić 
zakupy. Albowiem dla kobiet radość z zakupów może prawie całkowicie zrów
noważyć radość z uprawiania miłości.

Lce Suk-Meong. The price of sex Xing’ai jingjixue [Ekonomia seksu|. «|lIbj
Elie», 2007/10(166), s. 212.

Cielesność i kreowanie własnego wizerunku
«Hl fij Cosmopolitan»

[1] toffi«toffitoA-fitoim U to W f- A
AA1 'I fit® A I A I' Jej oczy i nogi, długie włosy i brwi, 

jedynie nos swą długością pozostawał odrobinę do życzenia, ale cóż, nawet ne
fryt ma swoje skazy, jakże można upierać się przy całkowitej doskonałości.

Liu Yiwei b. tu A'i, -JlĆflJ TZ'Jii.j J&ff-Ź,? Qingrenjie, women bixugao dian shenme? 
[Co powinniśmy zrobić w dniu Walentynek?], «Hl |nj Cosmopolitan», 1999/3(54), s. 53.

WitkAIJAAA&J&M 0 dffii® AA, liiiWAttoA^.mffioiri. 
lOlllltoffiii/il to — toffitoJlSA Jfio Nie wiem, czemu kobiety tak pragną
popisywać się swoimi mokrymi włosami, a do tego często zanim je uczeszą. 
Ale wiem jedno - trudno o bardziej seksowny sposób upiększania się.

Cheng Weiyi Niiren muyu zhi mi [Tajemnice kobiecych kąpieli].
«Hiin) Cosmopolitan», 1999/3(54), s. 75.

[2] toffitoAAtoT riWńA to W'# AftriOilA, a
AlL 11 ifi fil id Ul Affi'AiiA ^CffiękiMo Jej długie włosy są zawsze nieskazi
telnie czyste. Lubi nosić białe, bawełniane spódnice. Nie wiedzieć czemu, ota
cza ją zapach słońca i rodziny.

Xie Dan WIf. flt'SIlf kfAl Wo ai hao niihai! [Kocham dobre dziewczyny!].«Hf i'l'ij Cosmo
politan», 1998/18(51), s. 24.

ffi^AlA I1&, Włosy opadające na ramiona i spódnica
ciągnąca się do ziemi są może oznakami pięknej, miłej dziewczyny, lecz mło
dzieńczy wigor i zaradność wyrażone w krótkich włosach, krótkiej spódnicy 
lub noszeniu się po męsku wzbudzają taki sam szacunek.

Man Qiuxiao SftłW. Coco Chanel. «Hli'l'ij Cosmopolitan», 1999/3(54), s. 16.

[4] №«>[>, 11W W ¡AA fi dto “A® A”, ifi to k A'A I too Su
geruje to nieposkromioną ambicję, jednak Tan Lulu nie uważa się za „silną 
kobietę kariery” (niiqiangren), lecz za stuprocentową kobietę.

50ge niiren meili chuyan, «Hf fr'ij Cosmopolitan», 1998/12(45), s. 123.

[5] l'M AAtoWSWJtó, AflAÓTtoT, i-iKlfTfA Ti, »JIJlWYo 
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Zdaje się, że Chinki mają takie przekonanie: i tak wyszłam za mąż, albo: mam 
już dzieci, a więc nie muszę się już malować.

He Lei MA.. I l/ilNN A ffj' k Mi' Bailingliren de shenghuoguan [Poglądy na życie piękności 
o białych kołnierzykach]. «Il-f jnj Trends», 1993/1(1), s. 13.

Elle»

[6] WMWł r.fl«mil W” 4WAA

A+AifJto „Modny ubiór i kosmetyki są w życiu niczym paliwo pod
trzymujące działanie silnika”. Yue-sai Kan uważa, że piękne ubrania i perfumy 
dawno wzniosły się ponad status potrzeb powierzchownych, stając się wciele
niem zapotrzebowania na jakość i piękno w życiu codziennym.

ji)'ś'b 111 A’-xht- AMifl-M |A Haiwai jiechu nu huaren yingping tianshi Jin Yuxi [Wy
bitna Chinka z zagranicy, anioł srebrnego ekranu - Yue-sai Kan]. «[It Bile»,
1989/3, s. 20.

[7] i W |'J id- AW JA £ Źł iA ' t1M X '&■ MJJE (W M
Aby zmienić te kształty, musisz długo walczyć, ponieważ z tych części ciała 
najtrudniej jest pozbyć się nadwagi.

Legging it 16 iff ¡S iii it Maikai pianxian bu [Chodzić krokiem modelki]. «|l I; 'żił
lilie», 1998/8(50), s. 72.

is] w ww w- >q^jWii-.i'iwik, jw
1» fi lA 1TJ№, Ćwiczyłam
w sali gimnastycznej według wskazań trenera Roberta Whitea; nie było tam 
czasu na pogaduszki, były tylko ćwiczenia i jeszcze raz ćwiczenia. Każdy ćwi
czący miał swojego trenera, więc stale miał nas ktoś na oku.

A body of work AfcFiłW Meimiao shencai [Wspaniała figura], «1! t W- K*t  ;t< A '/ił lilie», 
1999/2(56), s. 63.

[9] w-# r-, wm w w, №
Wić Czasem

ubiera wzorzystą spódnicę ledwo sięgającą kolan, o żywych i jaskrawych kolo
rach i śmiałych wzorach, kolorową i wzorzystą do granic możliwości. Wygląda 
wtedy jak dziewczynka, która pragnie piękna, ale nie umie się stroić.

Shuishi Ali. ftf A F|J 1£. Xie Jun yinxiang [Impresje na temat Xie Jun]. «[ Ił W- H -f W.
Bile», 1994/3(15), s. 33.

[10] M'| l-.r “W’, “W’ rtrio W, №H-igitm
W A'cm” i m ć xrau №uw, Wi1.

№ Ćf W Kiedy już
została „konkubiną cesarską”, Wu Junmei wiodła życie godne „cesarskiej konku
biny”. Na codzień uwielbiała się modnie ubierać. Tym razem, gdy wstąpiła do 
pałacu cesarskiego, „bogata i wpływowa” ekipa filmowa naszykowała dla niej kil
kadziesiąt skrzyń pełnych mnóstwa ubrań, które jej kazali przymierzyć. Były tam 
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stroje tradycyjne, nowoczesne, na szczególne okazje, była też bielizna... Przymie
rzyła ich tyle, że aż się jej w głowie kręciło - było ich więcej niż mogła pojąć.

Yu Liangxin łtfe-A’- '4' X:Jtf(Kity - l]lj<: Ta you yige meihao
de meng - jiyingshi mingxirtg: Wu Junmei [Wu Junmci ma piękne marzenie: zostać gwiazdą 
ekranu], «|lłyir-ll'f Elle», 1988/2, s. 6.

Świadomość genderowa i feministyczna
«11'1 jnj Trends/Cosmopolitan»

[1] WAdMktt, ftAAMiim»
W.Mfl.t.ttWH A11

'jo Kobiety nowej ery podchodzą do życia w sposób spokojny i stały; gdyby
śmy mogły, podobnie jak one, wykazywać się zawsze taką wiarą w siebie i siłą 
podczas wzlotów i upadków losu, niezależność i autonomia kobiet nie byłyby 
jedynie pustym hasłem.

Huang Weiyu l1';f IjThu. 1’51 li kMAj tik Changchu nibcing de zizhu [Śpiewy o autonomii 
kobiet], «II-I|rij Cosmopolilan», 1999/6(57), s. 26.

[2] MW v., 'I' tWAWTO, A AM W AttA
AW>A^±M₽OiiIŁ, W^AWlJllATAA
mw n, W#- -AMM
m “W,
W miarę, jak nowoczesne kobiety stają się coraz bardziej niezależne, a Chiny 
dołączyły do WTO, samochody nie są już domeną mężczyzn, a kobiety nie 
są już tylko dodatkami na wystawach samochodowych. Wiele kobiet sukcesu 
dołączyło do grona posiadaczy aut. Chciałabym, byście założyli rubrykę o sa
mochodach i ich utrzymaniu, tak żebyśmy mogły same poradzić sobie z ewen
tualną „niedyspozycją” naszego ukochanego auta i byśmy nie czekały tylko 
bezradne na pomoc mężczyzn.

You Tell Us Duzhe xinxiang. «Iht jnj Cosmopolitan», 2002/08(138), s. 32.

[3] W.MMWjMMT.Ao rfuAt AAA
lE&ii 

M&Y^AMAriwi - MMCA, AA^^MMAAfuWo Oni 
uważają, że samochody są narzędziami pokazującymi ich męską siłę i odwagę. 
Kobiety potrzebują jednak wygody, poczucia bezpieczeństwa wynikającego ze 
świadomości odseparowania od zewnętrznego świata i radości z mobilności. 
A to właśnie wywołuje niezadowolenie mężczyzn: samochody powodują, że 
kobiety stają się bardziej twarde i niezależne.

Jianfang fuj Jj. Road Mania Gonglu kuangzaozheng. «H-jTuj Cosmopolilan»,
2003/04(154), s. 155.

^'i^KMA-OLh^ (WAiWAAA (AA »MAiOMA^ 
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(P44WAJ, ¿JjJj IA) , WWt'i (JOAiT, OiiA5T»J’‘22Wj 
)ł? J‘, Źn *)j  AiKUi^iii^bWOo Kobieta za kierownicą jeepa jest bogata (takie sa
mochody kosztują), piękna (można niewyraźnie dostrzec jej promienną twarz 
i wypielęgnowane paznokcie z francuskim manicure), niebezpieczna (solidny 
zderzak i grube opony), gotowa do bójek (napęd na cztery koła i dostateczna 
moc silnika) oraz nieprzystępna (podwozie samochodu jest zbyt wysoko, jak się 
z bliska na nią patrzy, trzeba wyciągnąć szyję, co sprawia, że mężczyźni się czują 
nieswojo).

Tamże, s. 156.

[4] AAUAIM I:- MWyjA
W 1'1 A Afto Wiele ko

biet uważa, że ich wartość jest wyrażona wartością towarzyszącego im męż
czyzny. Jeśli ich mężczyźni są wybitni, podnoszą oni ich wartość i wprawiają 
w furię przedstawicielki tej samej płci.

Dongyun A. ‘/ć Ihc Pcrfccl Couple 1'iction „Wanmei ąinglii"de chuixu,
[Przechwałki o „kochankach doskonałych”], «Hiii'ij Cosmopolitan», 2003/04(154), s. 152.

^AAtATWA^T^^ATM AWi^«AAo [...]

Ab,wft Jjo Takie kobiety uważają, że zdrada mężczyzny jest cał
kowitym zaprzeczeniem ich własnej wartości. [...] Ja nie uznam, że straciłam 
własną wartość, jeśli mężczyzna ode mnie odejdzie. Może przyciągnąć inne, 
nieznane dotąd dziewczyny, tak samo jak ja będę atrakcyjna dla innych nie
znanych mi mężczyzn.

Tamże.

[51 AA. AT. AA: l-A-K. KM. 4JJA... AT»? TAT
$AffiAAWi-«^ T, A A “fi A” (iWfiA “t?. i:[MJtlWS, 
iiMlFJiM J‘ fi AiKlTTA’ JcibiT ABC AAITTT^AflW.PUlo Córki, żony, 
matki, koleżanki, przełożone, przyjaciółki... Jak ty myślisz, kim przede wszyst
kim jesteś? Podczas gdy większość Chinek ma problemy, by te role pogodzić 
i zapominają o „własnym ja”, „szacunek dla własnych uczuć, przeżywanie życia, 
które naprawdę należy do mnie” jest zasadą, której wiele kobiet ABC pozostaje 
niezłomnie wiernych.

Xu Bing iT 41-, Ahao ABC k' AlYjtfHlliiiiJ ABCD... ABC niiren de weitamingABCD... 
[Wilaminy ABCD kobiel ABC (American/Auslralian-Born Chincse)]. «111|'ńj Cosmopoli- 
lan», 2003/06(158), s. 96.

[6] ajf J A Ah'ż iśAti f1 ii, Itl^iJciJ liii lilii ibi T MS, ftlłJćil' J Lt W fjij Afii A° My
kobiety powinnyśmy mieć więcej wiary w sobie: choć musimy stawiać czoło 
wielu problemom, jesteśmy silniejsze niż przedtem.

Xu Wei -JAJA 'ttfil/ltffj Ui - 1 j31Th <4 Jllu A Helen A iii Wo shi yi mei jiankang 
de jianguo [Jeslem zdrowym łbem - rozmowa z Helen, duchową twórczynią]. «11'1 ińj Co
smopolitan», 2002/08(138), s. 236.
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[7]

#lfij do ilcifJłiS -gi’?, ’g A5 AA A° Na przykład to, jak wielu kobietom się 
wmawia od dzieciństwa, że małżeństwo jest ich ostatecznym przeznaczeniem. 
Ale kiedy zdobywamy więcej wykształcenia i poznajemy wielowymiarowość 
tego świata, zdajemy sobie sprawę, że małżeństwo jest niczym innym jak tylko 
jednym z wyborów, jakich dokonujemy w życiu. To, czy przyjmujemy je, czy 
nie, nie ma nic wspólnego z innymi ludźmi.

Xu Bing, Abao, ABC niiren de weitaming ABCD... «H-)|nj Cosmopolitan», 2003/06(158), 
s. 96.

«N: Elle»

[8] ryf fil, fi fi. A KAo W
a, «m-m (WA ».«) a
i$; 'i'fftliil, AlJKAŚ.Ml^, wYiAnźlsi'iYffio A więc nie obawiaj się, 
że jesteś „inna”, musisz śmiało iść do przodu, iść dalej z mądrością. Buduje
my bowiem nową strukturę społeczną, zmieniamy narodową kulturę (a nawet 
światowe trendy). Wiesz, że pionierzy zawsze muszą podejmować ryzyko oraz 
odpowiedzialność i borykać się z samotnością.

Tao Jingying pfelini'n;:. life) r'u'i'(cA l"J l’jV a12o A) 4c.fl-: Moving forward Tao Jingy-
ing, niiren xiang ąian zou. Wufenzhiyi de niixing [ Tao Jingying, kobiety idą do przodu. Jedna 
piąta kobiet]. «ILL# WXZ & Elle», 2002/10(100), s. 32.

[9] filui'W, AAAA'ftAAA'm 

^AAlWiWA, ¿A A A,
Czy feminizm jest w końcu głosem dzwonu wolności nawołującym 

kobiety do obudzenia się czy też hejnałem wypowiadającym totalną wojnę 
mężczyznom? Czy sukces feminizmu ma sprawić, że mężczyźni zajmą miejsce 
drugiej płci? Aczkolwiek ja osobiście nie mogę się tego doczekać, myślałam 
jednak, że misją dzisiejszych feministek powinno być doprowadzenie do tego, 
by kobiety zrozumiały następujące sprawy: własne położenie w świecie rzą
dzonym przez mężczyzn, to, czego w końcu pragną kobiety oraz jak zdobyć 
okazje, które kobiety powinny mieć. Pod tymi trzema względami Yi Nengjing 
można uznać za stuprocentową feministkę!

Cheng Yingshu A Uli)f fit i № (Ki |5W Zoujin Yi Nengjing de shufang [Wkraczając do
biblioteki Yi Nengjing]. «|lł AI fi Ac A'źli Elle», 2002/12(102), s. 72.

[10] fid, mii
dfrjĄ, AliJ ■ fi d, fi do »MM fi dWYi A,

’/i1/ iii fi d/liiT A tY- 'Mv.'Rio Doświadczenie tylu lat życia wiele mnie nauczyło, 
między innymi (co najważniejsze) wiary w siebie, decyzji, by iść za głosem serca, 
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być lojalną wobec siebie i lubić siebie. Niezależnie od tego, czy chodzi o małżeń
stwo, czy o karierę, wiem, czego chcę i znam dokładnie swoje położenie.

Jiyi'biL. lc 'b AÍKlí i A On my own Zhang Many u: yige ren de xingzou [Maggie
Chcung: samotna podróż]. «|lł lilie», 2007/10(166), s. 135.

Styl życia i tożsamość klasy średniej
«II [Vij Trends/Cosmopolitan»

[1] 1'1 l¿iWA'v:íi>J, iíu I I. ÍLWVl'l A, 
‘W£il: r.WM/k M..|o MW| l¿№4áA'v:|hJ[...]”o 
Sun Xiaoyun przywiązuje dużą wagę do własnej przestrzeni prywatnej, a poza 
tym bardzo ceni relacje ze swoją rodziną i znajomymi. „Nie pozwolę pracy 
i życiu zlać się w jedno [...]. Bardzo cenię swoją przestrzeń prywatną

Janny. Sun Xiaoyun - xiangyibei..., 2003/06(158), s. 259.

[2] PAAlW, iíij i.
'nll'fft, Aí!¿° Wprawdzie w świecie biznesu obo

wiązuje wiele reguł, jeśli ci się to podoba, to dobrze, jeśli nie, to trudno, tak jest 
i już. Ale poza pracą, niech nikt nie próbuje mnie krępować.

I.i Baojian. Sun Xiaoxiao: wo de baitian shi Beijing..., 2002/08(138), s. 123.

[3] Mosh lił] fi<j, “AIWJ-.” MW»», fMJKbWJ
fi ' T.ílW AniM'/.o Mosh głównie uderza do

rzesz młodych i wybitnych ludzi z miast, którzy „nie mają sieci, do której by 
mogli należeć”. Ich wspólne cechy to wysokie wykształcenie i ponadprzeciętne 
standardy estetyczne.

Wu Lu 1 j1^. Mosh.cniKH fililí)Mosh.cn zhangkai dushi shejiao de chujiao 
[Mosh.cn rozkłada czułki społecznej interakcji w dużych miastach]. «H't jnj Cosmopolitan», 
2008/03(264), s. 376.

[4] -.AíiWA r.AOLije
lfijJiMl; A “A”, JHfeA[flWj'7:Ao W kontekście rozwoju gospo

darczego i postępu społecznego kobiety powinny przestać zwracać uwagę na 
naukę zorientowaną jedynie na skutki, będącą narzędziem produkcji. Powinny 
za to kształcić się całościowo, jako „ludzie”.

Lulu W, Yu Ge J‘ 3c, Junal. From good to great kfl’A'r"V-M. Good 5’1] Greal? Nüxing 
daxuetang cong Good dao Great? [Wyższa szkoła dla kobiet - od Good do Great?]. «11'1 jńj 
Cosmopolitan», 2008/06(267), s. 233.

[5] AfkAM A'ziíí'/:, UIWA»
M1ÜÍÍAiiHiA Chińskie kobiety potrzebują ustalić 
swoje położenie, czyli to, jak lepiej zrealizować wartości osobiste i społeczne, 
będąc uwikłanymi w konflikt pomiędzy niezależnością finansową a wymaga
niami, które wobec kobiet stawia tradycja.

Tamże.

Mosh.cn
Mosh.cn
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[6] AflJnJ '.V.® boutique hotel l'itli'ii'i'i'/'., lobby HUSÉ
tëlWPU, rfD AW::W'

HlÜiÈ A W J-J 'bfô ÎKj & il', #1 t’MMÎi A» Goście hoteli typu boutique zwy
kle mają podobne gusta. Kiedy się spotykają w holu, nie będą przecież się tylko 
mijać z uśmiechem. Liczba pokoi jest ograniczona i wszyscy będą się wkrótce 
integrować. Restauracja i bar utrzymane w tym samym stylu swoim niepospo
litym wystrojem będą przyciągać niepospolitych gości.

Zheng Yan 3Wf. Boutique Hotel IjVJjVC • %Mfrflt)Boutique Hotel chengjiu yichang 
duancheng de she nian | Boutique Hotel - realizacja ekstrawaganckiego pomysłu krótkiego 
zasięgu]. «HÎ |nj Cosmopolitan», 2007/06(267), s. 183.

[7] AAPM, mWO.

o Istotą luksusu nie są rzeczy, których używasz, luksus 
to tak naprawdę wygoda, naturalność. Jeśli się celowo kogoś naśladuje, chcąc 
koniecznie „mieć to, co ma ktoś inny”, z takim podejściem to, co cię cieszy, jest 
sztucznie tworzone i choćby było jeszcze droższe, wciąż nie jest luksusem.

Qianzibi The Splcndid Purity fJKtiilJL: -fkfKl ULV/- ZhangJinr: wo de shijie
wuxu dianzhui [Zhang Jinr: Mojemu życiu nie potrzeba ozdób], «H’Jïi'ij Cosmopolitan», 
2007/11(253), s. 419.

[8] JLA-ÙÜ, ÆfôMThe Hempel, IIc/hîB fboutique
hotelW&M^AFWo ^WÛWiÏÏj, AAi liAift&tl',
|ïij, [...] Oj bou
tique hotel
Kilka lat temu w londyńskim The Hempel po raz pierwszy doświadczyłam 
inaczej niż na ilustracjach, co to właściwie znaczy „boutique hotel”. Nie 
chodzi o wspaniałą modę ani wybitne projekty. W czasie pobytu w hote
lu cała atmosfera miała tylko jedno przesłanie: piękno w życiu jest czymś 
gromadzącym się po trochu i powoli. [...] Dobry „boutique hotel” jest wła
ściwie „prawdziwym luksusem”, luksusem duchowym, ani służalczym, ani 
wyniosłym.

Zheng Yan. Boutique Hotel chengjiu..., 2007/06(267), s. 184.

AiKlHURia Myślę, że w naszych czasach komercji, kiedy
wybitna tradycja humanistyczna ukrywa się pod warstwą doczesności, należy 
oczyma duszy spojrzeć na świat wokół nas.

Qianzibi. Zhang Jinr: wo de shijie..., 2007/11(253), s. 421.

«|H:W&A*ïi  Elle»

[10] »fJûWyiWJfiW
l'nJA^, Większą część stałych by
walców najmodniejszych, cieszących się największym wzięciem miejsc 
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stanowią nowobogackie singielki. W porównaniu z mężatkami, mają wię
cej czasu, bogatsze doświadczenia życiowe i silniejszą chęć nawiązywania 
kontaktów.

Qianzi. Feiyue danshen jingji wu da xianjing, 2003/6( 108), s. 90.

Elementy globalne i lokalne w obrazie kobiety
«11'1 lAj Trends/Cosmopolitan»

[1] ifijCj1- Ochrona środo
wiska jest sprawą poziomu cywilizacji, a szacunek wobec innych jest sprawą 
wychowania danej osoby.

Ziyun /■ zć. WClTży-k IX® >*EŚ  Xiandai bangongshi shi da jinji [Dziesięć rzeczy, klórych 
nie należy robić w nowoczesnym biurze], «Hi |nj Trcnds», 1994/2(5), s. 21.

1.1HJMMNowoczesne kobiety robiące karierę już nie 
mają czasu, gardzą także takimi drobiazgami, jak robienie na drutach. Gdy 
nie mają zbyt wielu zadań i na czas przerw w pracy, powinny znaleźć inną 
rozrywkę.

Tamże.

WlidAi J’- 
{/Jś Potencjalne świadectwa tradycyjnej chińskiej
skromności nie tylko nie odpowiadają naszym czasom, lecz także, obawiam 
się, byłyby równoznaczne z kapitulacją na własne życzenie, z przepuszczeniem 
świetnych okazji.

Yang Xiaoshcng J| . feff ill^SłS Zenyang chulei bacui [Jak wyjść poza szeregi. «111 
|nj Trends», 1994/2(5), s. 23.

[2] ftWWAAiil- Wi
«WW1...I ««W7i
^lj Llś JilAAkA? Być może nasz naród za bardzo wierzy (mixin) w po
myślność i omeny, i z założenia nie mówi o intercyzie, by nie zapeszyć [...] 
czyżbyśmy wierzyli tylko w życzenia, a nie w rzeczywistość? Czyżbyśmy wie
rzyli w pomyślność bardziej niż w umowy?

Youąiao HJJ - kiSlIU Wlr* :ż> ill;. Mingtian ni shifou yiran ai wo -
han ąian caichan gongzheng [Czy jutro będziesz mnie nadal kochać - o intercyzie]. «Ili j/ij 
Trcnds», 1993/1( 1), s. 25.

[3] AIKIAAWA Ą^mmmiJA!AMJć 
il JYj’1Tlllłl'.^6'tś, iJćiiJłlT! Chiny właśnie witają nadejście nowej 
ery! Intercyza jest rodzajem umowy. Czemu byśmy odmówili jej zawarcia, nie 
sposób jej odmawiać!

Tamże, s. 28.
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AifJA.W “‘1'HAW 1WjI< BMWt 
AiŁ AfKlA^Ao Toczy się w Chinach fala konkursów piękności. Witając na 
scenie „Miss China”, witamy także dołączenie do światowego nurtu konkur
sów piękności.

Zheng Xianchun ił: NN >12111 '/¥ i tj - T AżliSS Jiali zouchu shengui - Zhong-
guo xuanmei langchao [Piękności wychodzą z kobiecych komnat - moda na konkursy pięk
ności w Chinach,. «H'1 inj Trends», 1993/2(2), s. 31.

[4] Przyjętą 
praktyką dotyczącą randek w nowoczesnym społeczeństwie jest to, że zwykle 
kobieta przychodzi na czas, a mężczyzna - pięć minut wcześniej.

Dali A ty. _ A/S 1 Yuehui - langman yu youya gongcun [Randki: gdy ro
mantyzm idzie w parze z wytwornościąl- «H-t iiij Trends», 1994/1(4), s. 17.

[5] X>1 OJAM AiA ;&£ikA'i£ 
AA—[...] Jako wcielenie orientalnej łagodności, ona traktuje innych 
uprzejmie i z szacunkiem, a krytyka, jaką wyraża w stosunku do innych gdy 
popełniają błędy, brzmi dla nich jako załagodzenie jakiegoś sporu.

A Alit w5j(| AA? Ni hui yuanliang bieren ma? [Czy umiesz wybaczać innym?]. «Hłirij 
Trends», 1994/4(7), s. 19.

[6] ww lwjramma»mr&óa ts
HWM Xi'łW mi|J A ifi]W$i$o A
iltife A A A, r K Słynna
na całym świecie realizatorka i prezenterka programów [telewizyjnych] Jin 
Yuxi/Yue-sai Kan miała już okazję używać kosmetyków najlepszych świato
wych marek i zatrudniać najlepsze kosmetyczki, ale bardzo żałowała, że nie 
mogła dostać kosmetyków dostosowanych do jej koloru skóry. Z tego powodu 
zwróciła się ku azjatyckim kobietom i z myślą o Chinkach zaprojektowała linię 
„Kosmetyki Yue-sai”.

Hou Xin bę-Y-. T W AfliiUMtt.łk: Zhongguo niixing ruhe huazhuang: Jin Yuxi
[Jak malują się Chinki|. «Hłinj Trends», 1993/1(1), s. 42.

[7] ARIA OL i^lWIWA, M WAi
A bi Altw, AłAćfe Ai§° Krągłości biustu i talii wyrażają kobiecy
wdzięk, którego istotą są wyrafinowana gracja, życzliwość i łagodność. Takie 
złe zwyczaje jak garbienie się i chowanie biustu lub pochylanie się do przodu 
[w czasie chodzenia] doszczętnie niweczą wizerunek pięknej, miłej dziewczy
ny (shunii).

Changtie jy/iA icITtt.cSA P&ASS^jA" Niixing yitai jushoutouzu chuchudongren 
[Kobieca postura: by każdy gest był urodziwy] «Hvf ińj Trends», 1993/2(2), s. 32.

(ife) № ł:$(AMiWil<J Al-Wspa
niale jest, gdy w czasie randki wraz z twoim mężczyzną (lub twoją kobietą) 
tworzycie wytworną parę: dżentelmen i piękna, miła dziewczyna (shunii).

Dali. Yuehui - langman yu youya gongcun, 1994/1(4), s. 17.
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[8]

[9]

fujc &w -m, w« r i «wj w
f^iffilriU“l. zeiVi]fz<^iKluui!>kłiJiti4<o X,J''PKW7j AiKl-łHlMłiiłjc^łlizu111źr.

° Niezależnie jednak od stylu, są wyrazem 
szczerej i naturalnej miłości wobec życia i wytwornej nuty duchowego wdzię
ku, będąc przedmiotem wysokiej klasy gustu i zainteresowań. Rozumienie 
i przyjmowanie stylu casual jest także jedną z oznak przejścia od elity finanso
wej do elity duchowej.

Chen Yehuai |5/h¥f ttł. if, tli Al 'M1 Ć-ijA.. iiAAA M 'li Chuan, ye shi yi zhong bia-
oda. Fuzhuang zhuanjia tan xiuxianzhuang [Odzież jest także ekspresją. Specjalista w dzie
dzinie ubioru omawia strój wypoczynkowy], «tf-Jluj Trends», 1994/2(5), s. 9.

¡w r-wff
nJcftfr 1-0, Hlf,

Wygląd zewnętrzny osoby o wytwornych upodobaniach w czasie wypoczyn
ku charakteryzuje odprężenie, w którym jawi się niewymuszony wdzięk, swo
bodne zachowane, w którym jawią się pewne wzorce elegancji. Inaczej mó
wiąc, niezależnie od tego, czy się przechadzasz, czy uprawiasz sport, czy stoisz 
w bezruchu oparty o coś, czy stoisz z ramionami skrzyżowanymi przed sobą, 
czy też z ramionami za głową, a nawet gdy siedzisz i odpoczywasz w fotelu - 
powinieneś emanować radością wynikającą z przeniesienia własnej postawy 
do rangi sztuki.

Liu Xinwu fkfłil/siB Xiuxian liugan [Sześć uczuć związanych z wypoczynkiem].
«Ilłin-j Trends», 1994/2(5), s. 12.

[10] Prawdzi
wym wypoczynkiem są te zajęcia o charakterze prywatnym, którymi cieszymy 
się wraz z ukochaną osobą, krewnymi lub znajomymi.

Tamże.

[ii] WWlWMifio [...]Wf&WJ4’, JjVJjA
iżJ,

“WlWffl”, ifo^
i”, fil®ffj, iffj 'CćĘTWtpo Najlepsze formy wypoczynku to te, które zakła

dają obcowanie z przyrodą. [...] Jedynie w czasie wypoczynku ludzie sukcesu 
odrzucają na bok wysokie stanowiska, bogactwo, i obcują z niebem, ziemią, 
górami, rzekami, roślinami i dziko żyjącymi zwierzętami. Uczucia, jakich 
wówczas doznają, można określić [słowami poety]: „niebo obdarzyło mnie 
talentem, a więc zrobię zeń użytek”, lecz „jestem wybrańcem natury”, wszelkie 
troski znikają, a serce się w swobodzie raduje.

Tamże.

[12] I-/]: I". L<fl<Jllllfl łfoOne się nieco różnią od
nas, rodowitych Chinek.

Xu Bing, Abao. ABC niiren de weitaming ABCD..., 2003/06(158), s. 95.
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[13] VWAflstfriiHjr AOA'1-AAhJ, l.łMiiJTFrW
OW®»», «M»ifij 

AOTOT^^fOTAkWA^o Inna 
kultura dostarczyła im szerokiej przestrzeni życiowej, a tradycyjne korzenie 
otrzymały u nich nowe interpretacje. W tym coraz bardziej międzynarodo
wym świecie takie kobiety jak one mają przewagę w obliczu konkurencji, a ce
chujące je konkurencyjność i odwaga są równie ważne także dla mnie, dla cie
bie, dla każdej kobiety walczącej o swoje.

Tamże, s. 95.

[14] Cindy ill Christine fKl Ails'll'] A1^ -'Kto WA, if J i i’ i i
rftWAKAlftm]A®fl lJlW.® AWo M, OT I-., Chri
stine, cindy, jew#, i ¿u m

«m? SOT&o [...]” [...] AA A1OT1W żHŁiWj 
ABC AA, 1A /A ¿U At Z Wyjxto Niezłomne podejście Cin
dy i Christine do miłości nas naprawdę zaskoczyło. My bowiem często kojarzy
my te kobiety, które wychowały się na Zachodzie, z seksualną awangardą. W rze
czywistości jednak Christine, Cindy i Feng Kelin są konserwatywne w sprawach 
uczuciowych. „Pozamałżeński seks i seksualne wyzwolenie? Czy to dobre? Ja tak 
nie uważam. [...]”.[...] Tym razem kobiety ABC, pozostające pomiędzy kulturą 
Wschodu a Zachodu, wybrały podejście bardziej „chińskie”.

Tamże, s. 97.

[15] “№’0 EWAtt.
29 A, i AA^! Lubię Crayon Shin-chana,

ale nie podoba mi się, że nazywa swoją 29-letnia matkę “Oba-san”. Japończy
cy mają doprawdy skrzywione standardy oceny kobiet - zostać starą babcią 
w wieku 29 lat!

Li Mengsu ’Yt&.fc. Dirtysomething, I1 Ili 4'lik Thirtysomelhing Wo yao zuo ge
Dirtysomething, zai ye bu zuo Thirtysomething [Chcę być Dirtysomething i nigdy więcej 
'lhirtysomethingj. «Hf jńj Cosmopolitan», 2003/04(154), s. 288.

[16] OWWEW W», Mr Right Mr Aids, &
2.1-1. AlA AiŁAAilAt A® it A Nigdy nie uważałam,
żeby cudzoziemcy mieli jakąś przewagę ze względu na narodowość, kto zresztą 
wie, czy będzie to Mr Right czy Mr Aids. Krótko mówiąc, ogromne różnice 
kulturowe sprawiają, że nie odważę się skosztować miłości transnarodowej.

M I ’.ii-fi,‘!.i if ‘ 1' 11 Mr Right?’ Wangshang duzhe dianping - Laowai shi bu shi Mr
Right? [Internetowe forum czytelników - Czy cudzoziemiec będzie Mr Right?]. «H-Jii1/) Co
smopolitan», 2002/12(146), s. 30.

[17] ibJloJW, iWiieri ćlWW«»«
wow^OT-OTWjKm-.tiiio &
At/. AA/Al\l.AAo Życie ma swoje granice, tak
samo jak czas i energia, nie mogę poświęcić zbyt wiele mojego czasu i energii 
na sprawy bardzo zaawansowane i cywilizowane. Jak myślisz, czy Nowy Jork 
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jest zaawansowany i cywilizowany, czy też nie? Wybrałam Lhasę po tym, jak 
już doświadczyłam tego wszystkiego.

Wang Yang 7l ii. Cosmo I.hasa ll']'i"jbŻIŚ,r' Shishang Łasa [Modna LhasaJ. «Ibf injCosmo- 
polilan», 2002/10(142), s. 189.

[18] JJMYiWW IBM fWiimbo r-i|!.il<J
AMA-AMA, Ibjinjmwktfi, NlWOWlUWYM& 
Yi?//ElY IJll iKj/l\7iTi Mj11 '□ Tamtejsi Tybetańczycy są bardzo przyjaź
ni i prości. Czasem wykorzystywałam chwile odpoczynku, by porozmawiać 
z dziećmi i staruszkami; pytałam o ich życie, o to, na ile znają świat na ze
wnątrz i czy nie zatrzymują się na tym życiu, które je otacza.

Zhcngwu lET. ')2LL|.№:fifibM Ai shandi ai dao feng [Szalona miłość do gór]. «Ibjinj Co- 
smopolitan», 2002/12(146), s. 219.

[19] liii,
H/hWbpiło Wi.Y.iWtl', I: 30 Aj&OWWiA
W przeszłości widziałam tylko piękną stronę Lhasy, ale gdy tu zamieszkałam, 
dostrzegłam dobroć miejscowych ludzi i to, co się za dobrocią kryje. Do po
mocników w moim pubie muszę niektórze rzeczy powtarzać po 30 razy, by 
wreszcie zrozumieli.

Wang Yang. Shishang Łasa, 2002/10(142), s. 195.

[20] XiWkTiWWjA4>'|i.», ^miiiWh M, WAA 
ilWkW№Y
Y1 A£ WllVj, Większość
ludzi mieszkających w Lhasie ma bardzo proste umysły, jest to prostota pole
gająca na [wewnętrznej] pustce. Lecz zewnętrzne wpływy ludzi narodowości 
Han, tak zwana cywilizacja, przyniosła im nieco poczucia władzy. Prostota 
oznacza, że nie mają zbyt wielkich zdolności dokonywania rozróżnień, a więc 
napotykają też sprzeczności, ale są to tylko błahostki.

Tamże, s. 193.

[21] fJć i|J ¡¿J,iifcA)>XJAAl¥jzI;.iii, {11 JJsYAYiYYłr[¿11 Il.£j7u&o Mogę się wtapiać w życie 
Tybetańczyków, ale zawsze będę zachowywać pewien dystans.

Tamże, s. 187.

OJf lbtłEłJćAnLAAMA W, ilAlWitfi&WJ IW'#» Miej
scowi tybetańscy przyjaciele lubią mnie zapraszać do siebie, bym prowadziła 
prawdziwie tybetańskie życie rodzinne. Zazwyczaj traktują mnie jak członka 
rodziny, a na święta jestem ich oficjalnym gościem o wyższym statusie.

Tamże.

[22] %liYkWYói Y9YJ],rnAlbmMYiW№JIJiiJ ‘Mr ‘MJ’,ilćA
[...] l Yf -WjSYi1! liiiM 'iWH '*i№A&&,  <l!i
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fi w fW&M ¡A,
fij [fi fi '11 A ₽tó r fifiiJfio WW# A -łTfififi fóWJWM 
Jtfe W ’o Teraz żyję już dziewięć miesięcy w Lhasie; czasem jeszcze nieświadomie 
używam [kategorii] „wy” i „my”, ale naprawdę tak nie myślę. [...] Sun Bing jest 
w połowie Mongołką. Jak kiedyś o tym wspomniała miejscowym, poczuli się 
swojsko, ponieważ uważają, że narodowość Han jest od nich bardzo odległa. 
„Wydawałoby się, że nie masz poczucia wyższości, ale miejscowi wyłaniają cie
bie jedyną. Oni wciąż czują, że jestem człowiekiem z innego świata. Czasem 
sama mówię tego typu rzeczy, mówię im to, co lubią usłyszeć, ale cały czas coś 
dzieli ich serca od twojego. Nie mogę żyć tak jak ludzie z Lhasy, gdybym tak 
żyła jak oni, czułabym pustkę w sercu”.

Tamże, s. 195.

[23] iWS W/Afi W WAo®{f]|fi^-№A fi»HWiPJ&
irjMMM, ■&>a^j

Hł&o I₺Uh, AfiJ Aft-fij filii' J A° Sztuki widowiskowe wychowały
błyskawicznych kochanków. Nasze schematy uczuciowe z upodobaniem na
śladują trendy miłosne gwiazd. My kreujemy gwiazdy, ponieważ gdzieś w głębi 
serca pragniemy stać się jednymi z nich. Jedną z najbardziej podstawowych 
potrzeb ludzkości jest wyłanianie wybitnych postaci i naśladowanie ich - od 
miejsc, gdzie spędzają wakacje do stylu ubierania się. W końcu zaczynamy 
naśladować ich wzorce uczuciowe.

Jianfang fuj /j. Stop! Stop! Aitjing kuaican [Slop fasl-foodom miłosnym]. «lidfńj
Cosmopolilan», 2002/10(142), s. 155.

[24] mifiiiWJ -łfin'5? ifeAWinA-W,
ww, [...] m ■ ii&ifi£, a
A:i3fiAlfiWT, BWWM Aft, Czy ona
naprawdę jest taka sama jak my? Ależ jest od nas odmienna, ona jest wiel
ką gwiazdą i pisarką odnoszącą sukcesy, która poślubiła angielskiego barona. 
[...] Tym, co można stwierdzić z pewnością, jest fakt, że Jamie Lee Curtis uzy
skała wygląd kobiety modnej, młodej i eleganckiej za pomocą trzynastu ludzi 
i w ciągu trzech godzin.

Li Mengsu diii'fi. iti pAi 2<łV Shei xuyao hanwei bianlao de quanli? [Kto
musi bronić prawa do starzenia się?]. «114 inj Cosmopolilan», 2002/10(142), s. 290.

[25] ^Alfiif AftrA:, Mfii “ l-fi-A-S, MAAifittfii
(A / r.A, AA

W, -.WWAiil-, Aa?)
Zachowanie oskarżonego zadało powódce emocjonalny ból, ból „nader poważ
ny, w takim stopniu, że rozpatrując go pod względem zdrowego rozsądku, ża
den człowiek nie byłby w stanie go znieść” (utrata pracy, bycie przedmiotem 
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publicznej krytyki w kontekście kultury Wschodu - gdyby przetłumaczyć je
dynie część komentarzy internetowych, zapewne starczyłoby na wniesienie 
pozwu).

Chenhiii /JJPić '111Mlifż «fi:< i)ic, i fil/lc®'li/». Zhongguo ban „Xing, huangyan he luxiang- 
dai" [„Seks, kłamstwa i kasety wideo” - w chińskim wydaniu]. «Ilfii'nj Cosmopolitan», 
2007/18(260), s. 185.

[26] łl tólHf J4'Ifil^KTTYii|A-|& [sic!], WlW^lll
MTJ, |H:^o fn,Y, ,'Vjin X-fi /ZI-: “IHIW”

»>l<W.ifu 
J;|J Tj>o JJJ]he fWYkil'.ife n'Vf'iY, K'Y Hl MYź! Od otwarcia Chin na świat 
obywatele chińscy zaczęli przekraczać granicę w celach służbowych, prywat
nych i turystycznych, aby obejrzeć świat na zewnątrz. Ale „sen o wyjeździe 
z kraju” pozostaje luksusem dla zwykłych ludzi. Zwykli ludzie nie mają ani 
odpowiednich spraw służbowych, ani nikogo za granicą, kto mógłby za nich 
ręczyć. Choć posiadają trochę pieniędzy w sakiewce, wciąż mają opory. Przyja
cielu, powiem Ci teraz: tak naprawdę bardzo łatwo wyjechać za granicę!

Hull)'')]. /11 hiWIWIMilihj k;
Chuguo tujing. Ruhe banli huzhao he chujingka; ruhe banli qianzheng; geren ruhe congshi 
bianjing maoyi [Droga wiodąca za granicę. Jak załatwić paszport i kartę wyjazdu z kraju; 
jak załatwić wizę; jak osoby fizyczne mogą prowadzić handel w strefie granicznej. «Il'f |nj 
Trends», 1993/1(1), s. 61.

[27] “illYYfiuF.HJJ'tY’o J'$J¿iWJ'ts'o „Jeśli napraw
dę jesteś bystra, udowodnij to”. A więc zabrałam się do udowadniania tego 
czynem.

Miaozi. Li Yifei, MTV nii zhangmen, 1999/10(61), s. 63.

[28] T iI łfcWfófi: JHh ffi#
tóo [...] MWiWzk HAVA Oi: łT TY WjW. M
iifiko Dla tego osobistego, zdumiewającego wyboru odrzuciła wszystko: sta
tus, osiągnięcia do wpisania do CV, stypendium, listy polecające. [...] Zaczęła 
od początku, na równi z innymi studentami zagranicznymi: dorabiała jako kel
nerka, pracowała jako sekretarka i w biurach podróży.

Zhou Xiaohong. Chen Ling: xihuan zuo niiren, 1999/6(57), s. 63.

[29] O -ibtWkHi::
aj[...]»)№» -» 

Od pierwszego dnia na Har- 
vardzie musisz na zawsze zapamiętać: jako student Harvardu aż do czasu, gdy 
wyjdziesz przez bramę jako absolwent, będziesz surowo i bez litości oceniany. 
[...] A więc twoim pierwszym zadaniem po zajęciach jest dać z siebie wszyst
ko, by przekopać się przez [stertę] precedensów sądowych tak wielką, że aż 
niemożliwą do przeczytania.

Tamże, s. 59.
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AM'W iwwłe
H h/A't'U lW0№$1WI5-£o
fyAblM «1$ WT20A0 US^ff WlOnitt -15, i&ltiW., i£W 
fi}^Af3A^it5A ARlifci^i ^llć A1ł:5£l1lo Przy pierwszym teście kwa
lifikacyjnym poniosła sromotną klęskę. Począwszy od tego dnia, Chen Ling 
ani razu już nie podniosła dumnie głowy znad książek. Codziennie rano, gdy 
tylko otwierała oczy, rzucała się do biurka. Miała 20 lektur obowiązkowych na 
tydzień, nie licząc tych, które dorzucał jej promotor, oraz prac zaliczeniowych. 
Przez trzy dni w tygodniu dodatkowo traciła po pięć godzin na przemieszcza
nie się między uczelnią a domem.

Tamże, s. 63.

[30] 20(W.^OrryIjij/LIN Al
W Aj 0J] W 'fi i' f T, 1+ A Ii|J Ib A 'fi ® 4II> AU A łi ^1 o Znaj dziesz się w ob - 
cym środowisku w wieku dwudziestu lat, gdy dopiero co stanęłaś na własnych 
nogach, po tym, jak w kraju wszystko szło ci jak z płatka, wśród innych uważa
jących się za wielce uzdolnionych [chińskich] studentów. Prawdą jest, że tamto 
społeczeństwo wcale nie przyjmuje cię w swoje szeregi.

Miaozi. Li Yifei, MTV nil zhangmen, 1999/10(61), s. 63.

[31] WbfflAo

[..lAK-AAAAi^fllAR, Adi 
i'A'filKlAW całych dziejach zakła
du pisarstwa uniwersytetu Columbia Geling była jedyną zagraniczną student
ką. Z założenia ten kierunek miał być domeną ludzi doskonale operujących 
własnym ojczystym językiem, a nagle pojawienie się tam Geling było sprawą 
równie poważną, co śmieszną. Codziennie w morzu jasnych włosów i szafiro
wych oczu tej bystrej azjatyckiej studentce o czarnych włosach opadających 
na ramiona nie sposób było ukryć się w tłumie. [...] Zwłaszcza wtedy, kiedy 
„czarne włosy” zrywały się z krzesła, jasne włosy i uszy stawały na baczność, 
słuchając uważnie i z wielkim zainteresowaniem.

Zhou Xiaohong '[Si- i 11 Xiuchu shengming de weidao -
ningshi Yan Geling [Wytropić zapach życia - wpatrując się w Yan Geling], «HA jnj Cosmopo
litan», 1998/15(48), s. 55-56.

[32] OWW, 9LffiljijiiJJćJ&bi.: ‘WWt&ńl,
1E pf--UlffiW' iKl fi M A° Gdy o tym wspomniałam,

Gong Li powiedziała złośliwie: „Te pisma po angielsku czy francusku, nie bar
dzo się na nich znam” i w ten sposób, z uśmiechem, oddała sprawy związane 
z reklamą jej osoby w ręce swego agenta.

Zheng Yiwen XjiiSt3Ć. jj£liiDan zhuang Gong Li [Gong Li w lekkim makijażu|. «Ibf |Vj 
Cosmopolitan», 1998/12(45), s. 66.
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[33] abcWJWOTK'111'1 iluW- Hl lAiWWiJo il-AiAl
“'l-.KHKWl1liWtóh r.

¿WA, fli.IMfói« AIHFi,
¡&h W'Ao Hi'Ul»«r li £ JźtW, a I|J-IA A, [11 mllł rl 
UW«- [...] l₺Ui ii&łfiKl, /ii ii 111 № I. iii ii A 43ciKl”o Kobiety ABC, 
będące pośród tradycji i nowoczesności, wybierają dowolnie wszelkie pasujące 
do nich reguły. Jak twierdzi Feng Kelin na podstawie własnego doświadczenia: 
„Wychowałam się w tradycyjnej chińskiej rodzinie, otrzymałam amerykańskie 
wykształcenie, pracowałam w Europie. Te trzy kultury i sposoby myślenia bar
dzo się między sobą różnią, ale nie uważam tego za sprzeczność ani tym bar
dziej za konflikt. One mogą jedynie zaoferować mi więcej możliwości wyboru. 
Mogę wybierać spośród nich, podejmować własne decyzje. [...] To, co w koń
cu wybieram, to rzeczy najlepiej na świecie do mnie pasujące.”

Xu Bing, Abao. ABC nuren de weitaming ABCD..., 2003/06(158), s. 98.

[34] MlbJi"], r WM ift, 1'1 ¿MWA

AliA, AAJjeJI*  i -Sćil^j W tamtym okresie przyswo
iłam sobie kulturę Wschodu i Zachodu w sposób systematyczny i całościowy, co 
nie tylko przeniosło mój sposób myślenia na wyższy poziom. Mogłam [wsku
tek tego] mieć lepsze podejście do ludzi i spraw oraz analizować i rozstrzygać 
problemy, rozważając wszystko z perspektywy zamiany pozycji i ról, stojąc po
między Wschodem a Zachodem. W ten sposób nastąpiło znaczne poprawienie 
moich zdolności załatwiania różnych spraw i podejmowania decyzji.

Maoqu Jianli Elx. fit HM:. tt'FYJ AJ] 1’f'J TA A Zuo ge you tounao yidongli de nian- 
qingren [Bądź młodą osobą cechującą się intelektualną mobilnością). «8-J |'nj Cosmopoli
tan», 2007/14(256), s. 54.

[35] IWAAA^AW.A, łWiAi'|!WW? 'HW
»Wa A II A/1/MA1, WA, mi«iJiW IJAH*  

"JAKWlcAA, AMM» «A«»» AA AK 
itii№ Kk/fl] 1*1  A, ^tlłAA^l: tfebbhi ¿0 Mój mąż jest Australijczykiem. Przed 
ślubem, rozmawialiśmy o tym, gdzie miałby mieć miejsce. Nie byłam zainte
resowana ceremonią w stylu chińskim, bo to tylko bankiet w restauracji, na 
który zaprasza się gości. Gdybyśmy się przenieśli z nim na Wielki Mur, byłoby 
ciekawiej, ale na Wielki Mur ciągle jeżdżę i nie mam już poczucia nowości. 
Australia też mnie nie interesuje, a możliwość wyjazdu do innych europejskich 
krajów tym bardziej do mnie nie przemawia.

Qianzibi. Zhang ¡¡nr: wo de shijie..., 2007/11(253), s. 420.

[36] WMMtlWL, HA^AllO'1'AfuJ-łllA.ilJJr
iMA-fififKitij ł!Ofo Jako oddana córka swej ojczyzny, Aibing zawsze wyko
nuje swoją pracę reporterki i prezenterki telewizyjnej z myślą o promowaniu 
wzajemnego zrozumienia pomiędzy Chinami a USA.
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Fan Yage vuffiiV, 'lang Jin J,1! Al. ffl^J-^Aftt) ‘-^A’ - idXW‘I1 AM Ałifi li AAK 
'b(4l Niuyue huaren de „Aimi” - ji Meiguo zhongwen dianshi xinwen zhubo Wang Aibing 
xiaojie [Amy, Chinka z Nowego Jorku - słów kilka o prezenterce wiadomości z SinoVision, 
pani Wang Aibing]. «IbJ inj Trends», 1993/2(2), s. 24.

[37] ...WlP AlW “jWAili”,
Spełnia swoją rolę „telewizyjnego ambasadora” pomiędzy Chinami a USA, 
zaspokajając zapotrzebowanie Chińczyków z USA na wiadomości na temat 
przebiegających w ojczyźnie reform i procesu otwarcia.

Tamże.

[38] ĄJs AMOiilt, 4 O wij A A A
Ixjjljo ftMlJAW', l-.rż^o Znaj
duje to zastosowanie zwłaszcza w przypadku kobiet ze Wschodu. Dla kobiet 
z Zachodu bycie zgwałconą być może niczym się nie różni od utracenia ja
kiegoś przedmiotu. Będą się skarżyć, pójdą do sądu. Lecz presja, której muszą 
stawić czoło kobiety ze Wschodu, jest o wiele większa.

jS Ao Kultura tradycyjna narzuciła nam wiele głupich poglądów, jeżeli zosta
niesz zgwałcona, to twoje życie straciło sens.

Chen Bingmiao Wang Xumci A'/F: MH-J A An'tbfcjSÄ? Tebie
guanzhu: heshi nüren cai neng mianzao baoli? [W centrum uwagi: ldedy kobiety przestaną 
być ofiarami przemocy?]. «H-J inj Cosmopolitan», 1998/15(48), s. 61.

[39]
Kfe W obrębie 

kultury tradycyjnej kobiety są jeszcze pośrednikiem, narzędziem kontynuacji 
linii rodu, życia i grupy etnicznej. Jeśli zdołam unicestwić twojego pośrednika, 
to całkowicie unicestwię twój naród.

Tamże.

[40] FÄAH h Ujawnienia spo
łecznych aktów barbarzyńskiej przemocy podejmują się ostatecznie media 
społecznego przekazu, które odważą się nazwać rzeczy po imieniu.

Tamże, s. 63.

[41] ^^W^i-.AAIl'JA^AWßKAiM^^o XK-Ä“OPEN” ii<j 'p
W« A^WWWAAtiXXAAh № Wkiht

■f-M'M -msAfiwfiA in
»WlW, ÜAjAimA r A'j<n
I'., 'fUA&zEicfi' Bohaterki tych

historii są zbyt młode lub za bardzo chcą wydawać się młode. Zwłaszcza 
w Chinach, które tak bardzo lubią mówić o „otwarciu [na świat]”. Większość 
takich młodych kobiet nie chce wychodzić na prostaczki, dlatego nie chcą się 
dręczyć [samodyscypliną] i konserwatywnymi zahamowaniami. Starają się 
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zapomnieć wszystko, co jawi się im jako dogmat. Chcą szybko złapać [tro
chę] szczęścia przy pomocy własnego ciała. Określenie „zahamowana seksu
alnie” jest dla nich prawie równoznaczne z obelgą, a o ileż lepsze jest modne 
określenie „seksualnie wyzwolona”. Podobnie dzieje się w sytuacji, kiedy je
steś z cudzoziemcem, a on wysuwa wobec ciebie niestosowne wymagania. 
Czujesz się nieco skrępowana, ale po to, by pokazać, że nie jesteś prostaczką, 
niechętnie wyrażasz zgodę. Jednak ludzie powinni mieć jakieś zasady, jakieś 
granice.

Chcnhui 'I' «fli, ij'i'i i Zhongguo ban „Xing, huangyan he luxiang-
dai" [„Seks, kłamstwa i kasety wideo” - w chińskim wydaniu|. «ll-Ji/ij Cosmopolitan», 
2007/18(260), s. 183.

[42] &IW .AM/AAn j-
2002AWi fi dlWWl"JAi-A JA

Wfi diiW -ftlTili, UA^JiA
JOifiWllWI MfidfiWIJMA [...HWaM WAAA 

iii MiJAJA'W, aj 
JlctiiAl? ‘/ii/iilfeJcAjJćAAAA^Jo Drugi etap mojej mobilności 

nastąpił wtedy, kiedy sama założyłam własne przedsiębiorstwo. Zauważyłam, 
że rozwój gospodarczy Chin przedstawia się bardzo dobrze, dlatego w 1995 r. 
przeniosłam się z Nowego Jorku do Pekinu, a w 2002 r. założyłam własną firmę 
doradczą dla inwestorów. Pragnęłam po pierwsze popchnąć trochę do przodu 
rozwój Chin poprzez wiedzę, którą przyswoiłam wskutej swojej „mobilno
ści”, a po drugie, rozwinąć i doprowadzić do sukcesu moją firmę, by zreali
zować swoje własne życiowe wartości. [...] Moja firma pomogła wielu chiń
skim przedsiębiorstwom w pozyskaniu 50 miliardów dolarów amerykańskich 
w postaci inwestycji zagranicznych, sprawiła, że ze słabych stały się one silne 
i z Chin dotarły za granicę, do areny światowej, a więc ja też na pewnym ob
szarze stałam się osobą publiczną.

Maoqu Jianli. Zuogeyou tounao yidongli de nianqingren, 2007/14(256), s. 54.

[43]
A k A? A AA M, Ał^J-AAA^Aifeo W tym spra

wozdaniu podaję się pewne dane liczbowe: liczba osób wyjeżdżających służbo
wo do Chin rośnie najszybciej i już zajmuje trzecie miejsce w skali światowej. 
Co to oznacza? Że w przyszłości Chiny staną się miejscem docelowym, gdzie 
zgromadzi się mobilna ludność.

Summer, Yinuo Uj, Chakexin 1*t  >'J )j\', Xiaofei 4' II-, Zhao Hongyu k. Global loco- 
molivity 21 |l( td k flAiZi ‘ItlYj >Ł//H Jj 21 shiji niixingzui xuyao de jingzhengli:
quanqiu yidongli [Kompclytywność, jakiej kobiety najbardziej potrzebują w dwudziestym 
pierwszym wieku: globalna mobilność]. «H>J|nj Cosmopolitan», 2007/14(256), s. 204.

[44] A bćiięA, AJ1A iAAifW AJA A^AKlo Patrząc z perspekty
wy długofalowej, trzeba koniecznie pojechać do Chin i się rozwijać - tutejszy 
potencjał nie zna granic.
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Zhang Yun trfcć ¿i, Wcnyuan llljSummer, Teresa, Joy. Why another passport?
MAJDA i*  $'*£■?  Na yi ge waiguo shenfen you duo zhongyao? [Jak ważne jest posiadanie 
statusu obcokrajowca?]. «11'1 ji'ij Cosmopolitan», 2008/09(270), s. 118.

&zb?/i5l^j№7j ^ ll^o Zdobyłam zagraniczny dokument tożsamości po to, 
żeby mieć lepsze życie. Mimo to doskonale zdaję sobie sprawę z tego, że miej
scem, które może mi zaoferować lepsze życie, jest Szanghaj.

Tamże.

PSiJcTkA [...] ilciŁMiSWj 4*  iff iż-FU R iff,
Pi ffl Ao Jedynie w Chinach mam poczucie społecznego

uznania. [...] Nie składałam w końcu wniosku o francuskie obywatelstwo, po
nieważ w gruncie rzeczy czuję, że jestem Chinką.

Tamże, s. 119.

'pRikmw«№o [...] k-'A, i®
iłj AAA, illiili PW! Chiny sprawiają, że stą

pam po ziemi. [...] Tak naprawdę, gdyby wcześniej było wiadomo, że nasz kraj 
może otworzyć się na świat do tego stopnia, że można jechać gdziekolwiek się 
chce, kto by wtedy wyjechał z Chin!

Tamże, s. 120.

[...]o [...] WW,
A/żWHA A WjWAAI fi A° Dobrze jednak zostać w Pekinie [...].[...] Gdy
bym chciała znaleźć dom i osiedlić się tam [tj. za granicą], miałabym mnóstwo kło
potów. Moje życie wcale nie byłoby tak zrelaksowane i swobodne jak w Pekinie.

Tamże, s. 122.

AFr HWAiW WHRI, W. A AW T, M lAl
A A Wybrałam powrót do kraju ponieważ uważam, że Australia jest 

zbyt nudna, a w Chinach jest więcej okazji.
Tamże, s. 123.

«111: Elle»

[45] WAWilW$, AKiOJARAAAi PlA^vJ-o
Ich rozmowy z wykładowcami zawsze kojarzą się tym uczonym z wymianą 
poglądów między dawnymi konfucjańskimi literatami.

Miduo TA. Zl Th fll1'iTłV:’ 9<bT‘ Pay for self-cultivation Shehua jinxiu: wei
„jingshen ticao" maidan [Luksusowe szkolenia: zapłacić za „gimnastykę duszy”. «[I t W-H-f 

lilie», 2008/6(179), s. 177.

A I-. WA A, WfJlAAAl AaiMW£xWWAlW4i, J% A, iż 
AiŻAnAAnA-lfJHf”lPCzasem podczas 
przerwy obiadowej studenci przychodzą do jego gabinetu i siedząc przy stole, 
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przy czarce alkoholu, z wielką klasą rozprawiają o ludzkim życiu. Profesor 
Wang uważa, że szacunek dla uczonych jest jedną ze znakomitych tradycji na
szego narodu. Dziś ta tradycja jest w pełni podtrzymywana przez elity w toku 
nienastawionej na zyski nauki.

Tamże, s. 179.

[46] №^A&'iWk4j 
tó, l-.ŁiłilbJPM
MiłiKl Jak tylko zaczęła chodzić do szkoły, wykazywała się błyskotliwością 
i chęcią do nauki. Codziennie przychodziła wcześniej do sali ćwiczeń, w czasie 
lekcji ćwiczyła z zapałem, a ponadto bardzo pilnie nad wszystkim rozmyślała. 
Dlatego szybciej niż jej koledzy rozumiała i spełniała wymagania względem 
nauki.

Gao Tian ńtj ‘liiL /rM. Balei mingxing Wang Qifeng [Gwiazda baletu Wang Qi-
feng|. «HWOZtfi Elle», 1989/4, s. 19.

[47] X Z I*  iT,: № iii« W'/ K A Mdli /li A Fi W Jit Hi # Iflj iźt i ril<J łlh
N, PH Słynna tancerka baletowa

Wang Qifeng przygotowuje się pilnie do swojego nowego zadania - występu 
za granicą. Pomimo że jest środek zimy, Wang Qifeng jest cała spocona po 
ćwiczeniach.

Tamże.

[48] w
Jal A-lA ''/’.'(Mil; Xie Jun jest szachistką i jak dotąd najczęściej jej towarzyszą 
plansza w czarne i białe kwadraty i wyglądające niczym żywe istoty trójwymia
rowe pionki.

Shuishi. Xie lun yinxiang, 1994/3(15), s. 32-33.

bj Ai>, Wióć/iAfOitlii AW W Mi ta11',
JJIJ - A A «W -J' A № 1M

A AJ, il b'11 
«¿U A W I Al<J

• VJo Za każdym razem, gdy w nocnej ciszy pogrążałam się w szkicach pokry
wających cały stół, kreśląc kontury i wypełniając je barwami, kreska po kresce, 
a mgliste wyobrażenia zamieniały się w wyraźne i pełne wdzięku obrazy ubrań, 
zapominałam o wszystkim innym na świecie.

Lii Lan ' 'i l4J - n & rllMi fi "iffj f I Pianpian ąianying hu-
azhong lai - Qtngnian shizhuang shejishi Lii Lan de neixin dubai [Piękne postacie kobiece 
z wdziękiem wyłaniają się z obrazów - monolog młodej projektantki mody Lii Lanj. «|lf W- 

lilie», 1989/4, s. 22.

[49] (AANhAWiAiife, HULMłMWi I-.lWJIWOo IKA.Ai 
te A, AMtel ijij AWWnA

liitM, Włl< OiWijbib fliBir«» WAteWlilAJi'! 
iliłUT 1'iJiitl^Jri, ftiłAMA HMri,

A i MWifi cf, 1rf AłJf^o Francuski lekarz, który cały czas szedł za nią, ze 
zdumieniem zauważył, że z jej baletek sączy się świeża krew. Natychmiast jej 
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wymienił bandaże i zaaplikował lekarstwa. Okazało się, że przed wyjazdem 
z kraju Wang Qifeng ćwiczyła zbyt intensywnie i obtarła wielki palec oraz mały 
palec u prawej nogi, które bolały tak, jakby ktoś kłuł ją igłą. Nie mogła nawet 
włożyć butów, a na co dzień mogła tylko chodzić w domowych pantoflach. 
Ze względu na zbliżający się konkurs zawinęła nogę bandażami i wytrwale 
ćwiczyła dalej. Dotarłszy do Paryża, tym bardziej nie bacząc na rany i ból, 
walczyła z całych sił, w imię honoru ojczyzny.

Gao Tian. Balei mingxing Wang Qifeng, 1989/4, s. 20.

[50] (h»r#"ffjutHiaińw□ 
Am, A, AJ® ijA BOblk My jednak mamy swoją

specyfikę; dążymy do: praktyczności ubioru, powodzenia u kupujących i do 
wysokiej klasy. Teraz w Chinach ubrania z importu są drogie i zbyt ozdobne, 
nieodpowiednie dla chińskich kobiet pracujących zawodowo.

»lił& OAiiOA «¡Tj-IAWko 
Chcę tworzyć wysokiej klasy odzież „z duszą”, wykreować najmądrzejszą i naj
bardziej elegancką chińską kobietę.

I". ffj W A. ile - ,,Qianyan zhendi" shangde shizhu-
ang zhipa - fang Shenzhen youxiu shejishi Chen Xiaotao [ Kwiat mody z „pierwszej linii fron
tu”. Wywiad z wybitną projektantką z Shenzhenu, Chen XiaotaoJ. «111 frH'tfC‘rii Ellc», 
1993/1 l(wiosna-lato), s. 12-13.

AfHWAfAANiektórzy projektanci podjęli się zadania propagowania 
kultury ojczystej. Biorą oni udział w konkursach i pokazach mody, aby zdobyć 
zaszczyty dla ojczyzny.

Tamże, s. 13.

¿¡WhiOJ^iM^AA» «MW, O!łj£;W ktttW
1 MW AAA1&, Km AA< KhOJ£ 

u Z A Rola Cio-cio-san w filmowej insce
nizacji opery Madame Butterfly sprawiła, że Huang Ying stała się pierwszą 
chińską śpiewaczką, która wkroczyła na światową scenę operową. Specjaliści 
w tej dziedzinie twierdzą, że w świecie opery zaszczyt ten jest nie mniejszy niż 
zdobycie „Złotej Statuetki” Oscara.

Gao Tian iMjA. A AlYj ‘WAA’ ¿ijA Weilai de „Hudie furen” Huang Ying [Przyszła 
Madame Butterfly - Huang Ying]. «Uł HiŻ.iii Elle», 1994/5(17), s. 38.

iKjM i'<j Aż. o Wybitne wykonanie tych dwóch „odstraszających swą trud
nością” arii przez Hong Ying przekonało wreszcie jurorów, by porzucili swe 
przesądy i przyznali jej srebrny medal. Było to jedno z najwyższych wyróżnień, 
jakie chińscy śpiewacy operowi zdobyli za granicą.

Tamże, s. 39.
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^•|i|k|<|<ft|j<J Li'j'1'Mii'i W 0: I'. Na brązowym meda
lu z zawiązanymi biało-czerwonymi wstążkami widniała misternie wygrawe
rowana para pięknych tancerzy baletowych. Był on oznaką wkroczenia mło
dych chińskich tancerzy na międzynarodową scenę baletową.

Gao l ian. Balei mingxing Wang Qifeng, 1989/4, s. 19.

Wang Qifeng i jej partner po raz pierwszy brali udział w konkursie jako 
przedstawiciele Chin, pod kierownictwem tancerki ze starszego pokolenia, 
mistrzyni Hu Rongrong.

Tamże.

MW MllWi
A Przeszedłszy przez trzy etapy, każdy o czterech
próbach, zaciętej rywalizacji w stresującym konkursie, zajęli czternaste miej
sce, a tym samym zdobyli dla ojczyzny pierwsze wyróżnienie w dziedzinie 
baletu.

Tamże, s. 20.

[52] M A'PIHA, TbtWiiW
I'., •!£ A$ciKRII IH Powiedziała: „Jako Chinka stojąca na podium 

międzynarodowego konkursu muzyki wokalnej na równi z innymi, czułam się 
dumna dla swojej ojczyzny”.

Gao Tian. Weilai de „Hudie furen", 1994/5(17), s. 39.

[53] ai“[..M'11 r<ra x-¿."jjai
YM'1 Wll't*MA ”<> w ocenie, 

jaką międzynarodowe jury wystawiło Huang Ying, można było przeczytać: 
„[...] w jej wykonaniu można było dostrzec wpływ kilku tysiącleci starożytnej 
kultury na młodą artystkę”, „poprzez jej śpiew dotarliśmy o jeden krok dalej 
w zrozumieniu Chin i Chińczyków”.

Tamże, s. 39.

il i ifeidiA I: A WdHiaWJftfc /1-: £ A111 i li
MW |J I I 'I1, itn(4iii3C jA Po
nieważ była znana, została przedstawicielką miejscowych studentów z Chin. 
W programie nadawanym przez centralną telewizję na Hawajach wyjaśniała 
widzom, jak przyrządzać chińskie potrawy, pierogi i wiosenne naleśniki.

Yu l.iangxin. Ta you yige meihao de meng..., 1988/2, s. 6.

[54] M^AAriWAWM iJ| I^AiHiAAl'0]it£ v.Y mW,
I'r[j; A Wskutek jej własnych wysiłków i programów telewizyjnych,
utworzyła most łączący Wschód i Zachód, a tym samym spowodowała prze
miany w Chinach.

Haiwai jiechu nii huaren..., 1989/3, s. 21.
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[ss] Atm, l..j wj^eu, oAsum.
Aft<JlAplA--jifc^AlHjWKMiWiA ~W”° AHpTii&o „Niezależnie od stopnia, 
w jakim uległeś amerykanizacji, [...] w ostatecznym rozrachunku jesteś Chiń
czykiem, Egipcjaninem lub Indianinem. Związek między sercem człowieka 
a miejscem pochodzenia jest ponad wszystko inne”, stwierdziła Yue-sai.
S" ' l*i'lłi'^  S ci ił A EH A, A EH jtlŁ-ZAo Zawsze uważałam, że je
stem Chinką i żyję wewnątrz chińskiej kultury.

Tamże, s. 19.

M”o „Gdy Chiny otworzyły się na świat, wiedziała, że naród chiński potrzebuje 
pomocy. Była to okazja, by coś zrobić dla ojczyzny. Powrót do kraju oznaczał 
dla mnie aktywne działania [na rzecz ojczyzny], a nie powrót do korzeni”.

Tamże, s. 19-20.

“AEHiEi-li'] AM Al„Chiny wła
śnie dokonują przejścia na system rynkowy”. Yue-sai pragnie wspierać te 
przemiany.

Tamże, s. 20.

• 11 EH MMo $JtA]A Tf»'Ao Chiny 
zmieniają się. Marzenie Yue-sai Kan, by wspierać te przemiany, dziś stało się 
już rzeczywistością.

Tamże, s. 21.

[57] AEHM&EI DO/O ARfliAńWAffi, JAWjAE, i№§
'OT, JMIW, Naj
ważniejszym punktem przełomowym dla chińskich projektantów pragnących 
stać się dyktatorami mody nie będzie zagranica, lecz własne podwórko. Gdy 
nadejdzie ta chwila, Pekin albo Szanghaj z pewnością dołączą do ośrodków 
przekazujących najnowsze trendy.

Xiaodong M. U i^l] l-1 Al"] A#- Congzijia menkou zouxiang shijie [Z własnego po
dwórka do świalaj. «Ut№IlAfeA'AL Elle», 1999/2(56), s. 46.

AlfJJWiA W A MfOT- W •&, A llt^H' [HłW 
AlÓItlt^N Al*']  AAfEjJALIi[:.o Wszyscy czekają na to, by jeszcze jedna mo
delka dołączyła do zdjęcia laureatek konkursu chińskich supermodelek - ona 
będzie świadectwem tego, że chińskie modelki idą ku światu i przyszłości.

Shu I.ei ifA. "ifj Dengdai xin yi ren Zhongguo chaomo [Czekając na
nowe pokolenie chińskich supermodelek]. «[ItV/-Ibj^A541 Elle», 1998/8(50), s. 55.

[58] J i -fJA< №; EKl Z) ’ ił lit ^t- EKlo Jedynie to, co narodowe, jest ogólnoświatowe.
i’i A AłA AJTORiNP NAW,

« [...] AAIHL^^AASAHE^r^AA^A' KTAJjEfJ -A^o Mate
riał oryginalny w postaci muzyki narodowości Yao przekształcony na muzykę 
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współczesną sprawił, że ta płyta będąca bestsellerem [...] pozostawia swoją wyraź
ną sygnaturę w [procesie] dołączania chińskiej muzyki do światowego nurtu.

Kanglc. Kii- ‘Jji.li:«łS I Minzu shishi „Panwang zhi nu" [Narodowa epopeja „Córka
króla Pana"|. «|lłEllc», 1999/2(56), s. 40.

lit Ijij № W £ fi] 1*1  A Mlii Uj i-'J i# filo /i ■: -Uj M11' IN K Mi K- AJ |i>j
l*WŃl-fjlbt,  PWW^Wflia, 11 -iJlltW11, ii:'I' 1’1 KIRUl

Wcześniej wiele razy koncertowała w wielu krajach. Rów
nocześnie z udaną promocją za granicą narodowego chińskiego instrumen
tu, jakim jest erhu, przyswoiła sobie także to, co najlepsze z instrumentalnych 
koncertów zachodnich oraz połączyła oba te elementy, czyniąc tradycyjną 
chińską muzykę łatwiejszą w odbiorze.

Xiaomao 'h/C 1 [iHjć Italii iii Ml i-« Z »11» Ma Xiaohui zui xin zhuanji „Qin yun”. Najnowszy 
album Ma Xiaohui - „Wdzięk cytry”. «lit V/-Ibj^Z /Hi Ellc», 1999/2(56), s. 40.

[59] MIK MWM, jO&IiWibłuiMbMl'fal» 
Mamy nadzieję, że takie puby będą dalej rozwijać swój wyspecjalizowany, wy
jątkowy i modny charakter, stając się dumą naszych miast i serc.

Jiang Hua i)#. iii Buba ji [Zapiski z tkackiego pubu|. «IR WUli lilie», 
1999/4(58), s. 44.

[60] 'piibOjiiiX'J- iWWiW, T
l'll‘.№ r/l;,li->i',t!71ijRii^iuł,l1^2it)«> Gdy znalazłam się wśród 
wspaniale ubranych dziewcząt narodowości Miao, moja dusza zapadła w obję
cia niewyszukanej autentyczności, wzruszona duchem tej narodowości żyjącej 
nieustannie na tej ziemi od tysięcy lat.

Yang Xiao Duan Yi Bttfi. lYt 3Ś ¿1rfl] ił Miaojia yishu chen er xiang [Sztuka ludo
wa Miao - wiekowa i wyśmienita]. «iRyśfrfiśi^./Hi Elle», 1998/10(52), s. 48.

[61] mjw Lee w, k? Nike .miii 
SWTt'fnlBv'Fl^o Patrząc na dziewczęta Miao o oczach błyszczących dumą, 
my, dziennikarze noszący dżinsy Lee i buty Nike poczuliśmy się głęboko 
zawstydzeni.

Tamże.

[62] fiWi, /ktltźilAiMii M r.MkJZlHJJJi: T71<J±^W.

fil, 1U difjAOMiiMiiiTJitbiW^TUŁ MM
Rzeczywiście, u schyłku tego wieku ludzie na naszej planecie stają się stopnio
wo zuniformizowani i uszeregowani pod wpływem cywilizacji przemysłowej, 
a puste puszki po Coca-coli leżą w każdym zakątku świata. Lecz tutejsi ludzie 
nie tracą duchowej równowagi i nie mają zamętu w głowie. Podchodzą do tej 
rewolucji niespiesznie, na swój własny sposób, przekazując tradycyjną kulturę 
narodowości Miao kolejnym pokoleniom.

Tamże.
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[63] 1: MJj MA11’ft WM I.iItj, Ф1АА MA TW
¿S AlAjfto Dziewczęta całą swoją energię wkładają w haftowanie ozdobnych wzo
rów, nic więc dziwnego, że stworzyły styl artystyczny o tak wysokim poziomie.

Tamże.

ШЬ, Ай, ЙАЕШТО
[ЮЬ A AtT УТИХАЙ W każdy dzień lokal
nego jarmarku i na święta dziewczęta stroją się bogato i wytwornie. Ubrania, 
jakie noszą, są olśniewające, a ich srebrna misterna biżuteria, którą cechuje 
delikatne piękno, jeszcze bardziej otacza całą ich postać wspaniałym blaskiem. 
Jednakże ludność Miao zamieszkująca ten region nie przywiązuje zbyt wiele 
uwagi do piękna strojów, jakie wynika z dopasowania do linii ciała, ani do 
wygody, a odmian stroju też jest niewiele.

Tamże.

LtJ TUfiltio Ja często powtarzam nauczycielom, że nasza praca ma za zadanie 
przygotowanie podstaw do tego, by Chińczycy XXI wieku wkroczyli na arenę 
globalną.

Wang Shuqiong 1;.Й(Й. ‘łt!Iti'ić w iKj^u Г'/ЬШ’ - Ui 'M lk 4/ty]) L H H LC i 1 #ij 'ri „Ba zui 
baogui de jiyu ertong". fang Song Qingling Youeryuan yuanzhang Feng Lirong | „Dajmy dzie
ciom to, co najcenniejsze”, wywiad z Feng Lirong, dyrektorką Przedszkola im. Song Qin- 
gling]. «HtIWłcZiii File», 1999/6(60), s. 36.

[66] nOlWAMAffl«. “WttfWAŻ i'i Й
ФАТ, “&£iUl

Pewna osoba, która powróciła z Ameryki, biła jej brawo z en
tuzjazmem: „Ten pani film, jeśli go wysłać do Ameryki, na pewno będzie 
o nim głośno, jest niesamowicie podobny do modnej tam sztuki nowej fali!”. 
„Doprawdy?”, stwierdziła Cui Xiuwen, „Doszłam do tego sama, metodą prób 
i błędów”.

Wang Ruoxi I ffi U4. łł-i iii IHJ: i' чKR Cui Xiuwen: ta cai zhe gaogenxie zuohua
[Cui Xiuwen maluje na wysokich obcasach], «lit fi iii Elle», 2003/6(108), s. 79.

[67] Ić МШ, Wflli

ЖЕАША-ААЯ', ШЬЖФЖ Gdyby
nie był cudzoziemcem, lecz Chińczykiem, czy dalej byś była jego weekendo
wą partnerką seksualną? Gdyby nie był cudzoziemcem, czy poszłabyś z nim 
do łóżka po trzeciej randce? Jeżeli Twoje odpowiedzi brzmią „nie”, to cze
mu w obliczu cudzoziemca Twój system wartości i prawe zachowanie legły 
w gruzach?

-скй'7'ifAsk Wu Di Lianai xuefen [Zaliczenie z miłości]. «UlW-11'1^¿iii lilie», 
2002/12(102), s. 276.
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[68] OJ - flliW?
tut? łlćłliil!iil<J^tfi.XJłl łTiŁ-i? WJF iiYtWA? !WJt» 1'1 i2M 
tóM YAWAMA il:, J?f W r'fAwtiU i 'E° ifuAfiftHf! Tym,
co one zrobiły w pierwszej kolejności, było poznanie tego mężczyzny - kim 
on jest? Czy pragnie poważnego związku, czy poszukuje partnerki seksualnej? 
Czy mój system wartości jest podobny do jego? Czy nasze charaktery do siebie 
pasują? One zdecydowanie trzymały się swoich zasad i nie ustąpiły tylko dla
tego, że partner był cudzoziemcem, a tym samym zdobyły szacunek. Ty jednak 
tego szacunku nie zdobyłaś!

Tamże.

[69] tOH/J - LiliiJ «AWW» MA.l-YiJ, Ail'J
trK i'tnAJii, AA.o Zhang Jingchu - od

twórczyni głównej roli kobiecej w hollywoodzkiej superprodukcji Rush Hour3, 
która niebawem stanie się sukcesem kasowym. Ocenia się ją jako następczynię 
Gong Li i Zhang Ziyi. Jest ona ulubioną chińską gwiazdą międzynarodowych 
środowisk filmowych.

Xu Helios. 'ifcifH/J: JTilX iżCiltfKj ¿T China rush: the next face of Asia Zhang ]mg-
chu: yi zhi yinghuochong de „¡ianfeng shike“ [Zhang Jingchu: „Godziny szczytu” świellika]. 
«|l WljAŻYE lilie», 2007/8( 163), s. 94.

[70] elleMn,A
ELLEWi': ftWWWI'N AMM^A! ELLEffllll: A
A. i/i, Y AIWAilW&AAcaa A. AA
2» At; MrrWLH&r
ELLE wierzy, że będzie ona [Yu Nan] kolejną wschodnią gwiazdą po Zhang 
Ziyi, która może zabłysnąć w międzynarodowych środowiskach filmowych. 
Przepowiednia ELLE: Yu Nan zmieni światowe poglądy na temat wielkich 
chińskich aktorek! Uzasadnienie ELLE: ta władająca biegle angielskim i fran
cuskim nowa twarz, która podpisała umowę z największą amerykańską wy
twórnią filmową, CAA (podobnie jak Ang Lee, John Woo, Spielberg, Tom 
Cruise) posiada wszelkie zdolności ku temu, by zaskoczyć świat!

Sun S. M f/J'ifii1} Jj - ij~ [)j Guoji xin shili - Yu Nan [Nowa międzynarodowa siła: Yu Nan], 
«lUW-H-J^Zvii lilie», 2007/10(166), s. 190.

[71] JlćAJ'l'['-:l A/Clił:łiłKWo
MflB&WiWIU MWAlt

MM3 A A° My Chińczycy mamy już lepsze miejsce
w świecie i bardziej się nas szanuje. Lubię takie zmiany i mam nadzieję, że 
będą dalej następować. Poza tym cały czas utrzymuję, że jestem stuprocentową 
Chinką. Nawet jeśli byłam poddawana i uległam wpływom kultury Zachodu, 
dalej tak uważam.

Jiyi. Zhang Manyu: yige ren de xingzou, 2007/10(166), s. 135.
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[72] iLl'AAlHdifS'A, ZJVA /Hrj-Yj iF-l^łtJCo Gdy w kraju odbywają
się tak wielkie wydarzenia, dziewczęta mają obowiązek zrobić wszystko, co 
w ich mocy, by wziąć na siebie część brzemienia, jakie musi dźwigać państwo.

^ZA, 41ci£/i:ii-X7:,
'7-'z|-.5< r., W 4 A,
W ■¡■'ki, W roku, kiedy
w Pekinie odbywały się azjatyckie igrzyska olimpijskie, ja byłam jeszcze na 
studiach i miałam szczęście pracować przy igrzyskach przez dwa miesiące jako 
studentka-wolontariuszka. Z całego okresu studiów to właśnie wspominam 
z największą dumą. Dziś wciąż uważam, że miałam szczęście, by, będąc jeszcze 
młodą, przeżywać takie wydarzenia wspólnie z państwem [tj. z Chinami], 

Istnieje wie
le drobnych spraw korzystnych dla państwa i społeczeństwa, możemy zacząć 
[działać] od tego, co nam najbliższe.

Ad Editors note: -KS Jtżil I love Beijing Bianzhe biji: Wo ai Beijing [Zapiski redak
cji: Kocham Pekin]. «lit Vi- H-fijiŻ.dni Elie», 2007/8(163), s. 44.

[73] [WW.» Na 
każdym kroku Liao Xiaoyi swoimi dalekowzrocznymi poglądami popycha do 
przodu ochronę środowiska w Chinach.

Chen Tiantian Killfili, Jubert P. JA-łftlLttAŻS Let’s go green! Fengge huanbao shenghuo 
[Stylowe życie przyjazne środowisku]. «litViH-tł<2.:5Źii Elle», 2008/6(179), s. 160.

[74] “ftWO'P, iłilJM
«iHiW 

JL» HR f, “ X-HAWtl1.1/ I ', "TR „W ich mniemaniu
chińskie masy są apatyczne; ich spojrzenia, nastawienie, pobudziły mnie do 
działania na rzecz Chin”. Tego samego roku w maju Liao Xiaoyi zabrała nie
dokończoną Córkę Ziemi i wróciła do kraju. „W Ameryce nie brak doktorów, 
w Chinach natomiast brak osób zajmujących się ochroną środowiska”.

Tamże.

[75] 1998 A, WA A r AlW-Wte,
#T'1:.^ idA 1 [TlffiiM&o W 1998 r. Liao Xiaoyi poszła
do ambasady Stanów Zjednoczonych w Chinach i wypełniła Podanie o dobro
wolnej rezygnacji z amerykańskiej zielonej karty. Na formularzu uroczyście 
napisała: „Zostaję w Chinach, aby zająć się ochroną środowiska”.

Tamże, s. 161.

[76]
ALiao Xiaoyi 

podkreśla, że przekazywanie kultury ekologii z pokolenia na pokolenie, czu
wanie nad [kształtowaniem się] cywilizacji ekologii, poszukiwanie wschodniej, 
chińskiej drogi ochrony środowiska, wykorzystywanie potencjału głębokiej 
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warstwy kultury chińskiego narodu, to aspekty, które powinniśmy wdrożyć 
i głośno promować.

Tamże.

[77] ź № w iwy oi r-

Znajomość angielskiego niekoniecznie stworzy mi w przyszłości więcej okazji 
takich jak ta, że będę mogła grać w angielskojęzycznych filmach. Teraz społe
czeństwo ulega zmianom, a to można stwierdzić także o zwykłych ludziach. 
Nauka angielskiego jest dla mnie sposobem rozbudowania własnej, zasadni
czej jakości (suzhi).

Yin Yan J ’Jk fi1i i2002''| -№ Zhang Ziyi phoenix rising Zhang Ziyi 2002 nian ban [Zhang
Ziyi w wydaniu z 2002 r.[. «Ill: Wt&Zi'ii Elie», 2002/10(100), s. 62.

Poprawność w «II'J lYij Trends/Cosmopolitan»

[1]
W, ^iJ^AJ'LiPj2;A'Ao MM,
JćMk, ^łłtOliói1. - riWAWMY
fe J£l’ >'i A«, r.W'Ji,
Para, która właśnie weszła, zachowała się czule niczym kochankowie: kobie
ta była blada i miała rozwiane długie włosy, piękną, młodą twarz, ale tanie 
ubranie, a gestami i sposobem mówienia udawała uczoną - zadufana w sobie 
artystka. Mężczyzna był śniady i toporny. Nosił ciemnego Zegnę z niedopa
sowanymi dodatkami - miał kasę na ubranie, szkoda tylko, że gustu nie miał. 
Nie upłynęło wiele czasu i przyszła modnie ubrana Zhang Jingzhi, menedżerka 
pewnej firmy reklamowej, która jak najęta paplała dykteryjki z pracy, sprawia
jąc, że w powietrzu unosił się zapach pieniędzy.

Yi Liang iffióllłl. I[JJ l[JJ Tic AfiE Mingming bushi tianshi [Widać przecież, że nie jestem anio
łem]. «11'1 |'ój Cosmopolitan», 1999/6(57), s. 156.

[2] COSMO: k A iMAA,
S: Yb [fu FLiHAo
COSMO: iUA? > WUW£ WlllJ?
s: m - aiiOiWiWA, ia;
ilWI-:, iłWJlcOiMifijtlijr.iWAitYAYj', Ui

YKl/tTi u"i: HkitTlo Cosmo: Czy dla kobiet szczęście ma cokolwiek 
wspólnego z pieniędzmi? S: Tak, bardzo wiele. Cosmo: Bardzo wiele? Czyżby 
biedna kobieta nie mogła zaznać szczęścia? S: Tak - ja osobiście gdybym była 
biedna, z całą pewnością byłabym nieszczęśliwa. Bogactwo może mi dać lepsze 
życie, a szczególnie więcej niezależności. Ponadto majątek, jaki uzbierało się wła
sną, pilną pracą, jest bardziej prawdziwy i łatwiej przekłada się na jakość życia.

Li Baojian. Sun Xiaoxiao: wo de baitian shi Beijing..., 2002/08(138), s. 124.
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[3] x«j- hwaam firni1 w,
AM, WI& [...jtffWAAtił^Yk

KfeAW, MM®A®TW, WliMM 
WMM, rurALU^AAifJAMA WAZ^, AAJ^AM 
Ko Dla „miłosnych Żydówek”, względy materialne są chlebem, a duchowe są 
dżemem; trudno żyć na samym dżemie, znudziłoby ci się, a poza tym nie można 
się nim najeść. Na samym chlebie zaś można polegać. [...] „Miłosne Żydówki” 
wychowały się w wąwozie trudnym do wypełnienia: choćby miały coraz więcej 
dóbr materialnych, i tak by nie dorównały szybkości rozrastania się ich żądzy, 
a więc liczba miłosnych Żydówek stale rośnie, ku nieszczęściu mężczyzn.

Xiaofei HJi IF-. Jewish Love tnhilł/i A A Qingchang Youtairen [Miłosne Żydówki], «H-J ji'ij Co
smopolitan», 2003/06(158), s. 107.

[4] w-
Cappuchino (sic! ) Cocktail, 'f&tn YllM'cA.. fHYhiitY(KlLN  Al1, YllYj

;WI?/£IWiftAW, JIAZffi ILOJT^WlnJ 
i r w»j a, a®# twm
AiO■ -Ijii “W®”, “mr ifi r.T- [...] WWW, w 

AilTnitWrlfA Znaczenie „trendów”
często jest takie: modny ubiór, olśniewające imprezy, kluby i kawiarnie, Cap
puccino i Cocktail, przelotne przygody i miłość w sieci... Ale niektórzy ludzie 
poczują się znużeni takim życiem, odczują pewien brak, dlatego traktują wo
lontariat jako wypoczynek i stykają się ze społecznościami niepodobnymi do 
ludzi z własnego kręgu, poszukują wielorakich doświadczeń życiowych. Po
nadto ich sytuacja finansowa i czas na to pozwalają, a otrzymane wykształce
nie sprawia, że czerpią znacznie więcej radości z pomagania innym. Dla nich 
praca wolontariusza jest „niezmiernie ciekawa”, „mająca znaczenie”. [...] Nie 
otrzymują żadnego materialnego wynagrodzenia, ale ta działalność, niezwią- 
zana ze sferą materialną, z pieniędzmi, daje im radość.

Hu Yinbing ¡VJiUJc Li Zhi fi, Yu Yanqian ijufMi'i- Volunteers. NA’S,
'L, fff W.S,tkl'Lo 'i'J’WA'lfe A f n‘l? Yinwei ai, suoyi ai. Ni kuaile, suoyi wo kuaile. Ni zuo 
zhiyuanzhe le ma? [Kocham, ponieważ kocham. Jestem szczęśliwa, ponieważ ty jesteś szczę
śliwy. Czy byłeś już wolontariuszem?]. «H-t lA Cosmopolitan», 2002/12(146), s. 149.

[5] 80 Tft ARA'yf biAMAA “AWJAJr, T I:T&7j TjTPMAWT
>J, “AWJAJr MMMMM, OWW A, I:» A
TWjAJIl iH£A«% ujr Beatles iWIfiM n^AllWAlW

« “t!inj;VAx” AY, > A-«»JAM 
TUL, -A iii ■'& fi ikA» WJYf TMTll

YlltYYltli*TT^fAA®Żi'  (Volunteers)! W latach 80. dotarła do 
Amerykanów wieść o „wujku Lei Feng”. Chin. Nie bacząc na odległość, na
tychmiast przybywali do Chin, by pobierać naukę. W mgnieniu oka Lei Feng 
stał się idolem amerykańskiej młodzieży - na ich koszulkach, torbach na ramię 
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mieli wydrukowany portret Lei Fenga. Nagle wiele osób zdało sobie sprawę, że 
zamiast pozbawionego treści rocka Beatlesów i równie pozbawionego znacze
nia palenia „trawki”, można było w wolnym czasie pomagać trochę ludziom 
wzorem Lei Fenga, usłyszeć słowo „dziękuję” i ujrzeć uśmiech z głębi serca, 
wywołujący dobre samopoczucie. Oni też mają coś podobnego do „wujka Lei 
Fenga”: wolontariat (Volunteers)!

Tamże.
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