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Piękna czy brzydka? Występna czy cnotliwa? Wybrane wizerunki postaci kobiety w 

literaturze arabskiej do X wieku. 

 

 

 

Postać kobiety obecna jest w literaturze arabskiej już u progu uchwytnego, a w jakiś czas 

potem zarejestrowanego, jej zaistnienia.  Pojawia się zarówno w kasydach, jak i poezji 

okolicznościowej. W okresie muzułmańskim obecność kobiety w literaturze jest jeszcze 

wyraźniej zaznaczona. Jest to wynik, rzecz jasna, rozwoju literatury; powstania nowych form 

wypowiedzi, uwypuklenia tematyki poruszanej w okresie ğāhiliyyi jedynie na marginesie 

wątku głównego, wreszcie rozwoju prozy. Te wszystkie czynniki wpłynęły na sposób 

postrzegania i opisu kobiety w literaturze, ale nie tylko one zadecydowały o pojawieniu się 

nowego wizerunku czy raczej wizerunków kobiet, bo nie był on jednolity. Wpływ miały na to 

także wydarzenia społeczne, ugruntowanie się islamu i jego ewolucja, wpływ tradycji 

literackich i społecznych narodów podbitych, które znalazły się w obrębie kalifatu i w orbicie 

jego wpływów i wiele innych zjawisk o mniej donośnym odgłosie historycznym, ale nie bez 

znaczenia dla rozwoju piśmiennictwa. 

O ile wizerunek ten w ğāhiliyyskich kasydach jest raczej statyczny, o tyle już w poezji 

okolicznościowej nabiera pewnej dynamiki, a pełna ewolucja sylwetek postaci kobiet 

zaznacza się w prozie i poezji okresu muzułmańskiego.  

Celem artykułu, z uwagi na ograniczoną formułę publikacji,  jest prezentacja trzech 

różnych obrazów sylwetek kobiecych charakterystycznych dla: kasyd okresu ğāhiliyyi, poezji 

okolicznościowej z czasów przedmuzułmańskich i  wczesnego islamu oraz początków prozy 

arabskiej.    

 

Kobieta w kasydach ğāhilyyskich
1
 

 

Najbardziej reprezentatywne utwory tego okresu – kasydy – stosunkowo sporo miejsca 

poświęcają kobietom. Powszechnie znany jest wizerunek kobiety zamieszczany w lirycznych 

wstępach do kasyd, ale postaci kobiet obecne są także fakultatywnie w innych częściach 

poematu.  

Kobieta pojawiająca się w nasībie kasydy przedmuzułmańskiej to beduińska piękność, 

kochanka bohatera, którą ten wspomina, za którą tęskni, do której niekiedy ma żal, której 

miejsce obozowiska odwiedza. Typowe emocje, jakie władają  podmiotem lirycznym to 

właśnie tęsknota: Płaczę z tęsknoty, nikt nie odpowiada
2
 (al-Ḥāriṯ ibn Ḥiliza), smutek, żal: 

                                                           
1
 Do zaprezentowania tego wizerunku wykorzystano przede wszystkim zbiór mu

c
allqāt, uznając je za najbardziej 

reprezentatywne oraz dodatkowo po jednym z utworów an-Nābiġy aḏ-Ḏubyānī’ego i Alqamy ibn 
c
Abady. 

Przekłady mu
c
allaqāt pochodzą ze zbioru Poezja arabska. Wiek VI-XIII, red. Janusz Danecki, a ich autorami są 

Jannusz Danecki, Marek Dziekan oraz Aleksandra Witkowska.  Wszystkie inne utwory cytowane w artykule są 

w przekładzie autorki.  
2
 Poezja arabska. Wiek VI-XIII, red. Janusz Danecki, Ossolineum, Wrocław-Warszawa-Kraków, 1997, s. 78. 
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…moi towarzysze wstrzymali wielbłądy i rzekli: Unieś głowę i bądź dzielny. Nie umieraj nam 

dzisiaj z rozpaczy i żalu
3
 (Imru’-l-Qays), Towarzysze wstrzymali wielbłądy, aby mnie 

pocieszyć. Mówili: Bądź odważny, nie umieraj z żalu
4
 (Ṭarafa), ewentualnie zachwyt nad 

urodą ukochanej lub poczucie odtrącenia Umm al-Huwajris wzgardziła mną wtedy, a piękna 

Umm ar-Rabab boleśnie zraniła
5
 (Imru’-l-Qays).  Miłość na ogół nie jest wypowiedziana 

bezpośrednio. Jest to charakterystyczny zestaw uczuć każdego niemal bohatera wstępu 

lirycznego.  

Podobnie konwencjonalny jest opis ukochanej. Zazwyczaj wzrok poety skupia się na:  

ciemnych oczach - W plemieniu jest gazela, młoda, ciemnooka
6
 (Ṭarafa), Spojrzałem w 

oczy gazeli (…) o najczarniejszych tęczówkach/naẓartu bi-muqla šādin (…) aḥamm al-

muqlatayn muqallad
7
(an-Nābiġa aḏ-Ḏubyānī);  

kruczoczarnych włosach - Jej plecy zdobią włosy czarne niczym węgiel
8
 (Imru’-l-Qays), 

ustach jak kwiat rumianku - Uśmiecha się, jej usta są jak pokryty rosą kwiat rumianku, 

który na wydmie zakwitł pośród piasków
9
 (Ṭarafa), Jak rumianek zroszony o poranku/ ka-l-

uqḥuwān ġadata ġabba samā’a-hu
10

 (an-Nābiġa aḏ-Ḏubyānī);  

zębach ukazujących się w uśmiechu, smukłej szyi Ach noce z Salmą, kiedy podziwiałeś jej 

równe zęby i wysmukłą szyję
11

 (Imru’-l-Qays);  

ozdobach na szyi - Na ich piersiach klejnoty jak płonące węgle
12

 (Imru’-l-Qays), chryzolity 

i perły błyszczą na jej szyi
13

 (Ṭarafa), Naszyjnik na nici ozdabia jej szyję, złoto świeci jak 

płomień ogniska/wa-n-naẓm fī-s-silk tazīnu naḥra-hā, ḏahab tūqidu ka-š-šihāb al-mawqid
14

 

(an-Nābiġa aḏ-Ḏubyānī);  

szczupłej talii - Ma krągłe kształty, ale szczupłą talię
15

 (Al-A
c
šā), pochyliła nade mną 

swoją wiotką talię
16

 (Imru’-l-Qays), Ma cienką talię i niewielki brzuch
17

 (Imru’-l-Qays);  

płaskim brzuchu Jest szczupła, biała i o płaskim brzuchu
18

 (Imru’-l-Qays), nie ma tłustego 

brzucha/ġayr mufāḍa
19

 (an-Nābiġa aḏ-Ḏubyānī);   

pełnych biodrach i zaokrąglonych pośladkach - Jej pośladki są niczym dwie okrągłe 

wydmy
20

 (Imru’-l-Qays), i dwa wzgórki pośladków, pełnych i okrągłych
21

 (
c
Amr ibn Kulṯūm), 

pełne pośladki o delikatnej skórze/ar-rawādif biḍḍa
22

( an-Nābiġa aḏ-Ḏubyānī).  

Pewnemu schematowi podlega także zestaw porównań. Kobiety przyrównywane są do 

strusiego jaja - Ty jesteś niczym gładkie, piękne strusie jajo
23

 (Imru’-l-Qays), gazeli - była 

                                                                                                                                                                                     

 
3
 Ibidem, s. 27.  

4
 Ibidem, s. 48.  

5
 Ibidem, s. 27. 

6
 Ibidem, s. 48. 

7
 An-Nābiġa aḏ-Ḏubyānī, Dīwān an-Nābiġa aḏ-Ḏubyānī, Maṭba

c
a al-Hilāl, Miṣr 1911, s. 43. 

8
 Poezja arabska…, s. 31. 

9
 Ibidem, s. 49. 

10
 An-Nābiġa aḏ-Ḏubyānī, Op. cit., s.45. 

11
 Poezja arabska…, s. 38. 

12
 Ibidem, s. 38. 

13
 Ibidem, s. 48. 

14
 An-Nābiġa aḏ-Ḏubyānī, Op. cit., s. 43. 

15
 Poezja arabska…, s. 137. 

16
 Ibidem, s. 30. 

17
 Ibidem, s. 38. 

18
 Ibidem, s. 31. 

19
 An-Nābiġa aḏ-Ḏubyānī, Op. cit., s. 44. 

20
 Poezja arabska …, s. 38 

21
 Ibidem, s. 66. 

22
 An-Nābiġa aḏ-Ḏubyānī, Op. cit., s. 44. 

23
 Poezja arabska …, s. 29. 
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niczym gazela
24

 (Imru’-l-Qays), W plemieniu jest gazela
25

 (Ṭarafa), Spojrzałam w oczy 

gazeli/naẓartu bi-muqla šādin
26

 (an-Nābiġa aḏ-Ḏubyānī) nietkniętej perły, ich palce  lub ręce 

do gałązek drzewa. Czasami ten wizerunek uzupełniony jest o detale dotyczące biżuterii jak 

przytoczone powyżej ozdoby na szyi, ale także bransolety na nogach i nadgarstkach - A gdy 

znika w oddali, ty wciąż jeszcze słyszysz delikatny brzęk ozdób (al-A
c
šā); zapachy - poczułeś 

zapach piżma, jakby przed chwilą przechodził tędy handlarz wonnościami
27

 (
c
Antara), poczuję 

woń piżma, zapach czerwonej ambry spłynie z jej rękawów
28

 (Al-A
c
šā), kiedy podeszła do 

mnie, uniósł się nad nami zapach piżma
29

 (Imru’-l-Qays), czy odzież - długa suknia lub 

makijaż - tatuaż henną na opuszkach palców i stopach.  

Niezwykle rzadkim zjawiskiem jest zindywidualizowanie opisywanej postaci, ukazanie 

cech charakterystycznych tylko dla niej. Taki opis właściwy dla mu
c
allqāt, ale także dla 

większości kasyd staroarabskich nie tworzy także pełnego obrazu kobiety. I chociaż Imru’-

l’Qays daje pełniejszy wizerunek, pełen zmysłowych wyobrażeń, ale i w jego utworach 

trudno doszukać się cech, które wyróżniają jego ukochaną od innych opiewanych beduinek. 

Podobnie an-Nābiġa aḏ-Ḏubyānī opiewający al-Mutağarradę, żonę an-Nu
c
māna, ogranicza się 

do konwencji. Jednym z nielicznych wyjątków badanego materiału jest wiersz Alqamy ibn 
c
Abady, który opiewając ukochaną Laylę, wówczas wydaną już za mąż za innego, sam będąc 

w podeszłym wieku, czyni pewne uogólnienia dotyczące natury kobiet: Pragną 

dostatku/yuridna ṯarā’ al-māl
30

. 

 Taki opis kobiety jest bez wątpienia wynikiem ustnego charakteru tej poezji, w którym 

poetycki warsztat polegał, między innymi, na opanowaniu i zastosowaniu wypracowanych 

przez pokolenia formuł
31

. Przedstawiony wizerunek, chociaż pozornie dokładny pozostawia 

wiele miejsca wyobraźni odbiorcy, nie można jednak pozbyć się wrażenia, że mamy tutaj do 

czynienia z pewnym ideałem urody, a nie z żywą kobietą, jest to więc raczej wzór idealnej 

piękności stworzony w zbiorowej wyobraźni poetów beduińskich, a nie konkretna ukochana 

podmiotu lirycznego. Niekiedy zdarza się, ze poeta nawiązuje dialog ze swoją ukochaną 

(Imru’-l-Qays i 
c
Antara), ale  to nie zbliża obiorcy do wiedzy o tym jaka ona jest. Nic nie 

wiadomo o jej cechach charakteru. A więc obraz, jaki daje wstęp liryczny kasyd jest 

powielaną przez poetów matrycą ideału piękności beduińskiej, która do końca pozostaje 

obrazem, nigdy nie żywą postacią.  

Nieco szersza gama postaci kobiecych zawarta jest w pozostałych partiach kasydy 

zarówno w części opisowej (waṣf), jak zasadniczej (qaṣd), obecne są tam tancerki, 

śpiewaczki, skąpe staruchy, namiętne kochanki, matki, żony czy wdowy. Postaci te, chociaż 

obraz ich nie podlega skonwencjonalizowaniu i wzbogacają ogólny wizerunek kobiet, to 

pojawiają się na marginesie wątku głównego  i nie kształtują nowego typu bohaterki. Zatem w 

kasydach obraz  kobiety jest albo pokazany w ujęciu bardzo konwencjonalnym, albo  

zaledwie nakreślonym stanowiąc rodzaj tła. 
 

Kobieta w poezji okolicznościowej z czasów przedmuzułmańskich i  wczesnego islamu 
 

Nieco bogatszy, mniej konwencjonalny wizerunek ujawniają wiersze okolicznościowe, 

szczególnie hiğā’, termin ten w opracowaniach zazwyczaj tłumaczony jako satyra nie w pełni 

                                                           
24

 Ibidem, s. 31. 
25

 Ibidem, s. 48. 
26

 An-Nābiġa aḏ-Ḏubyānī, Op. cit.,s. 43. 
27

 Ibidem, s. 127. 
28

 Ibidem, s. 138. 
29

 Ibidem, s. 30. 
30

 Al-Mufaḍḍal aḍ-Ḍabbi, Dīwān al-mufaḍḍaliyyāt, ed. Charles J.Lyall, Oxford 1921, s. 773. 
31

 Obszernie na ten temat cf., Monroe, James, T., Oral composition in pre-Islamic poetry, “Journal of Arabic 

Literature”, 3 (1972), s. 1-53.  
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oddaje cel i rzeczywisty charakter utworu. Nie chodziło bowiem o przerysowanie właściwe 

satyrze, ale o wyszydzenie, wykpienie, ośmieszenie, poniżenie przy czym obraz postaci 

przedstawianej w takiej satyrze mógł się całkowicie mijać się z rzeczywistością. Wykpienie 

konkretnych cech oponenta nie było istotne, bo nie była to merytoryczna krytyka, ale 

podkreślenie takiego zestawu przywar, które dyskredytowały go jako wojownika, poetę, 

człowieka itp. Ten typ poezji pełnił ważną funkcję w sporach międzyplemiennych, ale 

wykorzystywano go także do porachunków w obrębie własnego plemienia, w takim 

odniesieniu mógł być też formą rozrywki.  

Ciekawy przykład utworów tego typu poświęconych kobietom zawiera  Kitāb al-ḥamāsa 

Abū Tammāmy. Ostatni rozdział tej antologii nosi tytuł „Maḏammat an-nisā’” „Potępienie 

kobiet”. Rozdział ten, który można by uznać za rodzaj dodatku do antologii, ponieważ satyry 

skierowane przeciwko kobietom zawiera także rozdział „Hiğā”, był tematem dysput zarówno 

średniowiecznych filologów i komentatorów, jak i współczesnych badaczy
32

. Zawiera 

osiemnaście wierszy całych lub zachowanych urywków, większość z nich, choć, wbrew 

tytułowi nie wszystkie, traktuje o kobietach. Utwory zamieszczone w tym rozdziale są 

przeważnie anonimowe, toteż trudno określić czas ich powstania. Pewne obrazy i 

sformułowania zwarte w niektórych z nich pozwalają domniemać, że powstały już w okresie 

muzułmańskim, chociaż bezsprzecznie nawiązują do tradycji ğāhiliyyskich.  Poezja ta, 

chociaż podana w rozdziale, którego tytuł sugeruje krytyczne spojrzenie, bo ujęte pod hasłem 

„maḏamma” „potępienie” i sformułowane w wierszach okolicznościowych typu hiğā’-satyra, 

wydaje się mieć jednak inny cel – rozrywkowy, a sam rozdział mógł stanowić kontynuację 

bezpośrednio go poprzedzającego, poświęconemu żartobliwym strofom
33

.  Nie jest to poezja 

wysokich lotów, wiersze nie są pozbawione obsceny, a wizerunek opisywanych kobiet 

diametralnie różni się od obrazu zachowanego w lirycznych wstępach kasyd.  W odróżnieniu 

od kasyd bohaterkami utworów nie są ukochane, ale najczęściej żony, niekiedy czyjeś matki, 

wdowy, a czasem nie można zidentyfikować powiązań łączących poetę z portretowaną 

kobietą. O ile w kasydzie mamy do czynienia z pewną konwencją zestawu opiewanych 

przymiotów beduińskiej piękności, tutaj pojawia się znacznie większe bogactwo.  Poeci 

okrutnie szydzą z kobiet, zarówno z ich wyglądu, jak i z charakteru, aczkolwiek w 

porównaniu do barwnych opisów wyglądu zewnętrznego kobiet o wadach ich jest znacznie 

mniej. Jeśli chodzi o wykpiwane przywary to najczęściej podkreślana jest kłótliwość, 

gadatliwość, złośliwość, a także starość. Utwory mogą pełnić rolę quasi przestrogi przed 

małżeństwem ze starszą kobietą: 

Nie żeń się ze staruchą gdy ci oferują, i w porę przetnij więzy
34

 uciekając. 

A gdy ci rzekną, że tylko połowę życia ma za sobą, to wiedz, że ta lepsza połowa minęła
35

. 

Lā tankiḥanna 
c
ağūz

an
 in utīta bi-hā 

Wa-aḫla
c
ṯiyāba-ka min-hā mumi

c
n

an
 harabā 

 

                                                           
32

 O opiniach średniowiecznych komentatorów na temat miejsca i roli rozdziału „Maḏammat an-nisā’” w Kitāb 

al-ḥamāsa oraz o poglądach na ten temat współczesnych badaczy cf. Gelder, van, Geert J., Against women, and 

other pleasantries, „Journal of Arabic Literature”,16 (1985), s. 61-72. 
33

 G. J. van Gelder zauważa, że najstarszy zachowany komentarz Al-Ḥamāsy al-Qāsima al-Iṣbahānī’ego (zm. 

koniec IX w.) nie zawiera rozdziału „Maḏammat an-nisā’”, a kończy go rozdział  „Bāb al-mulaḥ”.  Ponadto taki 

układ materiału od powagi do zabawy odzwierciedlałby układ pierwszych adabowych encyklopedii, gdzie na 

początku dzieła poruszane były tematy poważne, a pod koniec omawiane były problemy lekkie i zabawne (cf. 

Gelder, van, Geert J., Op.cit., s. 63-66). 
34

  W oryginale wa-aḫla
c
 ṯiyāba-ka min-hā – at-Tibrīzī wyjaśnia, że jest to nawiązanie do mu

c
allaqi Imru’-l-

Qaysa, w której drugi półwers dziewiętnastego baytu brzmi fa-sullī ṯiyābik min ṯiyābī tansuli, co oznacza „zerwij 

łączące nas więzy”(cf. Abū Tammām, Al-Ḥamāsa = Šarḥ dīwān al-Ḥamāsa <Abū Tammām>, Abū Zakaiyyā 

Yaḥyā at-Tibrīzī, Bayrūt b.d.w., t. IV, s. 180), a także komentarz do wydania zbioru poezji Imru’-l-Qaysa (cf. 

Imru’-l-Qays, Dīwān Imru’-l-Qays, ed. M. Abū Faḍl Ibrāhīm, al-Qāhira 2009, s. 13). 
35

 Abū Tammām, Al-Ḥamāsa, t. IV, s. 180. 
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  Przepełniają poetów uczucia skrajne odmienne niż te, doznawane przez bohaterów kasyd 

– odczuwają radość z rozstania, cieszą się swoją wolnością, nie ronią łez, a serce nie czuje 

bólu rozstania:  

Odeszła, serce po niej nie boli, ani oczy nie płaczą. 

Bānat fa-lam ya’lam la-ha qalbī wa-lam tabki almāqī
36

. 

Podobne à rebours są opisy wyglądu bohaterek utworów, plastyczne, w których pojawiają 

się porównania już nie do gazeli jak w kasydach, tutaj poeta dysponuje znacznie bogatszym 

wachlarzem. Kobieta przyrównana jest do psa - na kształt psa, chociaż jest człowiekiem/fī 

ṣūra al-kalb illā ann-hā bašar
37

; żmii, hieny czy krokodyla - ganią mnie za niechęć do żmii, 

hieny czy krokodyla, który nocą z wody wyłazi/ulāmu 
c
alā buġḍī li-mā bayna ḥayya wa-ḍab

c
 

wa-timsāḥ ta
c
aššāka min baḥr

38
; sroki, złodzieja - tkwię tu z sekutnicą jak złodziej nieznośną, 

zachłanniejszą od  sroki/munītu bi-zanmarda ka-l-
c
aṣā al-laṣṣ wa-aḫbaṯa min kunduš 

39
; 

małpy - twarz ma niby małpa, gdy się przyozdobi/la-hā wağhu qird
in

 iḏā izzayyanat
40

.  

Analityczne spojrzenie na kobietę analogiczne jest do wnikliwego postrzegania 

otaczającego go świata przez poetę beduińskiego, jakie właściwe jest opisowej części kasydy, 

tutaj jednak jego wzrok skupia się na niedostatkach urody bohaterki, a odbiorca otrzymuje 

obraz shiperbolizowany. To wyolbrzymienie ma służyć nie tylko ośmieszeniu typowemu dla 

formy hiğā’, ale głównie niezbyt wyszukanej rozrywce. 

Garbata, krótkoszyja przedziwnie ukształtowana z zapadniętym mostkiem/ḥadbā’, waqṣā’ 

ṣīġat ṣīġata 
c
ağīb

an41
. 

Inny zauważa: 

Twarz Asmy – dzieło brzydoty/li-Asmā’ wağh bid
c
a min samāğa

42
 

Kolejny nawiązuje do motywu pojawiającego się w poezji umaryjskiej, w której przewijają 

się postaci kobiet kokietek zalotnie, niby niechcący unoszących zasłonę z twarzy i swoją 

urodą zniewalających patrzącego.  Tutaj mamy do czynienia z efektem odwrotnym. 

Gdy nieco zasłonę uchyli widok ten wypali ci oczy, aż łzami spłyną 

A kiedy całkiem  ją całkiem odrzuci kres nędzy ujrzysz  i rozpaczy  

iḏā safarat kānat li-
c
aynika suḫnata  

wa-in yurfi
c
at fa-l-faqr fī ġāyati-l-faqr

43
 

 

W uśmiechu żółte żeby pokazuje, unikam z nią rozmowy 

Wa-taftarru 
c
an qalḥ 

c
adimtu ḥadīṯa-hā

44
 

Opisy te przepełnione zjadliwym szyderstwem adresowane są do konkretnych kobiet, w 

niektórych utworach ujawnione jest imię bohaterki. Paradoksalnie, wizerunek opisywanych 

postaci jest tutaj zindywidualizowany, brak konwencji właściwej opisowi w kasydzie, każdy 

poeta stara się w sposób jak najbardziej plastyczny i odrażający przedstawić niedociągnięcia 

opiewanej postaci. Jest to zapewne domena poezji okolicznościowej, tej mniej 

wyrafinowanej, w której istniała pewna przestrzeń na eksplorację tematów i opisów zjawisk 

niedostępnych dla kasydy. To poezja okolicznościowa, ta drugorzędna, była swoistym 

poligonem dla wysokiej sztuki słowa. Trudno jednak nie zauważyć, że podobnie jak 

spojrzenie twórcy kasydy, tak i percepcja autorów tych pośledniejszych utworów skupiona 

                                                           
36

 Abū Tammām, Al-Ḥamāsa, t. IV, s.177. Mawq (pl. almāq) kącik oka, miejsce z którego płyną łzy (cf. Al-Ḫalīl 

ibn Aḥmad al-Farāhīdī, Kitāb al-
c
ayn, ed. 

c
A. Al-Ḥ. Hindawī, Bayrūt, 2003, t. I, s. 173). 

37
 Abū Tammām, Al-Ḥamāsa, t. IV, s. 178. 

38
 Ibidem, s.181. 

39
 Ibidem, s.184. 

40
 Ibidem. 

41
 Ibidem, s.178. 

42
 Ibidem, s. 179. 

43
 Ibidem, s.182. 

44
 Ibidem. 
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była przede wszystkim na szczególe, nie ma opisów całej postaci. Należy także zauważyć, że 

podkreślana jest brzydota kobiet, ich trudny charakter, ale podobnie jak w poezji 

przedmuzułmańskiej i umaryjskiej nie ma oceny moralnej postaci. Chociaż twórcy nie 

ukrywają swojej negatywnej oceny dotyczy ona konkretnych wybranek, a nie czynią 

uogólnień dotyczących wszystkich kobiet jako zbiorowości, przedstawicielek płci przeciwnej, 

dzięki temu mogą uniknąć oskarżenia o mizoginizm. Taka postawa, niechęci w stosunku do 

ogółu kobiet, w literaturze wydaje się nie mieć czysto arabskich – beduińskich źródeł. Cel tej 

poezji nie leży w negacji i potępieniu kobiet, a raczej chodzi o mało wyrafinowane żarty.  

 

Kobieta w początkach prozy arabskiej 

 

Nastawienie niechętne kobietom ogólnie ujawniają niektóre dzieła lub ich części 

reprezentujące prozę okresu muzułmańskiego. Kobieta pojawia się w niej jako bohaterka lub 

narratorka anegdot czy opowieści. O ile jako narratorka, z wyjątkiem opowieści Księgi 

tysiąca i jednej nocy nie postacią dostatecznie zarysowaną, bo w literaturze adabowej, 

dominującej w średniowieczu,  przekazuje tylko treści, o tyle jako bohaterka bywa 

wyraziściej dookreślona. Jej obraz nie jest jednolity. Kobiety w anegdotach, opowieściach, 

przypowieściach reprezentują cały wachlarz społeczeństwa kalifatu – od księżniczek po 

żebraczki, mądre, głupie, przebiegłe, naiwne, biedne i majętne, kochane i nienawidzone. 

Wśród tego bogactwa obecny jest pewien pejoratywny obraz kobiety przewrotnej, zdradliwej, 

skłonnej do oszustwa o niepohamowanych żądzach. Taki wizerunek pojawia się także w 

dziełach teologów i moralistów, jako właściwy, wrodzony kobietom. Typowym przykładem 

tego liczne anegdoty i ogólne przesłanie Aḥkām an-nisā’ Ibn al-Ǧawzī’ego, czy pewne 

anegdoty zawarte w przypisywanym Ibn Ǧawzīyyi dziele Aḫbār an-nisā’ oraz niektóre 

historyjki zamieszczane w rozdziałach o kobietach w encyklopediach adabowych. W okresie 

ğāhiliyyskim i pierwszym wieku islamu literatura, w tym przypadku głównie poezja, nie 

zachowuje takiego przedstawienia postaci kobiecej, chociaż pokazuje ją jako zarówno obiekt 

westchnień, jak i głębokiej niechęci. Co zatem było źródłem takiego wizerunku kobiety w 

literaturze, czy jego motorem były przepisy zawarte w Koranie, czy jest on może wynikiem 

jeszcze innych czynników.  

Pozornie źródłem takiego wizerunku mógł być Koran, w którym zostały wprowadzone 

konkretne przepisy dotyczące kobiet, mogące  zainspirować odbiorców do dostrzegania w 

kobiecie istoty niższej: Mężczyźni stoją nad kobietami ze względu na to, że Bóg dał wyższość 

jednym nad drugimi
45

, które można dyscyplinować siłą: I napominajcie te, których 

nieposłuszeństwa się boicie, pozostawiajcie je w łożach i bijcie je
46

, i chociaż trudno 

współcześnie zgodzić się z tymi poglądami, to były one odzwierciedleniem sytuacji 

społecznej i uwarunkowań obyczajowych środowiska, w którym żył Muḥammad. Ponadto, 

chociaż współcześnie wymowa tych fragmentów jest odczytywana zdecydowanie jako 

mizoginistyczna, to może także oddawać sytuację i problemy samego Proroka, człowieka, 

który kiedy te słowa padały w objawieniu, już w podeszłym, na ówczesne warunki, wieku, 

którego wszystkie żony mogły być jego córkami, i który tak wyobrażał sobie relacje między 

kobietami, występując jako nauczyciel i groźny ojciec, a dopiero potem jako mąż. Mimo 

swojej restrykcyjnej w stosunku do kobiet wymowy, wersety te nie składają się na obraz 

kobiety zepsutej.  

                                                           
45

 Koran, Kobiety, IV:34. Wszystkie cytaty z Koranu pochodzą z przekładu J. Bielawskiego (cf. Koran, przekł. i 

kom. Józef Bielawski, PIW, Warszawa 1986). 
46

 Ibidem 
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Zapobieganiu zepsuciu i niewierności służyły wersety nakazujące zasłaniać ciało 

kobietom: Powiedz, swoim żonom i swoim córkom, i kobietom wierzących, aby się szczelnie 

zakrywały swoimi okryciami
47

,  

Powiedz wierzącym kobietom, żeby spuszczały skromnie swoje spojrzenia i strzegły 

czystości; i żeby pokazywały jedynie te ozdoby, które są widoczne na zewnątrz; i żeby 

narzucały zasłony na piersi, i pokazywały swoje ozdoby jedynie swoim mężom 
48

…   

W tej samej surze „Światło” określone są sankcje względem cudzołożników. Nakazy te 

mogły działać na wyobraźnię słuchaczy, ale czy były inspiracją do stworzenia literackiej 

postaci kobiety występnej?   

Pierwszą i jedyną kobietą przewrotną i występną, o której mowa w Koranie, jest bohaterka 

sury XII – Józef/Yūsuf. W Świętej Księdze  nie jest ona przedstawiona z imienia, to żona 

możnego z Egiptu, nabywcy Yūsufa, której, gdy nie udało się uwieść poddanego, a brak 

zainteresowania z jego strony odczuwszy jako osobistą zniewagę, oskarża  go o niegodziwe 

względem niej zamiary, a nade wszystko niewierność swojemu panu. Wątek ten został 

podjęty w kilka wieków później w licznych dziełach i komentarzach koranicznych, które  

podają zarówno imiona bohaterów i stanowisko nabywcy Yūsufa
49

. Jest to, rzecz jasna, jedna 

z wersji  dobrze znanej opowieści o Józefie z tradycji judeochrześcijańskiej zachowanej na 

przykład w Starym Testamencie w „Księdze Rodzaju”. W Koranie pojawia się zdanie, które 

ujawnia niekorzystną opinię o kobietach wypowiedziane przez pana Yūsufa, biblijnego 

Potifara, który w koranicznej wersji przekonawszy się o uczciwości Yūsufa, swego sługi, gdy 

widzi jego koszulę rozerwaną z tylu mówi do żony: Oto jeden z waszych kobiecych 

podstępów; zaprawdę, wasz podstęp jest wielki!
50

 Jest to pierwsze zachowane w literaturze 

arabskiej uogólnienie dotyczące kobiet pokazujące je jako skłonne do zdrady i przewrotne. 

Jak widać jednak źródłem inspiracji nie były rdzennie arabskie tradycje, ale opowieści z 

kręgu kultury hebrajskiej. Co więcej, wątek ten nie został podjęty w literaturze arabskiej 

przynajmniej przez sto pięćdziesiąt, dwieście lat po redakcji Koranu w połowie siódmego 

wieku.   

Proza arabska w postaci pisanej zaczyna rozwijać się w trzecim, czwartym dziesięcioleciu 

wieku VIII. Pierwsze prace nie są na ogół tekstami oryginalnymi, ale przekładami 

dokonanymi z drobnymi modyfikacjami dostosowującymi dzieło do zasad islamu. Ich 

autorami-tłumaczami są zatrudnieni na dworach kalifów lub gubernatorów prowincji 

sekretarze najczęściej pochodzenia perskiego. Jednym z takich sekretarzy, działającym w 

przełomowym dla kalifatu okresie zmiany dynastii, był 
c
Abd Allāh ibn al-Muqaffa

c
. Jego 

zasługi dla rozwoju prozy arabskiej są niepomierne, jest także autorem przekładu z języka 

pahlavi indyjskiego zbioru bajek moralizatorsko dydaktycznych w Indiach znanego jako 

Pańczatantra. W świecie arabskim popularny pod tytułem Kalīla wa-Dimna od imion dwóch 

szakali  bohaterów jednej z opowieści. Pańczatantra trafiła na perski dwór w VI wieku, 

natomiast w połowie wieku VIII została przełożona na arabski. Ważne jest także to, że pod 

koniec VI wieku, powstał jeszcze jeden przekład dzieła nowoaramejski, który w  

średniowieczu nie odegrał znaczącej roli w popularyzacji opowieści, jest jednak 

pierwszorzędnym źródłem informacji o zmianach, jakie dokonał Ibn al-Muqaffa
c
 tłumacząc 

księgę z pahlavi na arabski, ponieważ wersja pahlavijska nie zachowała się do naszych 

czasów. 

 Praca ma budowę szkatułkową, w zachowanej wersji arabskiej składa się z kilkunastu 

opowieści powiązanych wątkiem rozmowy filozofa i króla. Zawiera liczne przypowieści o 

                                                           
47

 Ibidem, Frakcje, XXX:59. 
48

 Ibidem, Światło, XXIV:31. 
49

 Biblijny Potifar lub Putyfar, a Futfir lub Qiṭfīr, Qaṭfīr z różnych opowieści koranicznych, przedstawiany jako 

możnowładca, skarbnik i zarządca wojsk faraona, a jego żona to Rā’īl, w późniejszych wersjach Zulayḫā. 
50

 Koran, Józef (XII:28). 
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kobietach, które pokazane są jako przewrotne, zdradliwe i podstępne. Przykładowo w 

„Opowieści o sowach i krukach”
51

, jednej z dłuższych historii zbioru, na dziewięć zawartych 

tam przypowieści trzy traktuje o kobietach i wszystkie mają mizoginistyczną wymowę, z tego 

dwie dają obraz kobiety niewiernej, nieczułej przewrotnej i skłonnej do oszustwa. Nie ma 

tutaj jednak miejsca na opis wyglądu kobiet, jedyne sformułowania przybliżające ich wygląd 

to stwierdzenia, że jest młoda lub piękna. Zazwyczaj to młoda i piękna kobieta jest właśnie 

przewrotna i zdradliwa. Czytelnik wyrabia sobie pogląd o ich charakterze ponieważ zawarte 

w całej „Opowieści o sowach i krukach” przypowieści są egzemplifikacją działania, które 

może mieć zbawienne lub złe skutki. Jedną z typowych przypowieści, pokazującą kobiecą 

skłonność do zdrady jest historia pewnego cieśli, który nie wiedział, że jest zdradzany przez 

swoją żonę i któremu po pewnym czasie donieśli o tym krewni. Nie dowierza im i sam się 

chce przekonać o ewentualnej niewierności żony, której oświadcza, że musi wyjechać i nie 

będzie go przez kilka dni. Ta szczęśliwa z nadarzającej się okazji umawia się z kochankiem. 

Mąż jednak nie udaje się w podróż, ale pozoruje wyjazd, chyłkiem wchodzi pod łóżko 

kobiety i czeka na dowód zdrady. Wieczorem kobieta wraz ze swoim kochankiem czerpią 

rozkosz z wzajemnego obcowania na łóżku pod którym ukryty jest jej mąż, ten tymczasem 

znużony, zasypia, a wystające spod łóżka nogi śpiącego zauważa kobieta. Rozkazuje 

kochankowi, aby głośno ją zapytał czy go kocha, po czym ta odpowiada, że kocha tylko 

męża. Oczywiście obudzony cieśla słyszy ich rozmowę i jest szczęśliwy z żoninej miłości, co 

więcej, gdy kochanek wychodzi, ten siada przy łóżku i odgania muchy od śpiącej kobiety, bo, 

jak stwierdza noc spędziła pracowicie
52

. Przypowieść ta, chociaż uczy tylko, żeby nie wierzyć 

we wszystko, co się słyszy, pokazuje nie tylko męża safandułę, ale buduje wizerunek kobiety 

przewrotnej  skłonnej do zdrady. W innej historii „Opowieści o małpie i żółwiu” żeńskie 

bohaterki (żona żółwia oraz jej sąsiadka) w swoich działaniach względem mężczyzn posiłkują 

się podstępem. np. żółw zostaje wysłany po serce swojego przyjaciela małpy w przekonaniu, 

że będzie ono remedium na dolegliwość żony, która w ten sposób za namową sąsiadki, chce 

zniszczyć przyjaciela męża, z którym ten spędza wiele czasu.  Stosunek do kobiet oddają 

przemyślenia żółwia starającego się wypełnić nakazaną mu misję „Zaprawdę czyn, który 

zamyślam jest bezbożnością i perfidią, a czy kobiety warte są, by popełniać dla nich podłość i 

nikczemność, przecież nie winno się im ufać ani zbyt zbliżać. Mówią wszak: Złoto ogniem 

sprawdzisz, uczciwość człowieka tym jak bierze i daje, siłę zwierząt mocą obciążenia, a 

kobiet żadną miarą nie sprawdzisz”
53

.  

Z tego samego indoirańskiego kręgu pochodzi Księga tysiąca i jednej nocy, która do 

kalifatu dostała się zapewne jeszcze w VIII wieku, najstarszy zachowany arabski rękopis 

Księgi datowany jest na IX wiek. W dziele obok postaci kobiet cnotliwych pojawia się szereg 

kobiet przewrotnych i wiarołomnych, wystarczy wspomnieć tylko opowieść ramową i zdrady 

żon Šahriyāra i Šahzamāna. 

W IX wieku obraz kobiety występnej jest już dobrze ugruntowany w literaturze arabskiej. 

Przykładem tego niezachowane w całości dzieło Aḥmada ibn Abī Ṭāhir Ṭayfūra Kitab al-

manṯūr wa-’l-manẓūm (Księga o prozie i poezji) perskiego pochodzenia filologa i literata. W 

jednej z zachowanych części dzieła zatytułowanej „Balāġāt an-nisā’” („Opowieści kobiet”) 

zamieszcza anegdoty ugruntowujące obraz kobiety jako istoty wyuzdanej, przewrotnej i 

zdradliwej. Co więcej, niektóre anegdoty opowiadane są przez kobiety.  Tym tropem poszli 

kompilatorzy wielu encyklopedii adabowych, którzy w rozdziałach poświęconych kobietom 

zamieścili anegdoty i wiersze ilustrujące przebiegłość kobiet, ich skłonność do zdrady i 

oszustwa. 

                                                           
51

 Ibn al-Muqaffa
c
, Kalīla wa-Dimna, ed. Louis Cheikho, Beyrout 1923, 143-166. 

52
 Ibidem, s.156-157. 

53
 Ibidem, s.170. 
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Od IX wieku ten niekorzystny wizerunek, zyskuje na sile, czemu sprzyjają także 

powstające w tym czasie zbiory hadisów, opowieści o Muḥammadzie i jego wypowiedzi, 

wielu z nich  autentyczność pozostawia wiele do życzenia, a są wyrazem życzeniowego 

myślenia niektórych teologów.  

Przedstawione wizerunki kobiet nie odzwierciedlają całej ewolucji, jaką postaci te 

przeszły w klasycznej literaturze arabskiej do X wieku. Takie badania objętościowo daleko 

wychodzą poza ramy niniejszego artykułu. Mimo to można pokusić się o pewne wnioski. 

Otóż wydaje się, że w początkowej fazie swego istnienia w literaturze postać kobiety 

budowana była przede wszystkim plastycznym obrazem, który miał działać na wyobraźnię 

słuchacza. Obraz ten nie był kompletny i wymagał od odbiorcy kreatywnego współdziałania 

z twórcą. Odwoływał się do istniejących w jego umyśle ideałów kobiecego piękna. Z 

biegiem czasu wizerunek ten był konkretyzowany, twórca uzupełniał niewypełnione miejsca 

i stwarzał obraz kompletniejszy, coraz bardziej uciekając od konwencji, a skupiając się nie 

tylko na wyglądzie zewnętrznym, ale także na cechach charakteru i osobowości postaci. Tak 

stworzona niewieścia  postać bliższa jest kobietom napotykanym w realnym życiu zarówno 

odbiorcy jak i twórcy. Kobieta coraz bardziej odległa jest od ideału, a staje się realnie żyjącą 

istotą. Twórcy mniej miejsca poświęcają na opis jej wyglądu zewnętrznego, a zaczynają 

skupiać się na cechach charakteru dając czytelnikowi pod rozwagę jej ocenę moralną. 

Wyjątek stanowi dworska poezja miłosna, która zaczyna rozwijać się z początkiem 

panowania Abbasydów, ale apogeum osiąga w dalekiej od Bagdadu Andaluzji. Na ten nowy 

wizerunek kobiety wpływ ma literatura narodów podbitych, szczególnie z kręgu 

indoirańskiego, i w mniejszym zakresie z kultury judeochrześcijańskiej. Wpływy te dają 

wynik w postaci dostrzegania w kobiecie nowych dotychczas w literaturze arabskiej 

niespotykanych cech – takich jak wiarołomność, skłonność do zdrady czy przewrotność. 

Należy podkreślić, że nie są one przypisywane tylko konkretnym bohaterkom, ale czynione 

są uogólnienia dotyczące wszystkich kobiet, a to sprawia, że autorzy niektórych dzieł 

zaczynają prezentować postawę mizoginistyczną. Takie spojrzenie obce było literaturze 

beduińskiej, jest pochodzenia obcego, należy jednak podkreślić, że zostało skwapliwie 

przejęte przez  twórców arabskich, a także teologów i przez kolejne wieki chętnie 

popularyzowane. 

 

 

 

 

Beautiful or ugly? Wicked or virtuous? Chosen images of woman in Arabic 

literature up to X
th

 century 

 

 

Images of woman have appeared in Arabic literature since the first verses of Arabic poetry 

had been created, they have been present both in qaṣīdas and occasional pieces. In Islamic 

literature different pictures of woman have been emphasized. The image of woman is not 

homogeneous. The aim of this paper is to describe three diverse images of woman which 

were created in ğāhiliyy qaṣīdas, ğāhiliyy and early Islamic invective poetry – satires (ar. 

hiğā’), and early Arabic prose.  

Mu
c
allaqāt (ten) constitute source material used to present the first type of woman portrait 

as preserved in pre-Islamic poetry and additionally one poem by an-Nābiġa aḏ-Ḏubyānī and 
c
Alqama ibn 

c
Abada. As to the occasional poetry the researches have been carried out on the 

last chapter entitled “Maḏammat an-nisā’” from Kitāb al-ḥamāsa of Abū Tammām. The 

chapter contains eighteen poems most of them, but not all, as the title of the chapter suggests, 

dedicated against women. Source material to the third part of woman’s picture recorded in 
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Arabic prose derives mainly from the early translations from pahlavi – famous Kalīla wa-

Dimna collection of animal stories, Arabian Nights and some works of adab written up to X
th

 

century. Preliminarily, characteristic feature of the  studied source material is that the early 

texts focuse on description of  woman’s body, her appearance whereas early Arabic prose is 

concerned with woman’s spirit, behavior and  her morality. 

The paper preludes comprehensive studies on the typical images of woman as presented in 

various production of Arabic medieval literature. 
   
 

 

 

 


