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Mit urody a Najbrzydsza kobieta ywiata
Olgi Tokarczuk
Stereotypizacja kobiety autorki vs. kobiety bohaterki
Nie tylko kryzys relacji czy teů zasada samotnoœci kobiet we wspóâczesnym spoâeczeľstwie wpâywa na tworzenie róůnych mitów definiujĊcych to,
jak nowoczesna kobieta powinna lub nie powinna wyglĊdaý, jakie powinna
mieý zatrudnienie albo status socjalny. Zagadnienia teorii pâci na pewno majĊ
wpâyw na większoœý sfer funkcjonowania kobiety w spoâeczeľstwie, a jednym z przejawów subiektywnych poglĊdów na ten temat, które jednoczeœnie
mogĊ i potrafiĊ wpâynĊý na opinię publicznĊ, jest tekst artystyczny. Literatura tworzona przez kobiety cechuje się pewnĊ specyfikĊ, która w róůnych wariantach przesuwa się na osi od feminizmu do lekkiego, niewymagajĊcego
zaangaůowania czytania romansów, w których bohaterka jest zawsze piękna,
odwaůna i zwycięůa zâo, jak w jakiejœ bajce. Pisana przez kobiety literatura
nie zrodziâa się tylko pod wâywem teorii gender i nie jest tylko jej bezpoœrednim zastosowaniem (z gâównĊ impresywnĊ funkcjĊ), ale sĊ to teů teksty
tzw. estetyki cierpienia, które wpâywajĊ na czytelnika za poœrednictwem
prowokacyjnych, czysto kobiecych tematów (gwaât, aborcja, poród itp.).
I wreszcie sĊ to teksty, których motywacja i tematyka nie niesie ze sobĊ ani
jednego z tych bezpoœrednich znaków, lecz „kobiecoœý tekstu“ jest ukryta w typologii postaci, w jej wewnętrznej charakterystyce i przejawach dziaâania.
Po literaturze pisanej przez kobiety, w której dominowaây bohaterki walczĊce o prawa (wâasne i ogólnonarodowe), w centrum uwagi autorów i autorek
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pojawiây się kobiety-prowokatorki odsâaniajĊce w opowieœciach nie tylko
swoje ciaâa, ale przede wszystkim dusze. Ten rodzaj intymnoœci w literaturze
jest zwiĊzany z odkrywaniem kluczowych problemów, których nie potrafi
opisaý autor-męůczyzna i tylko w rzadkich przypadkach decydujĊcy finaâ historii przejawia się w aktywnoœci męskiej postaci. Ten typ opowieœci koncentrowaâ się na burzeniu mitów dotyczĊcych pozycji kobiety w spoâeczeľstwie, która to pozycja byâa (i prawdopodobnie nadal jest) definiowana stereotypowo: kobieta-ůona, kobieta w gospodarstwie domowym, kobieta w spódnicy
czy piękna kobieta.
Takie stereotypy sĊ mocno zakorzenione w wielu językach i sĊ częœciĊ językowego obrazu spoâeczeľstwa. Jako przykâad moůna przywoâaý sâownikowĊ definicję jednego z poradników kodyfikacyjnych Krátkeho slovníka
slovenského jazyka 4 (2003), który podaje dwa podstawowe znaczenia sâowa
kobieta: „1. dorosâa osoba pâci ůeľskiej; 2. ůona“, przy czym wszystkie
przykâady podane w sâowniku zmierzajĊ do definiowania wyůej wspomnianego ideaâu kobiety: „1. wolna, zamęůna, piękna, stara, zatrudniona; 2. dobra
i wierna ůona“. Z utrwalonych poâĊczeľ leksykalnych w podstawowych definicjach pojawiajĊ się dwa: „1. lekka kobieta = kobieta o wĊtpliwych zasadach moralnych; 2. trzymaý się kobiety za spódnicę = byý zaleůnym od kobiety“. PodobnĊ sytuację zaobserwowaý moůna w definicji sâowa ‚kobieta‘
zamieszczonej w Sâowniku języka polskiego: „1. dorosây czâowiek pâci ůeľskiej;
2. pot. Ůona; a z utrwalonych poâaczeľ sâownych na przykâad kobieta fatalna
(femme fatale) i emancypacja kobiet «zrównanie kobiet z męůczyznami w prawach spoâecznych i politycznych». Definicja sâowa ‚kobieta‘ zawiera informację o zwiĊzku maâůeľskim «kobieta pozostajĊca z męůczyznĊ w zwiĊzku
maâůeľskim (w stosunku do tego męůczyzny)»“. Takůe tu jest pokazane, ůe
pozycja kobiety jest œciœle zwiĊzana z męskimi rolami w spoâeczeľstwie i ůe
w œwiadomoœci uůytkowników języka od dawna zakorzenione jest mówienie
o dwu podstawowych rolach kobiety: ůony i matki.
Przytoczone przykâady przekonujĊ, ůe pozycja spoâeczna kobiety (z uwzględnieniem jej cech charakteru i cech zewnętrznych) jest stosunkowo niezmienna. Tym bardziej zatem ciekawe wydajĊ się postaci „niestandardowych“ kobiet. Chodzi nie tylko o niewielkie odstępstwa od przywoâanej definicji (jak
np. kobiety niezamęůnej z wâasnej woli czy kobiety samotnie wychowujĊcej
dziecko), ale i o znaczne róůnice. Przykâad takiego „przekroczenia“ znaleŭý
moůna u Olgi Tokarczuk, która w swoim opowiadaniu o najbrzydszej kobiecie œwiata odniosâa się do kilku stereotypów, przesĊdów i odwiecznych
konfliktów męsko-ůeľskich.
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MiÆdzy wyzwoleniem a urod
Opowiadanie Olgi Tokarczuk zatytuâowane Najbrzydsza kobieta œwiata jest
zbudowane z kilku kluczowych elementów. Zostaâa w nim ukazana przede
wszystkim relacja męsko-ůeľska (teoria gender), ale teů niektóre aspekty kobiecego pisania, wœród których wyróůnia się estetykę brzydoty. Brzydota
w tej prozie występuje w dwóch przestrzeniach: jedna z nich to bezpoœrednia, zewnętrzna charakterystyka najbrzydszej kobiety, druga zaœ to szokujĊcy
element zastępujĊcy estetykę cierpienia – eksponowanie (i ocena) niegrzeszĊcej urodĊ bohaterki przez innych ludzi. W pierwszym przypadku naleůy
zaznaczyý, ůe owa najbrzydsza istota jest typowym przykâadem spoâecznego
gustu i powierzchownego postrzegania. Wszystkie cechy, które czyniĊ z bohaterki tę najbrzydszĊ, sĊ zupeânym przeciwieľstwem stereotypowej typologii piękna, wedâug której kobieta powinna mieý idealnĊ cerę, duůe wyraziste
oczy, równy, doœý duůy nos, peâne symetryczne usta i równe biaâe zęby…
Takie postrzeganie znamy z róůnych ŭródeâ i w istocie wpâywa ono na
wszystkie wizualizowane przykâady urody, od reklamy kosmetyków aů po
ideaâ w postaci jakiejœ sâawnej osoby (na przykâad aktorki, piosenkarki,
wâadczyni itp.).Przy czym „obrazy »pięknych« kobiet zaczęto wykorzystywaý
w ogâoszeniach reklamowych w poâowie XIX wieku“ i jest to jeden z dowodów na to, ůe nowoczesna kobieta jest stale zmuszana, by „porównywaý
się z masowo propagowanym fizycznym ideaâem“ (Wolf, 2000, 16). W opowiadaniu za poœrednictwem specyficznej charakterystyki gâównej postaci obserwujemy o wiele gâębsze spojrzenie niů tylko porównywanie się z uznawanym powszechnie obrazem piękna. Nie powinien to byý jednak przeoczony
element juů choýby dlatego, ůe prowadzenie gry z fantazjĊ czytelnika moůe
zagwarantowaý tekstowi artystycznemu sukces i naleůy do podstawowych
funkcji literatury. W tym przypadku czytelniczka nie chce byý podobna do
gâównej bohaterki, ale bez wĊtpienia naleůy do grona jej sympatyków i nieraz w gâębi duszy jest teů prawdopodobnie zadowolona, ůe nie znajduje się
na jej miejscu.
Stála nehybne, uvedomovala si, že ju pozorujú desiatky párov oÿí, že
dychtivo hlcú každý detail, aby potom porozprávali o jej tvári známym,
susedom alebo vlastným deřom, aby si ju mohli privolař zo spomienky,
porovnař ju v zrkadle s vlastnou tvárou. A potom si s úĺavou vydýchnu
(Tokarczuk, 2003, 121).
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Wâasne problemy i wszelkie niedoskonaâoœci stajĊ się âatwiejsze do zniesienia, a zasada porównywania w tym przypadku dziaâa.
Problem bycia brzydkim ma jeszcze inne konsekwencje: co gorszego moůe
się przytrafiý kobiecie? Nie tylko jest brzydka – jest najbrzydsza. Nie tylko jest
najbrzydsza, ale jest tak na dodatek publicznie prezentowana. Ma nadzieję,
ůe to wszystko zmieni się dzięki maâůeľstwu, ale w koľcu maâůeľstwo okazuje
się jedynie zakupem praw do wystawiania jej ůycia na pokaz. Rola maâůeľstwa
zmieniâa się w XIX wieku, dzięki czemu kobieta zyskaâa pozycję „menaůerki
gospodarstwa domowego, anioâa gospodarstwa domowego“ i w koľcu mogâa „oczekiwaý od męůczyzny nie tylko zabezpieczenia finansowego, ale teů
ůe będzie jej ůyciowym towarzyszem (Abramsová, 2005, 99). Te nadzieje
bohaterki nie speâniây się, maâůeľstwo nie przyniosâo jej ůarliwego uczucia,
ale handlowĊ relację. Nawet macierzyľstwo jest w tej transakcji postrzegane
jako inwestycja przyszâej dziaâalnoœci zarobkowej. Bardziej trafne jest w tym
przypadku twierdzenie Bell Hooks, która pisze o nowoczesnym maâůeľstwie
jako o „częstym ŭródle cierpienia i niepokoju, które byâo katalizatorem feministycznego buntu w prywatnych relacjach“ (2013, 118). Seria szokujĊcych
wypadków stopniuje cierpienie kobiety, które autorka przedstawia jako następstwo wydarzeľ i faktów, praktycznie bez emocji. Prezentuje NajbrzydszĊ jako „zwyczajnĊ“ kobietę, której wyjĊtkowoœý jest tylko pozorna (brzydota jako typ zatrudnienia)‘ wewnĊtrz siebie jest taka sama jak wszystkie pozostaâe kobiety. W zasadzie „uwodzenie“ i zyskiwanie męůowskiej uwagi jest
opisywane jako naturalna droga – najpierw powierzchowne zainteresowanie,
następnie zauwaůenie wyjĊtkowoœci (nie jest gâupia, mówi do rzeczy, zna
kilka języków, ma kobiece gesty), a w koľcu takůe zainteresowanie jej fizycznoœciĊ – prezentowane wczeœniej jako ciekawoœý: „V tú prvú noc po
stretnutí si jednoducho predstavoval, aké by to bolo milovař sa s takouto
bytosřou, bozkávař sa s łou, sřahovař z nej šaty“ (Tokarczuk, 2003, 123).
Póŭniejsze realne intymne spotkanie jeszcze bardziej potwierdza zwyczajnoœý niezwyczajnej kobiety: „a zmocnil sa jej ako každej inej ženy, bez akejkoĺvek myšlienky, ako obyÿajne“ (Tokarczuk, 2003, 127).
KolejnĊ typowĊ cechĊ literatury tworzonej przez kobiety jest gâębokoœý
przeůywanych i obrazowanych emocji. Emotywne zabarwienie tekstu jest
waůnĊ częœciĊ zakodowanej idei. W analizowanym opowiadaniu oprócz miâoœci i zaleůnoœci w zwiĊzku pojawia się motyw litoœci i litowania się. O litoœci, ewentualnie o jej niedostatku, mówi się w odniesieniu do zwiĊzku dwojga gâównych bohaterów. Męůczyzna w pierwszych fazach zwiĊzku nie odczuwa litoœci nad cięůkim losem Najbrzydszej, a tym samym nie przejawia
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wobec niej prawdziwego zainteresowania i uczucia. Litoœý wykorzystuje tylko jako chwyt marketingowy w momencie rozpoczęcia wspóâpracy z cyrkiem i próbĊ zainteresowania widzów. W efekcie dziaâa na emocje publicznoœci za pomocĊ wymyœlonych i dopracowanych historii, przy czym w ogóle
nie bierze pod uwagę uczuý wystawianej na pokaz kobiety, nieustannie jĊ
poniůajĊc: „Poniůanie jest podstawĊ wszystkich dalszych form przemocy“
(Hooks, 2013, 108). RozwaůajĊc ten problem, warto przywoâaý inny przykâad z analizowanego opowiadania Tokarczuk, a mianowicie moment, gdy
kobieta jest przekonywana, ůe uwaga publicznoœci sprawia jej radoœý, ůe jej
potrzebuje. Kolejny kobiecy aspekt przejawia się jednoczeœnie w ataku na
uczucia kobiecej i dziecięcej częœci widowni, która jest uwaůana za najbardziej podatnĊ na zranienie. Emocjonalne zabarwienie tekstu jest z naszego
punktu widzenia osâabione przez narratora męůczyznę. Gdyby historię opowiadaâa kobieta, wybrzmiaâaby ona inaczej. Wewnętrzne rozdarcie i rozdwojenie męskiej postaci równieů jest zobrazowane, ale tylko za pomocĊ stosunkowo powierzchownej sondy męskiej duszy, bardziej jest to pewnego typu
konstatacja niů gotowe rozwiĊzanie.
InspirujĊca jest ta częœý opowiadania, w której męůczyzna zastanawia się
nad uzasadnieniem wyboru wâaœnie Najbrzydszej jako swojej ůony. W duůym stopniu za tĊ decyzjĊ stojĊ względy ekonomiczne. Inna strona męůowskiego charakteru przejawia się w wyjaœnieniu – na pozór bez znaczenia – ůe
jest ona „inna niů pozostaâe“. Typowe dla literatury tworzonej przez kobiety
sĊ jednak stwierdzenia: „gâupcy zabijali się z powodu piękniejszych“; „miaâbym coœ, czego inni nie majĊ“. To sprawia, ůe zaprezentowany w utworze
Tokarczuk męůczyzna jest wâaœnie postaciĊ stereotypowego samca – przewaůnie zây, dziaâĊjĊcy na ogóâ niepoprawnie i niestosownie. Wizerunek męskiej postaci jest zâagodzony poprzez fakt, ůe gdy czasami ucieka od ůony,
nie potrafi przestaý o niej myœleý. Z punktu widzenia kobiecej czytelniczki
moůe to byý interpretowane jako cecha pozytywna, która œwiadczy o jakichœ
uczuciach; męska optyka dostrzeůe jednak zupeânie inne powody takiego
zachowania.
W literaturze pisanej przez kobiety, a szczególnie w tekstach feministycznych często pojawiajĊ się teoretyczne uzasadnienia róůnic pâciowych i innych opisów. W analizowanym utworze nauka takůe zajmuje waůnĊ pozycję
i to w miejscu, w którym od fantastycznych i szokujĊcych uzasadnieľ kobiecego wyglĊdu pisarka przechodzi do pseudonaukowych teorii o pomyâce
przyrody i teorii zatrutej krwi. Następnym istotnym „naukowo uzasadnionym“ momentem opowiadania sĊ narodziny dziecka. Męůczyzna twierdzi, ůe
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spâodzenie dziecka nie byâo ani jego zamiarem, ani jego pomysâem, byâ to
bowiem pomysâ profesora, który im pomagaâ i namówiâ ich na podjęcie takiej decyzji. Przy czym Najbrzydsza juů od œlubu marzyâa o spokojnym ůyciu
w zaciszu domu i wspólnym wychowywaniu dzieci. Z męůowskiego punktu
widzenia dziecko byâo z jednej strony niepoůĊdanym zagroůeniem, ale z drugiej strony przynieœý mogâo lepszy zarobek. Ta swoista tęsknota za posiadaniem jeszcze bardziej szokujĊcej atrakcji jest przeciwstawiona z ojcowskimi
uczuciami i poczuciem zagroůenia partnerstwa w zwiĊzku po pojawieniu się
potomka. Poradzenie sobie ze œmierciĊ dziecka naleůy do najbardziej emocjonalnych przeůyý i jest często przedstawiane w dzieâach tzw. estetyki cierpienia. W niniejszym opowiadaniu jest to wâaœnie ten moment, kiedy kobieta
pogrĊůa się w tęsknocie za dzieckiem i stara się je nakarmiý takůe wtedy,
kiedy ono nie ma juů siây. Po œmierci dziecka matka cierpi z powodu tej straty o wiele bardziej niů ojciec, pogrĊůa się w depresji, czego efektem koľcowym jest jej zgon. Postawa ojca jest paradoksalnie ukierunkowana nie na
stronę emocjonalnĊ, ale na ekonomicznĊ. Przejaw uczuciowoœci widoczny
jest dopiero w sytuacji, kiedy profesor pomaga przenieœý ciaâa martwej ůony
i córki do laboratorium. Tam posâuůĊ do badaľ naukowych; zostanĊ wypreparowane i zakonserwowane tak, by przedstawiaây moment swojego największego cierpienia, a potem wystawione zostanĊ jako eksponaty naukowe
– „jako nieudany poczĊtek nowego rodzaju“ (Tokarczuk, 2003, 132).
Pisarka w swoim opowiadaniu o najbrzydszej kobiecie œwiata proponuje
odbiorcom jedynie bardzo maây wglĊd do duszy gâównej bohaterki, gdyů
narratorem opowiadania jest męůczyzna. Kobieta przemówi jedynie kilka
razy, a w kaůdym momencie, w kaůdym z tych dialogów zaprezentuje się jako
inteligentna, mĊdra i niezwykle uczuciowa istota, a zatem jako caâkowite przeciwieľstwo tego, jak jest przedstawiana spoâeczeľstwu. Ten kontrast jest doskonale widoczny we fragmencie, w którym kobieta ocenia swoich widzów:
„Ludzie sĊ tak sâabi, tacy samotni. Jest mi ich szkoda, kiedy siedzĊ przede
mnĊ i patrzĊ na mojĊ twarz“ (Tokarczuk, 2003, 129). Z samotnej i cierpiĊcej
bohaterki staje się osobĊ patrzĊcĊ z dystansu, oceniajĊcĊ i postrzegajĊcĊ swojĊ
wyjĊtkowoœý oraz zwyczajnoœý tych, którzy pozwolili sobie jĊ oceniaý: „Czasem
myœlę, ůe mi zazdroszczĊ (…) sĊ tacy nijacy, bez jakiejkolwiek wyjatkowoœci,
bez wâaœciwoœci“ (Tokarczuk, 2003, 129). Z tej, która wedâug większoœci
powinna się ukrywaý przed ludzkim wzrokiem, staje się tĊ, która widzi
prawdziwe wartoœci: „Ludzkie twarze sĊ jak maski“ (Tokarczuk, 2003, 131).
Dzięki temu odsâania się największa prawda pâciowej (i jakiejkolwiek innej) stereotypowej teorii, poniewaů stereotypy i przesĊdy broniĊ dostępu do
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swobodnego postrzegania (zob. Porubanova) i zwracajĊ uwagę na nasze sâaboœci i niedostatki. Brzydka i poniůana kobieta postrzega widzów jako
opuszczone i samotne dusze, cieszĊce się z cudzego nieszczęœcia, które to
nieszczęœcie utwierdza ich w poczuciu sensu wâasnego ůycia.
Gdzie zatem jest miejsce Najbrzydszej? Toni Wolff w studium o przeciwieľstwach Štruktúrne formy ženskej duše (1951) zdefiniowaâa cztery podstawowe archetypy kobiece. Matka to wedâug niej „kobieta, dla której najwaůniejszym
osobistym priorytetem jest dobro jej dzieci (albo tych, które ma w opiece)“
(Molton, Sikes, 2015, 24). Zgodnie z tĊ definicjĊ NajbrzydszĊ moůna zaliczyý do tej kategorii, gdyů rzeczywiœcie w jej hierarchii najwyůej znajduje się
dobro bliskich, w pierwszym rzędzie – jej córki. Po porodzie bohaterka tęskni
nie tylko za spokojem dla siebie, ale przede wszystkim dla dziecka. W momencie choroby myœli o dziecku, a nie o sobie, caâkowicie zapomina o swoim cierpieniu i poniůeniu. Charakterystyka archetypu matki przejawia się juů
we wstępnej częœci opowiadania, kiedy Najbrzydsza marzy o maâůeľstwie
jako o ucieczce z ůycia publicznego do sfery domowej, do bezpiecznej prywatnoœci, gdzie będzie spokojnie ůyý i wychowywaý swoje dzieci.
Archetyp Hetery – a więc kobiety, której „w pierwszym rzędzie zaleůy na
jakoœci zwiĊzku z partnerem“ (tamůe, 27) jest obecny w postaci Najbrzydszej, ale bardziej dlatego, ůe ten stan jest dla niej nieosiĊgalny z powodu męůowskich zainteresowaľ innymi kobietami. W opowiadaniu Tokarczuk zaznacza tylko, ůe Najbrzydsza mu to wypomina, ale nie podejmuje ůadnych
œrodków ani kroków, aby zmieniý tę sytuację. Archetyp Amazonki – „kobiety, której osobistym priorytetem jest bezosobowa strefa zbiorowej œwiadomoœci“ (tamůe, 29) i Medii – „kobiety, której prymarne zainteresowanie
skupia się na zjawiskach zwiĊzanych ze zbiorowĊ nieœwiadomoœciĊ“ (tamůe,
33) sĊ równie częœciowo reprezentowane, choý nie wprost przedstawione.
Najbrzydsza co prawda nie przejawia typowych nadprzyrodzonych czy
wróůbiarskich zdolnoœci (jak medium), ale jest to kobieta inna niů wszystkie,
kobieta, która (podœwiadomie i mimowolnie) wpâywa na spoâeczeľstwo i na
myœlenie ludzi, wyznacza granice „normalnoœci“ i pokazuje widzom lustro,
mówiĊc im: to wy jesteœcie ci brzydcy, to wy macie przesĊdy, to wy definiujecie granice wyjĊtkowoœci – piękna – brzydoty.
Kobiecoœý Najbrzydszej, jako abstrakcyjne pojęcie wyraůajĊce coœ, co
moůna zdefiniowaý jako kobiecĊ naturalnoœý, ewentualnie toůsamoœý zmieniajĊcĊ się w czasie i przestrzeni (Baÿová, 2005, 173), jest bardzo trudno opisaý. Moůe jest w jej stosunku do męůczyzny, moůe w dĊůeniu do spoâecznego
uregulowania swej sytuacji (maâůeľstwo), moůe w stosunku do dziecka i wresz-
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cie – w z pozoru bâahych przejawach zachowaľ typowych dla pâci ůeľskiej –
jak na przykâad wtedy, kiedy zawiĊzaâa chustkę, którĊ kupiâ jej mĊů.
Faktem jest, jak mówi sama bohaterka, ůe „ůadna rzecz nie istnieje od poczĊtku do koľca, o ile nie ma swojej opowieœci“ (Tokarczuk, 2003, 125)
i dlatego nie ma pewnoœci, gdzie w analizowanym opowiadaniu znajduje się
dobro: po stronie „normalnoœci“ czy po stronie szokujĊcej „nienormalnoœci“. Kaůdy stereotyp (równieů stereotyp pâciowy) jest schematycznym sposobem postrzegania, którego celem jest uâatwienie orientacji w œwiecie, lecz
tylko krytyczny stosunek do niego umoůliwia zrozumienie jego funkcjonowania. Moůna zadaý pytanie: czy w opowiadaniu Olgi Tokarczuk Najbrzydsza
jest typowym przykâadem „sâabej pâci“ a jej mĊů jest „silnĊ pâciĊ“? Odpowiedŭ
jednak jest niejednoznaczna. Sprawę komplikuje bowiem chociaůby to, ůe
postrzeganie stereotypu jest subiektywnĊ sprawĊ czytelniczego œwiatopoglĊdu.
Literatura
Baÿová V., 2005, Ako sa vytvára ženskosř, w: Cviková J., Juráłová J., Kobová, L., ed. Žena nie je
tovar, Bratislava.
Hooks B., 2013, Feminizmus do vrecka. o zanietených politikách, Bratislava.
Krátky slovník slovenského jazyka 4, http://slovniky.juls.savba.sk/?d=kssj4 [dostęp: 12.06.2017].
Molton M.D., Sikes L.A., 2015, Matka, Hetéra, Amazonka, Médium. þtyői ženské archetypy, Praha.
Sâownik języka polskiego, http://sjp.pwn.pl/ [dostęp: 12.06.2017].
Tokarczuk O., 2003, Najškaredšia žena sveta, w: tejůe, Hra na mnohých bubienkoch, Bratislava.
Wolf N., 2000, Mýtus krásy, Bratislava.

The beauty myth and The Ugliest Woman of World
[Najbrzydsza kobieta ywiata] by Olga Tokarczuk
Gender theory concerns most areas of woman‘s existence in a society and an artistic text is
one of many subject manifestations, which may and is likely to influence public opinions.
After the period of literature dominated by heroines fighting for the rights, the woman-provocateurs came to set free not only their bodies, but also their souls. Apart from the
male–female relations (gender theory), Olga Tokarczuk’s short story Najbrzydsza kobieta œwiata
(tr. The Ugliest Woman of World) reveals various aspects of women’s writing, in particular – the
aesthetics of ugliness. Within this milieu, the ugliness is locked in two stands: 1. the direct
characteristics of the ugliest woman in the world and 2. the shocking element of the suffering
aesthetics, namely, the exposure of woman by the others.
Key words: woman, beauty myth, stereotype, Tokarczuk

