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I. Wstêp � czy mo¿na mówiæ
o stereotypie?

Pan Bóg stworzy³ rudego i rzek³ �
Uwa¿aj na niego.

Przys³owie ludowe

Istnieje obecnie funkcjonuj¹cy w kulturze
zbiór przekonañ o rudow³osych kobietach �
z takim prze�wiadczeniem zdecydowa³am siê
podj¹æ temat niniejszej pracy i nieco wnikliwiej
zbadaæ to zagadnienie. O wystêpowaniu tego
typu opinii upewni³o mnie kilka czynników, m.in.:
powszechnie znane przys³owia i przes¹dy
dotycz¹ce rudych, ich prezentacje w sztuce
i kulturze masowej, wreszcie � moje osobiste
do�wiadczenia. Jednak zbadanie tej materii
okaza³o siê paradoksalnie utrudnione pow-
szechno�ci¹ panuj¹cych przekonañ. Je�li jaki�
przes¹d pretenduje do statusu m¹dro�ci ludowej
i jest znany wszystkim, zapewne trudno bêdzie
uchwyciæ moment jego powstania b¹d� znale�æ
czytelny i dos³owny zapis. Dlatego w moich
poszukiwaniach postanowi³am uwzglêdniæ
wszystkie wspomniane wy¿ej p³aszczyzny, które
mog¹ zawieraæ wiedzê o interesuj¹cym mnie
problemie: jak s¹ wspó³cze�nie postrzegane
rude kobiety, co siê z nimi kojarzy, wreszcie � co
mog³o i wci¹¿ mo¿e mieæ wp³yw na kszta³t
funkcjonuj¹cych os¹dów?

Ewa M³o¿niak

Wspó³czesne postrzeganie kobiet rudow³osych.
Próba analizy stereotypu

Czy wspomniany zbiór przekonañ
dotycz¹cych ludzi rudow³osych mo¿na nazwaæ
stereotypem? Stereotyp zak³ada uogólnienie
pewnych przekonañ i przypisanie ich konkretnej
grupie ludzi1 . Grupa ta powinna byæ wyszczegól-
niona w wyra�ny sposób, niezale¿nie od obranej
cechy odró¿niaj¹cej j¹ od reszty spo³eczno�ci.
Wystarczy minimalny sygna³, ¿e ludzie ró¿ni¹ siê
miêdzy sob¹, aby powsta³a naturalna tendencja
do uto¿samiania siê z podobnymi sobie
i dystansowania od �innych�2 . Ludzie o rudych
w³osach s¹ mniejszo�ci¹ w spo³eczeñstwie,
stanowi¹ zaledwie 4% populacji3 , w dodatku ich
�inno�æ� jest ³atwo zauwa¿alna dziêki nieprze-
ciêtnej jaskrawo�ci koloru i ogólnodostêpnemu
widokowi (inaczej oczywi�cie dzieje siê m.in.
w krajach muzu³mañskich, gdzie wszystkie
kobiety musz¹ w miejscach publicznych ukrywaæ
w³osy pod chust¹). Trudno wyobraziæ sobie
skuteczniejszy sposób wyró¿nienia jednostek
z ogó³u ni¿ wyra�nie widoczne skontrastowanie
kolorystyczne.

W wypadku rudow³osych, spe³niony
zostaje warunek wyodrêbnienia i rozpoznania
pewnej grupy spo³ecznej. Jednak czy zosta³a
ona poddana stereotypizacji? Potwierdzenie
odnajdziemy w warstwie jêzykowej, bowiem ste-
reotypy s¹ tworami lingwistycznymi, zapisanymi
w obyczaju jêzykowym i przekazywanymi
dzieciom wraz z nauk¹ mówienia w procesie
socjalizacji4 . �Rude jest wredne i fa³szywe�,
�chytry jak lis�, �Rudow³osy, kuternoga, zezo-

1 D. G. Myers, Psychologia, Poznañ 2003, s.683.
2 Jest to tzw. teoria grupy minimalnej.
3 M. Roach, The roots of desire. The myth, meaning and sexual power of red hair, Bloomsbury 2005, s.2. Wg danych
Internetowej Encyklopedii Wikipedia liczba ta wynosi zaledwie 1% populacji.
4 C. N. Macrae, Ch. Stangor, M. Hewstone, Stereotypy i uprzedzenia, Gdañsk 1999, s.20.
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waty, �niady � jest wielka ³aska Boga, gdy ten
cz³ek bez zdrady�5  � to niektóre z istniej¹cych
przys³ów. Warto�ciowanie emocjonalne zjawiska
rudo�ci nie jest jednak tak jednolite, jak mo¿na
wywnioskowaæ z przytoczonych przyk³adów.
I chocia¿ równie¿ wiêkszo�æ przes¹dów stawia
rudych w z³ym �wietle, obwiniaj¹c ich o przyno-
szenie pecha, to obecnie coraz g³o�niej s³ychaæ
przeciwstawne opinie.

Na powstanie i utrzymanie siê stereo-
typowego wizerunku rudych nie z³o¿y³o siê tylko
bezpo�rednie do�wiadczenie jednostek, ale
tak¿e tre�ci przekazywane w tradycji i kulturze,
czêsto zapo¿yczone od innych narodowo�ci
i religii. Dzisiaj kondycja tego stereotypu jest
podtrzymywana przez kulturê, ale tak¿e ma na
ni¹ wp³yw. Innymi s³owy, to, co przeciêtny Polak
pomy�li, mijaj¹c na ulicy miedzianow³os¹
kobietê, jest wynikiem wielowiekowego procesu
kszta³towania siê stereotypu. Proces ten jeszcze
siê nie zakoñczy³, wrêcz przeciwnie � wci¹¿
postêpuje.

Gdzie wiêc rozpocz¹æ poszukiwania
korzeni dzisiejszych wyobra¿eñ dotycz¹cych
rudych kobiet � czêsto krzywdz¹cych, jeszcze
czê�ciej � po prostu nieprawdziwych? Tam,
gdzie korzenie kultury europejskiej �
w staro¿ytnej Grecji. Dok³adniej � na kartach
dzie³ Arystotelesa.

II. T³o historyczne

Ludzki wygl¹d mo¿e dostarczaæ
obserwatorowi wa¿nych informacji. Jest
wizytówk¹, która potrafi powiedzieæ wiele
o wieku, wykonywanej pracy, bogactwie b¹d�
ubóstwie, nawet stanie zdrowia cz³owieka.
Arystoteles twierdzi³, ¿e z wygl¹du jednostki
mo¿na wywnioskowaæ o wiele wiêcej,
mianowicie: cechy charakteru, wady i zalety,
sk³onno�ci i s³abo�ci. Swoj¹ teoriê opar³ na
obserwacji praw rz¹dz¹cych �wiatem zwierz¹t
i opisa³ j¹ w dziele Fizjognomika. Za³o¿eniem
filozofa by³o spostrze¿enie, ¿e istnieje podobieñ-
stwo wygl¹du cz³owieka do zwierz¹t, z którymi
posiada pewn¹ wspóln¹ cechê, tzw. �znamiê�,

np. miêkkie ow³osienie wskazuje na niefizyczne
podobieñstwo do zwierz¹t futerkowych, czyli
lêkliwo�æ. Równie¿ rude w³osy zosta³y uwzglêd-
nione w tym rozpoznaniu: �Rudow³osi bywaj¹
nikczemni; wnioskuje siê o tym z przyk³adu lisów.
Ci, którzy maj¹ cerê blad¹ i niejednostajn¹,
bywaj¹ lêkliwi; wnioskuje siê o tym z przejawu,
który jest nastêpstwem lêku�6. W ksiêdze
O barwach Arystoteles tak charakteryzowa³
genezê rudo�ci: �Albowiem g³ówki wszystkich
dzieci bywaj¹ pocz¹tkowo ry¿e z powodu niedo-
statku pokarmu. To za� jest oczywiste. Albowiem
wszystkim dzieciom wyrastaj¹ najpierw w³osy
s³abe, rzadkie i drobne.�7  Rudo�æ jest wiêc
oznak¹ s³abo�ci i niedo¿ywienia, a przy tym
mo¿e byæ kojarzona z fa³szywo�ci¹. Wnosz¹c
z powy¿szego fragmentu, Arystoteles nie mia³
dobrego zdania o rudych ludziach. Nie jest to
zaskakuj¹ce, je�li uzmys³owiæ sobie, jak mocno
musieli oni wyró¿niaæ siê spo�ród ciemnow³o-
sych i �niadych ludzi basenu Morza �ródziem-
nego. Co wiêcej, w�ród staro¿ytnych Greków
istnia³o przekonanie, ¿e rudow³osi po swej
�mierci mog¹ przemieniæ siê w wampiry8 . Ocena
Arystotelesa osadzona w takim kontek�cie nie
wydaje siê wiêc bardzo niechêtna, tym bardziej,
¿e nie tylko w staro¿ytnej Grecji panowa³
negatywny wizerunek rudych.

Egipskie kultura, sztuka i religia bardzo
ró¿ni³y siê od greckich. W panteonie egipskich
bóstw jedno z najwa¿niejszych by³o niezmiennie
przedstawiane z bia³¹ skór¹ i rudymi w³osami.
By³ to Set � porywczy w³adca pustyni, burzy
i chaosu, zazdrosny zabójca swego brata,
Ozyrysa, bóg powa¿any i czczony. Z czasem
w�ród Egipcjan Set sta³ siê uosobieniem
wszelkiego z³a, nie przesta³ jednak cieszyæ siê
szacunkiem wyznawców i by³ ob³askawiany
ofiarami, na które wybierano b¹d� zwierzêta
o rudej sier�ci, b¹d� te¿ rudow³osych ludzi9 . Kult
Seta by³ szeroko znany w staro¿ytnym �wiecie,
mo¿liwe te¿, ¿e niektóre jego elementy
przeniknê³y do innych religii i kultur, staj¹c siê
pierwowzorem wyobra¿eñ z³a np. we wczesnym
chrze�cijañstwie. Pierwotne przedstawienie
Seta jako postaci ludzkiej z g³ow¹ szakala

5 J. Krzy¿anowski, Nowa ksiêga przys³ów i wyra¿eñ przys³owiowych polskich, t. 3, Warszawa 1972.
6 Arystoteles, Fizjognomika [w:] Arystoteles. Dzie³a wszystkie, t.4, Warszawa 1990,  s.329.
7 Arystoteles, O barwach, [w:] tam¿e, s.290.
8 M. Roach, dz. cyt., s.3.
9 J. Prieur, Symbole �wiata, Warszawa 1997, s.180.
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i uszami os³a zla³o siê z czasem z wizerunkiem
innego egipskiego boga � Apepa � olbrzymiego
wê¿a, który co noc walczy³ z Re, próbuj¹c po¿reæ
powóz boga i tym samym zagasiæ s³oñce10 . Tak
wiêc bóg z³a zyska³ postaæ wielkiego wê¿a,
a kolorem jaki mu po�wiêcano w Egipcie by³
nieodmiennie czerwony.

Mo¿liwe, ¿e kult Seta mia³ wp³yw na
ukszta³towanie siê pó�niejszego wizerunku
chrze�cijañskiego Szatana, przedstawianego
czêsto z czerwonym ow³osieniem na ca³ym
ciele11 , choæ pewnie wiêcej zawdziêcza on grec-
kim satyrom. Powi¹zanie z si³ami z³a i chaosu
zdeterminowa³o czê�æ symboliki barwy
czerwonej. Czerwieñ bowiem rodzi skrajnie
ró¿ne interpretacje: mo¿e byæ przedstawiana
jako najpiêkniejsza z barw, synonim koloru jako
takiego, symbol mi³o�ci, piêkna, krwi Chrystusa
przelanej za ludzko�æ; ale oznacza tak¿e ¿ywio³,
pasjê, ogieñ piekielny i w koñcu piek³o12 .
Podobnie niejednoznaczna jest symbolika
d³ugich w³osów � mog¹ znamionowaæ pokutê,
¿a³obê, piêtnowaæ nierz¹dnice, jak równie¿
oznaczaæ dziewictwo13 . Jeszcze inne warto�ci
przypisywano w³osom w zale¿no�ci od p³ci ich
posiadacza, wg Biblii: �Czy¿ sama natura nie
poucza nas, ¿e hañb¹ jest dla mê¿czyzny nosiæ
d³ugie w³osy, podczas gdy dla kobiety jest to
w³a�nie chwa³¹? W³osy bowiem zosta³y jej dane
za okrycie.� (Kor 11, 14) Nie zawsze jednak
kobiece w³osy postrzegano tak ³askawie:

w³osy uwa¿ano za siedlisko ¿ycia, si³y, si³
psychicznych duszy, mocy magicznych,
czarodziejskich, a u kobiet � si³ poci¹gu
erotycznego, zniewalaj¹cego mê¿czyzn
w sposób magiczny. Dlatego �cinano w³osy
rzymskim westalkom, w niektórych zako-
nach � mniszkom sk³adaj¹cym �luby, golono
te¿ g³owy kobietom pos¹dzonym o czary,
jako s³u¿kom szatana, aby odj¹æ im moc
szkodzenia bli�nim14.

Jakkolwiek czerwieñ w zale¿no�ci od
kontekstu poddaje siê ró¿nym warto�ciowaniom,
tak rudo�æ niemal zawsze jest odcieniem o kono-
tacji negatywnej. Oznacza bowiem nie sam¹
barwê, ale w³osy w danym kolorze � czê�æ istoty
¿ywej, która mog³a byæ podatna na diabelskie
wp³ywy. �Wszystkie stworzenia z czerwon¹ g³o-
w¹ i ow³osieniem s¹ uwa¿ane za mniej lub bar-
dziej diaboliczne [...], a wszyscy oznaczeni tym
kolorem maj¹ taki czy inny zwi¹zek z piek³em� �
pisze Michel Pastoreau15 . W³adys³aw Kopaliñski
w S³owniku symboli podobnie definiuje tê barwê:
�W³osy rude, miedziane ³¹cz¹ siê z grzechem,
�wiatem podziemnym, �mierci¹, Judaszem,
Szatanem�16 . Rzeczywi�cie, powi¹zanie rudo�ci
z postaci¹ biblijnego zdrajcy � Judasza �
dominuje w �redniowiecznej ikonografii i kulturze
popularnej17 . Z pewno�ci¹ rzutuje te¿ na gene-
ralne postrzeganie rudo�ci, jednak nie zawiera
interesuj¹cego mnie pierwiastka ¿eñskiego.
Dlatego, pamiêtaj¹c o ogólnej tendencji warto�-
ciowania rudow³osych, chcia³abym przeanali-
zowaæ jednostkowe przyk³ady i poszukaæ
prototypów wspó³czesnego postrzegania rudych
kobiet.

Demony

Gdy na ciê spojrz¹ m³odzi, ju¿ gotowi
Na ¿er twój; Lilith, twe z³oto ich z³owi:

Serce im w³os twój oplecie doko³a...

Dante Gabriel Rossetti
Lilith, czyli piêkno�æ cia³a

t³um. Jan Kasprowicz

Jak na tle staro¿ytnej symboliki prezentuj¹
siê kobiety? U wymienionych postaci (Set, Apep,
Szatan, Judasz) rudy kolor w³osów �wiadczy³
o zdradliwo�ci, fa³szu, okrucieñstwie, by³y to
jednak konotacje dotycz¹ce mê¿czyzn. Inaczej
ma siê rzecz z cechami mitologicznych rudych
kobiet. Podobnie jak w powy¿szych przyk³adach,

10 Mitologie �wiata, Warszawa 2002, s.30.
11 J. Prieur, dz. cyt., s.180.
12 W. Kopaliñski, S³ownik symboli, Warszawa 2006.
13 Tam¿e, s.475.
14 Tam¿e.
15 M. Pastoureau., Cz³owiek z rudymi w³osami [w:] �redniowieczna gra symboli,  Warszawa 2006, s.227.
16 W. Kopaliñski, dz. cyt., s.478.
17 M. Pastoureau , Cz³owiek z rudymi w³osami [w:] dz. cyt.



6

zazwyczaj nie mo¿na znale�æ dos³ownego opisu
wygl¹du którejkolwiek z ¿eñskich postaci jako
rudej, jednak przez wieki ich przedstawienia
ikonograficzne wiernie oddawa³y tê cechê.
Rudow³ose kobiety, te z³e i przebieg³e, dysponuj¹
zazwyczaj straszliw¹ broni¹ � kobiec¹
zmys³owo�ci¹ i erotyzmem.

Jedn¹ z najgro�niejszych kobiet �wiata
mitycznego by³a Lilith. Na jej mit sk³ada siê
w najwiêkszym stopniu tradycja hebrajska, ale
jej obraz wspó³tworz¹ tak¿e wcze�niejsze
wyobra¿enia sumeryjskie, w których by³a bogini¹
opuszczenia (pierwsz¹ wzmiankê o Lilith datuje
siê na 2400r. p.n.e.)18  i babiloñskie, gdzie
wystêpuje pod imieniem Lilitu19 . Wzmianki
o ¿eñskim demonie nosz¹cym to imiê pojawiaj¹
siê w zarówno w Eposie o Gilgameszu, jak
i w Biblii [Iz 34:14]. Wed³ug hebrajskiej legendy,
która ukszta³towa³a siê ostatecznie ok. V w. n.e.,
Lilith by³a pierwsz¹ kobiet¹ na �wiecie,
stworzon¹ przez Jahwe na towarzyszkê Adama.
Odmówi³a jednak mê¿czy�nie po³o¿enia siê pod
nim podczas wspó³¿ycia, argumentuj¹c,
¿e zostali stworzeni z tego samego materia³u,
jest wiêc równa Adamowi. Po tym buncie uciek³a
nad Morze Czerwone (wydaje siê, ¿e nazwa
tego miejsca nieprzypadkowo zawiera konotacjê
z kolorem czerwonym; w kontek�cie mitu
czerwieñ mo¿e oznaczaæ miejsce pozostaj¹ce
pod jurysdykcj¹ diab³a), gdzie ¿y³a z demonami.
Zgodnie za� z tradycj¹ talmudyczn¹ Lilith
musia³a uciekaæ z Edenu po tym, jak wymówi³a
prawdziwe imiê Boga20 . Wed³ug Ksiêgi Izajasza
obecno�æ Lilith w danym miejscu �wiadczy
o tym, ¿e ziemia jest przeklêta i ludziom grozi na
niej niebezpieczeñstwo.

Lilith staje siê personifikacj¹ ludzkich
lêków i obaw: to ona zabija ma³e dzieci i te
jeszcze nienarodzone, powoduje bezp³odno�æ,
tak¿e ona zakrada siê do ma³¿eñskich sypialni,
by wspó³¿yæ z mê¿czyznami i nastêpnie wyda-

waæ na �wiat demoniczne potomstwo, które
nieraz sama u�mierca21 . Lilith postrzegana jest
jako kwintesencja zagro¿enia w sferze seksual-
nej ludzi, ³apczywie i rozpustnie wykorzystuj¹c
mê¿czyzn i odbieraj¹c kobietom szansê na
macierzyñstwo. Jest wcieleniem z³a i uto¿samie-
niem dzikich zwierzêcych popêdów, rz¹dzi sfer¹
seksualnych lêków ludzi. W pó�niejszym okresie
jako sukkubus (demon, przybieraj¹cy postaæ
kobiety, nawiedzaj¹cy mê¿czyzn w czasie snu22 )
zsy³a nocne koszmary i sny erotyczne, a jednym
poca³unkiem potrafi uwie�æ mê¿czyznê
nie�wiadomego zagro¿enia.

Lilith jako demon jest przedstawiana jako
pó³-w¹¿, pó³-kobieta ze skrzyd³ami23 . W tym
wyobra¿eniu przypomina ³udz¹co Lamiê �
postaæ z mitologii greckiej, która podobnie jak
Lilith by³a potworem u�miercaj¹cym dzieci.
Lamia potrafi³a tak¿e przemieniæ siê w piêkn¹
kobietê, by uwodziæ mê¿czyzn i nastêpnie
po¿eraæ ofiary swego po¿¹dania. Obie stanowi³y
zagro¿enie i nie mog³y byæ z nikim pomylone
w przedstawieniach ikonograficznych. Obie
nieodmiennie obrazowano z rudymi w³osami.

Pod wieloma wzglêdami Lilith stanowi
przeciwieñstwo biblijnej Ewy � matki wszystkich
ludzi. Przede wszystkim jest z³a i niepokorna, jej
duma sprowadza na ni¹ upadek, ale nawet
wtedy Lilith pozostaje niezale¿na i samodzielna.
Jej historia jest zapisem w³asnych decyzji
i dzia³añ, rozpustne ¿ycie zaspokaja jej popêdy,
a ona sama wymyka siê prawom i zasadom
rz¹dz¹cym ¿yciem ludzi. Jako demon Lilith jest
nie�miertelna i przecie¿ musi tak¹ byæ, bo to
ludzki strach warunkuje jej istnienie. Strach,
który wymaga nazwania i upostaciowienia, by
wiadomo by³o przed czym siê broniæ, krystalizuje
siê w osobie rudej demonicy. W³adza Lilith jest
wiêc bardzo rozleg³a � siêga tak daleko, jak
ludzkie obawy.

18 M. Roach, dz. cyt., s.22.
19 Zród³o: www.lilith.pl.
20 S. D. Braun, Lilith: Her Literary Portraits, Symbolism, and Significance, �Nineteenth Century French Studies. University
of Nebraska�, Fall/Winter, 1982.
21 M. Roach, dz. cyt., s.24.
22 W. Kopaliñski, S³ownik wyrazów obcych online (http://www.slownik-online.pl).
23 Mitologie �wiata, s.96.
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Grzesznice

G³owa Twa [wznosi siê] nad tob¹ jak Karmel,
W³osy g³owy twej jak królewska purpura,

Splecione w warkocze.

(PnP 7,6)

Ewa jest zupe³nie innym typem kobiety
ni¿ Lilith � podporz¹dkowana w³adzy mê¿czyz-
ny, jako stworzona z jego cia³a, nie charaktery-
zuje siê niezale¿no�ci¹, a ze swej seksualno�ci
nie czyni broni i �ród³a w³adzy. A jednak losy tych
dwóch postaci splataj¹ siê � po raz pierwszy
w scenie kuszenia i drugi raz w aspekcie
podobieñstwa koloru, jaki przybieraj¹ w³osy
grzesznej Ewy na niektórych przedstawieniach.

Wed³ug wielu wersji legendy o Lilith to
w³a�nie ona pod postaci¹ wê¿a sk³oni³a Ewê do
wyjawienia Adamowi tajemnicy rajskiego
ogrodu. Motyw wê¿a z kobiec¹ twarz¹, kusz¹ce-
go Ewê do zerwania owocu z drzewa wiado-
mo�ci pojawia siê u licznych malarzy w ró¿nych
epokach. Taka postaæ widnieje na p³ótnie Hugo
van der Goesa, na sklepieniu Kaplicy Sykstyñ-
skiej ozdobionym przez Micha³a Anio³a, wreszcie
we wspó³czesnej pracy Lindy Garland z 1998
roku. Motyw ten nie zanika wiêc w malarstwie,
wci¹¿ ocieraj¹c siê o splecenie historii Ewy
i Lilith.

Je�li przyj¹æ, ¿e to rzeczywi�cie Lilith
skusi³a Ewê, pokrewieñstwo ich przedstawieñ
stanie siê bardziej zrozumia³e. Ewa, pope³niaj¹c
grzech, przejmuje co� z natury kobiety-demona
� ³amie zakaz ustalony przez Boga i sk³ania
mê¿czyznê, by uczyni³ to samo. W tym
momencie to ona decyduje o rozwoju sytuacji
i przysz³ych losach ludzko�ci. W Biblii kar¹ za
niepos³uszeñstwo Ewy staje siê �miertelno�æ
ludzi i zapowied� bólu przy wydawaniu na �wiat
potomstwa. Malarze przez stulecia na swych
obrazach piêtnuj¹ Ewê dodatkowo rudymi
w³osami, takimi, jakie bêdzie nosi³ jej syn � Kain.
Anne M. Daniel w swym artykule zauwa¿a, ¿e na
ilustracji Micha³a Anio³a kolor w³osów Ewy
zastanawiaj¹co zmienia siê z jasnego na rudy,
po tym, jak ulega ona namowie kobiety wê¿a24 .
Rude w³osy maj¹ zasygnalizowaæ jej grzech,

zdradê, z³o, poni¿enie, a nag³a zmiana koloru
staje siê tylko dodatkowym podkre�leniem
momentu prze³omowego w losach pierwszych
ludzi.

Badaj¹c w¹tek heroin biblijnych, które
kojarzono z rudo�ci¹, nale¿y jeszcze wspomnieæ
o trzech postaciach: Dalili, Salome i Marii
Magdalenie. Opisana w Ksiêdze Sêdziów
historia Samsona i Dalili opowiada o czynie,
jakiego dopu�ci³a siê fa³szywa Filistynka. Echem
jej zdrady, a w³a�ciwie celowego oszustwa jest
naznaczenie Dalili w ikonografii rudo�ci¹,
maj¹c¹ podkre�laæ jej dwulicowo�æ. Salome co
prawda nie dopuszcza siê zdrady, ale u¿ywa
podstêpu, by wymusiæ na swym ojczymie
spe³nienie jego przyrzeczenia. Cechuje siê przy
tym perfidi¹ i wyrachowaniem, ³api¹c Heroda w
pu³apkê danego s³owa i doprowadzaj¹c do
�mierci Jana Chrzciciela. Oto fragment hymnu
Jana Kasprowicza, w którym poeta opisuje
Salome:

Salome k³êby w³osów rozwiawszy
miedziane,

niby wieków po¿aru krwawi¹ce siê ³uny,
w z³ocistej harfy uderzy³a struny

i �piewa... [...]
Salome, bia³olistny kwiat Herodiady,
zerwany rêk¹ grzechu z �wiadomo�ci

drzewa,
w po¿arne wieków ³uny rzuca pie�ñ sw¹

krwaw¹,
sw¹ nieskoñczon¹ pie�ñ �
i wo³a ciê, proroku! Przyjd�!...25

Obie kobiety z rozmys³em d¹¿¹ do
wyrz¹dzenia z³a � Dalila do zdrady, Salome do
�mierci Jana Chrzciciela. Obie równie¿ u¿ywaj¹
przy tym najsilniejszej kobiecej broni � swej
zmys³owo�ci, mocy uwodzenia. Dalila wykorzy-
stuje mi³o�æ Samsona i nie cofa siê nawet przed
rodzajem emocjonalnego szanta¿u, by poznaæ
sekret jego si³y: �Jak ty mo¿esz mówiæ, ¿e mnie
kochasz, skoro serce twoje nie jest ze mn¹
z³¹czone? Oszuka³e� mnie ju¿ trzy razy, nie
wyja�niwszy mi w czym tkwi twoja wielka si³a.�
(Sdz16, 15) Podobnie, taniec Salome staje siê
symbolem mrocznego erotyzmu, z rozmys³em

24 A. M. Daniel, Seeing Red, ,,Princeton Alumni Weekly�, January 29, 2003 (www.princeton.edu).
25 J. Kasprowicz, Salome [w:] Wybór poezji, Wroc³aw 1990, s.173-189.
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wykorzystanego jako �rodek do osi¹gniêcia
krwawego celu. Te przyk³ady nie stawiaj¹ rudo-
w³osych kobitet w korzystniejszym �wietle, wrêcz
przeciwnie, podkre�laj¹ ich nikczemno�æ
i zbrodnicze zamiary.

Zmiana sposobu obrazowania pojawia
siê wraz z postaci¹ Marii Magdaleny. Pomimo
wspó³czesnych reinterpretacji jej historii,
tradycyjne ujêcie przedstawia j¹ jako nawrócon¹
nierz¹dnicê, która staje siê osob¹ z najbli¿szego
otoczenia Jezusa i jako pierwsza dowiaduje siê
o Zmartwychwstaniu26 . Maria Magdalena rów-
nie¿ by³a portretowana z d³ugimi rudymi w³osami
okrywaj¹cymi jej plecy. Jednak tym razem jej
rudo�æ, a wiêc predestynacja do lubie¿no�ci,
zdrady i grzeszno�ci zostaje przezwyciê¿ona.
Kolor w³osów przypomina o rozpustnym ¿yciu
Marii przed nawróceniem, ale ju¿ nie piêtnuje jej,
nie wyklucza z grupy wiernych. Staje siê dowo-
dem jej moralnego zwyciêstwa i, co za tym idzie,
piêkna. W³osy Marii Magdaleny na portretach
Tycjana, Rossettiego czy Sandysa obrazuj¹
pierwiastki �wiêto�ci i grzeszno�ci istniej¹ce
w ka¿dym cz³owieku. Nawet �wiêci mog¹ byæ
grzesznikami, nawet grzesznicy mog¹ staæ siê
�wiêtymi, zdaje siê mówiæ ³agodne spojrzenie
Marii Magdaleny na obrazie Rossettiego27 . Od
przedstawienia jej postaci symbolika rudo�ci
i rudej kobiety traci sw¹ negatywn¹ jednoznacz-
no�æ.

Wied�my

�Gdzie czarownicom, kobietom upad³ym
i cudzo³o¿nicom nie obcinano w³osów, tam
zmuszano je przynajmniej do ich rozwi¹zywania,
gdy¿ splatanie wzmaga³o moce magiczne
w³osów� � czytamy w S³owniku symboli28 . Te
zalecenia ukazuj¹, jak du¿¹ wagê przywi¹zy-
wano w �redniowieczu do ochrony przed magi¹.
Ta za� by³a wszêdzie, wci¹¿ otacza³a medie-

walnego cz³owieka. Potocznie wierzono m.in.,
¿e diabe³ mo¿e wnikn¹æ w kogo�, zmieniaj¹c
kolor dowolnego fragmentu cia³a ofiary na
czerwony29 . To tylko pogarsza³o sytuacjê rudo-
w³osych kobiet. Nietrudno sobie wyobraziæ, jakie
konsekwencje móg³ mieæ taki przes¹d w cza-
sach procesów o czary. Ju¿ w �redniowieczu
pojawi³o siê przekonanie, ¿e wszystkie rudow³o-
se kobiety s¹ czarownicami30 , zapewne podtrzy-
mywane równie¿ pó�niej, gdy¿: �w zasadzie
¿adna kobieta nie mog³a wówczas czuæ siê
bezpieczn¹ od pos¹dzeñ o wied�mostwo.
Podejrzane stawa³o siê zarówno rzucaj¹ce siê
w oczy piêkno, jak i u³omno�æ czy szpetota�31 .
Wraz z gwa³townym rozwojem instytucji
Inkwizycji w XV-XVII w. pojawi³y siê szczegó³owe
instrukcje postêpowania z domniemanymi
czarownicami. Po pierwsze � ka¿de oskar¿enie
nale¿a³o zbadaæ. Dawa³o to wy�mienit¹ okazjê
do wyra¿enia swoich uprzedzeñ wobec
rudow³osych. A te � zawsze by³y rzadsze i przez
to inne, wyobcowane ze spo³eczno�ci. �Rudy
jest przede wszystkim inny, odstaje, nale¿y do
mniejszo�ci, a zatem przeszkadza, niepokoi
i gorszy� � pisze Michel Pastoreau32 . Niemniej
w dziele Malleus Maleficarum (pierwsze wydanie
1487r.)33 , swoistym podrêczniku dla inkwizy-
torów tamtego czasu, nie wspomina siê, by rude
kobiety stanowi³y szczególnie podejrzan¹ grupê
potencjalnych czarownic. Jednak powszechne
przekonania nieraz wygrywa³y z �racjonalnym�
podej�ciem sêdziów. �ledztwo zazwyczaj
zak³ada³o poszukiwanie fizycznego �ladu
zawarcia paktu z diab³em, a w tym celu
podejrzana by³a rozbierana do naga i czêsto
golono jej wszystkie w³osy, by zniszczyæ mo¿liwe
siedlisko Szatana. Je�li jednak w¹tpliwo�ci
�ledczych wzbudza³ ju¿ kolor w³osów na g³owie
podejrzanej o czarostwo, to tym bardziej byli
sk³onni uznaæ, ¿e jej rude ³ono jest znakiem
lubie¿nych praktyk z diab³em, który pozostawi³

26 D. Smith, Discovering Magdalene the Apostle, Not the Fallen Woman, �New York Times�, October 25, 2003, [za:] M.
Roach, dz. cyt, s. 162.
27  M. Roach, dz. cyt., s.162.
28 W. Kopaliñski, S³ownik symboli, s.477.
29 M. Roach, dz. cyt., s. 38.
30 M. Pastoreau, dz. cyt., s.225.
31 L.J. Pe³ka, Od kultu Bogini Matki do wicceanizmu (czarownica wczoraj i dzi�) [w:] Czarownice, pr. zbior. pod red. J.
Wrzesiñskiego red., Wroc³aw 2000, s. 30.
32 M. Pastoreau, dz. cyt., s. 226.
33 http://pl.wikipedia.org.
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w intymnym miejscu swój znak (tzw. stigmata
diaboli). Jak sugeruje Marion Roach, mo¿e to
byæ przyczyna, dla której raczej nie uniewinniano
raz podejrzanych o czary rudow³osych34 .

W �redniowieczu wierzono nie tylko,
¿e z³e czary i uroki s¹ przyczyn¹ licznych
nieszczê�æ, jak �mieræ byd³a czy cz³onków
rodziny, nieurodzaj, a nawet codzienne niepowo-
dzenia. Niewierni mê¿owie, chc¹c wyja�niæ
swoj¹ zdradê niejednokrotnie t³umaczyli j¹
wied�mowym urokiem. Czarownice by³y pos¹-
dzane o rzucanie zaklêæ, sporz¹dzanie magicz-
nych mikstur i trucizn, o ró¿norodne obrzêdy
i rytua³y, ale przede wszystkim o uczestnictwo w
sabatach. Wyobra¿enia zlotów czarownic ró¿ni¹
siê miêdzy sob¹, ale najczê�ciej zak³adaj¹
oddawanie czci diab³u, bezczeszczenie krucy-
fiksu, szydercze odprawianie mszy i... rozpa-
sane orgie uczestników sabatu35 . Rozwi¹z³o�æ
seksualna zadziwiaj¹co czêsto ³¹czy³a siê
z wizerunkiem czarownicy, nawet stare i brzyd-
kie kobiety mog³y byæ podejrzane o posiadanie
inkuba � demona ukrywaj¹cego siê pod postaci¹
zwierzêc¹, z którym dopuszcza³y siê wyuzda-
nych stosunków seksualnych. Ponownie wiêc,
podobnie jak w przypadku Lilith, strach przed
nieokre�lonym zagro¿eniem zosta³ ubarwiony
lêkiem przed diabolicznymi praktykami
seksualnymi. �Czarownice � niszczycielki
mêskiej potencji (np. za pomoc¹ uzêbionych
organów p³ciowych) [...] s¹ symbolami mrocznej
strony kobieco�ci, budz¹cej obawê neurotycz-
nych mê¿czyzn, którzy broni¹ siê przed ni¹
w�ciek³¹ agresj¹�36 . Pierwszym ostrze¿eniem
przed czarownic¹ mia³a za� byæ jej rudo�æ.

III. Wspó³czesne nawi¹zania
i portrety kulturowe

Od w³osów kobiet, schorza³ych samotnic,
Wziê³y swe barwy drzewa twe, jesieni!

Z ich z³otop³owych warkoczy, z promieni
Czó³ piêknych, m³odych, poblad³ych suchotnic,

Od bujnych w³osów miedzianoczerwonych �
Kobiet ca³unkiem �mierci naznaczonych.

Leopold Staff Elegia konaj¹cej jesieni

Przekonanie, ¿e w³a�cicielki rudych
w³osów maj¹ magiczne zdolno�ci nie jest ju¿
gro�ne w obecnych czasach. Opowie�ci o cza-
rownicach przesz³y w sferê ba�ni niemaj¹cych
wiele wspólnego z mroczn¹ i okrutn¹ rzeczy-
wisto�ci¹ renesansowych procesów o czary.
Pamiêæ o torturowaniu niewinnych podejrzanych
i o setkach osób spalonych na stosie zatar³a siê,
a w miejsce tych drastycznych obrazów
powróci³a ludzka fascynacja tajemnic¹, magi¹,
nieznanymi mocami, które czarownica mo¿e
ujarzmiæ. Nie sposób oceniæ, jaki wp³yw na
powstanie wspó³czesnego wizerunku wied�my
ma literatura fantasy � gatunek ciesz¹cy siê
olbrzymi¹ popularno�ci¹ na ca³ym �wiecie.
Prze�ledzenie sposobu przedstawienia
czarownic w fantastycznych dzie³ach by³oby
tematem na osobn¹ monografiê. Ograniczê siê
wiêc do kilku przyk³adów z innych gatunków
literackich, które podtrzymuj¹ ³¹czno�æ miêdzy
rudo�ci¹ a czarostwem we wspó³czesnej
kulturze popularnej.

Wyobra¿enie o demonicznym rudzielcu
doskonale potwierdza postaæ Helli ze, zdaniem
niektórych krytyków, najlepszej powie�ci XX
wieku � Mistrza i Ma³gorzaty Michai³a
Bu³hakowa. Opisani w powie�ci cz³onkowie
diabelskiej �wity � Behemot, Korowiow, Azazello
przedstawiani czêsto w sposób satyryczny lub
zgo³a komiczny, s¹ odlegli od swych trady-
cyjnych pierwowzorów wzbudzaj¹cych trwogê,
³¹cz¹ w sobie w³a�ciwo�ci wielu mitologicznych
postaci. Podobnie jest w przypadku Helli,
chocia¿ przy kreacji tej bohaterki autor pozosta³
wierny wielu kanonicznym cechom. W ró¿nych
fragmentach powie�ci Hella charakteryzowana
jest jako nieboszczka, wied�ma, wampirzyca
i faktycznie ma cechy ka¿dej z nich. Nieod-
miennie za� jest rozpoznawana po urodzie:

zjawi³a siê w przedpokoju zupe³nie naga
dziewczyna � ruda, z oczyma p³on¹cymi
fosforycznym blaskiem. Warionucha
zrozumia³, ¿e to jest w³a�nie to najstrasz-
niejsze ze wszystkiego, co go spotka³o,
i z jêkiem przywar³ do �ciany. A dziewczyna
podesz³a bardzo blisko do administratora

34 M. Roach, dz. cyt., s. 60.
35 M. Soko³owska, Rozdeptane na chwa³ê bo¿¹, Gdañsk 1995, s. 50.

 36  H. Biedermann, Leksykon symboli, Warszawa 2001, s. 59.
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i po³o¿y³a mu d³onie na ramionach. [...] �
Pozwól, ¿e ciê uca³ujê � czule powiedzia³a
dziewczyna i b³yszcz¹ce jej oczy znalaz³y siê
tu¿ przy oczach administratora37.

Poca³unek demonicznej Helli jest
z³owrogi niczym dotkniêcie ust Lilith; zamienia
Warionuchê w wampira i przywodzi do s³u¿by
Szatanowi. Po raz kolejny wiêc zmys³owo�æ
rudow³osej okazuje siê gro�n¹ broni¹ �
wizerunek postaci jest spójny.

Przytoczony przyk³ad literacki uzna³am za
istotny ze wzglêdu na znaczenie powie�ci dla
nurtu �wiatowego i jej ogromn¹ popularno�æ.
Postaæ Helli nie rewolucjonizuje wyobra¿enia
o rudow³osych, przeciwnie, tylko utwierdza
istniej¹c¹ konwencjê. Wyra�niejsz¹ polemikê
z tradycyjnym wyobra¿eniem czarownicy
znajdujemy w powie�ci O mi³o�ci i innych
demonach Gabriela Garcii Marqueza, jednego
z najbardziej poczytnych pisarzy iberoamery-
kañskich. Autor bohaterk¹ czyni rudow³os¹
dziewczynkê, która nies³usznie zostanie
oskar¿ona o czary i wiêziona w klasztorze,
a w koñcu poddana egzorcyzmom. Przedtem
jednak w bohaterce zakochuje siê ksi¹dz, który
paradoksalnie ma zbadaæ, czy dziewczyna jest
opêtana przez szatana. Si³ê ich mi³o�ci, a tak¿e
niewinno�æ dziewczyny symbolizuj¹ jej
miedziane w³osy sp³ywaj¹ce a¿ do ziemi i �ciête
przez zakonnice dopiero w trakcie egzorcyz-
mów. Po �mierci bohaterki w³osy w zadziwiaj¹cy
sposób zaczynaj¹ odrastaæ, by po latach, gdy jej
zw³oki zostaj¹ przypadkowo ods³oniête,
osi¹gn¹æ kilkudziesiêciometrow¹ d³ugo�æ.
W nied³ugiej powie�ci rude w³osy dziewczyny
staj¹ siê zwornikiem konstrukcji literackiej:
przyczyniaj¹ siê do podejrzeñ o czary, fascynuj¹
i budz¹ po¿¹danie ksiêdza (�Teraz zamykam
powieki i widzê w³osy niczym rzekê z³ota�38),
zostaj¹ �ciête, by pozbawiæ bohaterkê
szatañskich mocy i w koñcu triumfuj¹co
odrastaj¹, osi¹gaj¹c osza³amiaj¹c¹ d³ugo�æ.
W³osy stanowi¹ ci¹gle obecny drugoplanowy
akcent w tej powie�ci. Nie tylko w krêgu kultury
europejskiej symbolika rudo�ci jest wiêc bardzo
czytelna.

Muzy

   Nadchodzi i z daleka
Przyci¹ga mnie jak si³¹ stali magnetycznej

   Ma postaæ prze�licznej
   Rudej

Jej w³osy ze z³ota tak jasno
�wiec¹ce siê nigdy nie zgasn¹
Jak ognie pyszni¹ce siê bêd¹

�ród ró¿ herbacianych co wiêdn¹.

Guillaume Apollinaire Prze�liczna rudow³osa
t³um. Adam Wa¿yk

Do XIX wieku miedzianow³ose kobiety
czê�ciej przera¿a³y ni¿ fascynowa³y, bardziej
kojarzy³y siê z czym� wyklêtym ni¿ �wiêtym.
Oczywi�cie, w ca³ej Europie zjawisko to by³o
zró¿nicowane � w krajach skandynawskich
rudo�æ by³a czêstsza, przez co bardziej akcep-
towana, w Anglii przes¹dy musia³y nieco
os³abn¹æ, gdy na tronie zasiada³a ry¿a dynastia
Tudorów, a zw³aszcza, gdy rz¹dy siln¹ kobiec¹
rêk¹ sprawowa³a czerwonow³osa El¿bieta I. I to
w³a�nie tam w po³owie XIX w. powsta³o Bractwo
Prerafaelitów, zgrupowanie utworzone w 1848
roku przez trzech studentów Royal Academy of
Art. Ich za³o¿eniem by³ powrót do �redniowiecz-
nych i renesansowych stylów malarskich,
odzwierciedlaj¹cych wiernie naturê, bez zabie-
gów idealizacji modela39 . Prerafaelici poszuki-
wali w obserwowanym �wiecie przede wszyst-
kim piêkna, a odzwierciedlali je jako... d³ugow³o-
se rude kobiety. By³y to wizerunki zarówno istnie-
j¹cych osób, jak i ilustracje do historii biblijnych,
mitologicznych, nieraz w¹tków literackich
(twórców takich jak J. Keats, W. Szekspir).
Nieodmiennie jednak towarzyszy³a im fascy-
nacja kolorem, który w �redniowieczu uchodzi³
za najszpetniejszy ze wszystkich.

Obrazy D. G. Rossettiego, J. E. Millas,
J. Colliera prze³amuj¹ naros³e przez wieki
powi¹zania miêdzy rudo�ci¹ a demonizmem,
zdrad¹ i fa³szem. Na p³ótnach tych malarzy
kobiety zachwycaj¹ delikatno�ci¹ rysów i ³agod-
no�ci¹ spojrzenia, a d³ugie miedziane w³osy
staj¹ siê symbolem ich wyj¹tkowego piêkna.

37 M. Bu³hakow, Mistrz i Ma³gorzata, t³um I. Lewandowska, W. D¹browski, Kolekcja Gazety Wyborczej, nr 4, s.120.
38 G. G. Marquez, O mi³o�ci i innych demonach, t³um. C. C. Marrodan, Warszawa 2001, s.60.
39 Zob.: E. Prettejohn, The art of the Pre-Raphaelites, Princeton 2000.
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Obrazy Prerafaelitów s¹ dzi� bardzo znane;
propaguj¹ wizerunek rudow³osych muz, wci¹¿
fascynuj¹-cych urokiem swych czerwonych
loków. Wspiera go twórczo�æ niektórych poetów,
jak choæby fragment z wiersza Appolinaire�a,
zacytowany w motcie tej czê�ci pracy.

Jednak nawet najbardziej znane obrazy
Prerafaelitów nie mog¹ konkurowaæ z popular-
no�ci¹ dzie³ austriackiego twórcy Gustava
Klimta. Ten dwudziestowieczny artysta stworzy³
swój niepowtarzalny, bezb³êdnie rozpoznawany
styl malarski. O jego obecnej renomie �wiadczy
fakt, ¿e w 2006 roku to w³a�nie dzie³o Klimta
zosta³o sprzedane za 135 milionów dolarów,
staj¹c siê tym samym najdro¿szym obrazem
�wiata.

Klimt uwielbia³ malowaæ rudow³ose. Na
jego p³ótnach mo¿na odnale�æ kobiety o ró¿nym
odcieniu i intensywno�ci tego koloru � od z³otych
blondów przez jaskrawe czerwienie, a¿ do
rudo�ci po³yskuj¹cej w barwie kasztanowej.
Piêkne, zmys³owe, czasem niepokoj¹ce lub
wrêcz bezwstydne � u Klimta rudow³ose
wystêpuj¹ w ró¿nych rolach. Nie jest to jednak
pe³na dowolno�æ, Klimt równie¿ pozostawa³
wierny symbolice rudo�ci, nadaj¹c jej znaczenie
alegoryczne:

Aspekt seksualny jest symbolicznie
przedstawiony w formie rozpuszczonych,
rudych w³osów � oznaki erotycznej i dlatego
�przera¿aj¹cej� natury kobiet z wielu
obrazów Klimta. [...] Ten atrybut, który
zazwyczaj jest w jego obrazach
zarezerwowany dla �wiata kurtyzan,
sprawia, ¿e ciê¿arna kobieta staje siê
uwodzicielska, z jej spokojnym, uporczywym
spojrzeniem skierowanym wprost na
widza40.

Wizje Klimta jednak nie zaprzeczaj¹
wcze�niejszym wyobra¿eniom o rudow³osych,
akcentuj¹ tylko wybrany aspekt potocznych
przekonañ. Zafascynowany potêg¹ uwodziciels-
kiej kobieco�ci, jej niezale¿no�ci¹ i samowystar-
czalno�ci¹, malarz sprowadza swe modelki
jedynie do tych cech:

To artysta decydowa³, jak kobieta powinna
byæ postrzegana. [...] rola kobiety
zdefiniowana przez artystê faktycznie
sugerowa³a nie tylko �odkrycie� erotyzmu
i seksualno�ci, ale wrêcz zredukowanie
ca³ej kobieco�ci do erotyzmu i seksualno�ci
i niczego poza nimi. Niemo¿liwe jest
mówienie o wyzwoleniu w kontek�cie Klimta
i jego modelek.41

Uwa¿am, ¿e twórczo�æ Klimta wp³ynê³a
na kszta³t pó�niejszych sztuk wizualnych: od
malarstwa, przez fotografiê, a¿ po film (jak
choæby produkcja pt. Za wcze�nie umieraæ
z 1991r.), staj¹c siê nieod³¹czn¹ czê�ci¹ kultury
popularnej. Obecnie reprodukcje dzie³ Klimta
mo¿na spotkaæ na kalendarzach, plakatach,
bi¿uterii, ekskluzywnych serwisach i zastawach.
Do odbiorcy masowego przes¹czaj¹ siê dzie³a
sztuki wysokiej, a wraz z nim wizja odurzaj¹cych
rudych kobiet. Ale choæ rudow³ose zawdziêczaj¹
Klimtowi zerwanie z tradycyjnym wyobra¿eniem
demonicznej i fa³szywej kobiety, to jednak jego
prace stwarzaj¹ nowe zagro¿enie. Wizje Klimta
podsycaj¹ przekonanie o dzikiej i namiêtnej
naturze kobiet i redukuj¹ je do przedmiotów
fizycznego po¿¹dania. Kolejne niebezpieczeñ-
stwo stereotypowego ujêcia zosta³o zwiêkszone
przez sugestywne dzie³a austriackiego artysty.

¯eby dope³niæ listê mêskich wyobra¿eñ na
temat rudych kobiet, pozostaje wspomnieæ
o jeszcze jednym dziele. Zachwyt rudow³osymi
nie ogranicza siê bowiem tylko do podziwiania
ich wygl¹du. W 1886 roku w Pary¿u zosta³a
wydana ksi¹¿ka A. Galopina La parfum de la
femme, w której autor próbowa³ opisaæ ró¿nicê
w zapachu kobiety w zale¿no�ci od koloru jej
w³osów. Doszed³ do wniosku, ¿e rude pachn¹
naj³adniej � ambr¹ i fio³kami42 . Byæ mo¿e to
dzie³o sta³o siê inspiracj¹ dla P. Süskinda, autora
bestselerowej powie�ci Pachnid³o. Na jej kartach
znów powraca motyw rudow³osych, tyle,
¿e w kontek�cie ich zapachu. W olfaktorycznym
�wiecie g³ównego bohatera nic nie mo¿e siê
równaæ z woni¹, jak¹ rozsiewa³y dwie napotkane
przez niego rude bohaterki. �Setki tysiêcy
zapachów zdawa³y siê nic niewarte wobec tego

40 G. Fliedl, Gustav Klimt 1862-1918. The world in female form, Taschen 2005, s.129. Cytat w t³umaczeniu E.M.
41 Tam¿e, s.132.
42 M. Roach, dz. cyt., s. 82.
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jednego. Ten jeden zapach by³ wy¿sz¹ zasad¹,
wedle której nale¿a³o uporz¹dkowaæ wszystkie
pozosta³e. By³ czystym piêknem.�43  Jednak dla
wybranek bohatera w³asna wyj¹tkowo�æ i piêk-
no, których nie by³y nawet do koñca �wiadome,
sta³y siê przekleñstwem i przynios³y im �mieræ.

Po wielkim sukcesie literackim powie�æ
Süskinda zosta³a sfilmowana w 2006 roku. Ulice
zape³ni³y siê plakatami reklamuj¹cymi film,
na których uwagê przykuwa³a kaskada
czerwonych w³osów dziewczyny le¿¹cej w bia³ej
po�cieli. Plakat sugestywnie oddawa³ piêkno
i delikatn¹ zmys³owo�æ, jakie bohater filmu do-
strzeg³ w kobiecie i my�lê, ¿e skutecznie wp³yn¹³
na istniej¹ce wyobra¿enia rudow³osych. Kolejny
krok w stronê uwielbienia i idealizacji rudych
zosta³ dokonany.

Femme fatale?

Z popio³u
Wstanê p³omiennow³osa,

By po³kn¹æ mê¿czyzn jak powietrze.

Sylvia Plath Lady £azarz
Przek³. Ewa Fiszer

Te moje w³osy miedziane,
w które on rêkê zanurzy

i bêdzie na swej d³oni ich sypko�æ promienn¹,
z rozkosznym wa¿y³ u�miechem!

Jan Kasprowicz Salome

Pozosta³ jeszcze jeden sposób prezen-
tacji rudow³osych, w którym tym razem
po�redniczy film. Filmy stanowi¹ konglomerat
wyobra¿eñ re¿ysera o prezentowanym temacie
i spo³ecznego odbioru tych impresji. To w³a�nie
kino wykreowa³o w XX wieku nowy typ kobiecej
osobowo�ci � wampa44 .

Kobieta-wamp jest niezale¿na i �mia³a,
zuchwale siêga po to, czego chce i zazwyczaj to
zdobywa. Prowadzi mroczn¹ grê, nie przejmuj¹c
siê uczuciami innych i d¹¿¹c uparcie do celu. Nie
jest jednak nachalna; kobieta wamp zdobywa
wszystko z wdziêkiem i pewno�ci¹ siebie.
Faktycznie bowiem zwykle to ona panuje nad
rozwojem wydarzeñ; jej zachowanie, ruchy,

s³owa, wygl¹d � wszystko jest zaplanowane i ma
s³u¿yæ uwodzicielskiej grze. Prawdziwa kobieta
fatalna nie ma skrupu³ów: rani, zdradza, kusi
i bezwzglêdnie wykorzystuje. W³adzê nad
mê¿czyznami wamp zawdziêcza swemu
seksapilowi: �Kobieta wamp emanuje seksem
i jest tego �wiadoma. Mê¿czy�ni nie czuj¹ siê
w jej towarzystwie swobodnie. Nawet je�li nie
jest wynios³a, czy wrêcz pyszna, to nigdy nie kusi
w sposób prosty i rubaszny. Jest wyrafinowan¹
mistrzyni¹ uwodzenia,�45  jednak zawsze
pozostaje samotna, doprowadza mê¿czyzn do
upadku i odchodzi, nie ogl¹daj¹c siê za siebie.

Rita Hayworth swoj¹ rol¹ w filmie Gilda
z 1946r. zrewolucjonizowa³a sposób, w jaki
ukazywano erotykê kinowych postaci. By³a
�mia³a, bezczelna i szalona. Sta³a siê obiektem
milionów mêskich westchnieñ, a scena, w której
w tañcu �ci¹ga³a d³ug¹ satynow¹ rêkawiczkê
przesz³a do historii. Prawdziwa kobieta wamp.
I chocia¿ film o Gildzie by³ czarno-bia³y, to
widzowie i tak wiedzieli, ¿e Rita jest ruda. Nie
mog³o byæ inaczej.

Innego przyk³adu dostarcza film
G. Tornatore z 2000r., opowiadaj¹cy historiê
kobiety z ma³ego w³oskiego miasteczka.
Tytu³owa Malena (znakomita kreacja Monici
Bellucci) by³a najwiêksz¹ piêkno�ci¹ w mie�cie
i przedmiotem po¿¹dania wszystkich mê¿czyzn.
Kiedy jej m¹¿ rzekomo zgin¹³ na wojnie, a ona
sama sta³a siê ofiar¹ niewybrednych plotek
o swej rozwi¹z³o�ci i ci¹g³ego napastowania ze
strony mê¿czyzn, postanowi³a staæ siê w³a�nie
tak¹, za jak¹ miêli j¹ mieszkañcy. Dramatyczna
scena przemiany Maleny w prostytutkê zosta³a
w filmie zaakcentowana zmian¹ fryzury
bohaterki. Kobieta �cina swe d³ugie czarne
w³osy i farbuje je na g³êboko rudy kolor. Tak
odmieniona, prowokacyjnie idzie do miasteczka,
by ju¿ samodzielnie poszukaæ mêskiego
towarzystwa. To jedyny moment w ca³ym filmie,
w którym Malena ma rude w³osy, ale przes³anie
tego koloru zostaje bezb³êdnie odczytane.
Kobieta fatalna, posiadaj¹ca w³adzê nam
mê¿czyznami, decyduje nawet o swoim upadku.

Oczywi�cie kobiety rudow³ose nie maj¹
wy³¹czno�ci na role wampów. Od czasów
Marilyn Monroe trudno zbagatelizowaæ
jasnow³os¹ ikonê uwodzicielskiej kobieco�ci.

43 P. Süskind, Pachnid³o. Historia pewnego mordercy, t³um. M. £ukasiewicz, Warszawa 2006, s.44.
44 Z. Pitera, Diabe³ jest kobiet¹: z historii filmowego wampa, Warszawa  1989.
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A jednak rude wampy ró¿ni¹ siê w swych
przedstawieniach od blond piêkno�ci, nigdy nie
kokietuj¹ dziewczêc¹ naiwno�ci¹ i s³odycz¹.
Kolor czerwony, nieodmiennie bêdzie siê
kojarzy³ z atrakcyjno�ci¹ seksualn¹46 , a kobieta
rudow³osa � z drapie¿n¹ kochank¹. Dlatego
w pó�niejszych latach nadal powstawa³y filmy
wykorzystuj¹ce przewidywaln¹ kreacjê ry¿ej
bohaterki � w 2001r. w Moulin Rouge!, w 2005r.
w Romance&Cigarettes. W pierwszym filmie
g³ówn¹ bohaterk¹ jest ruda kurtyzana, za któr¹
szaleje ca³y ówczesny Pary¿. W tej roli
obsadzono naturalnie z³otow³os¹ Nicole Kidman,
która sta³a siê symbolem temperamentu i ¿ywio-
³owo�ci. I oczywi�cie wyrafinowanego seksapilu.
W drugim ze wspomnianych filmów postaæ rudej
Tuli znów nie zaskakuje � jest nieokrzesan¹,
trochê wulgarn¹ dziewczyn¹, o niezaspokojo-
nym apetycie seksualnym. W filmie powi¹zanie
koloru jej w³osów z temperamentem jest
dodatkowo podkre�lone teori¹, ¿e rude
dziewczyny s¹ bardziej wra¿liwe na bod�ce, tym
samym na doznania zmys³owe.

¯artobliwym przyk³adem idealnej kobiety
jest te¿ rysunkowa postaæ Jessici Rabbit
z pierwszego w historii kina filmu, bêd¹cego
po³¹czeniem techniki fabularnej i animacji � Kto
wrobi³ Królika Rogera? Jessica jest idea³em
kobiecego wygl¹du, jej ruchy, postawa, g³os �
wszystko zosta³o doprowadzone do ekstremum
zmys³owo�ci. Wysokie obcasy, obcis³a sukienka,
du¿e, nieco pogardliwie wykrzywione usta i lok
czerwonych w³osów opadaj¹cy na czo³o � to
erotyzm w najczystszej postaci. Bohaterka budzi
po¿¹danie g³ównie nierysunkowych mê¿czyzn,
mo¿e wiêc jej postaæ ma przekornie zasygnali-
zowaæ widzowi, ¿e jego pragnienia nie przybior¹
realnych kszta³tów.

Po obejrzeniu wymienionych przeze mnie
filmów pojawia siê pewien problem z interpre-
tacj¹ postaw rudow³osych bohaterek. S¹ one
w wiêkszo�ci typami femme fatale, �wiadomymi
swojego powabu i wp³ywu na mê¿czyzn. Nie
wahaj¹ siê u¿yæ wdziêku, aby manipulowaæ
lud�mi i osi¹gaæ zamierzone cele. Wszystkie
roztaczaj¹ wokó³ siebie aurê kusz¹cego
erotyzmu i obietnicy niezwyk³ych doznañ.

Jednak ka¿da z nich czuje siê tak¿e wiê�niem
w³asnej urody, ofiar¹ uprzedmiotawiaj¹cej
zmys³owo�ci. ¯adna z omówionych bohaterek
nie jest prawdziwym wampem � rani¹cym innych
ludzi z wyrachowaniem i bez emocji, wykorzy-
stuj¹cym mê¿czyzn tylko tak d³ugo, jak d³ugo s¹
potrzebni. Podobnie jak modelki z obrazów
Klimta, filmowe bohaterki zosta³y zredukowane
do swojej cielesno�ci przez otoczenie, co staje
siê ich dramatem. Ka¿dy z wymienionych filmów
zaznacza w¹tek rozdarcia rudej bohaterki
miêdzy tym, jak jest postrzegana, a tym, kim
naprawdê jest. Znów wiêc, podobnie jak
w historii opisanej w Pachnidle, uroda staje siê
ich b³ogos³awieñstwem i przekleñstwem
zarazem.

Gilda udaje nieczu³¹ uwodzicielkê, by
wzbudziæ zazdro�æ jedynego mê¿czyzny,
którego kocha. Jej uczucie jest rozpaczliwe,
a sama bohaterka z determinacj¹ d¹¿y do
odzyskania ukochanego. Podobnie Satine �
piêkna kurtyzana z Moulin Rouge, obdzielaj¹ca
swymi wdziêkami wielu mê¿czyzn, w koñcu
zakochuje siê w biednym poecie i odrzuca
dotychczasowy styl ¿ycia. Nawet ordynarna
Tula, dla której seks stanowi podstawê mi³o�ci,
marzy o przywi¹zaniu i prawdziwym uczuciu. Nie
potrafi jednak uniezale¿niæ siê od stereotypu,
dlatego pozostaje rozczarowana i zagubiona.
Natomiast kreskówkowa Jessica, wbrew
wizualnym pozorom, jest kochaj¹c¹, czu³¹
i wiern¹ ¿on¹, a zdumionemu tym faktem
detektywowi t³umaczy: �Nie jestem z³a. Po prostu
tak mnie narysowano�47 . Najwyra�niej za� widaæ
dramat uwiêzienia w stereotypie femme fatale na
przyk³adzie Maleny. Tej bohaterce nie pozosta³o
nic innego, jak tylko przeistoczyæ siê w kogo�
odpowiadaj¹cego wyobra¿eniom spo³eczno�ci
w³oskiego miasteczka.

Sytuacja XX-wiecznych filmowych
grzesznic nie jest wiêc tak jednoznaczna jak ich
biblijnych poprzedniczek. Nie zawsze same
decyduj¹ o swoim ¿yciu i zachowaniu, czêsto
podejmuj¹ dzia³ania wbrew sobie. Pewno�æ
siebie i energiczno�æ rudow³osych bohaterek
zostaj¹ przyt³umione przez oczekiwania
i wyobra¿enia spo³eczne, których nie mo¿na po

45 Puch, Wapmy s¹ w�ród nas!, z portalu: http://www.wp.pl.
46   Zob.: M. Bruce-Mitford, Ilustrowana Ksiêga znaków i symboli, t³um. Jerzy Korpanty, Warszawa 1997.
47 Najlepsze (i najgorsze) cytaty w historii kina, artyku³ w portalu http://film.onet.pl.
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prostu zignorowaæ. Kobiety te nie s¹ do koñca
takimi, jakimi chc¹ byæ, ale jakimi chc¹ je widzieæ
inni. I w³a�nie w tym rozdarciu kryje siê
prawdziwy fatalizm kobiety-wampa.

IV. Stereotypy i codzienno�æ
rudow³osych

Jaka jest rola kultury popularnej
w kszta³towaniu lub modyfikowaniu istniej¹cego
stereotypu? Czy wp³yw kultury na rzeczywisto�æ
jest jednostronny, czy te¿ pozosta³o jeszcze co�
z postulowanej w staro¿ytno�ci mimetyczno�ci
sztuki? Przy omówionych wy¿ej przyk³adach
z dziedziny literatury, filmu i malarstwa
podkre�la³am oddzia³ywanie artystów i ich
wyobra¿eñ na �wiat rzeczywisty i funkcjonuj¹cy
w nim stereotyp kobiety rudow³osej. Moje
za³o¿enia mia³y jednak oparcie w kulturze
i wybra³am te przyk³ady, które realnie
przeniknê³y do codzienno�ci. Jednak aby
zbadaæ, czy stereotyp dotycz¹cy rudej kobiety
istnieje poza sztuk¹ i literatur¹, potrzebowa³am
opinii osób najbieglejszych w tym zagadnieniu �
samych rudow³osych.

Do kulturowego rekonesansu pos³u¿y³a
mi ankieta sk³adaj¹ca siê z dziewiêciu pytañ.
Pytania dotyczy³y stosunku dziewczyn do ich
koloru w³osów, specyficznych zachowañ innych
ludzi, jakich mog³y do�wiadczyæ ze wzglêdu na
nietypow¹ urodê, stereotypów, z jakimi siê
zetknê³y oraz najlepiej im znanych rudych
postaci (zarówno rzeczywistych, jak i fikcyjnych).
Uda³o mi siê poprosiæ o wype³nienie ankiety
czterdzie�ci dziewcz¹t w wieku od 12 do 25 lat,
które przedtem subiektywnie zosta³y ocenione
jako rude. Zebrany materia³ potwierdzi³ trafno�æ
wybranych przeze mnie przyk³adów i pozwoli³ na
sformu³owanie ogólnych wniosków na temat
panuj¹cych ogólnie stereotypów.

Brzydkie kacz¹tko � dzieciñstwo

Od dzieciêcych ju¿ lat
Ci¹gle id¹ za mn¹ w �wiat

Wierniejsze od psa
Te krótkie s³owa dwa:

Brzydula i Rudzielec
To niby nic a znaczy wiele

Niby nic a spróbujcie raz
Byæ brzydul¹ tak jak ja

piosenka wykonywana przez Mariê Koterbsk¹,
s³owa: K. Wnukowska

Dzieciñstwo rudow³osych nie jest proste.
Wyró¿niaj¹ siê przez swój wygl¹d, a w�ród
dzieci tyle wystarczy, by staæ siê ofiar¹
ostracyzmu. Dzieci czêsto znajduj¹ w�ród siebie
osobê, która musi znosiæ dokuczanie i jawne
oznaki braku akceptacji. Wybór czêsto pada na
te dzieci, które wizualnie ró¿ni¹ siê od reszty.
Rudo�æ jest postrzegana jako dziwne,
niezrozumia³e i gro�ne zjawisko, które wywo³uje
w�ród dzieci specjalne zachowania obronne.

Naj³agodniejsz¹ i jednocze�nie
najczêstsz¹ form¹ dokuczania rudym dzieciom
s¹ przezwiska. Inwencja dzieci choæ niczym
nieograniczona, zwykle podpowiada im
popularne rozwi¹zania: �ruda�, �rudzielec�, �ruda
ma³pa�, �ruda brzydula�, �marchewa�, �wiewióra�
to najczêstsze okre�lenia. Nie s¹ to mo¿e
przezwiska specjalnie obra�liwe, ale nie nale¿y
ich rozpatrywaæ w oderwaniu od sytuacji. Zwykle
za� jest to okrzyk i wskazanie palcem rudzielca,
przy czym wiele respondentek zwraca³o uwagê
na niemi³y, pogardliwy ton wypowiedzi: �Jak kto�
wypowiada³ s³owo: «ruda» z jadem na ustach, to
mi siê wydawa³o, ¿e to najokropniejszy kolor
w³osów na �wiecie.�48  Przezwiska potrafi¹
przylgn¹æ do kogo� na sta³e, szczególnie, je�li
nasuwaj¹ siê od razu po ujrzeniu danej osoby.
Nie pe³ni¹ one jedynie funkcji identyfikuj¹cej,
du¿o istotniejsze jest znaczenie upokorzenia
zadanego bezsilnemu rudzielcowi. Ten nie mo¿e
siê przecie¿ wyprzeæ swojej kolorystycznej
odmienno�ci, jest ona zbyt dobrze obserwo-
walna. A zatem pozostaje tylko znoszenie
docinków, ewentualnie wdawanie siê w k³ótnie
i bójki za ka¿dym razem, gdy kto� znów uniesie
palec wskazuj¹cy w kierunku rudej g³owy
i krzyknie. Rozpatruj¹c przezywanie przez
pryzmat zachowañ atawistycznych, taki okrzyk
móg³ nie�æ ze sob¹ ostrze¿enie przed kim�, kto
z niewiadomych przyczyn ró¿ni siê od reszty

48 Ankieta nr 26.
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grupy. Jednak obecnie spe³nia raczej funkcjê
integruj¹c¹ grupê ma³ych prze�ladowców.
Wspólny wróg, a nawet je�li nie wróg, to wspólna
ofiara, zacie�nia wewn¹trzgrupowe wiêzi.

Kolejna grupa specyficznych zachowañ
jest echem przes¹dów i wierzeñ, siêgaj¹cych
zapewne jeszcze �redniowiecznych lêków przed
magicznymi urokami. Najczêstszym sposobem
obrony przed niewiadomym wp³ywem napotka-
nego rudzielca ma byæ uszczypniêcie, czasem
³¹czone ze spluwaniem. Wersji tego gestu jest
kilka: szczypanie siê w policzek ma odwróciæ
pecha, jakiego niechybnie przynosi ruda osoba,
mo¿e to te¿ byæ jedyny sposób, by nie zaraziæ
siê rudo�ci¹ samemu b¹d� nie mieæ w przy-
sz³o�ci rudych dzieci (dzieciêca wyobra�nia, jak
widaæ, jest do�æ perspektywiczna). Przyj¹³ siê
w Polsce tak¿e irlandzki przes¹d, ¿e je�li
pierwsz¹ osob¹, przekraczaj¹c¹ próg czyjego�
domu w nowym roku bêdzie rudzielec, to dla
gospodarza ca³y rok oka¿e siê pechowy.

Choæ polskie bogactwo przes¹dów
dotycz¹cych rudow³osych nie dorównuje w ¿ad-
nej mierze irlandzkiemu, to i u nas rude dzieci
spotykaj¹ siê z irracjonaln¹ dyskryminacj¹
w grupie. Przytaczam jeden z opisów, jaki dosta-
³am od ankietowanej dziewczyny:

Niestety nie zawsze by³o tak piêknie, kiedy
by³am sporo m³odsza, mia³am kompleksy
zwi¹zane z byciem rud¹ dziewczynk¹,
wywo³ane przede wszystkim nastawieniem
rówie�ników. Chocia¿ rodzina i starsi
w kó³ko mówili, ¿e to piêkne i niespotykane,
to dzieci mówi³y, ¿e jestem z piek³a
i obrzuca³y mnie ogryzkami.49

Dalej autorka tego fragmentu podkre�la,
¿e sytuacja mia³a miejsce w Warszawie, a nie
na prowincji, gdzie tego typu uprzedzenia mog³y
byæ znacznie silniejsze. Trudno oprzeæ siê
wra¿eniu, ¿e lêki, przes¹dy, fa³szywe przeko-
nania dotycz¹ce rudych, naros³e przez stulecia
dyskryminacji i wykluczania ze spo³eczno�ci,
obecnie pobrzmiewaj¹ jeszcze w nastawieniu
najm³odszych. Na szczê�cie nie jest to raczej
zagro¿enie, ale niewygoda, z jak¹ prêdzej czy
pó�niej rudzielce ucz¹ siê ¿yæ.

My�lê, ¿e spory wp³yw na dzieciêce
postrzeganie rudych i oswajanie ich z tym
kolorem ma literatura i film przedstawiaj¹ce
rudow³osych bohaterów. Pipi Langstrump, Ania
z Zielonego Wzgórza, czy bardziej aktualna
rodzina Weasley�ów z cyklu o Harrym Potterze,
a tak¿e liczni bohaterowie komiksów i kreskówek
maj¹ ry¿y kolor w³osów. Postaci te staj¹ siê
popularne i podziwiane przez dzieci, a rudzielce
mog¹ siê z nimi uto¿samiaæ i wreszcie poczuæ
wyj¹tkowo w pozytywnym rozumieniu tego
terminu.

Triumf ³abêdzia � doros³o�æ

Ona by³a ruda, ale niezupe³nie �
pewien po³ysk na w³osach grasowa³.

Konstanty I. Ga³czyñski Inge Bartsch

�Jak by³am ma³a, to chcia³am zmieniæ
kolor w³osów, bo du¿o dzieci siê ze mnie �mia³o,
¿e by³am «inna». Teraz nigdy go nie zmieniê,
jestem dumna z bycia Rudzielcem.�50  � pisze
jedna z respondentek. Gdzie� miêdzy gimnaz-
jum a liceum sytuacja rudow³osych dziewczyn
zaczyna siê zmieniaæ. Przypadkowe docinki
staj¹ siê rzadsze, a ich miejsce zajmuj¹ coraz
czêstsze zachwyty nad niespotykanym kolorem
w³osów. Cecha, która kilka lat wcze�niej
utrudnia³a znalezienie swego miejsca w grupie,
staje siê atutem towarzyskim. Rudo�æ jest ³atwo
zapamiêtywana i rozpoznawana, staje siê wiêc
dobrym pretekstem do nawi¹zania rozmowy
i nowych znajomo�ci.

Wiêkszo�æ odpowiedzi na moje ankiety
by³a bardzo zbli¿ona w punktach dotycz¹cych
wad i zalet rudo�ci. Niemal wszystkie dziewczy-
ny jako zaletê wymieni³y wyj¹tkowo�æ,
rozpoznawalno�æ, wyró¿nianie siê z t³umu (37
ankiet na 40). Niektóre jednak aspekty te
zaklasyfikowa³y jako wady, obok opisanego ju¿
dokuczania w dzieciñstwie i narzekania na
jasn¹, wra¿liw¹ karnacjê. Jako najwiêksz¹ wadê
najczê�ciej wskazywa³y brak akceptacji, z jakim
spotka³y siê w dzieciñstwie i docinki ze strony
rówie�ników. Jednak poniewa¿ od tamtych
wydarzeñ dzieli je znaczny dystans czasu, tylko

49 Ankieta nr 3.
50 Ankieta nr 1.
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niewielka czê�æ ankietowanych dziewczyn
chcia³aby obecnie zmieniæ swój kolor w³osów na
sta³e i ocenia, ¿e wady rudo�ci przewa¿aj¹ nad
zaletami. Jednak nie tylko wymienione niedo-
godno�ci bycia rud¹ niepokoj¹ ankietowane
dziewczyny. Problem znacznie rozleglejszy
dotyczy ludzkich wyobra¿eñ o charakterze
rudych: �Wada bycia rud¹, to jak dla mnie,
przede wszystkim postrzeganie poprzez ten
kolor; wszyscy wiedza najlepiej jaka jestem, ju¿
po tym, gdy mnie zobacz¹ pierwszy raz...�51

Takie odczucia podziela wiêksza grupa rudych
respondentek.

W ankiecie pyta³am wprost o znane
dziewczynom stereotypy. Przecie¿ to w³a�nie
one � m³ode rude kobiety maj¹ najlepsze rozez-
nanie w funkcjonuj¹cych obecnie przekonaniach
na ich temat. Rzeczywi�cie, nawet je�li która�
z respondentek uwa¿a³a, ¿e stereotyp ginie i nie
spotka³a siê nigdy ze zjawiskiem stereotypizacji,
to potrafi³a przytoczyæ tre�æ kojarzonych
z rudymi przekonañ. Zdecydowanie najsilniej-
szym i najbardziej rozpowszechnionym stereo-
typem jest ten zachowany w jêzyku w formie
przys³owia �rude jest wredne�. Wredne, fa³szy-
we, przebieg³e, chytre, k³ótliwe, dwulicowe � ca³y
zespó³ cech potraktowa³am jako przejaw jed-
nego sposobu postrzegania, przytoczony przez
31 ankietowanych dziewczyn. Niektóre spotka³y
siê osobi�cie z lud�mi uprzedzonymi do ich
koloru w³osów, inne wiedz¹ o istnieniu stereo-
typu, ale staraj¹ siê nim nie przejmowaæ, jeszcze
inne przyznaj¹, ¿e w kwestii bycia wredn¹
i z³o�liw¹, potwierdzaj¹ powszechnie panuj¹c¹
opiniê. �Kto�, kto wypowiedzia³ us³yszany przez
nas s¹d, ¿e wszyscy rudzi s¹ fa³szywi, zna³
pewnie jakiego� nieszczerego rudzielca, na
którym siê zawiód³. Ale czy to jest powód,
¿eby�my uprzedzali siê do wszystkich rudych?
Takie postêpowanie �wiadczy³oby o prymity-
wizmie my�lenia.�52  Ów prymitywizm, choæ nie
wydaje siê powa¿nym zagro¿eniem, wywo³uje
s³uszn¹ irytacjê dotkniêtych nim kobiet:
�Stereotyp rudej kobiety istnieje i niestety ma siê
dobrze... Jest to okropne uogólnienie, bo co to
za stwierdzenie, ¿e jak jeste� ruda, to od razu

wredna, fa³szywa i nieskromna!?!�53  Dalej
dziewczyna dodaje: �Moim zdaniem jest to wci¹¿
g³êboko zakorzenione w naszej kulturze, ¿e rude
kobiety nigdy nie oznaczaj¹ czego� dobrego,
mo¿e i s¹ zjawiskowe, lecz wci¹¿ postrzegane
trochê jak negatywni bohaterowie komiksów...
intryguj¹ i ka¿dy chce je poznaæ, ale z drugiej
strony niektórzy s¹ do nich uprzedzeni i siê ich
boj¹.�54

W�ród licznych zalet, jakie wymieni³y
respondentki, najczê�ciej powtarza siê relacja
o mi³ych komentarzach ze strony innych ludzi,
zachwycie, zaintrygowaniu, zaciekawieniu
rzadkim kolorem. Jak opisuje jedna z nich:
�okres «podziecinny» to s³owa typu: «przepiêkny
kolor», «cudowne w³osy», «zazdroszczê ci
w³osów»�. Równie czêste s¹ pytania innych
kobiet o rodzaj i numer farby do w³osów u¿ytej
dla tak ³adnego efektu. Co jednak wa¿niejsze,
rude dziewczyny dziêki temu odcieniowi czuj¹
siê oryginalne i bardziej atrakcyjne, lubi¹
zainteresowanie, jakie wzbudza ich unikalny
wygl¹d i korzystaj¹ z niego w relacjach
towarzyskich:

Poniewa¿ mam niebanalny kolor w³osów
ludzie uwa¿aj¹, ¿e jestem oryginalna i krea-
tywna. Ze wzglêdu na ognisty kolor,
uwa¿aj¹, ¿e jestem namiêtna i tempera-
mentna i wybaczaj¹ mi, gdy siê z³oszczê.
Uwa¿aj¹, ¿e ze mn¹ nie mo¿na siê nudziæ.
Jak mnie bli¿ej poznaj¹ i okazuje siê, ¿e
w g³êbi duszy jestem delikatna i nie�mia³a,
s¹ zdziwieni.55

Kto by nie chcia³, by mu wybaczano
nawet sporadyczne wybuchy z³o�ci! Czy w tym
wypadku stereotyp dzia³a wy³¹cznie na korzy�æ
jego ofiary?

To, ¿e rudow³osi s¹ wybuchowi, impul-
sywni, niestabilni emocjonalnie i obdarzeni
du¿ym temperamentem jest dzi� powszechn¹
opini¹. Tymczasem sami rudow³osi twierdz¹,
¿e przynajmniej czê�æ ich porywczych zacho-
wañ jest spowodowana apriorycznym za³o¿e-
niem rozmówcy o gwa³towno�ci rudych, co

51 Ankieta nr 3.
52 Stereotypy a spostrzeganie osób w portalu http://www.edukator.org.pl.
53 Ankieta nr 3.
54 Tam¿e.
55 Ankieta nr 26.
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w konsekwencji wywo³uje przewidywane zacho-
wania. Takie b³êdne ko³o w psychologii nosi
nazwê samospe³niaj¹cego siê proroctwa i jest
uwarunkowane istnieniem zakorzenionych
stereotypów, a tak¿e szukaniem ich potwier-
dzenia w relacjach spo³ecznych56 . Innymi s³owy,
nietrudno rozz³o�ciæ rudych, sugeruj¹c w rozmo-
wie, ¿e na pewno s¹ wybuchowi i siê rozgnie-
waj¹, b¹d� pytaj¹c, czy w zwi¹zku z barw¹ swej
czupryny s¹ wredni i fa³szywi. Tê zale¿no�æ
uchwyci³a Lucy Maud Montgomery ju¿ na
pocz¹tku XX w. w powie�ci Ania z Zielonego
Wzgórza. Obrazuj¹ j¹ s³owa ma³ej bohaterki:
�Ma³o dbam o wszystko inne, lecz moje rude
w³osy tak bardzo mi ci¹¿¹, ¿e wpadam we
w�ciek³o�æ, ilekroæ kto� o nich mówi��57

Kolejn¹ kontrowersjê w�ród rudych
respondentek wywo³uje stereotypowe przypisy-
wanie im cech namiêtnej, ognistej i pe³nej
temperamentu kochanki. Wiêkszo�æ dziewczyn
wspomina o tym jak o zalecie, s¹ to bowiem
cechy uchodz¹ce za atrakcyjne. O tym ste-
reotypie wspomnia³y 23 badane, a wiêc ponad
po³owa ankietowanej grupy. Z opisów wynika³o
ponadto, ¿e z t¹ opini¹ stykaj¹ siê nieraz
bezpo�rednio: �Mê¿czy�ni czêsto siê mnie
pytaj¹ czy w zwi¹zku z moim kolorem w³osów
jestem namiêtna.�58  Nie jest wiêc to tylko
widmowe przekonanie, wykorzystywane
w scenariuszach filmowych, jak chocia¿by
w hollywoodzkiej reinterpretacji opowie�ci o Don
Juanie:

Blada i nakrapiana skóra rudow³osych
wo³a o ¿¹dzê fali uderzaj¹cej w brzeg,
wiêc mo¿emy wywo³aæ to co le¿y pod
spodem... przynie�æ pieni¹c¹ rado�æ mi³o�ci
na powierzchniê.59

Ocena tej sk³adowej stereotypu równie¿
nie jest jednoznaczna. Z jednej strony, jak ju¿
wspomnia³am, jest ona kolejnym atutem,
dodaj¹cym rudow³osym tajemniczej zmys³o-
wo�ci i sprawia, ¿e s¹ dla mê¿czyzn jeszcze

bardziej poci¹gaj¹ce. Z drugiej jednak, wi¹¿e siê
to znów z uprzedmiotawianiem i generalizacj¹,
tym bardziej niezrêczn¹, i¿ dotycz¹c¹ intymnej,
prywatnej sfery. Jedna z dziewczyn pod
pytaniami o wady i zalety powtórzy³a to samo
zdanie: �niektórzy uznaj¹, ¿e jeste� dobrym
obiektem na romans�60 . Zwraca uwagê u¿yte
s³owo � �obiekt�, odleg³e od wizji niezale¿nej
i oryginalnej kobiety. �Obiekt� to raczej co� bier-
nego, o poznanych w³a�ciwo�ciach i przewidy-
walnym zachowaniu. Do utwierdzenia stereo-
typu o namiêtnych kochankach przyczyniaj¹ siê
tak¿e badania naukowe, jak choæby to opubli-
kowane w sierpniu zesz³ego roku, autorstwa
niemieckiego profesora W. Habermehla,
z którego wynika, ¿e kobiety rude s¹ ponad-
przeciêtnie aktywne seksualnie i czê�ciej
wspó³¿yj¹, w porównaniu z kobietami o innych
kolorach w³osów61 . Nie ustosunkowuj¹c siê do
tych wyników, chcê podkre�liæ, ¿e sam pomys³
na temat badañ musia³ byæ czym� podyktowany.
Czy¿by potocznymi przekonaniami?

Czerpanie korzy�ci ze stereotypu jest
wiêc nie³atw¹ gr¹, w której rudow³ose mog¹
zarówno spotêgowaæ swoje zalety, czerpi¹c ze
spo³ecznych wyobra¿eñ, jak i straciæ swoj¹
indywidualno�æ, poddaj¹c siê stereotypowej
klasyfikacji. Jak bowiem mówiæ o swej
wyj¹tkowo�ci i oryginalno�ci, bêd¹c tak¹, jak
wszystkie rude? Jak trafnie pisze kolejna
respondentka: �to tylko kolor w³osów i nie mo¿na
cz³owieka tylko po tym oceniaæ. To taka sama
cecha jak waga, rasa, czy wzrost i nie to powinno
determinowaæ nasz os¹d o innych ludziach i ...
o sobie samym.�62

V. Zakoñczenie

Rudow³ose s¹ zbyt liczne, by je zignorowaæ
I zbyt rzadkie by je zaakceptowaæ.

Grant McCracken
t³um. E.M.

56 C. N. Macrae, Ch. Stangor, M. Hewstone, Stereotypy i uprzedzenia, t³um. Ma³gorzata Majchrzak,  Gdañsk 1999, s.133-160.
57 L. M. Montgomery, Ania z Zielonego Wzgórza, t³um. R. Bernsteinowa, za stron¹: www.ebook.pl, s. 44.
58 Ankieta nr 23.
59 Cytat z filmu J. Levena Don Juan deMarco.
60 Ankieta nr 32.
61 Publikacja internetowa: http://www.wgal.com/news/9687039/detail.html.
62 Ankieta nr 26.
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Szanse, ¿e stereotypy dotycz¹ce
rudow³osych zupe³nie zanikn¹ s¹ raczej
niewielkie. Przeczy temu sama natura procesu
stereotypizacji, który jest pomocny w pozna-
waniu �wiata i porz¹dkowaniu nap³ywaj¹cych
zewsz¹d danych. Stereotyp podpowiada, czego
mo¿na siê spodziewaæ po nowo poznanym
cz³owieku i sprawia, ¿e czujemy siê bezpiecz-
niej, dysponuj¹c jak¹kolwiek wiedz¹ o niezna-
jomym63 . Jest to wygodny sposób minimalizacji
stresu informacyjnego i, co wiêcej, zawiera
sygna³ o potencjalnym zagro¿eniu, a w³a�nie
takie informacje s¹ przez ludzi � istoty posia-
daj¹ce b¹d� co b¹d� instynkt samozacho-
wawczy � najlepiej zapamiêtywane. Nie oznacza
to jednak, ¿e stereotypowe wyobra¿enie
o rudych nie mo¿e ulec zmianie, w³a�ciwie jest
to ci¹g³y proces, na który wielki wp³yw maj¹
wydarzenia ze �wiata kultury popularnej. Osoby
znane i powszechnie cenione, które pomimo
rudo�ci nie zachowywa³yby siê w sposób
stereotypowy mog¹ mieæ du¿y wk³ad w obalaniu
panuj¹cych uprzedzeñ. Podobnie nieoceniona
mo¿e byæ rola mediów w kszta³towaniu
pozytywnego wizerunku rudych.

W Anglii zjawisko dyskryminacji rudo-
w³osych osi¹gnê³o taki poziom, ¿e doczeka³o siê
nawet w³asnej nazwy, analogicznej do rasizmu
� reddism (od ang. red, red-headed � rudy,
rudow³osy). W 2002 roku zaobserwowano
zwiêkszone zainteresowanie licznie powstaj¹-
cymi wspólnotami rudych, walcz¹cymi zarówno
o prawa, jak i wizerunek medialny ca³ej grupy64 .
Jednocze�nie, wg danych zachodnich firm
kosmetycznych, od lat 90. obserwuje siê wzrost
sprzeda¿y farb koloryzuj¹cych w³osy na odcienie
rudo�ci, a w 2002 roku statystyki wskazywa³y,
¿e 30% kobiet w wieku 18-34 lata, które farbuj¹
w³osy, wybieraj¹ w³a�nie wspomniane kolory

i zdaje siê, ¿e popularno�æ tej barwy nie jest tylko
kwesti¹ mody65 . Opublikowane w 2001 roku
badania R. Weitz ze Stanowego Uniwersytetu
w Arizonie dowodz¹, ¿e kobiety, zmieniaj¹c swój
kolor w³osów na rudy, chc¹ jednocze�nie zmieniæ
sposób postrzegania siebie przez innych
i wyobra¿enia o sobie samej. Sztucznie nadany
odcieñ w³osów daje im poczucie niezale¿no�ci,
wiêkszej atrakcyjno�ci i pewno�ci siebie. I nie jest
to spowodowane jedynie zmian¹ wygl¹du na,
byæ mo¿e, korzystniejszy, ale wykorzystaniem
ideologii, ¿e to wygl¹d definiuje kobietê
i �wiadczy o cechach jej charakteru66 .

Sk¹d wywodz¹ siê dzisiejsze stereotypy
dotycz¹ce rudow³osych kobiet? Wydaje mi siê,
¿e mo¿na ich pocz¹tki odnale�æ w przeanalizo-
wanych przeze mnie przyk³adach. Negatywne
konotacje maj¹ swoje �ród³o jeszcze w staro-
¿ytno�ci i �redniowieczu i przetrwa³y w potocznej
wiedzy i przes¹dach67 . Z kolei stereotypy doty-
cz¹ce sfery seksualnej, o równie zamierzch³ej
proweniencji, pochodz¹ byæ mo¿e od Lilith.
Asocjacja miêdzy rudymi w³osami a lubie¿no�ci¹
i nienasyceniem seksualnym potwierdza³aby to
przypuszczenie. Poniewa¿ swoboda seksualna,
charakterystyczna dla obecnych czasów, by³a od
�redniowiecza postrzegana jako ciê¿ki grzech,
pragnienia i podniety nie by³y oficjalnie
tolerowane. Piêkna kobieta oskar¿ona o czary
i paktowanie z diab³em, by³a s¹dzona przez
mê¿czyzn z pomieszanymi odczuciami strachu,
po¿¹dania, ciekawo�ci i odrazy. Jak pisze
M. Roach: �co dla mê¿czyzny mo¿e byæ wiêksz¹
pokus¹ ni¿ córka samego diab³a?�68

Mam nadziejê, ¿e uda³o mi siê znale�æ
choæ ogóln¹ odpowied� na pytanie postawione
we wstêpie tej pracy. Jak za� za kilkana�cie lat
bêd¹ postrzegane kobiety rudow³ose � to
zweryfikuje samo ¿ycie.

63 C. N. Macrae, Ch. Stangor, M. Hewstone, dz. cyt.
64 Zob.: Red Hair Raises Profile: Carrot Tops Claim They Have More Fun Than Blondes, �Cincinnati Enquirer�, May 14,
2002, www.enquirer.com. [za:] M. Roach, dz. cyt., s.226.
65 Tam¿e.
66 R. Weitz, Women and their hair. Seeking power through resistance and accomodation,  �Gender and society�, vol.15
No 5. October, s. 675.
67 W powy¿szej pracy nie wspomnia³am o zanikaj¹cym ju¿ obecnie, jak mo¿na przypuszczaæ z wyników ankiety, kojarzeniu
rudych w³osów z pochodzeniem ¿ydowskim. �lady tego uprzedzenia, rozwiniêtego znacz¹co w �redniowieczu, mo¿na
odnale�æ w niedawnych tekstach kultury, jak choæby wierszu W. Broniewskiego Ballady i romanse: �S³uchaj dzieweczko!
Ona nie s³ucha.../To dzieñ bia³y, to miasteczko.../Nie ma miasteczka, nie ma ¿ywego ducha,/po gruzach biega naga,
ruda Ryfka,/trzynastoletnie dziecko�.
68 M. Roach, dz. cyt., s. 70.


