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Pojęcie „spódnica” wpisane w diadę komunikacyjną E. Leacha 

 

 

Na pierwszym poziomie swojej diady komunikacyjnej Edmund Leach wyodrębnia 

przeciwstawne sobie oznaki i sygnały. Te drugie opisują relacje zachodzące w sposób 

mechaniczny i automatyczny. Sygnały są dynamiczne i przyczynowe. Posiadają dwie 

zasadnicze cechy charakterystyczne. Są bowiem zawsze częścią sekwencji przyczynowo-

skutkowej (powstają dzięki wcześniejszej przyczynie, a następnie stają się przyczyną 

późniejszego skutku). Między sygnałem a jego rezultatem zachodzi zawsze róŜnica 

czasowa. Sygnały są „automatyczne”, poniewaŜ nie zakładają one zamierzonej odpowiedzi 

ze strony odbiorcy, nie są teŜ całkiem mechaniczne, gdyŜ skuteczność sygnału zaleŜy od 

sensownej odpowiedzi odbiorcy, która nie da się do końca przewidzieć. MoŜna więc 

powiedzieć, Ŝe reakcja wywoływana przez sygnały jest naturalna, biologiczna. ZałoŜenie 

spódnicy z szorstkiego materiału moŜe spowodować swędzenie lub podraŜnienie. Noszenie 

trawiastej spódniczki u niektórych ludzi wywoła alergię – w tych wypadkach spódnica 

pełnić będzie funkcję sygnału biologicznego.  

     W przeciwieństwie do sygnałów, oznaki są statyczne i opisowe. „A wskazuje na B”. W 

przypadku oznak nośnik komunikatu jest wskaźnikiem istniejących w przeszłości, 

teraźniejszości i przyszłości komunikatów. Oznaki dzielą się na signa i oznaki naturalne. 

Druga z tych kategorii zawiera relacje, w których A kojarzy się z B w sposób naturalny,  

ale wybrany jako oznaka B dzięki ludzkiej decyzji. PoniewaŜ ten przykład nastręczył mi 

trudności, postanowiłam przesunąć „spódnicę” na pozycję B. W tym wypadku oznaką 

naturalną załoŜenia krótkiej spódnicy (przy niskich temperaturach) byłoby uczucie zimna 

lub powiew wiatru na nogach. 

     Signum jest dziedziną oznak, w której skojarzenia są wytworzone kulturowo, gdzie 

reprezentacja B przez A działa na zasadzie arbitralnej ludzkiej decyzji. Do kategorii 

signów włączają się symbole i znaki (nabierają one znaczenia tylko wtedy, gdy są 

odróŜniane od jakichś innych przeciwstawnych symboli i znaków). U znaków relacja 

między A i B odbywa się na zasadzie metonimii (co czyni je podobnymi do oznak 

naturalnych). „A reprezentuje B jako część całości”. NaleŜy dodać, Ŝe nie występują one 

nigdy w izolacji, zawsze znajdują się wśród  innych znaków funkcjonujących w pewnym 
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kontekście kulturowym. Przenoszą informację tylko wtedy, gdy są w kombinacji z innymi 

znakami i symbolami  z tego samego kontekstu. Spódniczka mundurku szkolnego mogłaby 

być zatem znakiem uczennicy, zaś spódniczka od mundurku harcerskiego znakiem 

harcerki. Na wyspach Trobrianda znakiem panny młodej jest trawiasta spódniczka 

zabarwiona jaskrawymi kolorami, znakiem wdowy trawiasta spódniczka przyciemniona 

sadzą, natomiast męŜatki – prosta niebielona spódniczka pozbawiona koloru. Ponadto 

Bohumil Hrabal w „Zbyt głośnej samotności” nazywa dwie Cyganki kolejno „zieloną 

spódnicą” i „fioletową spódnicą”, gdzie spódnice mogą być odczytywane jako znaki 

bohaterek. 

     W wypadku symboli występuje relacja, w której A reprezentuje B dzięki arbitralnemu 

skojarzeniu. Symbole róŜnią się od znaków tym, Ŝe tutaj znaczące i znaczone naleŜą do 

odmiennych kontekstów kulturowych. Relacje we wszystkich rodzajach symboli opierają 

się na metaforze, czyli na stwierdzanym podobieństwie. Edmund Leach dzieli symbole na 

symbole standaryzowane i symbole doraźne. U symboli doraźnych skojarzenia między A i 

B są jednorazowe, nie zakorzenione w podłoŜu kulturowym. Stają się całkowicie zaleŜne 

od fantazji nadawcy. Taki rodzaj symboli moŜna znaleźć w poezji lub w marzeniach 

sennych. Z racji problemów, jakie wystąpiły przy próbach znalezienia przykładów 

„spódnicy” jako symbolu doraźnego w poezji, postanowiłam podać kilka własnych 

propozycji. Spódnica moŜe być skojarzona z nocą, kiedy ta rozpościera swoje granatowe 

fałdy na niebie. Gwiazdy będą w tym kontekście dziurami w materiale, przez które 

prześwituje światło słoneczne. Opierając się na codziennych obserwacjach, zaryzykuję 

przedstawienie krótkich spódniczek jako symbolu zimy. Wystarczy spojrzeć na reklamę 

centra handlowego Złote Tarasy znajdującą się na rondzie de Gaulle’a w Warszawie: 

przedstawia ona zimowy strój kobiecy złoŜony z futrzanej czapki, grubych rękawic, kurtki, 

krótkiej spódniczki oraz wełnianych rajstop dziurawionych w wymyślne wzorki.   

     Symbole standaryzowane stanowią opozycję do symboli doraźnych, poniewaŜ 

wymagają, aby relacje między znaczącym i znaczonym były arbitralne, lecz ustalone 

zwyczajem. Mają być zatem zrozumiałe dla szerokiej grupy odbiorców, co czyni je 

zdolnymi do przenoszenia informacji w sferze publicznej. Z symboli standaryzowanych 

zostają wyodrębnione symbole konwencjonalne ale całkowicie arbitralne oraz symbole 

ikoniczne. Te drugie zakładają zaplanowane podobieństwo w skojarzeniach między A i B, 

tak jak w przypadku modeli, map czy portretów. Na pierwszy rzut oka trudno znaleźć w 

otaczającym nas świecie modele lub obrazy przedstawiające wyłącznie spódnicę. 

Przedmiot ten stanowi zazwyczaj jedynie jeden z elementów odwzorowywanych przez 

malarza lub rzeźbiarza. Odrębną spódnicę moŜna natomiast spotkać przedstawioną w 

szkicach projektantów mody. Spódniczki dla lalek pod pewnym względem równieŜ 
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stanowią symbole ikoniczne „prawdziwych” kobiecych spódnic. Ponadto liczne gry 

internetowe typu „Ubierz lalkę” zawierają szereg ikonicznych symboli spódnic.  

     Symbole konwencjonalne stanowią kategorię dla arbitralnie powiązanych ze sobą pojęć 

wywodzących się z odmiennych kontekstów kulturowych. Skojarzenia między A i B są 

jednak ustalone zwyczajem i zrozumiałe w danym kręgu kulturowym. W tym wypadku za 

przykład mogą słuŜyć przysłowia. Przykładowo w powiedzeniach „uganiać się za kaŜdą 

spódniczką”, „Ŝandarm, policjant itp. w spódnicy” spódnica jest symbolem kobiety. 

Obecnie w kulturze Zachodu kobieta i spódnica zostały ze sobą wręcz nierozerwalnie 

powiązane. Moją teorię moŜe ilustrować schematyczny rysunek pojawiający się często na 

drzwiach damskiej toalety, który symbolizuje przestrzeń przeznaczoną wyłącznie dla 

kobiet. Natomiast zaleŜność, posłuszeństwo męŜczyzny w stosunku do kobiety 

symbolizowana przez spódnicę widoczna jest w czeskiej wersji frazeologizmu „być pod 

pantoflem”
1
. 

 

 

Wojna o spódnicę 

 

     Gdy wilki rozpoczynają swe księŜycowe pieśni, a na świat opadnie gęsta spódnica 

mroku
2
, gościńce pustoszeją. Kto ceni sobie względną wygodę i bezpieczeństwo, udaje się 

na noc do karczmy. Jest to przynajmniej wybór tych, którzy wolą spędzić czas w 

towarzystwie pijanych osiłków niŜ głodnych drapieŜników. Z owej przyczyny wszelkie 

gospody i zajazdy o tej porze bywają wypełnione po brzegi. W środku jest juŜ pełna 

mozaika ludzkich osobowości – stary i młody, piękny i brzydki, bogaty i niezamoŜny… 

Wśród tej istnej kotłowaniny biegają zalatane spódnice roznosząc strawę i napitek
3
.  

 - Piękna noc, nieprawdaŜ, moja pani? – zapytał wścibski głos dochodzący gdzieś znad jej 

lewego ucha – Czym się zajmujesz, śliczna? 

 - Walką – odparła znudzona kobieta. 

 - JakŜesz to moŜliwe, wojownik w spódnicy?
4
 

 - A co to waćpan sobie myśli, Ŝe tylko męŜczyźni wojować mogą? Toć to kobieciska juŜ 

od dawna walczą o równouprawnienie! 

 - Według mnie powinnaś, pani, przywdziać jakąś ładną spódniczkę dla podkreślenia urody 

twojej i zająć się pracą odpowiednią dla swojej płci. Ot, gotowaniem na przykład. 

                                                 
1
 Czes. chodit v sukních, nosit sukně. Dosł. „chodzić w spódnicach, nosić spódnice”. 

2
 Symbol doraźny. 

3
 Znak (kelnerki). 

4
 Symbol konwencjonalny. 
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 - Głupia nie jestem, spódnice drapią i są niewygodne. Po nogach wieje. Zaziębić się 

moŜna
5
. A czymŜe się waćpan zajmuje na co dzień? Filozofią? 

 - Och… Nie całkiem, choć to dziedzina pokrewna. Jam jest wielki poeta i pieśniarz, 

Salomon Miodek. Zapewne juŜ panienka o mnie słyszała. Moim to dziełem jest „Spódnica 

wspaniałości”. 

- Ja bym powiedziała raczej „spódnica niedoli”
6
. 

- Kąśliwe są twe uwagi, pani. Zrozum jednak, Ŝe noszenie spódnic jest rzeczą niewieścią… 

 - Prawda to, moja Ŝona kieckę nosi – wtrącił błyskotliwie karczmarz – Ciągle prawi naszej 

córuchnie „chmurki na niebie to sygnał dla ciebie byś ciepłą spódniczkę załoŜyła i nóg nie 

odmroziła” 
7
. 

 - Spójrz prawdzie w oczy, moja śliczna. KaŜda dziewczynka ci to powie, Ŝe symbolem 

kobiety jest spódnica
8
. Nawet lalki noszą spódnice! 

9
 

 - Dajcie mi wszyscy święty spokój! Idźcie z tymi waszymi kieckami do wszystkich 

diabłów! 

Niepozorna kobieta odziana w skórzany kaftan i takieŜ spodnie z niespodziewaną 

chyŜością wstała z krzesła stojącego przy kontuarze i wybiegła z karczmy. Zimny powiew 

wiatru na twarzy nieco ją uspokoił. Obeszła budynek i skierowała się  ku sławojce. Ze 

zdumieniem spostrzegła, Ŝe posiada ona dwoje drzwi. Po dokładniejszych oględzinach 

naszą bohaterkę opanowało uczucie trwogi: na jednym wejściu ktoś naszkicował 

węgielkiem człowieka w spodniach, a na drugim ludzika w spódnicy. ObraŜona na 

wszystkie konwencje kulturowe tego świata, otworzyła drzwi z  narysowaną spódniczką
10

. 
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5
 Oznaka naturalna. 

6
 Symbole doraźne. 

7
 Sygnał. 

8
 Symbol konwencjonalny. 

9
 Symbol ikoniczny. 

10
 Symbol konwencjonalny. 


