
Oto jesteśmy i postanawiamy: same decydować o tym, 
czym jest dziewczyńskość.

Oto manifestujemy: naszą siłę, delikatność, wrażli-
wość, pomysły na życie, solidarność, wspólną sprawę. 
Od nas zależy przyszłość, od nas zależy teraźniejszość. 
Nie ma dla nas granic; nasze marzenia są jak pędzące 
pistacjowe chmury nad Ziemią, a nasze pragnienie 
wiedzy jest potężne. Jesteśmy Pippi, Alicją, Piotrusiem 
Panem, Einsteinem, Gretą i Psem, i Kotem. Od dziec-
ka nam mówią, kim mamy być, jak stać się jeszcze 
„lepszą dziewczynką”. Wszyscy mają gotowe dla nas 
scenariusze. Mamy tego dość, chcemy być sobą. Nie 
chcemy waszych wmówionych nam pragnień, mamy 
własne plany i zamierzamy je realizować. Zmieni-
my świat: będzie przyjazny dla każdej i każdego bez 
względu na pochodzenie, kolor skóry, płeć.

Oto nasza konstytucja, nasz manifest. Mamy osiem, 
dziesięć, trzynaście, szesnaście lat i wiemy, czym 
jest dziewczyńskość.

Posłuchajcie…

Manifesty dziewczyńskości: 
wyniki konkursu
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Tak brzmi odezwa konkursowa, którą 
Archiwum Kobiet IBL PAN skierowało 
do dziewczynek i dziewczyn w wieku 
od 8 do 18 lat.

Napłynęły do nas bardzo różnorodne 
prace: teksty i prace graficzne. Każda 
z nich była wyjątkowa i czytana przez 
nas z uwagą i zainteresowaniem. Musia-
łyśmy wybrać dziesięć, które prezentu-
jemy w tym numerze „Czasu Kultury”. 
Pozostałe prace staną się częścią Archi-
wum Kobiet jako ważny głos młodego 
pokolenia. Już wkrótce będzie je można 
czytać i oglądać na Facebooku Archi-
wum Kobiet.

Anna Pawlik
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Rysunek wyróżniony
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Zwracamy się do Was, Dojrzali, którzy niczym nie 
brzydzicie się tak, jak niedojrzałością.

Jesteśmy niedorosłymi dziećmi, mamy żal o rze-
czywistość, jaką nam stworzyliście, tę, gdzie liczą się 
Tradycja, Mądrość i Rutyna.

Brakiem czułości i zrozumienia wyrządzacie nam 
krzywdę. 

Miażdżycie nas odpowiedzialnością, oczekujecie 
podejmowania jedynie słusznych decyzji, bo w Waszej 
rzeczywistości nie można poszukiwać i błądzić. Sta-
wiacie na oceny, pomiary i wyniki, odrzucając to, czego 
przeanalizować nie można. Niszczycie nasze pasje. 
Oczekujecie poświęcenia dla dobra ogółu, które nie 
podlega definicji, jesteście przekonani, że bez wahania 
wpasujemy się w narzucony nam archaiczny wzorzec. 
Grzeczna dziewczynka jest uległa wobec tych, którzy 
lepiej wiedzą, co jest dla niej dobre. Idealna dziew-
czynka marzy o „długim i szczęśliwym” życiu u boku 
księcia, który przybył, by ocalić ją przed pielęgno-
waniem cnót niewieścich w samotności. Wzorcowa 
dziewczynka nie zdaje sobie sprawy z tego, że zatra-



Zuzanna Nicowska, 17 lat
Praca wyróżniona

ciła swoją wyjątkowość na rzecz dostosowania się do 
oczekiwań otoczenia. 

W uczuciu opresji i ucisku, my, zodiakary, jesie-
niary, alternatywki oraz wszystkie inne napiętno-
wane dziewczęta, buntujemy się wobec reguł epoki 
dziadocenu. 

Na pierwszym miejscu stawiamy siebie. Nasza 
wartość jest niezmienna, nie musimy jej udowadniać. 
Pragniemy przeżywać całe gamy emocji. Jesteśmy 
wrażliwe i wyrozumiałe. Dążymy do zmian, bo wie-
rzymy, że nigdy nie jest za późno. Przygotowujemy 
grunt dla przyszłych prezydentek, żołnierek i sędzin, 
ale też półkrytyczek i ćwierćartystek, które w swojej 
twórczości nie są pierwszorzędne, bo nie muszą takie 
być. Nie szukamy kolejnej definicji kanonu – pragnie-
my odrzucić go całkowicie i cieszyć się młodością 
bez ograniczeń.
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Jesteśmy dziewczyńskie, a to znaczy, że jesteśmy silne, 
niezależne i kreatywne. Chcemy jeździć pod namioty 
i nie musimy zawsze być pachnące i eleganckie. Wypada 
nam przeklinać i dłubać w nosie w równym stopniu co 
chłopcom. Możemy być też silniejsze od niejednego 
z nich. Mamy prawo decydować o sobie i głośno mówić 
o naszych problemach.

Wanda Arkuszewska, 13 lat
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Dziewczyńskość to bardzo skomplikowana sprawa. 
Dla niektórych to ubieranie sukienek, szycie ubranek 
dla lalek lub taniec. Dla innych to wyglądanie jak 
dziewczyna, a jeszcze innych – zupełnie co innego. 
Jest tyle różnych wersji, tyle różnych opinii, ilu ludzi 
na świecie.

Dla mnie dziewczyńskość to kupowanie rzeczy 
w dziale męskim i niezwracanie uwagi na ludzi, któ-
rzy się dziwnie na mnie patrzą. To wstawianie zdjęć 
z przyjaciółką na Instagrama. To chodzenie do skate-
parku i walka z chłopakami na triki z deskorolką. To 
chodzenie do Starbucksa w zimie i zamawianie Pump-
kin Spice Latte. To granie w Call of Duty do północy. 
Dziewczyńskość to sam fakt, że czuję się dziewczyną 
i nie pozwalam nikomu podważyć tego przekonania.

Czasem słyszę, że jestem „fake fanką” albo „robię 
coś tylko na pokaz”. Wiele dziewczyn to słyszy, gdy 
na przykład założą koszulkę swojego ulubionego zespo-
łu. Prawie każda dziewczyna przeszła kiedyś fazę „nie 
jestem taka jak inne”. Ja również. W moim przypadku 
było to spowodowane tym, że nie chciałam, aby mi 

Manifest  
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ANNA MARIA CZERNOW

nadawano etykietę „lubi róż i księżniczki Disneya”. Nie 
chciałam być nazywana „fake fanką”. Nie chciałam, 
aby moje zainteresowania były wykorzystywane do 
obrażania mnie. Dziś na powrót uwielbiam różowy, 
śpiewam piosenki z bajek Disneya i noszę sukienki. 
Dlaczego miałabym tego nie robić? To wszystko jest 
po to, aby się tym cieszyć. I przejście fazy „nie jestem 
taka jak inne” to również dziewczyńskość. 

Może kiedyś uda nam się zmienić stereotypy o by-
ciu dziewczyną. Może kiedyś nie będziemy musiały 
słuchać, jak inni mówią nam, co mamy robić, aby być 
bardziej kobiece. Może kiedyś wszystkie zrozumiemy 
się nawzajem i przestaniemy się kłócić. I wtedy będzie 
to jedna z najbardziej dziewczyńskich rzeczy, jakie 
kiedykolwiek zrobimy. 

Zofia Perlik, 13 lat
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Co to dla mnie znaczy być dziewczyną? 
Kiedy mówię, że jestem dziewczyną, ogłaszam, jaką 

płcią się czuję i kim jestem. 
Jestem dziewczyną – człowiekiem i to mnie łączy 

z innymi ludźmi.
Jestem dziewczyną – człowiekiem płci żeńskiej i to 

mnie łączy z innymi dziewczynami: mamy podobne 
doświadczenia z życiem, ciałem, niesprawiedliwością, 
pięknymi chwilami, których tylko my potrafimy do-
świadczyć.

Jestem też sobą. Mam swoje upodobania: inaczej się 
ubieram, inaczej patrzę na świat – tak, jak to właśnie 
ja robię. Jestem więc jednocześnie dziewczyną i mną. 

Ja – w byciu mną – nie mam żadnych ograniczeń. 
Do mnie nie ma przypisanych stereotypów. Ale w od-
niesieniu do dziewczyn nie można tego powiedzieć. 

Na co dzień jako dziewczyna spotykam się z nierów-
nością. Stereotypy czekają na każdym rogu, a trady-
cje, które kultury przekazują z pokolenia na pokolenie, 
na przykład takie, że dziewczyna jest własnością 
mężczyzny, są po prostu okropne.



Zosia Wasilewska, 12 lat

Czasem myślę, że bycie dziewczyną jest trudne 
i beznadziejne. Ale tu znów zabiera głos druga stro-
na, która twierdzi inaczej: tak, bycie dziewczyną 
jest trudne. Ale nie beznadziejne. To, jaką płcią się 
czujesz, to powód do dumy. Bez znaczenia, jaka to 
płeć. Są trudne chwile w byciu dziewczyną, ale to 
też jest potęga i siła. Trzeba być dumnym ze swojego 
ciała, iść z podniesioną głową i walczyć o równość. Te 
dziewczyny, które wierzyły w swoją walkę – jak prawo 
do edukacji, prawa polityczne – osiągnęły sukces. 
Dlatego ty też możesz. W tej walce dziewczyny muszą 
się wspierać. Być solidarne. 

Jesteśmy dziewczynami – ludźmi płci żeńskiej i to 
nas łączy z wami. Mamy podobne doświadczenia 
z życiem, ciałem, niesprawiedliwością, pięknymi 
chwilami, których tylko my potrafimy doświadczyć.

I pamiętaj: bycie dziewczyną to po prostu super-
moc, jaką posiadasz, i dopełnia to, kim jesteś. 
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DZIEWCZYŃSKOŚĆ

SŁOWO
Słowo „dziewczyńskość” usłyszane po raz pierwszy 

wydaje się niezgrabne, jakby chropowate, dalekie od 
pełnej uroku dziewczęcości. Kiedy jednak wsłuchać 
się w jego brzmienie, zastanowić nad etymologią, ten 
neologizm zyskuje zdecydowanie głębszy sens. Wydaje 
się, że nowa, innowacyjna forma miała na celu wnieść 
do naszej świadomości i kultury element zmiany. Po-
kazać, że możemy być już nie tylko dziewczęce, ale 
i dziewczyńskie. Co tworzy moją „dziewczyńskość”?

SIŁA
W pewnym czasopiśmie przeczytałam, że „siła jest 

kobietą”. Ta gramatyczna prawda wydaje mi się jednak 
zbyt prosta. To tak, jakby siłę sprowadzić do wizerunku 
atletycznej kobiety z hantlami reklamującej siłownię. 
Siła dziewczyńskości jest inna. Oderwana od fizyki 
i niewymierna. Wyrastająca z poczucia własnej war-
tości, a nie potrzeby jej udowadniania. Stanowiąca 
element pewności siebie, którą nie zachwieje hejt 
czy destruktywna krytyka.

Manifest  
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PRZEKORA
Lubię mieć własne zdanie. Moja dziewczyńskość 

sprzeciwia się bezwładowi i stałości. Nie obawia się 
pytać i oczekuje odpowiedzi. Kwestionuje utarte sche-
maty i nie cierpi stwierdzenia „tak jest, było i będzie”. 
Jej słowa nie są bezmyślnym przytakiwaniem. Często 
słyszy, że jest roszczeniowa, niecierpliwa, zbyt wiele 
chce. 

WRAŻLIWOŚĆ
Według mnie dziewczyńskość nie jest obojętna. 

Czasem jest pełna emocji, śmieje się i podskakuje. 
Zdarza się, że płacze i zamyka się w sobie. Krzyczy, 
ale jej krzyk nie jest wrzaskiem. 

INDYWIDUALNOŚĆ
Moja dziewczyńskość bywa samotna. Nie lubi go-

towych rozwiązań i utrwalonych wzorców. Szuka mi-
strzów. Od podszewki zna zasadę prób i błędów, ale 
uparcie tworzy szkic swojej przyszłości. To przecież 
jej życie. 

Anna Bazan, 13 lat
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A Ty bądź sobą. 
Manifest (o) dziewczyńskości

Kiedy chodziłam do przedszkola, bezustannie sły-
szałam wyraz „chłopczyca”. Miano to przypisywano 
wszystkim dziewczynkom, które wspinały się po drze-
wach, bawiły się samochodzikami, nosiły spodnie czy 
grały w piłkę nożną. Zdawałoby się, że określenie to 
było zawstydzające i negatywne. Jednak dziewczyn-
ki, raz tak nazwane, z dumą mówiły o sobie „Jestem 
chłopczycą!” i dalej kopały piłkę i bawiły się w wyścigi 
samochodowe. Z niektórymi z nich utrzymuję kontakt 
do tej pory. Nadal są niezwykłymi osobami i stanowią 
dla mnie nie lada inspirację. 

Teraz, jak jestem starsza, umiem dostrzec, jak silne 
były moje koleżanki z przedszkola. Określenie „chłop-
czyca” było esencją stereotypów i wymagań dotyczą-
cych dziewczynek. Niby żartobliwe, a jednak w małym 
dziecku mogło wywołać poczucie winy i wstyd. I nie 
tylko – mogło spowodować, że dziewczynki przesta-
łyby robić to, co lubiły, i zaczęły zachowywać się tak, 
jak „grzecznym dziewczynkom przystało”. Ale one 
nie dawały się tak łatwo. Były małymi feministkami, 
wiedziały, że mogą być, kim chcą. 

Współczesny świat bezustannie narzuca nam wzor-
ce zachowań (dotyczy to oczywiście nie tylko kobiet 
i dziewczyn, ale również mężczyzn, chłopaków, osób 
niebinarnych i transpłciowych). Media społecznościo-



we, seriale, filmy, muzyka, książki, wypowiedzi innych 
osób, zachowania powszechnie uznane za normę bom-
bardują nas wizerunkami piosenkarek przytulających 
pluszowe misie i księżniczek czekających na swego 
rycerza. Z drugiej zaś strony rzucają w nas zdjęciami 
prezydentek podejmujących wielkie decyzje i na-
ukowczyń odkrywających tajemnice wszechświata. 
Krzyczą, że mamy być takie a takie – „masz być wielka 
i silna, bo kobiety są silne!” albo „masz być uległa 
i piękna, bo kobiety mają cieszyć oczy mężczyzn!”. 

To ja też krzyknę. Krzyknę „bądź sobą!”. W świecie, 
w którym dominują dwie wizje kobiecości czy dziew-
czyńskości – jedna nakazująca nam bycie uległymi, 
pięknymi, grzecznymi i delikatnymi, a druga bycie 
twardymi, nieustępliwymi, inteligentnie złośliwymi 
i traktującymi wygląd podrzędnie – zapominamy, 
że zamiast się kreować na osoby idealnie wpisujące 
się we wzorzec, możemy po prostu być sobą. I że to 
jest dla nas najlepsze. Każda kobieta i dziewczyna 
ma prawo lubić to, co rzeczywiście lubi, kierować 
się własnymi wartościami, robić to, na co ma ochotę 
(w granicach prawa, oczywiście) i zadawać się z tymi 
ludźmi, którzy są dla niej naprawdę ważni. Każda 
z nas może grać w piłkę nożną (albo nie), głosować 
na prezydenta (albo nie), codziennie gotować obiad 
(albo nie), zgłębiać tajemnice fizyki kwantowej (albo 
nie), ubierać się w piękne suknie (albo nie), nosić 
stanik (albo nie) i tak dalej. Życie w zgodzie ze sobą 
jest podstawą zdrowia psychicznego. Dlatego ape-
luję do wszystkich dziewczyn i kobiet: nie dajcie się 
schematom. Bądźcie, kim jesteście i mówcie o tym 



Ula Duraj, 16 lat

z dumą. Nie musicie się dostosowywać do żadnej 
definicji kobiecości czy dziewczyńskości. Każda z nas 
ma własną, niepowtarzalną dziewczyńskość. 

Dawno temu sufrażystki walczyły o prawo głosu 
dla kobiet. Teraz możemy nie tylko głosować, ale 
i startować w tych wyborach. Możemy z naszych 
praw korzystać, kiedy tylko chcemy. O tym właśnie 
powinnyśmy pamiętać jako feministki – prawo to nie 
obowiązek i możemy z niego korzystać, jeżeli tego 
chcemy. Walka o równouprawnienie to walka o moż-
liwości i o to, by nikt ich nam nie odbierał ani nie miał 
najmniejszych pretensji, jeżeli na dane postępowanie 
się decydujemy. A żeby to osiągnąć, musimy głośno 
mówić: „jestem sobą i mam do tego prawo!”. 

Ja zacznę. 
Mam szesnaście lat, rude włosy i piegi, które uwa-

żam za ładne. Często gotuję w domu. Lubię to robić 
i jako domowniczka muszę wspólnie z innymi domow-
nikami dbać o dom i wyżywienie. Jestem na profilu 
rozszerzającym matematykę, fizykę i chemię. Właśnie 
te dziedziny mnie interesują. Gram na gitarze elek-
trycznej. Kocham pandy, koty, alpaki i wszystkie inne 
zwierzątka. Oglądam anime i My Little Pony. Dużo 
czytam. Chcę zostać dziennikarką. Działam jako wo-
lontariuszka. Uczę się fińskiego. Mam dużo ciuchów 
i lubię się w nie stroić. Interesuje mnie, co się dzieje 
w świecie. Nie wiem jeszcze, czy chcę mieć dzieci. 

To jestem ja i jestem z tego dumna. A Ty kim jesteś?
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Wilgotny zapach lasu, ciepły powiew lata na twarzy, 
szorstka – choć tak niewyobrażalnie żywa – ziemia 
pod nagimi stopami. Każdą z nas łączą te wspomnie-
nia, odczucia, emocje… niby powierzchowne, a tak 
głębokie. To one tworzą naszą naturę, duszę, nasze 
myśli i marzenia, będąc początkiem tego, co nazy-
wamy jaźnią. Co znaczy dla mnie dziewczyńskość? 
Dziewczyńskość to dla mnie przede wszystkim świat 
stworzony z emocji – niekiedy jaskrawych niczym 
gwiazdy, czasem rozległych jak horyzont topiący się 
w oceanie. To namacalny mrok połączony ze światłem, 
słone łzy zmieszane z uśmiechem, gorzkie pożegnania 
przeplatane świeżym oddechem nowych znajomości. 
Dziewczyńskość to dla mnie szukanie bliskości w naj-
bardziej samotnych chwilach, to odnajdywanie wiary 
w siebie, gdy serce podpowiada nam, że to koniec. To 
wyciąganie do siebie samych dłoni, nawet gdy wydaje 
nam się, że wokoło wszyscy się poddali; nawet gdy 
w snach skóra naszych najbliższych zmieniła odcień 
z piaskowego beżu na blady śnieg, a ze sztywnych 
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od bezradności warg polała się krew. Myślę, że jest 
to czas w życiu kobiety, w którym każda z nas uczy 
się pokazywać innym swoje emocje oraz wyrażać 
własne opinie. To czas, w którym momenty słabości 
przekształcają się w rozwój i siłę. W siłę, dzięki której 
nie boimy stać się w przyszłości autorytetami dla in-
nych dusz, błądzących po ich własnych labiryntach 
lęku i pogrzebanych nadziei. Dla mnie jest to również 
świat złożony z relacji – tych pięknych i tych, o których 
pragnęlibyśmy zapomnieć – nie tylko rodzinnych, ale 
również tych pełnych ekscytacji na pierwszy dzień 
w szkole czy ukojenia, gdy patrzymy w oczy oso-
bie, z którą przebywanie w ciszy już nigdy więcej nie 
będzie dla nas krępujące. Dziewczyńskość jest dla 
mnie przekraczaniem własnych granic, szukaniem 
perspektyw, barw, pasji i marzeń. Jest poszerzaniem 
samoświadomości oraz wrażliwości na nasze ciała 
oraz psyche. 
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Trudno mi odpowiedzieć na to pytanie. Nie wiem, jak 
to jest być chłopcem. Każdy z nas spotyka na swojej 
drodze trudności, przez które musi przejść – większe 
i mniejsze. Nie wiem, jak to jest być innej płci.

Myślę jednak przede wszystkim, że bycie dziew-
czynką oznacza czuć się w ten sposób. Myśleć o so-
bie jako o „niej”. Nie zwracać uwagi na prowokują-
ce komentarze otoczenia; „wyglądasz jak chłop”, 
„zachowuj się na swoją płeć”. Osobiście uważam, 
że zachowanie nie znaczy absolutnie o płci. Przecież 
dziewczynka może mieć krótkie włosy, zadawać się 
z chłopakami. Nie można jej nazwać wtedy „chłopem”. 
W tych czasach każdy może wyglądać, zachowywać 
się tak, jak się czuje. Bardzo nie lubię, kiedy ludzie 
wokół mnie żyją stereotypami. „Bo kobieta to po-
winna rodzić dzieci, ubierać się w sukieneczki i być 
prześwietną gospodynią!”. Mężczyźni mogą gotować, 
kobiety mogą uprawiać sport. Jedna kobieta czuje się 
na swoją płeć, inna nie. Tak samo jest z mężczyznami.

Maja Raval, 12 lat
Praca poza konkursem

Manifest  
dziewczyńskości




