
Géza Cséby 

Znaczenie nagości i odzienia w kontekście kultury węgierskiej 

Zarys problematyki 

 Temat mojego wykładu brzmi: „Znaczenie nagości i odzienia w kontekście kultury 
węgierskiej. Zarys problematyki”. Do samego zagadnienia moŜa odnieść się w dwóch 
aspektach – sacrum i profanum. Oba te punkty widzenia są ze sobą nierozerwalnie 
związane. 

Nagość to odwieczny symbol człowieka. A takŜe wszystkiego, co jest z nim 
związane; są to : narodziny, dzieciństwo, seksualność, intymność, odwaga, wstyd, prawda 
i miłość.  Nagość towarzyszy nam przecieŜ od czasu, kiedy człowiek pojawił się na 
świecie - od czasu pierwszych chwil Ŝycia. Na przestrzeni wieków bardzo zmieniło się 
jednak jej znaczenie.  

 

Jakob Jordaens (1593-1878): Adam i Ewa. Muzeum Narodowe w Warszawie 

W Biblii, a dokładniej w Księdze Rodzaju moŜemy przeczytać następujące słowa:, 
„ChociaŜ męŜczyzna i jego Ŝona byli nadzy, nie odczuwali wobec siebie wstydu.”1 Nagość 
dla Adama i Ewy była czymś naturalnym, symbolizowała uczciwość, szczerość i 
wzajemną otwartość. A kiedy, wbrew zakazowi Boga, zjedli owoc z Drzewa Poznania, 
nagle zauwaŜyli, Ŝe są nadzy. Adam skrył się, kiedy Bóg go zawołał: „Gdzie jesteś?” On 
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odpowiedział: „Usłyszałem Twój głos w ogrodzie, przestraszyłem się, bo jestem nagi, i 
ukryłem się.”2 Tak zatem kusiciel wtargnął w Ŝycie intymne Adama i Ewy. Pojawiły się 
wstyd, skrępowanie, dyskomfort.  To, Ŝe Adam się ukrył, jest znakomitym przykładem, 
jak poczucie nagości zmienia się z postrzegania pozytywnego na negatywne.  

Średniowiecze nie odznaczało się wielką pruderią. Ludzie nago korzystali z łaźni, 
spali „w stroju Adama”. W tamtym okresie literatura posługiwała się  przewaŜnie 
językiem łacińskim, piśmiennictwo związane było z kościołem, a tematy dotyczyły Ŝycia 
duchowego. Stąd źródła rzadko zajmowały się zagadnieniem np. nagości. Zwrot nastąpił 
w czasach Renesansu.  

 

A. Fangeron: Prawda. Ilustracja z Das Buch für Alle, Stuttgart, 1915/16. 

W ksiąŜce „Skarbnica znaków” wydanej w Budapeszcie w roku 1997 czytamy: 
„Stan naturalny ciała tam i wtedy dostaje znaczenie symboliczne, kiedy  odzienie staje się 
społeczną normą.  W kulturach prymitywnych  nagość jest normalnym zjawiskiem, ale ich 
nagość to tylko pozory,  bo malowanie ciała, tatuaŜe „ubierają” ich.” Natomiast tak 
zwana „nagość rytualna” na całym świecie ma znaczenie czysto symboliczne. Ukazuje 
całą nagość lub tylko genitalia; głównie kobiece. Odnosi się to głównie do sfery płodności, 
ale chodzi równieŜ o ograniczanie złych mocy. W tej samej pracy czytamy: „Rytualna 
nagość miała szczególne znaczenie w ceremoniach religijnych. PrzecieŜ król Dawid nago 
tańczył przy Arce Przymierza. Według Pliniusza kapłanki Apollina bez ubrania tańczyły 
uzdrawiający taniec. Na Syberii szamani na gołe ciało wdziewali swój strój szamański.”3  

Tu musimy zatrzymać się na chwilę. KsiąŜka pt. „Skarbnica symboli” bierze pod 
uwagę Biblię tłumaczoną przez Gáspára Károliego. Gáspár Károli (1529-1592) był 
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pastorem kościoła reformowanego, pierwszym tłumaczem Biblii na język węgierski. W 
tłumaczonej przez niego Ewangelii Św. Jana (21:7) moŜemy przeczytać: „ Szymon Piotr 
usłyszawszy Ŝe jest obecny Pan, wziął na siebie koszulę (bo był nagi) i rzucił się do 
morza.” Ale naprawdę, w oryginale  Piotr tylko „wierzchnią”  koszulę wdział na siebie.  
Nie był bowiem całkowicie nagi, tylko ubrany tak,  jak do pracy ubiera się człowiek. OtóŜ: 
„Szymon Piotr usłyszawszy, Ŝe to jest Pan, przywdział na siebie wierzchnią szatę - był 
bowiem prawie nagi - i rzucił się w morze.”4 Nagi, czy prawie nagi – to nie jest to samo. 
Podobny problem mamy w tym tłumaczeniu  z królem Dawidem. Według Károliego król 
Saul i Dawid tańczyli nago. W tekscie oryginalnym jest zapisane, Ŝe byli odziani w efod, 
czyli  karmazynową, lnianą, spinaną na ramieniu szatę. 

 

Hans Baldung Grien (1484/85-1545): Sabat czarownic. Museum of Fine Arts, Boston  

W sztuce chrześciańskiej nagość w róŜnorodnych sytuacjach moŜe nieść przesłanie 
pozytywne lub negatywne. Nagość Adama i Ewy przed upadkiem to symbol niewinności. 
Podobnie, jak jest symbolem niewinności i całkowitą czystością u Dzieciątka w stajence. 
Nagość moŜe przypominać dobrowolnie wybrane ubóstwo na ziemi lub teŜ bogactwo 
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niebieskie. Ale odziewanie nagich stanowi przecieŜ akt miłosierdzia (Św. Marcin).  Kiedy 
Szatan ukazuje się na obrazie nago, to w tym przypadku nagość pełni funkcję negatywną. 
Podobnie kiedy  Archanioł Michał odziany w zbroję zabija nagiego Lucyfera.5  

Twórczość niemieckiego malarza Hansa Baldunga Griena (1484/85 - 1545) 
pokazuje, Ŝe jego silnie naturalistyczne dzieła przedstawiają nagość w dwóch aspektach. Z 
jednej strony owa nagość moŜe stanowić gloryfikację (Maria Dziewica Królowa Nieba z 
Dzieciątkiem, UkrzyŜowanie, Trójca Święta czy mistyczna Pieta), a z drugiej budzić grozę 
i przeraŜenie (Trzy czarownice, Sabat czarownic). Dodam jeszcze inny punkt widzenia: 
akty, które malował Baldung-Grien (np. Trzy etapy Ŝycia kobiety, 1540-43; Siedem 
etapów Ŝycia kobiety, 1544 ) często wskazują na zainteresowanie autora tematyką 
przemijania piękna i Ŝycia.6 

 

Raffael S.: Archanioł Michał zwalcza nagiego Lucyfera. Obrazek święty z przełomu XIX-XX w. 

(Włochy?) 
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JeŜeli spróbujemy zgłębić temat, to warto przyjrzeć się równieŜ innym aspektom 
zagadnienia. Rozbieranie się, nagość moŜe być takŜe manifestacją czegoś, krytyką 
społeczeństwa (ruch hippisowski), a nawet odmową erotyzmu. W pewnych sytuacjach 
stała się poniŜeniem człowieka (jak np. w Auschwitz, czy w Gułagu, itp.). 

W sztuce nagość często przedstawiana jest jako prawda – w postaci nagiej kobiety 
trzymającej w ręku lustro. Lustro, by ludzie ujrzeli własną podobiznę. Wszak lustro 
pokazuje: taki/taka jesteś. Stąd wywodzi się powiedzenie naga prawda, nuda veritas, po 
węgiersku – meztelen igazság. W filmach słynnego węgierskiego reŜysera Miklósa Jancsó 
często spotykamy nagie kobiety i nagich męŜczyzn na wielkiej węgierskiej równinie. 
Warto przypomnieć film z roku 1972 „Czerwony psalm”7. W jednej ze scen obserwujemy 
rytualną nagość. Przed Ŝołnierzami, którzy mają za zadanie stłumić bunt chłopów, 
dziewczęta obnaŜają się do połowy, a w rękach i na ramionach mają gołębie. To jest, jak 
zawsze u Jancsó, symbol zbiorowy. W tym przypadku symbol niewinności; stan, kiedy 
jesteśmy skazani na czyjąś łaskę. Chodzi takŜe o symbol upokorzenia i symbol Ŝycia 
przeciwko śmierci przynoszonej przez władzę. Tu muszę zaznaczyć, Ŝe podczas 
wyświetlania filmu (gdzie eksponowana była nagość) odwracała się od niego znaczna 
część społeczności konserwatywnej. MoŜna zadać sobie pytanie: dlaczego? Czy była to 
pruderia, brak akceptacji, czy teŜ opór konserwatystów przed nową falą filmową.                                 

Jancsó posunął się jeszcze dalej w filmie włosko – jugosłowiańskim „Grzechy 
prywatne, moralność publiczna”, po włosku „Vizi privati, pubbliche virtu”, po węgiersku 

„Magánbőnök, közerkölcsök”, po  niemiecku – moŜe nieprzypadkowo  ̶ „Die grosse 
Orgie” (1976). W tym erotycznym filmie fabularnym  – którego długo nie wolno było 
wyświetlać we Włoszech i na Węgrzech, w obu krajach z innego powodu.8  Podobne 
sceny moŜemy zauwaŜyć jak napszykład w filmach Passoliniego. Takie filmy często 
sytuują się na granicy akceptacji przez widzów. To, co oglądających moŜe przekonać i 
zatrzymać, to kunszt i wizja artystyczna, a nie nagość stanowiąca cel sam w sobie (l'art 
pour l'art). MoŜna tu przywołać polskie przykłady ze scen teatralnych. Mam na myśli np. 
teatry studyjne (laboratoryjne) wybitnego reŜysera Krystiana Lupy. Ja takŜe byłem 
widzem takich ciekawych spektakli, jakim był „Przezroczysty pokój”.9 

Spróbujmy teraz spojrzeć na nagość z zupełnie innej strony. Jest przecieŜ historia 
czarów, a zatem i czarownic. Czarownic pędzących nago na koźle, biorących udział w 
sabatach. Jeśli chodzi o takie negatywne ujęcie tematu,  byłby to juŜ przedmiot zupełnie 
innych rozwaŜań. 

W etnografii węgierskiej i wierze ludu spotykamy interesujące fakty. Dawniej, 
kiedy chaty kryte były strzechą, by strzec domostwo od poŜaru – jedna z kobiet nago 
obchodziła dom. ŚwieŜo obsianą rolę, Ŝeby uchronić ją przed Ŝarłocznością ptaków, 
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jeszcze przed wschodem słońca obchodziła gospodyni.  Koło jeziora Balaton znajduje się 
wieś Zalavár. Etnograf dr Katalin Petánovics podczas badań naukowych, w tej wsi 
spotkała starego chłopa który orzekł: Zestarzeliśmy się z Ŝoną, ale nie widziałem jej 
jeszcze nago. Podobne słowa rzekł starszy profesor liceum w mieście nadbalatońskim, 
wychodząc ze spektaklu kiedy aktorka rozebrała się na moment. Jest to oczywiście 
związane z zachowaniem moralnym. Pojęcie moralności bardzo szybko zmienia się we 
współczesnych czasach. W zbiorach dr Petánovics znajdziemy przysłowie: „Śmieje się, jak 
wykopyrtnięty (czy teŜ wywrócony) garncarz”. Prawdopodobnie chłop śmieje się z 
własnego nieszczęścia. Skoro wywrócił się wóz, to potłukły się wszystkie gliniane garnki. 
Jest i inna interpretacja: śmieje się, bo Ŝona tak upadła z wozu, Ŝe podwinęła jej się do 
góry spódnica. Wtedy jeszcze na wsiach bielizna nie była w powszechnym uŜyciu. A 
garncarz – prawdopodobnie po raz pierwszy w Ŝyciu – ujrzał to, co pod ową spódnicą się 
skrywało.10 

 

Tycjan Vecellio (1488/90-1576): MIłość niebiańska i miłość ziemska. Galeria Borghese 

Rytuał stosowany powszechnie, nie tylko na Węgrzech, to zwyczaje związane z 
pochówkiem. Rytuał pośmiertny to rozbieranie ciała, obmywanie i odziewanie w najlepsze 
moŜliwie ubranie. Wszystko po to, by zmarły stanął czysty i porządnie ubrany przed 
Sądem Ostatecznym. 

Czasy się zmieniają. 

 W dobie współczesnej obserwujemy niezwykle otwarte przedstawianie nagości 
jako nieskrywanej biologicznej seksualności. A jeszcze całkiem niedawno  rytualna, 
symboliczna nagość miała bogate odcienie. NaleŜy mieć na uwadze, Ŝe nie tylko w 
rytuałach pogańskich (nawet i dziś np. wicca), ale i w religii Ŝydowskiej odnajdujemy 
nagość. Wiemy Ŝe temat nagości pojawił się takŜe w historii chrześcijaństwa. Pozwolę 
sobie przytoczyć tylko jeden przykład. Święty Franciszek z AsyŜu jedno ze swoich 
płomiennych (ale i kontrowersyjnych) kazań wygłosił w kościele San Ruffo stojąc przed 
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wiernymi bez habitu (nago). A kiedy 3 października 1226 roku dokonał Ŝywota – zgodnie 
z własną  wolą został bez odzienia połoŜony na gołej ziemi.11   

Chciałbym zwrócić uwagę, Ŝe nagość moŜe być równieŜ blasfemią, bluźnierstwem. 
Oto przykład. Parę lat temu policja w Malezji, po trzęsieniu ziemi, aresztowała czterech 
zagranicznych turystów, poniewaŜ nago fotografowali się na Kinabalu,  największym 
szczycie tego kraju. Według szefa policji to nieprzyzwoite zachowanie się wywołało 
tragedię. Zastępca ministra Tan Sri Joseph Pairin Kitingan oświadczył: „Trzęsienie ziemi 
wyjaśnia, Ŝe Kinabalu jest świętą górą i tam nie wolno lekkomyślnie się zachowywać. 
Dzień przed ruchem ziemi widziałem fruwające stado ptaków. Jest pewne, Ŝe ta nagość 
miała wpływ na trzęsienie ziemi. Na to potrzeba patrzyć jak na ostrzeŜenie i szanować 
potrzeba lokalne zwyczaje i wiarę.”12  Być moŜe nie wszystkie informacje zawarte w tej 
wypowiedzi są prawdziwe, ale prawdziwy jest jej sens. Fotografowanie się nago w 
róŜnych znanych miejscach turystycznych jest modą. Nie tylko w Malezji, ale np. na 
Machu Picchu w Peru, we francuskich Alpach, w Australii, przy jeziorze Loch Ness 
równieŜ. Nawet przed Chrystusem w Rio de Janeiro albo na Placu Bohaterów  w 
Budapeszcie. Ta moda ma stronę internetową  na Facebooku pod nazwą: „Naked At 
Monuments”.  Ale ta ekshibicjonistyczna nagość nie ma nic wspólnego nagością sakralną. 
Wprost przeciwnie – jest blasfemią, bluźnierstwem, bezczeszczeniem, profanacją. I nie 
jest to wcale wyraz wolności, ale rozwiązłości i rozpusty. 

Facebook nie zawsze jest tak powściągliwy w swych reakcjach na tę tematykę. 
Znana węgierska redaktorka telewizyjna Judit Endrei na własnej stronę internetowej 
załoŜyła zdjęcia  które fotografowała podczas swojej podróŜy do połódniowej części 
Afryki. W Namibii,  pół-koczownicze ludy z plemienia Himba, zajmują się pasterstwem. 
Ci ludzie chodzą prawie nago i dla tego Facebook kazał usunąć zdjęcia mówiąc Ŝe 
zawierają nieporządaną treść. Stwierdzić zatem naleŜy, Ŝe panuje tu spora dowolność, jeśli 
chodzi o propagowanie treści nieobyczajnych.13 (Tu moŜna przytoczyć cytat króla 
angielskiego Edwarda III „Hańba temu, kto źle o tym myśli”).  

Niestety w dzisiejszych czasach w telewizjach coraz więcej spotykamy się z 
stransmisjami telewizyjnymi  tzw. reality show, w którym nagość nie łączy się nawet z 

seksualizmem, lecz z pornografią (Big Brother, po węgiersku: Való világ  ̶  Prawdziwy 

Świat  /RTL Klub/; Ádám keresi Évát  ̶   Adam szuka Ewy /Viasat3/, i inne). To juŜ jest 
wojna przeciwko uczciwości moralnej. 

Szanowni Państwo!  
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Bálint Balassi (1554-1594). Relief na domu Pod Baranami w Krakowie (B. Chromy) 

W literaturze węgierskiej od najdawniejszych czasów ukazywana jest nagość, 
najczęściej kobieca. Głównie jawi się ona jako symbol seksualizmu. Popatrzmy na poetę i 
wojownika Bálinta Balassiego (1554-1594), który razem ze Stefanem Batorym przybył do 
Polski i Ŝył tu długie lata. Mieszkał w Krakowie (Dom pod Baranami), w Dębnie, w 
Braniewie, w Kamieńcu koło Krosna, w Rymanowie, itd. W wierszu „Jako Celia zaŜywa 
kąpieli, a takŜe o jej kształtach, wdziękach i urodzie” pisze: 

„Nie dziw się, człowiecze, 
bo tam Celia się kąpie. 
To nagość jej ciała miłośnie rozgrzała 
cebry nawet i stągwie.”14 

(tłum.: Witold Dąbrowski)  
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Kilka słów chciałbym poświęcić teraz odzieŜy, zwracając jedynie uwagę na ciągłą 
zmianę mody i odmienność między strojem róŜnych warstw społecznych:  arystokracji, 
szlachty, mieszczan i chłopów.  Niestety, nie ma tu miejsca na szczegółowe rozwijanie tej 
tematyki.  

Imre Csécsy w czasopiśmie Nyugat w roku 1912 napisał: „Cechy płciowe nagości 
zostały rozwinięte przez kulturę płciową, właśnie przez odzienie - tworząc poczucie 
przyzwoitości. Odziewanie to nic więcej, jak wyraŜenie moŜliwości do ogołocenia.”15  

 

Attila József (1905-1937)  

Sama odzieŜ – kolor, struktura, materiał, ozdoby – w kaŜdej epoce niosły swoją, 
często symboliczną treść. W róŜnych kulturach róŜny rodzaj odzieŜy noszono w 
zaleŜności od płci, wieku, statusu społecznego, pełnionej funkcji, majętności, 
przynaleŜności wyznaniowej, i.t.p. Inny rodzaj ubrania wdziewa się w dniach 
powszednich, inny w dniach świątecznych. Dostosowuje się go do symbolicznej 
zewnętrzności wydarzeń. We wczesnych kulturach istniało przekonanie, Ŝe wraz ze 
zmianą ubrania zmienia się takŜe człowiek. 

A więc kolor oraz rodzaj materii równieŜ niosły określoną interpretację. 
Odzwierciedlały status społeczny, regionalny ich uŜytkowników. W Europie juŜ od XIV 
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wieku spróbowano wprowadzać pewne regulacje. Kolor purpurowy i złota przynaleŜał 
władcy. W średniowicznej Francji i Hiszpanii tylko arystokracja mogła nosić szaty z 
jedwabiu. Regulowało to centralne rozporządzenie.16 W czasach początków państwa 
węgierskiego (osiedlenie się Węgrów w Niecce Karpackiej w latach 894-902) odzieŜ 
Węgrów była uszyta ze  skór, płótna i filcu. Jedynie szlachetnie urodzeni mieli prawo do 
strojów jedwabnej materii. Z biegiem lat Węgrzy przyjęli  europejską modę. Niektóre 
formy z dawnych czasów w kulturze ubioru pozostały.17 Doskonale widać to w ubiorach 
węgierskiej szlachty; ale i chłopów czy mieszczan. NaleŜy jeszcze brać pod uwagę 
formowanie zarostu i układanie fryzur. Oto jeden z przykładów. Patron węgierskiej 
kultury –– hrabia György Festetics (1755-1819) wedle zwyczajów węgierskich, nosił 
krótki warkocz (harcap). PoniewaŜ taka fryzura nie była przyjęta na austriackim dworze, 
cesarz nakazał hrabiemu obcięcie warkocza. Noszenie takiego warkocza mogło bowiem 
oznaczać, Ŝe jego właściciel sprzyja poglądom rebeliantów (co czasami była prawdą). 
Takie fryzury (włosy splecione w warkocz) nawet do końca XIX wieku nosili starzy 
węgierscy chłopi i pasterze. Mogły takŜe sugerować nawet poglądy polityczne.   

Wracając jednak do początków. Zgodnie z Biblią nagość Adama i Ewy ukazuje nam 
bezgrzeszny stan pierwotny, lecz po utracie stanu bezgrzesznego pojawia się wstyd, a Pan 
dał im ubranie. Biblia pisze o tym: „Pan Bóg sporządził dla męŜczyzny i dla jego Ŝony 
odzienie ze skór i przyodział ich.”18 

Chrystus w przypowiedzi o liliach pól mówi: „ Przypatrzcie się liliom na polu, jak 
rosną: nie pracują ani przędą. A powiadam wam: nawet Salomon w całym swoim 
przepychu nie był tak ubrany jak jedna z nich. Jeśli więc ziele na polu, które dziś jest, a 
jutro do pieca będzie wrzucone, Bóg tak przyodziewa, to czyŜ nie tym bardziej was, małej 
wiary?”19  W innym miejscu: „Temu, kto chce prawować się z tobą i wziąć twoją szatę, 
odstąp i płaszcz!”20 Tu odzieŜ jest dowodem  opatrzności BoŜej. 

Oczywiście, ubranie, odzieŜ ma w historii ludzkości w róŜnych społeczeństwach 
bardzo wiele odmian o róŜnorodnym znaczeniu. Odmienna odzieŜ moŜe podkreślać 
indywidualizm. Ale np. uniform jest znakiem zuniformizowania duszy, wyłączenia 
indywidualności. 

Nagość i odzienie to tematy, które dość często odnajdziemy w literaturze 
węgierskiej. Przytoczę  w tym miejscu jednego z liryków naleŜącego do kanonu 
literackiego Węgier. 
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U znanego węgierskiego poety Attili Józsefa w wierszu „W lekkiej, białej sukience” 
ta tytułowa sukienka jest symbolem czystości, broni silnej duszy. Wyjątkowy poeta, który 
dojrzewał w cieniu wielkiego pokolenia poetów Nyugat-u21 w ostatnim wersecie pisze: 

Ale ja stworzę miłość swą 
i rzucę w otchłań serce, 
i bogom w oczy cisnę grom, 
i ruszę na nich z jedną łzą 
w lekkiej białej sukience.22 
  (tłum: Jerzy Snopek) 
 
A nagość w liryce Józsefa ujawnia się wielokrotnie. Surrealistyczne rozpoczęcie 

wiersza pt. „Moja matka umarła” – pod specjalnym kątem widzenia autor pisze o związku 
matki z synem. Brak matki, to bolesna, narcystyczna projekcja na tę właśnie stratę: 

 
Moja matka umarła, teraz nie wiem, jak mam się 
   wobec niej zachować... 
Zacerowałaby mi palto, zobaczyła jaki jestem 
   piękny nago; 
jeszcze mnie nigdy nikt nie widział nagiego!23 

(tłum.: Jerzy Snopek)  
 

Na koniec jeszcze przypomnę obraz Tycjana Vecellio (1488-1576): „Miłość 
niebiańska i miłość ziemska”(1515-16) znajdującą się w Rzymie (Galeria Borghese). 
Tytuł obecny został nadany przez Vasariego, autora monumentalnego dzieła „śywoty 
najsławniejszych malarzy rzeźbiarzy i architektów”.24 Na olejnym obrazie na pierwszym 
planie Tycjan przedstawił dwie młode kobiety siedzące przy studni (o kształcie podobnym 
do sarkofagu). Po lewej stronie siedzi kobieta w białym, atłasowym stroju, układającym 
się w fałdy, spod których wystaje czerwony rękaw spodniej szaty. W prawej ręce trzyma 
pęk róŜ, a jej lewa ręka spoczywa na brzegu studni, a dokładniej na wazie radości, która 
jest interpretowana jako symbol chwilowego szczęścia. Druga postać to dziewczyna 
siedząca na skraju studni po prawej stronie. Jej ciało jest zakryte jedynie szatą 
przykrywająca jej łono. Purpurowy płaszcz odkrywa nagość dziewczyny, spoczywając 
jedynie na jej ramieniu i opadając w fałdach aŜ do stóp.  W ciągu wieków wielu 
historyków sztuki  próbowało zinterpretować i wyjaśnić przesłanie dzieła. Niektórzy 
sugerowali zupełnie proste, a inni zawiłe interpretacje. Hippolyt Taine w 1865 roku w 
swojej ksiąŜce pt. „Filozofia sztuki” stwierdził, Ŝe jest to obraz przedstawiający jedynie 
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piękną kobietę ubraną i tę samą, ale nagą. Giulio Carlo Argan posunął się dalej w swej 
ocenie i stwierdził, iŜ obraz nie ma Ŝadnej treści ideowej. Louis Hourticq wysunął 
hipotezę, jakoby Tycjan przedstawił alegorię swojej własnej miłości do córki Palmy 
Starego, nazywając obraz "modlitwą miłosną". Według Erwina Panofskyego, naga kobieta 
symbolizuje boginię Wenus, na co mają wskazywać jej atrybuty ukazane na płótnie: 
Amor, róŜe i widoczne w tle zające. Święty charakter niebiańskiej Wenus ma podkreślać 
widoczny w oddali kościół po jej prawej stronie. Naga kobieta ma równieŜ cechy posągów 
hellenistycznych, co kontrastuje z kobietą w szatach, z której bije Ŝycie i uroda. Na jej 
głowie z kolei widoczny jest mirtowy wianek symbolizujący wierność małŜeńską. Kobietą 
w szatach miałaby być Medea.25  Weźmy teraz pod uwagę Józsefa Pála i Edit Újvári 
którzy w swojej ksiąŜce pt. „Kolekcja symboli” mówią, Ŝe tłumaczenie jest dość proste: 
kobieta ubrana to miłość ziemska która odziewana jest w światowe marności, a druga, 
naga postać to wcielenie czystej transcendentnej miłości.26  

Tak więc pojęcia zarówno nagości, jak i odzienia niosą ze sobą bardzo duŜo 
róŜnych symboli i znaków. Związane są z wieloma naszymi rytuałami. I właśnie te 
symbole, znaki oraz rytuały towarzyszą nam przez całą historię. Spotykamy się z nimi 
takŜe kaŜdego dnia. Czasem, kiedy przekraczana jest granica nie tylko tabu, ale nawet 
dobrego smaku – mamy problem z właściwą reakcją. Musimy odnaleźć w sobie ludzkie 
odruchy, a to wcale nie jest takie trudne. Temat jest delikatny, a co za tym idzie naleŜy do 
niego podchodzić z duŜą dozą delikatności. Nie zapominajmy wszakŜe o własnej 
godności, uczciwości i moralności. 
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