
POGADANKI NIEWIEŚCIE. 
O KOKIETEKYI. 

**Czy 'kokieteria jest rzeczą dozwoloną?’* 
— pyta mię w liście jedna .z młodziutkich czy- 
telniczek. — “Słyszę, jak nieraz oburzają się 
na kokieteryę, mówiąc, że jest dowodem braku 
serca, lekkomyślności, zamiłowania w stro- 

jach, ale też bardzo lekceważąco mówią o ko- 

bietach, które nic w sobie kokieterii nie ma- 
•>» 

ją. .. 

Kokieierya jest wyrazem obcym, znacze- 

nia którego polska “zalotność’* nie oddaje w 

zupełności, a raczej określa tylko jedną z jej 
stron; dosłownie zaś znaczy: chęc i>odoba»ia 
się, zamiłowanie w stroju. Stosownie do tego 
określenia Marceli l*re\vost w swych^ “listach 
do Frani** rozróżnia dwa rodzaje kokieteryi: 
kobieta jest kokietką, gdy się ubiera dla sie- 
bie samej, ponieważ interesuje sic swoimi 
wdziękami, pielęgnuje jc, zwiększa i ozdabia; 
kobieta jest kokietką, gdy pożąda i szuka za- 

chwytów męskich, zachwytów i hołdów jak 
największej ilości wielbicieli... “Oburzasz się 
na to, Franiu, i powiadasz mi: “nie dbam zu- 

pełnie o Ifołdy, nudzą mię admiratorowie. I to 

jest prawdy. Zauważy łom, że jesteś kokietką 
w pierwszym stopniu. Gniewają cię czcze sło- 
wa, komplementy mówione ci w oczy. Za- 
chwyty męskie zanadto blizkie mieszają cię i 
obrażają. Ale czy jesteś najzupełniej pewna, 
że w fiwem życiu światowem nie przekroczysz 
nigdy stopnia, oddzielającego kokieteryę nie- 
szkodliwą od kokieteryi niebezpiecznej? Twe 
pragnienie stroju ma w chwili obecnej za je- 
dyny przedmiot podziwienia siebie samej w o- 

brazie, jaki ci lustro odbija. Zbyt często jed- 
nak się dzieje, że pod wpływem życia świato- 
wego rozwija się zamiłowanie do strojów w 

innym kierunku, mające na względzie inne ce- 

le, a wówczas pierwsza i druga kokieterya zle- 
wają się w" jedno”. 

Niedawny proces między dostawcą a 

klientką dał nam poznać halkę z muślinu jed- 
wabnego za *>oo franków, mogącą służyć na 

jeden raz! Inna znów elegantka obstało w uje; 
sobie codziennie nową toaletę. Zmienia ona 

strój trzy razy dziennie i trzeba dobrze przy- 
patrzeć się każdemu, gdyż nie ogląda się go 
już jx> raz wtóry. W idok bezsprzecznie bar- 
dzo zajmujący dla połowy rodzaju ludzkiego 
w marynarkach i smokingach, ale jakże o- 

kmtny dla innych elegantek! Kobieta, choru- 
jąca na kokieteryę w tym kierunku, powinna 
być w istocie najbardziej elegancką i nie dać 
się wyprzedzić innej, gdyż inaczej efekt jest 
chybiony, a cała jej elegancja wydaje się nie- 
potrzebną, zmarnowaną... Stanik, który 
przed chwilą przywdziewała u siebie w domu 
miłośnie i z upodobaniem, pali jej plecy z 

chwilą, gdy zobaczy inną kobietę, ubraną le- 
piej. F ragiczną nieraz bywa dola tych, które 
iimj+r iMMi/ri ograniczony, stoją w szrankach 
wyścigów zbytku dzisiejszego. Podziwiać jo 
można, a jednak właściwie są one rozpaczliwo 
i rozczulające. Wszystkie, naturalnie, znają 
pannę z pierwszorzędnego magazynu mód, na 
ich korzyść zdradzającą profesyonalną tajem- 
nicę i za 30 franków odstępującą im modele, 
uartc przynajmniej ze 200 fratfków. W s/y. 
srtkie odkryły krawcową, "zręczną, jak wróż- 
ka". robiącą im suknie za bajecznie nizką ce- 

lK‘. zapewne z potni dek filantropijnych..* 
Wszystkie oszczędzają na mieszkaniu, jedze- 
niu. służbie, wychowaniu dzieci nawet, aby 
zapłacie koszty ubrania, olbrzymie, pomimo 
robienia u siebie w domu plisowań, orna men 
tów, haftówr. wyszyć, makwania, A gdy wre- 
szcie nadchodzi ów wielki dzień gdy tak pra- 
cowicie wykończona suknia ukazuje sir po. 
mi^tfr/y setką innych, nosząca ją elegantka od- 
czuwa nagłe bolesne ściśnięcie serca. Rozej- 

rżała się dokoła, porównała siebie i osądziła. 
Kapekisz od prawdziwie wielkiej firmy, suk- 
nia z prawdziwie wielkiego magazynu są 
przed nią, noszone przez inną kobietę. I na 

sam jej .widok nieszczęsna elegantka zdaje 
sobie sprawy, że jej kapelusz i jej suknia zdra- 
dzają każdemu wprawnemu oku (a któreż o- 

ko k<4Ńccc nie będzie wyćwiczone w tym kie- 
runku?) naśladownictwo mozolne i oszczęd- 
ność w zbytku, to jest coś gorszego, niż ubó- 
stwo! \V szystko to nie przeszkodzi kokietce 
rozpocząć nanowo Syzyfowych wysiłków, spot- 
kać się z nowymi kłopotami i rozczarowaniem 
nowem. Cóż dziwnego, że w przejściach ta- 

kich charakter się wypacza. Ile smutnych epi- 
logow wieńczy podobne watki. A chociaż u- 

padek uczciwości nie zawsze bywa koniecz- 
nym wynikiem tej kokieteryi, to jednak tra- 
gizm syttiacyi wywołuje mniejsze współczu- 
cie, niż pogodę. Czynniki, wywołujące ruinę 
materyalną, czy moralną, tak mało były i- 
dealne! To, co dzisiaj jest u nas zupełnie nie- 
winną chęcią podniesienia naszych wdzięków, 
jutro zamienić się może w nałóg, będący cię- 
żarem całego życia naszego... 

Ale jeżeli przesadna kokieterya zasługuje 
na potępienie, to zupełny brak jej u kobiety 
jest okropny! Jak to słusznie zauważyła mło- 
da czytelniczka, złą jest przysługą dla kobie- 
ty, gdy się o niej mówi: “ona nie ma w sobie 
nic kokieteryi”. Niedobrze o niej świadczy, 
jest zupełnie obojętna na swój wygląd fizy- 
czny. Istnieje więc jeszcze trzeci rodzaj ko- 
kieteryi, pożytecznej i zalecenia godnej. “Pra- 
wdziwy wdzięk nie zależy wcale od strojów 
próżnych i przesadnych, ale powinno się szu- 

kać czystości, proponcyi i .przyzwoitości w uT 
braniu, potrzebnem do okrycia ciała naszego’*, 
powiada Kenelon o młodych panienkach. Czyż 
może być bowiem coś bardziej odrażającego, 
niż kobieta zaniedbana, nieuczesana, nieumy- 
ta, nieporządna, z brudnymi paznokciami, w 

ubraniu brzydkiem. niechlujnem, podartem? 
A czystość bardzo łatwo staje się rzeczą obo- 
jętną dla tych, którzy zupełnie nie dbają o po- 
dobanie się. W szak w wiekach średnich kąpiel 
uważaną była za grzech, jako zbytnie staranie 
o ciele, które grzeszne jest i na pokuszenie 
wiodące... 

Drobiazgowa czystość jest podwaliną do- 
brze zrozumianej kokieteryi, ale jeszcze jej 
nie wypełnia. W dotychczas©wem społeczeń- 
stwie rolą kobiety — jeżeli nie jedyną, to 

przynajmniej z wielu, jest podobanie się. I 
minio całej polemiki w tym 'kierunku, mimo 
protestów i ostrych wystąpień przodowniczek 
nowych haseł oswobodzenia i rów non praw, 
nicnia kobiety, położenie się nic zmieniło. Zro- 
zumiały to feministki, nieubłagane dawniej 
krótkowłose i zaniedbane przeciwniczki rodu 
męskiego, do niedawna zupełne abnegatki w 

stroju i elcgancyi, wyzywające właśnie swoim 
zupełnym brakiem kokieteryi — i wciąż od- 
noszące porażki. Dzisiaj postępowa kobieta, 
sufrażystka i sufrażetka, wie, że powinna wy- 
wierać miłe wrażenie, dlatego też odznacza 
się wiełką <łbałością o swoją osobę i swoje u? 
branie, czego dowodem służy słynna bojowni- 
czka za sprawę kobiecą mrs. f^atikburst, zaw- 

«ze ubrana bez zarzutu. 

Błędem. wykroczeniem przeciwko propor- 
cji jest ekstrawagancja form, połączenie 
krzyczącycb kolorów, nadmiar ozdób, przeła- 
dowujących pierwotny kształt ubrania, osten- 

tacyjne nagromadzenie klejnotów. Nie z a sto- 1 

suwaniem proporcyi będzie również zbytek 
toalety w niezgodzie z budżetem tei, która ją 
nosi, i upór kobiety dojrzałej, przejrzałej nie- 
raz, w naśladowaniu stroju młodej panienki... 

Dobrze pojęta kokieterya jest dla kobiety 
największą jej ozdobą, a zarazem świadec- 

twem, które każda samej sobie wydaje. Jak 
zapach ukrytego w trawie- fiołka nieomylnie 
wskazuje nam na obecność tego kwiatka, a 

nie innego, tak wygląd kobiety powinien ob- 
jaśniać tycfh, którzy ją widzą, o wieku jej, gu- 
stach, warunkach, w jakich żyje, usposobie- 
niu stanowisku, aby, chcący ją znać i kochać, 
znali i kochali tę kobietę właśnie, a nic jakąś 
os<rt>ę sztuczjią, przebraną, podającą sir za 

coś innego, niż jest w rzeczywistości. 
P«>dobno ongiś, w raju, ludzie chodzili na- 

go. Działo się to wówczas, gdy piękni byli i 
bez grzechu, gdy ciało nie wydawało się ni- 
komu powodem do zgorszenia. Dzisiaj cywi- 
lizacya i klimat ostrzejszy wymagają okrycia 
dla biednego zwierzęcia ludzkiego, które je- 
dyne w przyrodzie pozbawione jest futra, tej 
naturalnej ozdoby i ochrony przed chłodem. 
Zresztą, nieraz patrząc na skarlałe pokolenie 
nasze, na brzydotę zdeformowanych kształ- 
tów, dziękować należy mądrości przepisów, 
nakazujących okrywanie ciała. Strój jest przy- 
tem jednym z wyników rozwoju przemysłu > 

bardzo ważnym czynnikiem tv walce warstw 

uprzywilejowanych z mniej uprzywilejowane- 
mi, w walce kapitalisty z proletaryatem. Strój 
jest dzisiaj koniecznością socyalną, zarówno 
jak moda, zmieniająca go wedle swej fantazyi. 
Niechże będzie on oźnSką prawdziwej,dobrze 
zrozumianej kokietcrji, wykwitem prostoty, 
niech będzie elegancki pięknem tonów i har- 
monią form, a nie ilością, .dziwacznością i ce- 

ną ozdób nadzwyczajnych. Patryarchalnie 
prostym był najdawniejszy ubiór przodków 
naszych, gdy w koszulach chodzili i sukma- 
nach, do kulturalnej prostoty dąży i zmierza 
wyrobienie poczucia artystycznego w naszym 
wieku. Po za wszystkimi zmiennymi, wymyśl- 
nymi i przelotnymi kaprysami mody, coraz 

bardziej utrwala się linia stroju nowego, o- 

parta na zrozumieniu piękna kształtów ciała 
kobiecego. 

Już dawni pisarze polscy, ganiąc “zbyt- 
nią wymyślność strojów białogłowskich”, u- 

znawali jednak potrzebę kokietersi, przysto- 
sowanej do wieku i stanu. Mężatka, “średnia 
niewiasta*', ma mieć .zawsze przyśtojnem o- 

kryciehl odziahą głowę, w domu okrytą' sta- 
tecznym czepcem, a w kuchni i na dworze 
czapką; suknia niech będzie “grzecznem uszy- 
ciem”, nie kosztowna, a lekka, abyć wszędzie 
łatwo dojrzeć przyszło. Dla młodej dwudzie- 
stoletniej mężatki, “nacudniejsza” jest szata 
czarna, aksamitna, prostym krojem. Młodziut- 
ka mężatka, której szesnaste jest latko, słusz- 
na jest, aby chodziła jak “dzięciołek prawy”, w 

uiaiej iud czerwonej siucience. ranicnskiemu 
stanowi nie przystają sztuczne kędziory, bie- 
raty, liermefasy, ale głowę* ozdobić powinna 
panienka “w Janeczkiem z róży lub fijołków, 
zamiast chobotów francuskich wymyślnych, 
hiszpańskich robót, wdziać nia się sukienką 
prostą, bo ta zawsze “nacudniejsza”, na szyi 
ma mieć krezę z płótna flaniskiego i “kształci- 
czek,,, to jest stanik albo gorsccik zapożycz©* 
ny z wzorów ludowych”. (Piotr Zbylitowski; 
“Przygana wymyślnym strojom białogłow- 
ami”). 

Widzimy więc, że wiek XVI, epoka do- 
brobytu i oświecenia, doba rozkwitu wymyśl- 
ności strojów renesansowych, już zaleca pro- 
stotę w stroju, 1)0 ta “jest zawsze nacudniej- 
sza”, chociaż nic broni kokieteryi godziwej. 
“Kiedy się tak ustroisz, otrzymasz pochwałę” 
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