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O miłości rodzica wobec dziecka 

Dr hab. Agnieszka Lewicka-Zelent, Instytut Pedagogiki, Wydział 
Pedagogiki i Psychologii,  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej 
w Lublinie   

Wiele traktatów napisano o miłości. W aspekcie wartości, stanowi ona jedną 
z najczęściej wymienianych, zajmujących najwyższą pozycję w hierarchii  
– niezależnie od przynależności podmiotu do danej grupy społecznej, zawodowej, 
czy kulturowej. Ludzie oczekują realizacji tej wartości w różny sposób. Niektórzy 
pragną słyszeć słowa przepełnione miłością, a inni chcą konkretnych jej dowodów 
w postaci odpowiedniego zachowania. Szczególną grupę osób stanowią dzieci, 
które bez względu na wiek osiągają szczęście, gdy są kochane przez rodziców, 
którzy okazują im miłość różnymi metodami.  

Celem artykułu jest dokonanie refleksji nad istotą dojrzałej miłości rodzica 
wobec dziecka. Teoretyczna analiza dotyczy zarówno powiązania miłości rodzi-
cielskiej z innymi wartościami, jak i metodami wychowawczymi i sposobami 
komunikacji w rodzinie. 

 
Paradoksy miłości  

dr hab. Jolanta Sztachelska, prof. UwB, Instytut Filologii Polskiej, 
Wydział Filologiczny, Uniwersytet w Białymstoku  

Poświęcone będzie refleksji na temat tego, czym jest i może być miłość 
w kulturze. Zasadnicza teza – miłość jest konstruktem kulturowym służącym 
oswojeniu traumy życia. 
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Aporia miłości.  
Konteksty naturalistyczno-kulturowe 

Mirosław Piechowiak , miroslawp@amu.edu.pl, Instytut Filozofii, 
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 

Być może rację miał Octavio Paz, gdy pisał w Podwójnym płomieniu, że 
„miłość miesza ziemię z niebem, a więc dokonuje ogromnego przewrotu”. Celem 
mojego wystąpienia było zwrócenie uwagi na pogłębiony kontekst „natury” 
miłości; kontekst uwzględniający trudną, „niepraktyczną” rzeczywistość relacji, 
w której pojawia się i przeżywa uczucie miłości. Niejednoznaczność pojęcia 
miłości i zarazem niemal oczywista trudność jej rozumowania, jako szczególnego 
fenomenu wydarzającego się w międzyludzkich relacjach, kieruje uwagę w stronę 
pewnego napięcia generowanego na gruncie spolaryzowanych, biegunowo 
usytuowanych – naturalistyczno-kulturowych – dynamizmów. Z jednej strony 
bowiem mamy do czynienia z zastanym dla każdego z nas (w perspektywie 
historycznej zmiennym) efektem wcześniejszych przemian i transfiguracji 
kulturowych, generowanych zwłaszcza na gruncie rozmaitych, heterogenicznych 
aspiracji, przekonań i dokonań duchowych. Z drugiej strony pojawia się 
olbrzymia problematyka związana z tzw. ludzką naturą, czy też naturą w ogóle, 
zasadniczo niezmienną lub ulegającą tylko w niewielkim stopniu zmianom, 
która w kontekście relacji człowieka do człowieka: relacji – Ja i Ty – eksponuje 
jakże wielkie bogactwo determinantów zmysłowego i jakby zawsze partyku-
larnego ciała. Wydaje się więc, że praca badawcza nad miłością, zarówno 
w przeszłości, gdy przypisywano jej jakże liczne oczekiwania, jak i współ-
cześnie (w świecie ponowoczesnym), gdy czasem mówi się o jej atrofii czy 
wręcz detronizacji na rzecz innych tzw. quasi-wartości, ukazuje dość wyraźnie 
zjawisko obciążenia miłości aporią, domagając się tym samym, by kontynuować 
badania nad tym niezwykłym zjawiskiem. Dlatego mówić o miłości, pytać o nią 
i próbować odpowiadać będziemy tak długo, jak długo trwać będzie, by 
skorzystać tu z supozycji Zdzisławy Piętek, koewolucja natury i kultury.  
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Baletowe obrazy miłości kobiety upadłej,  
czyli XX. wieczne adaptacje  

Carmen Museta (chor. R. Petit, muz. G. Bizet)  
i Damy Kameliowej Dumasa  

(chor. J. Neumeier, muz. F. Chopin) 

Maria Koza , maria.koza@student.uj.edu.pl,  Uniwersytet Jagielloński 

Miłość dla romantyków odgrywała niesłychanie ważną rolę. Była uczuciem 
uwznioślającym człowieka, usprawiedliwiającym wszelkie zło, mogła mieć 
również działanie destrukcyjne. Z pojęciem miłości bezpośrednio związana była 
oczywiście kobieta. W literaturze i sztuce romantycznej rozróżnia się dwa 
kontrastujące wizerunki płci pięknej – kobiety anioła, przepełnionej dobrocią, 
uduchowionej i kobiety demona, upadłej, która jednak przez wzgląd na swoją 
miłość zostaje wybawiona od ognia piekielnego. Ze współczesnego punktu 
widzenia znacznie ciekawiej prezentują się obrazy kobiety fatalnej. Referat 
niniejszy poświęcono próbie analizy miłości mrocznej na przykładzie tanecznych 
adaptacji: ruch wraz z choreografią wydają się tworzyć pełniejszy i głębszy obraz, 
aniżeli samo słowo pisane. Celem referatu było więc przedstawienie postaci 
Carmen z dzieła Museta oraz Małgorzaty Gautier – słynnej paryskiej kurtyzany 
z powieści Dama Kameliowa Dumasa, przeniesionych w XX wieczny świat 
baletu. Referat odpowiedział na pytania jak adaptacje odnoszą się do 
pierwotnych literackich wersji, oraz w jaki sposób potraktowany zostaje wątek 
miłosny. Ponadto skupił się on nad różnicami w prezentowanych wizerunkach 
kobiet i ich miłości: czy jest ona uosobieniem piękna i dobroci, czy może jest 
żywiołowa, oparta na przeznaczeniu i tajemnej sile, szatańska? Na dzieło 
baletowe składa się także warstwa muzyczna oraz choreograficzna, dlatego też 
analizie poddane zostały kolejno zastosowane przez kompozytorów środki 
muzyczne: gatunki, style, a także odpowiadające im gesty, mimika, i kroki, jak 
również elementy dzieła scenicznego takie jak scenografia, kostiumy, charakter 
i układ tańców. Oba balety otwierają bowiem przed współczesnymi możliwość 
wielorakich sposobów patrzenia na miłość oraz umożliwiają przeróżne, bardziej 
dogłębne jej interpretacje, co też ukazane zostało w referacie. 
  



II Ogólnopolska Konferencja Naukowa 
„Oblicza miłości. Przeszłość – Teraźniejszość – Perspektywy” 
Wystąpienia uczestników 

 

19 

Błękitne inicjały Olgi Daukszty jako poetycka forma 
zmierzenia się ze sferą ducha i ciała 

Natalia Szabołtas,  nata.franczeska@wp.pl, Zakład Literatury 
Pozytywizmu i Młodej Polski, Wydział Filologii Polskiej, Uniwersytet 
w Białymstoku 

Amor ut lacrima ab oculo oritur, in pectus Cadet 
 – miłość jak łza od oka bierze początek, w serce zapada  

Publiliusz Syrus 

W referacie przedstawiono, jak temat miłości nakreśliła, żyjąca w okresie 
dwudziestolecia międzywojennego, poetka polsko-inflancka Olga Daukszta. 
Uczyniono to na przykładzie wybranych jej wierszy, pochodzących z tomiku 
Błękitne inicjały.  

W dwudziestoleciu międzywojennym twórczość Olgi Daukszty, dziś mało 
znanej poetki, cieszyła się sporą popularnością, zarówno wśród rodaków na 
Łotwie, jak i w Polsce. Za główny temat tomu liryków Błękitne inicjały można 
uznać próbę zmierzenia się ludzkiej, kruchej osobowości ze światem sacrum 
i profanum. Wykreowana przez Olgę Dauksztę przestrzeń poetycka staje się 
obszarem, na którym dochodzi do antagonizmu między obiema sferami. 
Ważnym wątkiem staje się przy tym odniesienie do miłości metafizycznej oraz 
zmysłowej. W przestrzeni sacrum pojawia się uczucie miłości do Boga 
chrześcijańskiego, występującego w pierwszej części Błękitnych inicjałów, ale 
też do dawnych bogów bałtycko-słowiańskich, czego dowodzą chociażby liczne 
inwokacje w drugiej części tomu. Miłość zmysłowa natomiast rozwija się 
w sferze profanum, stanowi apoteozę cielesności, wychodzi jednak czasem poza 
tę sferę. W tej ostatniej części Błękitnych inicjałów Olga Daukszta rezygnuje 
z tonu wzniosłego, religijnego na rzecz liryki miłosnej z bogactwem uczuć, 
przepełnionych tęsknotą, cierpieniem, gniewem i bólem. 

Miłość w ujęciu Olgi Daukszty ma niejedno oblicze. Staje się najwyższą 
wartością, do której nieustannie się dąży.  
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Comfort food jako tęsknota  
za bliskością interpersonalną 

Milena Marczak ,  milena.marczak@poczta.umcs.lublin.pl, Zakład 
Psychologii Ogólnej, Instytut Psychologii, Wydział Pedagogiki 
i Psychologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 

Comfort food może być rozumiane jako posiłek, który posiada wartość 
emocjonalną dla jednostki. Może wiązać się ona z nostalgią, miłością oraz 
posiadać wartość sentymentalną. Jedzenie typu comfort food spożywane jest 
w określonych sytuacjach w celu osiągnięcia komfortu psychicznego. Przykładem 
mogą być tutaj spotkania z osobami, które są dla nas ważne emocjonalnie  
– rodzina i przyjaciele. Comfort food może być również definiowane jako 
posiłki spożywane w samotności z powodu izolacji czasowej lub dystansu 
dzielącego jednostkę od osób ważnych. Przykładowo są to sytuacje wyjazdów 
do innego miasta na studia, wyjazdów zarobkowych, przeprowadzki do innego 
kraju, czy życia w obcej kulturze. W danej sytuacji przygotowanie i spożywanie 
posiłku posiada charakter nostalgiczny, związany z emocjonalną tęsknotą za 
smakami dzieciństwa i ciepłem rodzinnym. Tego typu zachowanie ma na celu 
podtrzymanie przekonania u jednostki, że należy do grupy społecznej. Pod-
sumowując można powiedzieć, że comfort food posiada następujące cechy: 
wywołanie uczucia bliskości, obniżenie odczuwania negatywnych emocji lub 
utrwalanie tych o natężeniu pozytywnym, doświadczenie odczuć związanych 
z pozytywnymi interakcjami międzyludzkimi zapamiętanymi z przeszłości. 
Głównym celem jest tutaj aktywacja pozytywnych emocji w momencie 
spożywania posiłku.  

W wystąpieniu zostały zaprezentowane przykładowe zachowania związane 
z występowaniem pojęcia comfort food na różnych etapach życia człowieka. 
Dodatkowo zostały one poddane analizie psychologicznej oraz społecznej. 
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Czy o miłości mówi się wprost?  
Analiza semantyczna wybranych tytułów  

filmów o tematyce miłosnej 

Beata Drążek ,  beatadrazek4@wp.pl, Instytutu Filologii Polskiej, Wydział 
Filologiczny, Uniwersytet Rzeszowski 

Referat został poświęcony analizie semantycznej wybranych tytułów filmów 
o tematyce miłosnej. Zaprezentowana praca była próbą usystematyzowania tego 
tematu i dokonania wewnętrznego podziału zebranego materiału badawczego. 
Część wystąpienia poświęcono tematowi współczesnego ujęcia chrematonimii 
według Artura Gałkowskiego. Podjęto próbę umieszczenia tytułów filmów 
miłosnych w kręgu nazw własnych. Materiał egzemplifikacyjny stanowiły tytuły 
polskich i zagranicznych komedii romantycznych i melodramatów.  

W pierwszej – teoretycznej części wystąpienia, znalazły się informację na 
temat pojęcia miłości – znaczenia słownikowego, rodzajów miłości (bezintere-
sowna, chrześcijańska, dworska, erotyczna, romantyczna, platoniczna). Następnie 
ukazano motyw miłości  

w literaturze, muzyce i sztuce na przestrzeni wieków, ze szczególnym 
uwzględnieniem epoki romantyzmu. Kolejna część opracowania ukazała stan 
badań na temat prac naukowych poświęconych analizie tytułów tekstów kultury. 
Przegląd literatury przedmiotu został poprzedzony wywodem na temat chrema-
tonimii w ujęciu Artura Gałkowskiego. Ostatnią – badawcza część wystąpienia 
poświęcono analizie zebranego materiału egzemplifikacyjnego oraz próbie jego 
podziału. Jako główne kryterium posłużyła teoria pól semantycznych. Wyodręb-
niono główne pola znaczeniowe zastosowane w tytułach filmów o tematyce 
miłosnej. Zakończenie stanowiło podsumowanie przeprowadzonych badania, 
wnioski i spostrzeżenia autorki opracowania.  
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Czy to jest przyjaźń czy to jest kochanie?  
Miłość neurotyczna a Arystotelesowska przyjaźń 

Patryk Danielewicz, patrykdanielewicz@icloud.com, Zakład Filozofii 
Polityki, Wydział Filozofii i Socjologii, Uniwersytet Warszawski 

Refleksje o relacjach międzyludzkich zdominowała miłość. Współcześnie 
uznawana jest za uczucie niemalże podstawowe, które znamionować powinno, 
przynajmniej w jakimś stopniu, każdą formę współżycia, nawet politykę. Dzisiaj 
pytanie o miłość zastąpiło tak ważne jeszcze w starożytności pytanie o przyjaźń. 
Przyjaźń jako relacja, ale także jako kategoria filozoficzna stała się nieważna. 
Cel niniejszego wystąpienia stanowiło ponowne zadanie pytania o przyjaźń, 
postawionej w opozycji do miłości. Psychoanaliza pokazuje, że miłość przybrała 
dzisiaj charakter neurotyczny – stała się poszukiwaniem pełni, próbą zaspokojenia 
fantomowego lęku, paradoksalnym poszukiwaniem siebie w Innym. Przyjaźń 
natomiast jest tą relacją, dla której najważniejsze jest poszanowanie autonomii 
Innego. Jak twierdzi Arystoteles, przyjaciel jest niezbędny do ćwiczenia się 
w cnocie, zatem relacja ta ma charakter moralny. Czy jednak współcześnie takie 
ujęcie ma nam jeszcze coś do zaoferowania? Czy Grecy mogą nas jeszcze 
czegoś nauczyć? Jak zwraca uwagę między innymi Michel Foucault, „grecka 
forma” przyjaźni może być dla nas – współczesnych podmiotów – bardzo 
kusząca. Pozwala ona na nowo odkryć doświadczenia, do których dostęp 
utraciliśmy. Refleksja nad nią jest jednocześnie refleksją nad naszą kondycją nie 
tylko jako indywidualności, ale jako społeczeństwa. Być może ponowne 
zwrócenie się w stronę przyjaźni pozwoli nam na nowo przemyśleć nasz 
stosunek do miłości, poddać go pod krytyczny osąd, a w konsekwencji ukazać 
złożoność międzyludzkich relacji, wychodząc tym samym ponad „paradygmat 
miłości”. 
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Czy tylko młodzi znają receptę na miłość? 
Wizja uczucia w obrazach filmowych  
kinematografii polskiej i światowej. 

Miłość niejedno ma imię 

Małgorzata Gajak-Toczek , mgajaktoczek@o2.pl, Zakład Dydaktyki 
Języka i Literatury Polskiej, Uniwersytet Łódzki 

Beata Gala-Milczarek , 601354532@orange.pl, Zakład Dydaktyki Języka 
i Literatury Polskiej, Uniwersytet Łódzki 

Odpowiedzi na postawione pytanie poszukiwano w obrazach filmowych 
ukazujących bohaterów przeżywających uczucie w różnych etapach życia. 
Całość stanowiły dwa wystąpienia, w których podjęto próbę przedstawienia 
wizji uczuć przeżywanych przez bohaterów różnych pokoleń. Treść pierwszego 
referatu traktowała o miłości młodzieńczej, tej pierwszej, niedojrzałej a jedno-
cześnie pełnej uniesień i oczekiwań. Tekst drugi dopełnił proponowaną wizję 
o obrazy miłości doświadczanej przez ludzi wieku matuzalemowego, obarczonych 
doświadczeniami życia, życiową mądrością, oczekujących zatem poza pięknym 
i wzniosłym uczuciem także szacunku i wsparcia bliskiej osoby.  

Tłem do podjętych rozważań było rozumienie i funkcjonowanie miłości 
w kontekście filozoficznym, kulturowym i społecznym, a także określenie jej 
roli w normowaniu relacji międzyludzkich, jak i próba zdefiniowania samego 
pojęcia odnoszonego zarówno do tego, co przeżywamy, jakie wyrażamy postawy, 
jaką rolę w uczuciu przypisujemy innym. Egzemplifikacji dla prowadzonych 
rozważań poszukiwano w zaproponowanych wizjach filmowych, starając się 
uchwycić to, co w przeżywanej w różnych okresach naszego życia miłości jest 
uniwersalne, a co wraz ze zdobywanym życiowym doświadczeniem nadaje jej 
różne odcienie.  

Dwudzielny charakter wystąpienia podyktowany został przekonaniem, że 
pragnienie doznawania miłości jest ponadpokoleniowe, niezależne od wieku. 
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Czy tylko młodzi znają receptę na miłość? 
Wizja uczucia w obrazach filmowych  
kinematografii polskiej i światowej. 

To także miłość 

Beata Gala-Milczarek , 601354532@orange.pl, Zakład Dydaktyki Języka 
i Literatury Polskiej, Uniwersytet Łódzki 

Małgorzata Gajak-Toczek , mgajaktoczek@o2.pl, Zakład Dydaktyki 
Języka i Literatury Polskiej, Uniwersytet Łódzki 

Odpowiedzi na postawione pytanie poszukiwano w obrazach filmowych 
ukazujących bohaterów przeżywających uczucie w różnych etapach życia. 
Całość stanowiły dwa wystąpienia, w których podjęto próbę przedstawienia 
wizji uczuć przeżywanych przez bohaterów różnych pokoleń. Treść pierwszego 
referatu traktowała o miłości młodzieńczej, tej pierwszej, niedojrzałej 
a jednocześnie pełnej uniesień i oczekiwań. Tekst drugi dopełnił proponowaną 
wizję o obrazy miłości doświadczanej przez ludzi wieku matuzalemowego, 
obarczonych doświadczeniami życia, życiową mądrością, oczekujących zatem 
poza pięknym i wzniosłym uczuciem także szacunku i wsparcia bliskiej osoby.  

Tłem do podjętych rozważań było rozumienie i funkcjonowanie miłości 
w kontekście filozoficznym, kulturowym i społecznym, a także określenie jej 
roli w normowaniu relacji międzyludzkich, jak i próba zdefiniowania samego 
pojęcia odnoszonego zarówno do tego, co przeżywamy, jakie wyrażamy 
postawy, jaką rolę w uczuciu przypisujemy innym. Egzemplifikacji dla 
prowadzonych rozważań poszukiwano w zaproponowanych wizjach filmowych, 
starając się uchwycić to, co w przeżywanej w różnych okresach naszego życia 
miłości jest uniwersalne, a co wraz ze zdobywanym życiowym doświadczeniem 
nadaje jej różne odcienie.  

Dwudzielny charakter wystąpienia podyktowany został przekonaniem, że 
pragnienie doznawania miłości jest ponadpokoleniowe, niezależne od wieku. 
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Dilerzy miłości – kim są i na czym polega ich praca? 

Karolina Garbacz, caroline.garbacz@gmail.com, Katedra Pedagogiki 
Społecznej i Pedagogiki Opiekuńczej, Wydział Nauk Społecznych, 
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II  

Niniejsze wystąpienie podjęło refleksję nad metodą pracy z „dziećmi ulicy”, 
opierającą się na idei miłości wychowawczej. „Dilerzy miłości” to kontrowersyjne 
określenie wychowawców, którzy dzielą się miłością z tymi, którzy najbardziej 
jej potrzebują – „dziećmi ulicy”. Dzieci garną się do owych dilerów, ponieważ, 
jak uzależniony pragnie za wszelką cenę narkotyków, tak one potrzebują 
aprobaty otoczenia, poczucia bezpieczeństwa, a nade wszystko miłości, której 
deficyt w ich rodzinach jest często trudniejszy do zniesienia, niż panująca tam 
bieda, czy przemoc. 

Ideą miłości wychowawczej, podobnie jak i miłości w ogóle, jest dostrzeżenie 
osoby, jej dobra i piękna. Wymaga ona od wychowawcy, aby traktował wycho-
wanków z szacunkiem i miłością należną każdemu człowiekowi. Pragnienie dobra 
wychowanków wymaga od wychowawcy dostosowania stawianych wymagań do 
możliwości podopiecznych, mądrego wprowadzania zasad, z poszanowaniem 
wolności i wrażliwości dziecka, a także sprawiedliwego traktowania całej grupy, 
bez wyróżniania lub faworyzowania poszczególnych osób. Miłość wychowawcza 
to również niezgoda dorosłych na dziecięcą krzywdę, biedę i przemoc. Doświad-
czane od wychowawców dobro i akceptacja, sprawiają, że wychowankowie 
chętniej otwierają się na wskazówki wychowawcy i chcą z nim współpracować. 

Przykłady pracy z „dziećmi ulicy”, oparte na miłości wychowawczej, zostały 
przedstawione na przestrzeni XIX, XX i XXI wieku. Począwszy od charakte-
rystyki działań wychowawczych ks. Jana Bosko, następnie Janusza Korczaka, 
Kazimierza Lisieckiego, a skończywszy na przykładzie działalności opiekuńczo-
wychowawczej współczesnego nam Krajowego Komitetu Wychowania Reso-
cjalizującego, który jako jeden z wielu organizacji działających na rzecz „dzieci 
ulicy”, opiera swoje działania na ideach miłości wychowawczej oraz stoi na 
straży przestrzegania i ochrony praw dziecka. 
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Dwudziestowieczna wizja miłości romantycznej 
na przykładzie „4 sonetów do słów Szekspira”  

Tadeusza Bairda 

Wojciech M. Marchwica ,  wojciech.marchwica@uj.edu.pl, Instytut 
Muzykologii, Wydział Historyczny, Uniwersytet Jagielloński 

Dwudziestowieczna wizja miłości romantycznej na przykładzie „Czterech 
sonetów do słów Szekspira Tadeusza Bairda”.  

Rewolucja kulturalna, która nastąpiła po II Wojnie Światowej zmieniła 
podejście kompozytorów do tematyki miłosnej – tak podstawowej w muzyce 
okresu romantyzmu. W dwudziestowiecznych kompozycjach programowych 
oraz muzyce z tekstem literackim zdecydowanie częściej niż w XIX wieku 
odwoływano się do kwestii społecznych, ideowych czy problematyki filozo-
ficznej. Miłość pozostała tematem muzyki popularnej i rozrywkowej. Dodatkowo 
gwałtowny rozwój nurtów awangardowych odrzucających programowo wszelkie 
tradycyjne tematy i funkcje muzyki nie sprzyjał tematyce miłosnej. 

Na tym tle neoklasycyzująca, oszczędna w wyrazie i bardzo emocjonalna 
kompozycja Tadeusza Bairda, która powstała w roku nadziei – 1956, wyróżniała 
się zarówno swą warstwą muzyczną jak i nietypowym i „staromodnym” – jak 
się wówczas zdawało – podejściem do tematu. Zapewne w tym tkwiła jej siła, 
bo „Cztery sonety” stały się przebojem sal koncertowych i do dziś są jedną 
z najczęściej wykonywanych kompozycji polskich 2 połowy XX w. Znaczący 
wkład w ten sukces miał też niezapomniany interpretator działa – Andrzej 
Hiolski, którego „mahoniowa” barwa głosu stała się symbolem romantycznej 
wizji miłości dla kilku pokoleń melomanów.  

Tadeusz Baird w swoich czterech miniaturach wokalnych zawarł podstawowe 
elementy składowe miłości: nadzieję, szczęście, czułość i tęsknotę. Znamienne, 
że posługując się bardzo niewielkim aparatem orkiestrowym, Baird stworzył 
4 różnobarwne muzyczne obrazy odwołujące się – według najlepszych baro-
kowych wzorców – do szeregu europejskich archetypów muzycznych. 
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Dyskurs miłosny w małżeństwie  
w literaturze polskiej i rosyjskiej lat 70. 

Anna Boginskaya ,  annapressa@gmail.com, Zakład Literatury i Kultury 
Rosyjskiej,  Instytut Filologii Słowiańskiej, Wydział Folologiczny, 
Uniwersytet Wrocławski 

W pracy przedstawiono poszukiwania komparatystyczne na styku dwóch 
literatur narodowych – polskiej i rosyjskiej. Punktem wyjścia do badań jest 
porównanie powieści Rondo Kazimierza Brandysa i powieści moskiewskich 
Jurija Trifonowa. W praca zinterpretowano dyskurs miłosny, który ujawnił 
modeli miłości w małżeństwie w prozie obu pisarzy. Ideą przewodnią jest dla 
nas przedstawienie Rolanda Barthesa o dyskursie miłosnym, który według 
badacza nie jest dialektycznym, i dlatego warto go zbadać pod względem kom-
paratystycznym, szukając wspólnych cech różnych kultur i światopoglądów. 
W opracowaniu określone zostały modeli rodzin i stosunków małżeńskich oraz 
sposobów definiowania rodziny i związku małżeńskiego w literaturze polskiej 
i rosyjskiej lat 70. 

Celem badań jest poszukiwanie uniwersaliów i różnic w modelach miłosnych 
przedstawionych w analizowanych powieściach, między innymi wzorów doboru 
partnerów i roli dialogu w małżeństwie. Analiza dialogu pozwoliła na zdefinio-
wanie małżeństwa jako procesu dramatycznego, przy pomocy którego ujawniają 
się nieporozumienia w rodzinie. 

W pracy zwrócono także uwagę na relacje kobiet i mężczyzn w powieściach 
Brandysa i Trifonowa, na role płciowe i odgrywanie ról społecznych przez 
głównych bohaterów. Dokonano przeglądu różnych poziomów komunikacji, 
portretów językowych małżonków, przeanalizowano postaci związane z dys-
kursem miłosnym. W ramach dyskursu miłosnego zwrócono uwagę na etapy 
rozwoju uczucia i określono jego charakter dynamiczny w związku małżeńskim.  

Dyskurs miłosny w małżeństwie przedstawiony jest jako fenomen histo-
ryczno-społeczny, w którym ujawniły się nie tylko konflikty pomiędzy członkami 
rodziny, ale również konflikt pomiędzy Jednostką a Historią, który jest głównym 
tematem twórczości Brandysa i Trifonowa. 
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Egzystencjalistyczne „niebezpieczne związki”:  
Beauvoir i Sartre’a pojęcie miłości 

Katarzyna Bartosiak , k.bartosiak@bu.uz.zgora.pl, Biblioteka 
Uniwersytetu Zielonogórskiego 

Celem wystąpienia było przedstawienie egzystencjalistycznego pojęcia 
miłości, jakie wyłania się na gruncie filozoficznych poglądów Jean-Paula 
Sartre’a i Simone de Beauvoir, a także próba sprawdzenia, czy i w jaki sposób 
tak rozumiana miłość znalazła swe odzwierciedlenie w życiu myślicieli. Sartre 
i Beauvoir bowiem to para filozofów, których łączyła silna więź o charakterze 
zarówno intelektualnym, jak i osobistym. Określając swój związek jako „miłość 
konieczną” (w odróżnieniu od łączących ich z innymi „miłości przygodnych”), 
współtworzyli podstawy filozofii egzystencjalnej, w której podejmowali  
– z odmiennym jednak skutkiem – problematykę relacji międzyludzkich (w tym 
kochania, pożądania). Obydwoje zgadzali się z opisanymi przez Sartre’a 
ontologicznymi założeniami egzystencjalizmu, jak podział na byt-w-sobie 
(rzeczy) i byt-dla-siebie (świadomość), ucieleśnienie świadomości, wolność 
człowieka, jego podmiotowość, ciągłą autokreację i dążność do transcendencji 
oraz pogląd, że istnienie wśród innych naraża jednostkę na niebezpieczeństwo: 
relacje ludzkie oparte są na konflikcie – Inny jest zagrożeniem dla mojej 
podmiotowości i wolności. Zdaniem Sartre’a, każda relacja z Innym jest walką, 
w której dążymy do wzajemnego uprzedmiotowienia, zawładnięcia czyjąś 
wolnością, stąd zarówno miłość (i pokrewny masochizm), jak i pożądanie (i 
pokrewny mu sadyzm) skazane są na porażkę – okazują się niemożliwym do 
osiągnięcia ideałem. Beauvoir przezwycięża Sartre’owską aporię: twierdzi, że 
związki miłosne są możliwe, jeśli kochankowie postrzegają siebie nawzajem 
jako wolne i równe podmioty, oraz mogą być (seksualnie) satysfakcjonujące, 
jeśli ponadto kierują się oni swoistą emocjonalną hojnością i czułością. 
Demaskując tworzoną i podtrzymywaną społecznie „drugość” kobiet, Beauvoir 
podkreśla, że warunkiem możliwości powstania autentycznej miłosnej relacji 
jest egzystencjalne rozpoznanie kobiet: że (w związku i poza nim) są równe 
mężczyznom i równie jak oni wolne. 
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„Erotyzm pogrąża człowieka w samotności”  
Georges Bataille.  

Miłość według Houellebecqa 

Anna Klimek, aniawos@wp.pl, Wydział Filologiczny,Uniwersytet Szczeciński  

Celem niniejszego wystąpienia była literaturoznawcza analiza miłości 
przedstawionej w dziełach wybitnego współczesnego pisarza francuskiego 
Michela Houellebecqa, którego twórczość, mimo, że budzi liczne kontrowersje, 
należy do najpopularniejszych pozycji książkowych nie tylko na francuskim, ale 
i światowym rynku wydawniczym.  

W referacie zaprezentowane zostały różnorodne, skrajne oblicza miłości 
przedstawione w prozie francuskiego autora, wraz z towarzyszącym jej 
szerokim spektrum ściśle związanych uczuć związanych z miłością, takich jak 
fascynacja, pożądanie, namiętność, wypalenie czy obojętność. Przedstawiony 
zostanie również główny bohater powieści, czyli mężczyzna przełomu XX 
i XXI wieku. 

Analizie poddane zostały najsłynniejsze, bestsellerowe powieści Houellebecqa, 
takie jak Poszerzenie pola walki (Extension du Domaine de la Lutte 1994), 
Cząstki elementarne (Les particules élémentaires 1998), Platforma (Plateforme 
2001), Możliwość wyspy (La possibilité d’une île 2005), Mapa i terytorium (La 
carte et le territoire 2010), Uległość (Soumission 2015). Krótko zarysowana 
została także sylwetka i doświadczenie życiowe pisarza, które z pewnością nie 
pozostaje bez wpływu na jego twórczość, można bowiem doszukać się wielu 
podobieństw między życiorysem autora a głównymi bohaterami jego powieści.  

W kontekście twórczości Houellebecqa należy także zadać pytanie o rolę 
miłości we współczesnym społeczeństwie. Czy w czasach postępującego 
spłycenia stosunków międzyludzkich, skomercjalizowania seksu i sprowadzenia 
go do roli kolejnej formy rozrywki, sposobu na zaspokojenie chuci, a nawet 
wynaturzonych, dziwnych praktyk seksualnych, jest jeszcze miejsce na 
prawdziwą miłość, której sednem jest silna emocjonalna więź między ludźmi? 
Czy ktokolwiek jeszcze jej szuka, czy miłość jest jeszcze do czegoś potrzebna? 
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Fryderyka Nietzschego rozważania  
o miłości i małżeństwie 

Paweł Pałasiński,  pawel.palasinski@gmail.com, Wydział Filozoficzny, 
Akademia Ignatianum w Krakowie 

Miłość jest uważana za najważniejsze uczucie jakiego może dostąpić 
człowiek w swoim życiu. Jednocześnie miłość, którą doświadcza i doświadczyła 
niezliczona ilość ludzi wydaje się być czymś niejasnym i zagadkowym. Z tego 
powodu pytanie o to, czym jest miłość nie traci na aktualności. Problem ten nie 
umknął uwadze niemieckiego filozofa Fryderyka Nietzschego w jego docie-
kaniach filozoficznych. Filozof ten pisał o miłości w różnych kontekstach 
i znaczeniach. Najbardziej znanym z nich jest jego koncepcja amor fati – miłości 
losu – która zajmuje uprzywilejowane miejsce w jego projekcie przemiany 
duchowej ludzkości trawionej przez resentyment i nihilizm. 

Nietzsche pisał również o miłości jako o relacji dwóch osób. Tak rozumiana 
miłość jest częstym przedmiotem krytyki tego filozofa. Nietzsche w swoich 
pismach prezentuje niejednoznaczne stanowisko względem tak rozumianej 
miłości, co jest szczególnie widoczne w jego rozważaniach dotyczących 
małżeństwa. Z jednej strony stwierdza, że „Małżeństwo jest dla skarlałych 
półludzi”, z drugiej zaś pisze, że: „Miłość dobywa na jaw szczytne i utajone 
właściwości kochającego, to, co w nim niezwykłe, wyjątkowe”. Ambiwalentny 
stosunek Nietzschego do małżeństwa wynika z perspektywicznego ujęcia tego 
zagadnienia. 

Niniejsze wystąpienie miało na celu prezentację różnych perspektyw 
w jakich Nietzsche ujmuje problem miłości oraz próbę ukazania ich wspólnej 
podstawy. Analiza rozlicznych wypowiedzi tego filozofa na ten temat wydobywa 
historię poszukiwania odpowiedzi na pytanie, czym jest miłość oraz jakie jest jej 
znacznie. 
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Funkcje składniowe leksemu miłość  
i jego rosyjskie ekwiwalenty przekładowe 

Anna Rudyk , annarudyk@wp.pl, Katedra Filologii Rosyjskiej, 
Uniwersytet Rzeszowski 

Przedmiotem wystąpienia będzie analiza rosyjskich ekwiwalentów przekła-
dowych wyrazu miłość oraz określenie funkcji składniowych wypełnianych przez 
omawiany leksem i jego odpowiedniki w tekście przekładu. Materiał faktogra-
ficzny został zaczerpnięty z tekstów współczesnej polskiej prozy (J. Chmielewska, 
M. Gretkowska, K. Grochola, J. L. Wiśniewski) oraz jej przekładu na język 
rosyjski i obejmuje łącznie 118 par zdań (tzw. dwutekstów). Proza obyczajowa 
zdaje się być źródłem najbliższym językowi mówionemu. 

Najczęstszym odpowiednikiem tekstowym jest słownikowy ekwiwalent 
любовь, odnotowano również leksemy współrdzenne niezachowujące tożsamości 
morfologicznej (np. любить, любовный) oraz jednostkowe odpowiedniki kon-
tekstowe (np. роман, чувство). Różne formy analizowanego wyrazu mogą 
pełnić funkcje głównych i drugorzędnych części zdania. Bywa też, że leksem 
miłość nie wchodzi w związki składniowe z innymi wyrazami w zdaniu, wystę-
pując w strukturze wtrącenia. 

Oprócz wskazanych w temacie zagadnień uwaga zostanie również skierowana 
na odnotowane w tekście określenia uczucia miłości (np.: wielka / большая, 
prawdziwa/настоящая, macierzyńska/материнская), które grają istotną rolę 
w tworzeniu językowego obrazu tej emocji. W analizowanym materiale wyodręb-
niono także przykłady o charakterze sentencji, aforyzmów (np.: Miłość jest ślepa 
/ Любовь слепа; (...) życie bez miłości jest nic niewarte / (...) жизнь без любви 
никчемна) oraz swoiste indywidualne definicje uczucia miłości (np.: (...) miłość 
to zawierzenie i zaufanie / (...) любить – значит верить и доверять; Miłość to 
(...) pragnienie stałej obecności tej drugiej osoby / (...) любовь – это желание 
постоянного присутствия другого человека). 
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Gioconda Belli. Miłość odpowiedzią na dar? 

Ludmiła Furman,  ludfur@wp.pl, Instytut Neofilologii, Uniwersytet 
w Białymstoku 

Gioconda Belli, poetka nikaraguańska (ur.1948) kontempluje świat, 
w którym mieszka, by zamieszkać go jeszcze bardziej. Świat latynoamerykański, 
znany z długiej tradycji patriarchalnego traktowania kobiet doczekał się swoistej 
nobilitacji kobiety, tak na polu rodzinnym, społecznym, politycznym jak 
i w relacjach ze światem mężczyzn.  

Jest kilka przyczyn, dla których kobiety stały się odważniejsze i silniejsze 
w ekspresji własnego „ja”. Niewątpliwie to czas ruchów feministycznych, które 
w Ameryce Łacińskiej pojawiły się w następstwie wzmożonej działalności 
kobiet w czasach dyktatur. Wtedy właśnie kobiety otworzyły się na przestrzeń 
publiczną, ponieważ mężczyźni byli wiezieni, prześladowani, a one musiały 
zająć się codziennością i walczyć o powrót mężczyzn. Stawały się niezależne, 
zakładały różne zgromadzenia, towarzystwa samopomocy, które z czasem 
przeradzały się w zorganizowane stowarzyszenia o charakterze feministycznym.  

Z poezji i prozy Giocondy Belli wyłania się obraz kobiety kontemplującej 
rzeczywistość, świadomej przeżywania siebie, otwartej na doświadczenie spo-
łeczności, w której żyje. Gioconda Belli pisze o tym, że kontemplacja rzeczy-
wistości rodzi miłość i jest odpowiedzią na nią. Z zachwytu nad rzeczywistością 
rodzi się przede wszystkim świadomość daru, który pragnie dysponować sobą 
w sposób wolny, ale nie unikający odpowiedzialności i zaangażowania. Bagaż 
doświadczeń nie tylko kulturowych, ale tez i politycznych okazał się szczególnie 
przydatny w jej pisarstwie, które stało się świadectwem dojrzałego spojrzenia na 
siebie i świadomego przeniesienia tegoż na relacje międzyludzkie. 
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Internet „narzędziem” w poszukiwaniu miłości 

Aleksandra Majsterek , ar.majsterek@wp.pl, Doktorantka Katolickiego 
Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II  

Internet to medium, które na dobre zagościło w naszym życiu. Początkowo 
przeznaczone tylko dla naukowców i ludzi zamożnych, dziś stanowi ważny 
element codziennego funkcjonowania. Zmiany jakie dokonują się w sposobie 
korzystania zadziwiają nie tylko twórców tego medium ale także każdego z nas. 
Ludzie wykorzystują dziś Internet nie tylko do pracy, nauki ale także do 
nawiązywania relacji międzyludzkich, własnych celów towarzyskich czy 
poszukiwania miłości. Miłość to uczucie wpisane w nasze życie jest ważną jej 
częścią bez której nie sposób funkcjonować. W Internecie czujemy się 
anonimowi, śmielej nawiązujemy kontakty z innymi także te uczuciowe. 
Znalezienie odpowiedniego partnera i pozostawanie w związku online często 
wymaga mniejszych nakładów niż dbanie o związek poza siecią. Z jednej strony 
związek online może trwać i być satysfakcjonujący, z drugiej jednak mówi się 
o niepełnym wymiarze związków online. Oceniając szansę przetrwania związku 
sieciowego, należy wziąć pod uwagę między innymi zaangażowanie w te 
związki czy brak wspólnej historii oraz cenę jaką płaci się za zerwanie 
z internetowym partnerem. Ważną jest także kwestia wyłączności uczuciowej, 
którą o wiele trudniej zachować w cyberprzestrzeni, ponieważ często nawiązuje 
się kontakty z kilkoma osobami jednocześnie. Nie ma więc jednoznacznej 
odpowiedzi na pytanie, czy związki online są dobre, czy złe. Wiemy natomiast 
tyle, że w wirtualnej przestrzeni wygląd, status społeczny przestają mieć 
znaczenie a o atrakcyjności nie świadczy ładna twarz i kuszące ciało, lecz...? Na 
te oraz inne pytania podjęto refleksję w wystąpieniu. 
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Jakob Boehme – prekursor filozofii erotycznej 

Filip Polakowski, f.polakowski@gmail.com, Instytut Filologii Polskiej, 
Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej 
w Lublinie 

Jakob Boehme, nazywany przez wielu myślicieli pierwszym filozofem 
niemieckim, stworzył bardzo nowatorski i awangardowy system światopoglą-
dowy, do którego nawiązywali na przestrzeni wieków rozmaici filozofowie, tacy 
jak: Swedenborg, Novalis czy Hegel. Przy okazji analizowania boehmizmu na 
szczególną uwagę zasługuje osobliwa eksplikacja odwiecznego pytania o naturę 
ludzką. Człowiek jawi się bowiem jako imago dei – obraz Boga i podobnie jak 
On przechodzi przez odmienne etapy transformacji. Jako mikrokosmos jest 
częścią makrokosmosu i zarazem stworzeniem, które posiada ducha i ciało. Na 
skutek upadku dąży do bycia doskonałym. Zauważalny w tej wizji człowieka 
dynamizm porównywany może być z dynamizmem kluczowego pojęcia 
filozofii Behmego, Ungrund – otchłani, nicości, która dopiero przeobrazi się 
w Absolut. W swojej niezwykle ciekawej i prekursorskiej antropozofii, daje 
Boehme podstawy czemuś, co możemy określić jako filozofia erotyczna. 
W antropologicznych dywagacjach zgorzeleckiego myśliciela pojawia się 
koncepcja androgenicznej natury człowieka, która jest ekstraktem trzech zasad 
Istoty boskiej. Nawiązując do starotestamentowej Księgi Rodzaju, opisującej 
sen Adama-Praczłowieka, Boehme interpretuje ten moment jako Zeitpunkt, 
czyli utratę androgenicznego charakteru Praczłowieka. Człowiek dąży do 
restytucji androgenicznego stanu rzeczy. Tajemnica odmiennych płci ma 
wymiar metafizyczny, a odwieczna tęsknota za pełnią i całością, czyli 
zjednoczenie z Bogiem, zdaje się być upragnionym celem każdej jednostki. 
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Kochajcie dzieci swoje.  
Prywatnoprawne aspekty miłości rodzicielskiej 

Agnieszka Kwiecień-Madej, agnieszka.kwiecien@uwr.edu.pl, Instytut 
Prawa Cywilnego, Wydział Prawa, Administracji i  Ekonomii 
Uniwersytetu Wrocławskiego 

Regulacja prawna sfery emocjonalnej nie jest łatwym zadaniem dla polskiego 
ustawodawcy. Miłość rodzicielska nie funkcjonuje jednakże poza ramami prawa.  

Jedną z podstawowych zasad, którymi kieruje się ustawodawca w regulacji 
stosunków filiacyjnych jest dobro dziecka. W jego osiągnięciu ma pomóc 
prawne zapewnienie możliwości wychowywania się w środowisku rodzinnym 
lub jak najbardziej zbliżonym do rodzinnego. Rodzice wyposażeni są w konsty-
tucyjne prawo do wychowywania potomstwa w zgodzie z własnym świato-
poglądem i przekonaniami. Ustawodawca konstruuje również instrumenty 
mające służyć ochronie dziecka, wtedy gdy rodzice nie wywiązują się ze swoich 
rodzicielskich obowiązków. 

Spektrum zdarzeń, w których państwo na podstawie przepisów prawa 
wkracza pomiędzy relację rodziców i dzieci jest bardzo szerokie. Do najbardziej 
inwazyjnych należy piecza zastępcza, która znajduje zastosowanie, gdy rodzice 
nie wykonują prawidło, lub z innych względów nie mogą sprawować, władzy 
rodzicielskiej.  

Drugą grupę regulacji stanowią te, które mają wspomóc prawidłowe funkcjo-
nowanie relacji rodzic-dziecko. Należą do nich przede wszystkim obowiązek 
alimentacyjny, który polega nie tylko na materialnym zaspokajaniu potrzeb 
dziecka, lecz także osobistych staraniach w jego wychowaniu; prawna regulacja 
kontaktów rodziców i dzieci, niezależnych od władzy rodzicielskiej lub udział 
sądu w zarządzaniu majątkiem dziecka.  

Na pograniczu prawa prywatnego i publicznego znajduje się również ważna 
regulacja dotycząca zakazu karcenia dzieci, stanowiąca wyraz ingerencji ustawo-
dawcy w procesy wychowawcze. Wyrażona została w przepisach Kodeksu 
rodzinnego i opiekuńczego, jednakże swoje rozwinięcie znajduje w normach 
prawa karnego. 

Wprawdzie miłość rodzicielska nie została prawnie zdefiniowana, jednakże 
została ujęta w ramy instytucji prawnych mających wspomóc członków rodziny 
w budowaniu prawidłowych relacji oraz zabezpieczyć, nadrzędne dla ustawo-
dawcy, dobro dziecka. 
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„Kocham Cię Jezu każdą kroplą krwi mojej...” 
O miłości Oblubieńczej  

w Dzienniczku s. Faustyny Kowalskiej 

Bożena Matuszczyk , fpobm@ug.edu.pl, Wydział Filologiczny, 
Uniwersytet Gdański 

Miłość Oblubieńcza siostry Faustyny oznacza doskonałe zjednoczenie z Oblu-
bieńcem – Jezusem, oznacza wniknięcie w uczucia Boskiego i miłosiernego 
(słowo klucz) serca. Oznacza też uczestnictwo w duchowej męce Chrystusa, 
doświadczanie w teraźniejszości Chrystusowych cierpień, zarówno fizycznych 
jak i duchowych. Współcierpiąc z Nim s. Faustyna doświadczała Chrystusowego 
przeczucia Męki i duchowej udręki Niedzieli Palmowej, „lęku duszy”, poczucia 
opuszczenia przez Ojca w Getsemani. „Czuję dziwną moc wewnętrzną – pisze 
s. Faustyna – która mnie nagli do czynu i z tego powstaje w duszy mojej męka 
nie do opisania, ale tej męki nie zamieniłabym na żadne skarby świata, bo 
powodowała ją miłość Boża”. Będąc w mistycznym zjednoczeniu z Bogiem s. 
Faustyna czuła, że jest „cała pogrążona w Nim”, że jej duch „zatonął w Bogu, 
w tym oceanie miłości”. Bóg w sposób mistyczny dał poznać Faustynie swoje 
przymioty: świętość („Świętość Boga rozlana jest na Kościół Boży i na każdą 
w nim żyjącą duszę – jednak nie w równym sobie stopniu. Są dusze na wskroś 
przebóstwione, a są też dusze zaledwie żyjące”), sprawiedliwość („Sprawiedli-
wość Jego jest tak wielka i przenikliwa, że sięga w głąb istoty rzeczy i wszystko 
wobec Niego staje w obażonej prawdzie, i nic się ostać by nie mogło” oraz 
największy – miłość i miłosierdzie. „I zrozumiałam, że największym przymiotem 
jest miłość i miłosierdzie. Ono łączy stworzenie ze Stwórcą. Największą miłość 
i przepaść miłosierdzia poznaję we Wcieleniu Słowa, w Jego Odkupieniu, i tu 
poznałam, że ten przymiot jest największy w Bogu (Dz. 180). 
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Koncept „miłość”  
w powieści H. Sienkiewicza „Krzyżacy”  

i jej przekładzie rosyjskim 

Valeriia Berestova , sovvikk@yandex.ru, Katedra języka rosyjskiego 
i lingwistyki stosowanej,  Instytut filologii i komunikacii 
międzykulturowej, Kazański Uniwersytet Federalny 

W referacie podano odzwierciedlenie konceptu „miłość” w tekście literackim 
a mianowicie w powieści Henryka Sienkiewicza „Krzyżacy” i jej przekładzie na 
język rosyjski. Materiał językowy został poczerpnięty z polskiej wersji 
i przekładu na język rosyjski powieści Henryka Sienkiewicza „Krzyżacy”. 

Pisząc dzieło na podstawie schematu powieści rycerskiej, autor stara się 
inspirować czytelnika pzez swoich bohaterów na wielkie akcje. Epoka Średnio-
wiecza, mianowicie przełomu XIV-XV wieków, została czasem rozkwitnięcia 
i pokrzepienia śilnego poskiego państwa, które rozkrywa kontekst z patryo-
tycznego punktu widzenia. I jednym ze środków tego jest miłość. 

Koncept „miłość” zajmuje jedno z wiodących miejsc w systemie porozumienia 
świata, odbioru świata przez człowieka i posiada dużą ilość wariantów seman-
tycznych, przez prizmat których mogą być wyrażone różne odcienia tego 
uczucia. Werbalna realizacja całej historii istnienia dannego konceptu potwierdza 
istnienie jego różnych form. Jednak najbardziej niespodziwane i kontrowersyjne 
interpretacje pojawiły się w Średniowieczu. 

Zwrócono szczególną uwagę na kontekst w powieści H. Sienkiewicza 
„Krzyżacy”, gdzie autor opowiada o miłości pomiędzy bohaterami i daje 
odpowiedni komentarz za pomocą psychologizacji. A także na pojęcie „miłość 
religijna” dlatego, że duże transformacje go w oryginalnym tekście i tłumaczeniu 
na język rosyjski są związane z różnicą pomiędzy tradycjami religijnymi 
zachodnich i wschodnich słowian. Wyjaśniona różnica także polega na strategii 
tłumaczenia, o której mówi się osobno. 

Postawiono celem przeanalizować podane jednostki i przedstawić sferę 
użyczia konceptu oraz jego rolę w tekście literackim. Dla realizacji dannego celu 
niezbędny jest wybór i klasyfikacja dannych jednostek, co pomogło ustalić 
schemat relacji pomiędzy bohaterami. 
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Koniec miłości – rozwody i ich przyczyny  
w świetle aktualnych badań 

Olga Smalej,  olga_smalej@wp.pl, Uniwersytet Marii Curie-
Skłodowskiej, Wydział Filozofii i Socjologii, Instytut Socjologii  

Życie małżeńsko-rodzinne podlega nieustannym przeobrażeniom. Jedną 
z najbardziej doniosłych zmian we współczesnym życiu rodzinnym Polaków jest 
dynamiczny wzrost liczby orzekanych postępowań rozwodowych. Referat stanowi 
próbę analizy zjawiska rozwodów w Polsce na przełomie XX i XXI wieku, 
ukazując zmiany liczby przeprowadzanych postępowań rozwodowych i separa-
cyjnych, a także podejmując próbę określenia najczęstszych przyczyn rozwodów 
oraz powodów wzrostu ilościowego występowania tego zjawiska. Analiza skupia 
uwagę przede wszystkim na aspektach społecznych, oparta jest na danych 
Głównego Urzędu Statystycznego, a także innych opracowaniach naukowych 
dotyczących opisywanego aspektu. 

Główne wnioski płynące z przeprowadzonej analizy wskazują, iż liczba 
rozwodów w Polsce na przełomie XX i XXI wieku gwałtowanie rosła. 
W ostatnich latach nastąpiła jej stabilizacja i obecnie przeprowadzanych jest 
około 66-65 tysięcy rozwodów rocznie. Współczynnik TDR (Total Divorce 
Rate) w Polsce w ostatnich latach wyniósł nieco ponad 30 rozwodów na 100 za-
wartych małżeństw, co w porównaniu z innymi krajami europejskimi stawia 
Polskę w pozytywnym świetle - jako kraj o niskim współczynniku rozwodów. 
Wnioski rozwodowe składane są częściej przez kobiety, a orzeczenia wskazują 
na następujące najczęstsze przyczyny rozpadu małżeństw w Polsce: niezgodność 
charakterów, zdrady, nadużywanie alkoholu, nieporozumienia na tle finansowym, 
naganny stosunek do członków rodziny, dłuższa nieobecność partnera, różnice 
światopoglądowe i niedopasowanie w sferze seksualnej małżonków.  
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Matczyna miłość doby renesansu  
w świetle korespondencji Bess z Hardwick  

(ok. 1527-1608) 

Natalia Giza ,  nataliagiza@op.pl, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN 
w Krakowie, Wydział Filologiczny, Instytut Neofilologii 

Bess z Hardwick (ok. 1527-1608) jest jedną z bardziej znanych postaci 
kobiecych renesansowej Anglii. Dzięki swojej zaradności życiowej i niewątpli-
wemu urokowi osobistemu (niekoniecznie urodzie), pochodząca ze średnio-
zamożnej gentry kobieta dożyła sędziwego wieku i dorobiła się znaczącego 
majątku. Jej biografowie zazwyczaj skupiają się na ekonomicznych aspektach jej 
kolejnych małżeństw z coraz to bogatszymi mężczyznami (Barlow, Cavendish, 
St Loe, Shrewsbury) oraz na zakrojonych na szeroką skalę inwestycjach, które 
zapewniły jej sławę wśród następnych pokoleń. Jednak Bess to nie tylko żona 
i renesansowy „przedsiębiorca”. Dokładniejsze przyjrzenie się jej korespondencji 
pozwala na dostrzeżenie w niej zwykłej kobiety – oszczędnej gospodyni oraz 
troskliwej i kochającej matki, która urodziła ośmioro dzieci, trójkę z nich 
przeżyła, a w trakcie trwania swoich czterech małżeństw była także przybraną 
matką dla dwunastki potomków swoich mężów. Swoje matczyne uczucia Bess 
przelewała także na wnuczęta, wśród których była między innymi pretendentka 
do angielskiego tronu – Arabella Stuart. Z listów Bess można z łatwością 
wyczytać, które z dzieci i wnucząt darzyła szczególnymi względami (i dlaczego), 
a które i za co popadały w jej niełaskę. Zrekonstruowany wizerunek renesansowej 
matki pozwala na zastanowienie się jak bardzo/mało ważna była matczyna 
miłość w XVI wieku, w jakim stopniu wpływała na codzienne funkcjonowanie 
całej rodziny i samej matki, oraz na ile wpisywała się ona w renesansowe ideały 
i zalecenia dla ówczesnych kobiet. 
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Miłosne asemblaże: porywy serca  
w epoce końca normalności 

Grzegorz Stępniak ,  grzegorz.stepniak@independent.pl, Uniwerystet 
Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, Instytut Filologii Polskiej, Katedra 
Mediów i Badań Kulturowych 

Punktem wyjścia wystąpienia są z jednej strony tezy Judith „Jacka” Hal-
berstam o queerowym czasie i przestrzeni, wykorzystane do analizy miłości jako 
tego zjawiska, które wprowadza odczuwających w dziwne i nienormatywne stany, 
otwierające przed nimi nowe możliwości doświadczania rzeczywistości. 
Z drugiej natomiast, koncepcja asemblażu w ujęciu Guattari’ego i Deleuza jako 
wielości i mnogości procesów, które nie są dłużej wyznaczane przez reguły 
polityki tożsamościowej. Poszerzony o najnowsze koncepcje teoretyków z nurtu 
queer studies, zajmujących się głównie problemem czasowości i przestrzeni oraz 
emocjami, ujmowanymi po zwrocie afektywnym, referat ma na celu obnażyć 
rozmaite sposoby, na które współcześnie kochamy. Zwracając uwagę na rożne 
formy oraz rodzaje miłości i jej performatywne aspekty, nie ograniczające się 
bynajmniej do utartego frazesu o „kochaniu inaczej”, ale bardziej traktujące 
o odmiennych przejawach uczuć, jak również podkreślając dynamikę wokół 
najbardziej dyskryminowanej obecnie mniejszości – singli – autor podkreśli 
uczuciową mnogość i polifonię. Jednocześnie, uwzględniając najnowsze ten-
dencje w humanistyce, celem jest tutaj próba zastanowienia się nad ewentu-
alnością istnienia uczuć miłosnych pojmowanych na modłę esencjonalistyczną, 
choć każdorazowo poddanych daleko idącej konwencjonalizacji. Omawiając 
krótko wybrane kulturowe reprezentacje miłości, zderzając tzw. sztukę niską, 
popkulturę i dokonania filozofów piszących o uczuciach, na czele z Rolandem 
Barthesem, proponowane wystąpienie przyjrzy się formom ponowoczesnego 
kochania. Na przykładzie bijącego rekordy popularności reality show – „Warsaw 
Shore”, wybranych fragmentów filmu „Dziennika Bridget Jones” oraz ikonicz-
nego już hitu Beyonce „Single Ladies” – wystąpienie jest próbą zastanowienia się 
nad możliwościami wyjścia z impasu nakładanego na odbiorców kultury przez 
normatywne i schematyczne narracje miłosne. 
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Miłosne duety w teatrze Piotra Cieplaka 

Dorota Kołodziejczyk ,  dorotakolodziejczyk@op.pl 

Piotr Cieplak jest jednym z najważniejszych i najciekawszych współczesnych 
reżyserów teatralnych. W jego teatrze od lat pojawiają się sceny pierwszych 
zauroczeń, ślubne orszaki oraz wspólna codzienność małżonków o różnych sta-
żach. Tajemnica wspólnego bytu kobiety i mężczyzny wciąż zadziwia i twórczo 
inspiruje reżysera, który nie obawia się przyznawać, że wierzy w miłość. Sce-
nicznym wyrazem tej postawy są damsko-męskie pary w kilkunastu różno-
rodnych spektaklach zrealizowanych w latach 1993-2014.  

 Za centralny spektakl wypowiedzi przyjęty został Hotel pod Aniołem, 
w którym przedstawiono dwanaście epizodów ze wspólnego życia kobiety 
i mężczyzny inspirowanych malarstwem Jerzego Nowosielskiego a którego 
mottem były słowa z księgi Koheleta „Używaj życia z niewiastą, którąś ukochał, 
po wszystkie dni marnego twego życia, których ci Bóg użyczył pod słońcem.”  

W tym teatralnym świecie małżeństwo i rodzina nie są przestrzenią 
toksycznych relacji. Na scenie między postaciami bardzo często widać gesty 
czułości i troski. W tym teatrze miłość zwycięża, tak jak miłość młodych 
w Zemście i w Słomkowym kapeluszu oraz w Amelce, Bobrze i Królu na dachu. 
Ofiarna miłość matki w Skórze węża przezwyciężyła nienawiść i pokonała zło. 
Miłość ojca w jednym z Opowiadań dla dzieci uratowała go przed lenistwem 
i biedą. W Królu Learze miłość Kordelii i miłość Edgara są ponad ojcowskim 
odrzuceniem i szaleństwem. Bohaterom Ptaszka Zielonopiórego brakowało 
szczęścia. By je osiągnąć, musieli zdobyć tytułowego ptaszka. Ten w finale 
wyśpiewywał słowo „miłość”, bo tylko ona daje szczęście.  
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Miłość w Breslau.  
Erotyka i miłość  

we „wrocławskich” powieściach kriminalnych 

Adrian Madej,  adrian.madej@uwr.edu.pl, Zakład Kultury Krajów 
Niemieckojęzycznych i Śląska, IFG Uniwersytet Wrocławski 

Urodzony we Wrocławiu Marek Krajewski zapoczątkował wraz ze swoimi 
„wrocławskimi” powieściami o przygodach Eberharda Mocka w starym, 
niemieckim jeszcze Breslau, modę na odkrywanie wielokulturowej tożsamości 
nadodrzańskiej metropolii. Jego seria powieści osadzonych w realiach Breslau 
pierwszej połowy dwudziestego wieku charakteryzuje się niewykle akrybicznymi 
opisami zarówno topografii miasta jak i panujących w nim stosunków między-
ludzkich. Podążając śladami głównego bohatera, policjanta kryminalnego Mocka 
tropiącego przestępców w naznaczonym już klimatem zbliżającej się wojny 
mieście, skonfrontowani jesteśmy jako czytelnicy z niezwykle barwnym życiem 
erotycznym starego Wrocławia, który dzięki pedantycznej wręcz dokładności 
autora odsłania czytelnikowi swoje nocne tajemnice. Należy przy tym pamiętać, 
że to nie tylko fantazja autora, który nasycił swoje powieści wątkami erotycznymi 
czy wręcz perwersyjnymi, nierzadko z właściwą ohydnym zbrodniom brutal-
nością przedstawia nam realistyczny obraz przedwojennej lub już wojennej 
metropolii nad Odrą. Jak podkreśla Małgorzata Kosmala, tym co odróżnia 
kryminały Krajewskiego od innych reprezentujących ten gatunek powieści jest 
„rozbuchana, soczysta erotyka, świat perwersji, któremu autor poświęca dużo 
uwagi”  

Zaprezentowany przez niezwykle poczytnego i wielokrotnie już nagradzanego 
wrocławskiego autora obraz życia społecznego w Breslau/Wrocławiu, obejmuje 
także liczne wątki erotyczne, tworząc tym samym niezwykle ciekawą mozaikę 
ówczesnego życia.  
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Miłość – uczucie czy decyzja:  
specyfika pojmowania miłości przez „nowych Ruskich” 

Karolina Dziewońska ,  karolina.dziewonska@gmail.com, Instytut 
Filologii Wschodniosłowiańskiej, Wydział Filologiczny, Uniwersytet 
Jagielloński 

Lata 90. XX wieku w Rosji ze względu na nagły rozpad Związku Socja-
listycznych Republik Radzieckich w 1991 roku były burzliwym okresem zarówno 
pod kątem politycznym, jak i kulturowym. Doprowadziło to do pojawienia się 
nowej grupy społecznej – „nowych Ruskich”, którzy z czasem stworzyli swoją 
subkulturę w oparciu o bogatą kulturę rosyjską. Członków tej grupy wyróżniło 
między innymi oryginalne podejście do życia, różne traktowanie ludzi 
w zależności od tego, czy są oni z czy spoza ich kręgu oraz własna hierarchia 
wartości. „Nowych Ruskich” charakteryzuje konsumencki sposób życia, a więc 
materializm oraz potrzeba afiszowania się, zaistnienia. Bycie INNYM jest 
jednoczenie faktem i ich celem.  

Przedmiotem referatu było przedstawienie wyżej wymienione cechy „nowych 
Ruskich” w kontekście miłości. Analiza tych treści kulturowych została 
przeprowadzona w oparciu o teksty rosyjskiej literatury współczesnej takich 
twórców jak Wiktor Pielewin i Władymir Tuchkov. Miłość przez „nowych 
Ruskich” nie jest postrzegana jako głębokie, namiętne uczucie, a jako coś, co 
pomoże odnieść sukces lub też jako niezobowiązujący stosunek fizyczny, dający 
upust ich zwierzęcym potrzebom. W związku z tym ochoczo podchodzą oni do 
wszelkich eksperymentów seksualnych. W świecie „nowych Ruskich” słowo 
„kocham” najczęściej nie jest wyznaniem uczuć, a zabiegiem celowym, mającym 
pomóc w osiągnięciu wyznaczonego celu.  

Wystąpienie miało na celu ukazanie interesownego i bezemocjonalnego 
podejścia członków subkultury „nowych Ruskich” do kwestii tak ważnej i po-
ważnej, jaką jest miłość. W referacie zostały podjęte kwestie zarówno miłości 
pomiędzy kobietą i mężczyzną, mężem i żoną, jak i miłością dzieci do rodziców, 
rodziców do dzieci i rodzeństwa między sobą. 
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Miłość a nie użyteczność.  
Neo-scholastyczne podejście w teorii ekonomicznej 

Patrycja Franczyk ,  patryszjaf@gmail.com, Studia Doktoranckie Nauk 
o Kulturze, Uniwersytet Wrocławski 

Celem wystąpienia było przedstawienie miłości jako determinanty rozwoju 
gospodarczego. Nie chodzi jednak o uczuciowe i emocjonalne jej rozumienie, 
ale najgłębszy, właściwy człowiekowi motyw postępowania. To właśnie miłość 
i to rozumiana podług ewangelicznego Wielkiego Przykazania „kochaj bliźniego 
swego jak siebie samego”, a nie użyteczność prowadzi ludzi do wyboru i kon-
sumpcji dóbr. Założenie to stanowi podstawę nowej teorii ekonomicznej, autor-
stwa amerykańskiego badacza Johna D. Muellera. Wyrasta ona ze scholastycznej 
myśli Tomasza z Akwinu, bazującej z kolei na dorobku Arystotelesa i św. 
Augustyna. Ta neo-scholastyczna teoria ekonomiczna, jak twierdzi Mueller, ma 
szanse zrewolucjonizować współczesną myśl ekonomiczną i przywrócić rynkowi, 
ale też teorii ekonomicznej, równowagę i zdolność do prawidłowej diagnozy 
sytuacji ekonomicznej człowieka. Od czasu narodzin klasycznej ekonomii Adama 
Smitha została ta zdolność zaburzona, a cała humanistyczna wartość ekonomii 
wyrugowana została przez bezduszne tabelki, cyfry i słynną „niewidzialną 
rękę”.  

Miłość jawi się w tej teorii jako główny motyw wszelkiego działania ekono-
micznego, co sprawia, że cała dziedzina ekonomii nabiera na nowo ludzkiego 
wymiaru i zostaje przywrócona w społeczny obieg oraz nie jest oderwana od 
powszechnego doświadczenia.  

W referacie umieszczono to przedstawienie miłości jako głównego motywu 
aktywującego człowieka, w kontekście zwrotu postsekularnego i międzynaro-
dowej inicjatywy zmiany w programie nauczania ekonomii. 
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Miłość dworska w średniowiecznej Polsce?  
Perspektywy badawcze 

Karolina Morawska ,  morawska-k@wp.pl, Wydział Historyczny, 
Uniwersytet Warszawski 

Badania nad szeroko pojmowaną kategorią miłości w średniowieczu stały się 
w ciągu ostatnich dekad bardzo popularne, zwłaszcza wśród historyków z Europy 
Zachodniej, co w znacznym stopniu wynika z rodzaju i liczby dostępnych 
im źródeł (od poezji trubadurów i truwerów, przez opiewające miłość dworną 
romanse, aż po satyryczne fabliaux) pozwalających uchwycić zjawisko miłości 
w różnych jego przejawach. Sytuacja historyków badających średniowieczną 
Polskę jest pod tym względem dużo mniej korzystna z uwagi na niemal 
całkowity brak źródeł, w których uczucia stanowiłyby główny przedmiot 
zainteresowania autora. Nie oznacza to jednak, że badania nad miłością dworską 
(czy też dworną – w zależności od zamiaru podkreślenia bądź proweniencji, 
bądź charakteru zjawiska) w średniowiecznej Polsce są całkowicie niemożliwe. 
Istnieją bowiem źródła pozwalające na badanie przyswajania motywów 
zachodnioeuropejskiej literatury miłosnej przez elity społeczeństwa polskiego. 
Jednym z najważniejszych świadectw czerpania z owych wzorców jest 
trzynastowieczna opowieść o Walterze i Helgundzie, zapisana w Kronice 
Wielkopolskiej. Nie mniej istotnymi świadectwami są opisy organizowanych 
przez polskich książąt turniejów, działalność jokulatorów na dworach książąt, 
przedstawienia w kodeksach i na pieczęciach oraz malowidła siedlęcińskie. 
Analiza wymienionych źródeł umożliwia wykazanie w jaki sposób idee 
twórców i popularyzatorów zjawiska miłości dworskiej wpływały na kulturę 
i twórczość mieszkańców średniowiecznej Polski. 
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Miłość i jej oblicza  
na łamach „Małego Gościa Niedzielnego” 

Gabriela Rymarczyk ,  gabi.rymarczyk@gmail.com, Katedra 
Dziennikarstwa Ekonomicznego i Nowych Mediów, Wydział Informatyki 
i Komunikacji, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 

Mass media mają ogromną siłę oddziaływania i słusznie nazywane są czwartą 
władzą obok władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej. Środki 
masowego przekazu kształtują społeczeństwo i politykę, wywołują zmiany 
w opiniach i postawach odbiorców. Prasa, radio, telewizja, Internet wpływają na 
każdego człowieka bez względu na płeć, miejsce zamieszkania, status społeczny 
czy wiek. Siła i częstotliwość tego wpływu jest największa w okresie ado-
lescencji ze względu na nieukształtowany jeszcze system wartości i norm. 
I właśnie tej grupie dedykowany jest „Mały Gość Niedzielny” – miesięcznik 
katolicki o tematyce religijnej świętujący w tym roku jubileusz 90-lecia. Na 
uwagę zasługuje fakt, że zdecydowana większość tytułów czasopism dla dzieci 
i młodzieży dotyczy programów i seriali telewizyjnych i pojawia się w wyniku 
ich dużej popularności (np. „Scooby Doo”, „Winx Club”). „Mały Gość Nie-
dzielny” jest platformą przekazywania wartości chrześcijańskich, a więc – nade 
wszystko fundamentalnej i najważniejszej z nich – miłości. W chrześcijaństwie 
miłość przyjmuje dwie postacie: miłości Boga („Będziesz miłował Pana Boga 
swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem”) i miłości 
bliźniego („Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego”) obejmującą 
wszystkich, a szczególnie ubogich materialnie i duchowo, w tym także nie-
przyjaciół.  

Referat został skoncentrowany wokół relacji wertykalnych i horyzontalnych 
(miłość Boga i bliźniego) w głoszeniu chrześcijańskiej idei miłości, które 
realizowane są na łamach katolickiego czasopisma dedykowanego młodemu 
odbiorcy, jakim jest „Mały Gość Niedzielny”. Analizie jakościowej w ujęciu 
synchronicznym, poddane zostały wybrane artykuły w odniesieniu do świąt 
związanych z rokiem liturgicznym, gdzie zaproponowana tematyka znajduje 
szczególne uwypuklenie 
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Miłość intymna a nowe ruchy religijne:  
teologia seksu w doktrynie Kościoła Scjentologicznego 

Sergiusz Anoszko , anoshka@email.ua, Kolo Naukowe Religiologów 
UKSW w Warszawie, Katedra Religiologii i Dialogu Międzyreligijnego, 
Instytut Dialogu Kultury i Religii, Wydział Teologiczny, Uniwersytet 
Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 

W drugiej połowie XX wieku na terenie USA był zarejestrowany nowy ruch 
religijny, który obecnie proklamuje swoją obecność na terenie ponad 160 krajów 
świata. Wówczas nową religią stała Scjentologia, a pierwszym przywódcą 
nowego Kościoła stal jej założyciel L. Ron Hubbard. 

W swojej doktrynie Ron Hubbard zawarł oryginalną koncepcję struktury 
człowieka oraz jego umysłu. Natomiast ogólnym mechanizmem, który miałby 
odpowiadać za całokształt natury człowieka oraz za jego ewentualne posunięcia 
na drodze ku wyzwoleni duchowemu, jest tak zwana teoria Ośmiu dynamik, na 
każdym szczeblu jakiej są poszczególne warstwy, „odpowiadające” za religijny 
rozwój człowieka. 

Drugą dynamiką się nazywa dynamika prokreacji, seksu i wychowywania 
dzieci. Są to poszczególne konkretne wskazówki oraz elementy nauczania 
Kościoła, obejmujące m.in. strefę miłości intymnej. Określone regulacje dotyczą 
życia seksualnego wiernych, należących do grona grupy wyznaniowej Hubbarda, 
zastosowanie których ma wesprzeć ich w ich życiu małżeńskim (seks poza-
małżeński jest uważany za łamanie Drugiej dynamiki, czyli, mówiąc krótko, jest 
grzechem). 

W proponowanej prezentacji oraz późniejszym rozdziale do monografii jest 
więc zwrócona uwaga na wątki nauczania Kościoła Scjentologicznego, które 
dotyczą kwestii miłości intymnej. Niekiedy uważany wyłącznie za „kościół 
celebrytów”, ten twór Hubbarda tym nie mniej ma zdecydowanie bardziej 
rygorystyczne podejście odnośnie seksu i jego reglamentacji, niż to mogło się 
wydawać. 

W wystąpieniu meritum treści oscyluje wokół zachowania seksualnego 
scjentologów, uwarunkowaniach oraz przyczynach zjawiska seksu w życiu 
człowieka. Jakie są niepokoje, jakie mogą zdarzyć się pułapki na drodze 
rozwoju i poszukiwania seksualnego wedle zasad Scjentologii? Na te oraz 
niektóre inne pytania, związane z zagadnieniem teologii seksu są poszukiwane 
odpowiedzi w czasie obrad konferencji. 
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Miłość jak z gobelinów.  
Wokół cyklu „Romantyka” Kazimiery Zawistowskiej 

Sebastian Mateusz Biadun, sebastianbiadun@o2.pl, Studenckie Koło 
Naukowe Miłośników Kultury i Literatury Wieku XIX UMCS, Instytut 
Filologii Polskiej, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej 

Świat poetycki Kazimiery Zawistowskiej to jedna wielka wizja i artystyczna 
ekspresja miłości. Eklektyczna twórczość młodopolskiej poetki łączyła w sobie 
poetykę parnasizmu, symbolizmu, impresjonizmu, rokoka, sentymentalizmu, 
romantyzmu, schopenhaueryzmu, spleenu i dekadentyzmu, prerafaelityzmu 
i secesji. K. Zawistowska stylizowała utwory, sięgając do tradycji chrześci-
jańskich, pogańskich, historycznych i antycznych. Jednym z ciekawych ujęć 
miłości i relacji damsko-męskich jest zbiór Romantyka, liczący dziewięć 
utworów i układający się w cykl-opowieść o losach kasztelanek, królewien, 
rycerzy i kseni, będących maskami lirycznymi i ekwiwalentami uczuć i pragnień 
poetki. Neoromantyczny sztafaż służy wyrażeniu ogólnej idei, która wyłania się 
z poezji K. Zawistowskiej, dotyczącej uniwersalizmu uczucia, jakim jest miłość. 
Poetka – niczym w dagerotypie, czy za pomocą techniki jukstapozycji – pokazuje, 
przypomina i zarazem uaktualnia średniowieczne obyczaje (np. krucjaty, walki 
mężczyzn w imię damy serca), które są przyczynkiem do wyrażenia ogólnych 
i odwiecznych treści duchowych człowieka oraz relacji kobieta-mężczyzna. 
Sięgnięcie do poetyki etykiety dworskiej i romantycznego średniowiecza stało 
się jednocześnie wyrazem tęsknoty za idealizowaną przeszłością, w której 
uczucia odgrywały najważniejszą rolę (mimo że były składnikiem m.in. ów-
czesnego, dworskiego konwenansu). Nastrojowość liryki K. Zawistowskiej 
uwydatnia się w opisach przeżyć bohaterek i bohaterów lirycznych, a sama 
poetka przedstawia w cyklu Romantyka wiele oblicz miłości: kurtuazyjnej, 
religijnej, macierzyńskiej, niespełnionej, nieszczęśliwej czy lubieżnej. Zbiór 
zamyka sonet Mniszki, który nawiązuje do idei utraconej Atlantydy oraz 
porusza wątki platońskie i może być rozpatrywany jako wyraz twórczości 
K. Zawistowskiej w ogóle. 



II Ogólnopolska Konferencja Naukowa 
„Oblicza miłości. Przeszłość – Teraźniejszość – Perspektywy” 
Wystąpienia uczestników 

 

49 

Miłość jako najcenniejsza wartość w życiu człowieka 
na podstawie opisów z portalu siepomaga.pl 

Klaudia Kuraś,  klaudia.kuras@onet.pl, Wydział Filologiczny, 
Uniwersytet Rzeszowski 

W pracy zaprezentowano oblicze miłości wyłaniające się z opisów zamiesz-
czanych w serwisie internetowym siepomaga.pl. Analizowany portal pomaga 
rodzicom chorych dzieci (i nie tylko) w zbiórce pieniędzy na operacje, drogie 
zabiegi czy zakup niezbędnych urządzeń (wózki inwalidzkie, inhalatory, protezy 
itp.). Opisy są bardzo emocjonalne. Pokazana jest w nich miłość matczyna 
i rodzicielska, która jest jednym z najsilniejszych uczuć. 

Na początku wystąpienia przywołano znane pozycje bibliograficzne, a także 
cytaty, które zawierają definicje miłości. Następnie przedstawiono wyłaniający 
się z analizowanych tekstów językowy obraz omawianego uczucia. Analizie 
poddano słownictwo opisujące miłość, znaczenie użytych metafor itp. Zwrócono 
uwagę na bezpośredni i pośredni sposób pisania o miłości. W pracy zaprezento-
wano również sposób opisu dziecka (m.in. jako dzielnego wojownika), choroby 
(jako potwora) czy śmierci (jako bezlitosnej kostuchy). Przedstawiono także 
znaczenie pieniędzy, w momencie gdy rodzinę dotyka choroba dziecka oraz 
zagraża mu śmierć. 

Na podstawie zanalizowanych opisów wyznaczono hierarchię wartości czło-
wieka, w której najważniejsze miejsce zajmują, m.in. zdrowie, miłość, rodzina, 
bliskość, akceptacja i dobro drugiej osoby. W podsumowaniu dokonano próby 
odpowiedzi na pytanie, w jakim stopniu lektura omawianych tekstów wpływa na 
odbiorców i sposób ich myślenia o świecie i życiu. 
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Miłość nie jedno ma imię.  
Obraz miłości na przykładzie polskich paremii 

Anna Lewandowska ,  annalewandowska-89@wp.pl,  Wydział Filologiczny, 
Katedra Kulturoznawstwa, Uniwersytet Gdański 

Miłość to prawdopodobnie najpiękniejsze uczucie, które może połączyć 
dwoje ludzi. Motyw miłości stał się ciągłą inspiracją i przedmiotem refleksji 
licznych pisarzy, malarzy, a także i naukowców. Miłość sprawia, że łączące nas 
relacje są trwałe i niezmienne. Będąc zakochanym pragniemy dobra drugiej 
osoby, chcemy by kochana przez nas osoba czuła się wyjątkowo. Zatem 
prawdziwa i szczera miłość polega na czynnym dawaniu innym samego siebie. 
Warto w tym miejscu wspomnieć o istnieniu różnych poziomów miłości, 
wyróżnić można m.in. etap zmysłowy, uczucia, a także fazę miłości duchowej, 
fizycznej itd. Jednakże doznanie prawdziwej miłości uzyskujemy poprzez 
umiejętną kombinację wszystkich stanów umiłowania. Miłość jest pełnią naszego 
istnienia, to ona wyznacza cel i sens naszych działań. Bez miłości jesteśmy 
narażeni na samotność i pustkę w naszym życiu. Skojarzenia, które ta niezwykła 
namiętność wywołuje, są liczne i różnorodne, o czym można się przekonać 
analizując literaturę naukową w aspekcie interdyscyplinarnym. Dlatego też 
ustalenie jednej właściwej definicji tego pojęcia jest zadaniem nader trudnym. 
W kulturze polskiej została przedstawiona przy pomocy bogatej symboliki oraz 
metaforyki. Dowodem wyjątkowej pozycji w leksyce jest jej znaczna frekwencja 
w tekstach, różnorodność synonimów, znaczeń przenośnych oraz częste wystę-
powanie w związkach frazeologicznych. Ponadto potwierdzenie tych słów 
odnajdujemy w licznych przysłowiach polskich opisujących te niezwykłe 
zjawisko jakim jest miłość. Analiza poszczególnych paremii z pewnością ułatwi 
nam jej zrozumienie. 
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Miłość o aurze tęsknoty i niemożliwości  
w powieściach Ursa Faesa „Als hätte die Stille Türen” 

[Jakby cisza miała drzwi], „Liebesarchiv”  
[Archiwum miłości] oraz „Alphabet des Abschieds”  

[Alfabet pożegnania] 

Anna Osikiewicz,  anna.osikiewicz@gmail.com, Wydział Filologiczny, 
Instytut Filologii Germańskiej, Uniwersytet Szczeciński 

Szwajcarski pisarz Urs Faes należy niewątpliwie do najważniejszych przed-
stawicieli współczesnej literatury niemieckojęzycznej, a jego powieści zyskały 
uznanie nie tylko w samej Szwajcarii, lecz także w Niemczech i Austrii. Do 
spektrum problemów poruszanych w jego powieściach należą przede wszystkim: 
brak miłości w dzieciństwie rzutujący na całe życie, stłumione wspomnienia, 
niespełnione tęsknoty, nierozwiązalna wina i samotność. Miłość w ujęciu Faesa 
jest zatem najczęściej nieszczęśliwa, niespełniona lub niemożliwa – zawsze 
związana z pewnego rodzaju brakiem. Toteż do najważniejszych problemów 
omawianych w powieściach „Als hätte die Stille Türen” [Jakby cisza miała 
drzwi], „Liebesarchiv” [Archiwum miłości] i „Alphabet des Abschieds” [Alfabet 
pożegnania] należą tęsknota, dramat niespełnienia i poczucie winy. W powieści 
„Als hätte die Stille Türen” porusza pisarz na przykładzie kompozytora 
„umierającego z miłości” kwestię wpływu cierpienia na kreatywność. Powieść 
Liebesarchiv omawia problem związków między jednostką a społeczeństwem 
oraz wynikające stąd ograniczenia, rzutujące na losy bohaterów. Duże wymagania 
społeczeństwa wobec jednostki, szczególnie w czasach wojny, wywołują bowiem 
kryzys tożsamości. Natomiast tematyka powieści Alphabet des Abschieds krąży 
wokół poczucia winy i straty, które prześladuje jej postaci. Fakt przemilczania 
uczuć związanych z dramatycznymi wydarzeniami sprawia, że dalszy rozwój 
bohaterów jest zahamowany, a czasem wręcz przyczynia się do ich regresu. 
Mimo, iż we wszystkich utworach Ursa Faesa miłość przedstawiona jest 
w różnych odcieniach szarości, pisarz przybliża czytelnikowi w poetycki sposób 
różne historie, pozostawiając refleksję na temat niespełnionej miłości oraz jej 
wpływu na ścieżki życia, która ma niewątpliwie charakter ponadczasowy. 
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Miłość po 60-ce 

Anna Kołazińska , a.kolazinska@gmail.com, Koło Naukowe Socjologii 
2%, Wydział Stosowanych Nauk Społecznych, Akademia Pedagogiki 
Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej 

Wystąpienie przedstawiło seksualność osób starszych w aspekcie miłości, na 
którą składa się wiele czynników. 

Badanie było podstawą pracy licencjackiej. Prezentacja rozpocznie się od 
krótkiego streszczenia historii starości, bowiem każdy okres inaczej ją definiuje. 

Badanie zostało przeprowadzone na bardzo specyficznej grupie, ponieważ 
seniorów aktywnych społecznie, z wyższej klasy średniej. Osoby, które rozwijają 
skrzydła na emeryturze, ale także nie przestają być aktywni zawodowo. 
Ankietowanymi byli kobiety i mężczyźni. Badanie zostało przeprowadzone 
w formie ankiety, ponieważ seks jest tematem tabu wśród polaków, a szczególnie 
u osób starszych. Zostało przeanalizowane również forum internetowe oraz 
zrobiona obserwacja uczestnicząca ukryta. W badaniu wyszło, że osoby po 60 
nadal są aktywne seksualnie, choć sama forma zbliżenia się zmieniła. Dla tych 
osób nadal bardzo ważna jest miłość i bliskość. Zazwyczaj byli w stałym 
związku i mieli takie same zainteresowania co partner. W dużej mierze cieszyli 
się zdrowiem. 

Seks jest bardzo ważnym elementem naszego życia, nawet po 60. Wpływa to 
na zadowolenie z życia oraz chęci do działania – te osoby nie skończyły pracy 
by siedzieć w domu i pomagać najbliższym, a raczej zaczęły się realizować. 
Badanie odsuwa od nas stereotyp uciążliwych dziadków, którzy nie mając co 
robić powinny pomagać dzieciom. 
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Miłość poza czasem i przestrzenią.  
Powieść „Dom, w którym…” Mariam Petrosjan 

Urszula Trojanowska ,  ula.trojanowska@gmail.com, Instytut Filologii 
Wschodniosłowiańskiej, Uniwersytet Jagielloński 

Niniejszy referat prezentuje obraz miłości w powieści ormiańskiej pisarki 
Mariam Petrosjan pt. Dom, w którym… Relacje miłosne bohaterów realizują się 
w ścisłej zależności od sposobu kreacji świata przedstawionego. Powieść 
ukazuje bowiem „rzeczywistość poszerzonych znaczeń”, a więc świat, w którym 
granica między tym, co zwyczajne, a tym co niezwykłe i zaskakujące – jest 
bardzo płynna. Zgodnie z założeniami realizmu magicznego, w który to nurt 
utwór bez wątpienia się wpisuje, rzeczywistość stanowi splot wymiaru 
codziennego i nadnaturalnego. Wyraźnie przejawia się to w konstrukcji struktury 
czasowo-przestrzennej, a także poprzez stosunek bohaterów do śmierci i relacje 
ze zmarłymi. Bohaterowie powieści mogą więc np. cofać się w czasie, by raz 
jeszcze przeżyć swe życie, mogą też bez opuszczania Domu przenosić się 
pomiędzy różnymi wymiarami istnienia, podlegają transformacjom (podważenie 
zasady tożsamości), obcują z duchami, a wszystko to nie dziwi absolutnie 
nikogo – ani postaci, ani narratora (z czytelnikiem może być różnie). 
Mikrokosmos powieści Petrosjan ukazany jest zgodnie z zasadą mimesis, jednak 
dotyczy ona rzeczywistości traktowanej nieco głębiej, z uwzględnieniem 
Tajemnicy, stanowiącej jej nieodłączną cześć. 

Podobnie przedstawiona jest w utworze miłość bohaterów. Uczucie łączące 
Sfinksa i Rusałkę, Lorda i Rudą nie ogranicza się wymiarem rzeczywistości 
„realnej”, lecz przenika poprzez różne płaszczyzny i wymiary istnienia. Referat 
koncentruje się na relacjach damsko-męskich i ich specyfice, związanej 
z realistycznomagiczną percepcją świata, jednak uwzględnione zostaje też 
macierzyńskie (Rudej do Grubasa) i zaborcze, niszczące oblicze miłości (Domu 
do swoich mieszkańców). 
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Miłość rodzicielska – między tradycją a współczesnością 

Dorota Zagrodnik ,  zagrodnik.dorota@gmail.com, Wydział Nauk 
Społecznych, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II  

Celem wystąpienia był naukowy namysł nad miłością rodzicielską, która 
w dobie XXI wieku balansuje miedzy tradycją a współczesnością. Dynamiczne 
przemiany technologiczne oraz ekonomiczno-społeczne sprawiają, iż tradycyjna 
rodzina traci na znaczeniu. Jej miejsce przejmuje szeroko rozumiana kultura 
popularna, mass media, czy też grupa rówieśnicza. Współczesna rodzina bardziej 
nastawiona jest na „mieć” niż „być”. Często praca zawodowa stawiana jest na 
pierwszym miejscu, dzieci pozostawione same sobie nie mają skąd czerpać 
wzorców moralnych. Konsumpcyjny styl życia, ciągły pośpiech, kult pieniądza 
wypierają tradycyjne wartości takie jak miłość, odpowiedzialność, dobro. Nie 
należy zapominać, iż to właśnie rodzice są niezbędni w kreowaniu osobowości 
dziecka, oddziałują na nie zarówno w sposób zamierzony, jak i nie zamierzony. 
Ważne jest aby rodzice prezentowali względem siebie jak i dziecka prawidłowe 
postawy, tylko wtedy stworzą szczęśliwą, kochającą rodzinę. 

Rzeczywistość w jakiej funkcjonujemy kształtuje nowy wymiar rodzicielstwa 
budzący wiele emocji i skłaniający do dyskusji. Dlatego, też zasadna jest 
refleksja nad pełnieniem roli rodzicielskiej oraz poszukiwanie racjonalnych 
przesłanek dotyczących szans, zagrożeń i potrzeb współczesnej rodziny. Po to 
aby wesprzeć rodzica w jego oddziaływaniach wychowawczych, które powinny 
opierać się na miłości racjonalnej i rozumnej. Bowiem jest to fundament na 
którym kształtują się więzi osobowe, bez których nie sposób funkcjonować 
w coraz to bardziej skomplikowanym świecie. 
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Miłość w granicach labiryntów miasta.  
„Cupio dissolvi” Edwarda Leszczyńskiego  

i „Wampir” Władysława Stanisława Reymonta 

Ewa Borkowiak ,  ewa.borkowiak@gmail.com, Instytut Filologii Polskiej, 
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 

„Cupio dissolvi” Edwarda Leszczyńskiego (1903) i „Wampir” Władysława 
Stanisława Reymonta (1911) to dzieła młodopolskie, różne gatunkowo (poemat 
prozą i powieść) oraz pod względem ideowym i realizowanej poetyki, ale zaska-
kująco zbieżne w konstruowaniu relacji miłosnych między kobietą a mężczyzną. 
Bohaterowie tych utworów pogrążają się w osobliwych obszarach miast, 
mimowolnie stając się więźniami niebezpiecznie tajemniczych przestrzeni, 
osaczających ich zmysły i świadomość. Fascynacja i groza rodzące się na styku 
realnego i wyobrażonego nie tylko podkreślają wyobcowanie i tragizm 
namiętności, którym mężczyźni podlegają, lecz także odzwierciedlają zawiłości 
uczucia doświadczanego w labiryncie metropolii. W tym koncepcie realizuje się 
typowo modernistyczna tęsknota za idealnym dopełnieniem, projektująca 
szaleństwo wynikłe z przemożnego pragnienia odkrycia Tajemnicy. Bohaterki 
Cupio dissolvi i Wampira są istotami o mocy niszczycielskiej, bliskie ucieleś-
nieniom intrygującego modernistów zmysłowego zła oraz grzechu. Sprawując 
władzę nad mężczyzną, prowadzą go do destrukcji lub zagłady. Przedstawiane 
jako święte grzesznice, są kontaminacjami mitów biblijnych i mitologicznych  
– stając się wyrazem głęboko zakorzenionego pesymizmu oraz lęków trapiących 
artystów przełomu wieków. Rzucając na mężczyzn swój urok, zniewalają ich 
nie tylko dzięki mocy podświadomości, ale także rozbudzają w nich marzenia 
o prawdziwym powinowactwie dusz, utraconym dopełnieniu, stopniowo dominu-
jącym myśli i działania. Miłość na granicy tego, co obłędne i niepoznane, 
skazująca bohaterów obu utworów na powolną utratę tożsamości oraz zachwianie 
życia społecznego, pozwala sytuować dzieła Leszczyńskiego i Reymonta 
paralelnie względem siebie. 
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Miłość w ujęciu kognitywistycznym 

Wojciech Sak , wojciech.r.sak@gmail.com, Zakład Kognitywistyki 
i Epistemologii, Instytut Filozofii, Wydział Humanistyczny, Uniwersytet 
Mikołaja Kopernika w Toruniu 

Niezwykle trudnym i ważnym pytaniem, jest odpowiedź na to, czym tak 
właściwie jest miłość? Jak ją rozumieć pośród mnogości kontekstów z nią 
związanych, różnic tworzonych poprzez różnorodność kulturową? W odnale-
zieniu odpowiedzi mogą pomóc odkrycia związane z działaniem różnych 
mechanizmów funkcjonowania człowieka, takich jak mechanizmy poznawcze, 
emocjonalne i behawioralne. Celem niniejszego wystąpienia była próba ujęcia 
tego, czym jest miłość w kontekście poszukiwań płynących ze współczesnej 
nauki, a przede wszystkim z punktu widzenia kognitywistyki, nawiązując do 
takich mechanizmów mózgowych jak neuroplastyczność oraz limbiczny 
rezonans, limbiczna regulacja i limbiczna rewizja. Omawiana tematyka 
obejmuje między innymi kwestie tego, w jaki sposób podstawowa struktura 
budowy mózgu stanowi problem dla miłości?, jak jest możliwe odczuwanie 
wewnętrznego świata ukochanej osoby?, w jaki sposób relacje międzyludzkie 
przenikają nasze ciała i umysły?, jak pamięć pozwala zachować, ale także 
kształtować miłość?, w jaki sposób miłość zmienia to, kim jesteśmy oraz to kim 
możemy się stać?, jak miłość formuje, kieruje i zmienia życie emocjonalne 
dziecka?, w jaki sposób można uleczyć zagubione serca? Całość została 
podsumowana poprzez odniesienie odpowiedzi na powyższe pytania do dwóch 
kwestii: (1) w jaki sposób kultura sprawia, że stajemy się ślepi na to, co oferuje 
prawdziwa miłość, rozumiana minimalnie jako dawanie schronienia, otaczanie 
opieką, lojalność oraz zdolność do poświęceń oraz (2) czego możemy spodzie-
wać się od przyszłości w kwestiach tajemnic miłości. 
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Motyw miłości w „Złotym runie” Franza Grillparzera 

Anna Wilk ,  aniazaorska@gmail.com, Wydział Filologiczny, Zakład 
Literatury Niemieckojęzycznej, Uniwersytet Łódzki 

Medea, jako bezgranicznie kochająca i nienawidząca kobieta, gotowa w imię 
zranionej miłości zabić własne dzieci, pobudzała wyobrażnie pisarzy, malarzy, 
muzyków, psychologów. W literaturze niemieckojęzycznej mit Medei należy do 
jednych z najpopularniejszych mitów. Zajmowali się nim w swoich dziełach 
tacy autorzy jak Christa Wolf, Heiner Müller, Dea Loher, Bertolt Brecht, Hans 
Henny Jahnn, Paul Heyse, Friedrich Maximilian Klinger czy Franz Grillparzer. 
Punkt odniesienia stanowiła najczęściej opublikowana w 431 r.p.n.e tragedia 
Eurypidesa „Medea”, która przedstawia dzieje tytułowej bohaterki w Koryncie. 
W późniejszych interpretacjach transpozycja mitu skutkowała nadaniem mu 
każdorazowo innego charakteru: u pisarza okresu Burzy i Naporu, Klingera, 
kluczową rolę odgrywa boskie pochodzenie protagonistki i jej dominiczna 
natura, u pisarki epoki NRD,Christy Wolf, wątki polityczne. Franz Grillparzer 
jako nieliczny ukazuje cały mit, począwszy od dziejów w Kolchidzie i przed-
stawia interesujący portet psychologiczny bohaterki. Medea jest w nim kobietą 
kochającą, pełną obaw ale walczącą o swoje racje. Dzięku ukazaniu początków 
historii miłości Medei i Jazona, poprzedzającym wydarzenia w Koryncie, 
Grillparzer uwiarygadnia całą historię i pokazuje, jak mogło dojść do dziecio-
bójstwa. Nie bez znaczenia w tryptyku Grillparzera pozostają również wątki 
kolonialne. Bohaterka w obliczu rozstania próbuje odzyskać miłość męża 
i zasymilować się w greckim środowisku. Gra na lirze zakończona jej złamaniem 
symbolicznie przedstawia daremność tych starań. 
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„Nie od razu stopisz serca mego lód!”  
Oblicza miłości w twórczości piosenkarskiej  

Marka Grechuty 

Jolanta Czapla ,  jolantaczapla@o2.pl,  Instytut Filologii Polskiej, 
Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej 
w Lublinie 

Poezja śpiewana, przynależąca do kulturowej aktywności człowieka, stanowi 
dziedzinę sztuki, w której zagadnienie miłości jest szczególnie eksploatowane. 
Dlatego też najważniejszy cel referatu dotyczy próby określenia różnych wizji 
uczucia miłości, obecnych w twórczości piosenkarskiej Marka Grechuty.  

Pod względem kompozycyjnym wypowiedź obejmuje dwie części: część 
teoretyczną oraz część empiryczną. W pierwszej części zawarto przede wszystkim 
ogólne informacje na temat filozoficznego ujęcia miłości. Z kolei część 
empiryczna zawiera analizy konkretnych piosenek. Wśród przeanalizowanych 
tekstów znalazły się m.in.: Nie dokazuj, Odkąd tylko jesteś ze mną, Nieoceniona, 
Miłość.  

Zasadniczą metodologię badawczą, w oparciu o którą dokonano analizy 
tekstów piosenek Grechuty, stanowi koncepcja typów miłości Ericha Fromma. 
Typologia niemieckiego filozofa obejmuje m.in.: miłość braterską, miłość 
samego siebie, miłość do Boga i miłość erotyczną. Kontekstowo posłużono się 
także teorią Johna Lee oraz propozycją Karola Wojtyły. Na tym poziomie analiz 
starano się określić, jak poszczególne utwory wpisują się w wybrane filozo-
ficzne koncepcje miłości.  

Filozoficzno-psychologiczne instrumentarium badawcze uzupełniono także 
elementami retoryki oraz pedagogiki. Należy bowiem zauważyć, że podlegająca 
publicznemu kolportażowi twórczość piosenkarska, przynależy do szerokiego 
kręgu komunikacji międzyludzkiej. Oznacza to, że staje się ona także, w pewnej 
mierze okazjonalnie i mimochodem, medium transmitującym wartości, m.in. 
miłość. Na tej podstawie można jej przypisać oddziaływanie pedagogiczne 
i wychowawcze.  
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Nowa perspektywa miłości 

Aleksandra Okupińska ,  okupinska.aleksandra@gmail.com, Koło 
Naukowe Socjologii 2%, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii 
Grzegorzewskiej 

Na konferencji zostanie przybliżone zjawisko poliamorii, które wyjaśnia 
pewien rodzaj miłosnej relacji. Słownik oksfordzki definiuje poliamorię jako: 
fakt posiadania jednocześnie bliskiej relacji emocjonalnej z dwoma lub więcej 
osobami, postrzegany jako alternatywa wobec monogamii, zwłaszcza w kon-
tekście seksualnej wierności. 

Rozważania na temat poliamorii były przedmiotem pracy licencjackiej pt. 
Zjawisko Poliamorii, przygotowanej pod kierunkiem dr Adama Buczkowskiego. 
W celu zbadania społeczności poliamorycznej zostały przeprowadzone wywiady 
indywidualne pogłębione analiza forum oraz ankieta internetowa. Podczas analizy 
forum poliamorycznego poszukiwano odpowiedzi na dwa główne pytania ba-
dawcze: Czym jest poliamoria? Jakie relacje zachodzą pomiędzy poliamorystami? 
W wywiadzie pogłębionym spytano badanych w jaki sposób wyrażane są uczucia 
oraz czym jest miłość w związku poliamorycznym. Istotnym elementem było 
poruszenie kwestii pożądania w związku.  

W trzeciej części dokonano badania ilościowego na grupie 38 osób. Respon-
dentów pytano między innymi o kontekst postrzegania poliamorii, odczuwanie 
zazdrości w związku u kobiet oraz mężczyzn. Na podstawie przeprowadzonych 
badań, zostały wyjaśnione relacje jakie zachodzą pomiędzy osobami w związku 
poliamorycznym. Podczas analizy ważnym aspektem było postrzeganie miłości 
przez pary poliamoryczne oraz odbiór ich relacji przez najbliższe środowisko. 
Istotnym czynnikiem było również funkcjonowanie związku poliamorycznego. 

 Pomimo, iż poliamorycy tworzą mniejszość polskiego społeczeństwo, jest to 
grupa, którą warto badać, biorąc pod uwagę również fakt, iż tych badań jest 
niewiele. Poliamorycy cenią sobie ciszę bez protestów oraz medialnego rozgłosu, 
gdyż wiedzą, że ich postępowanie jest wbrew obowiązującym normom.  



II Ogólnopolska Konferencja Naukowa 
„Oblicza miłości. Przeszłość – Teraźniejszość – Perspektywy” 
Wystąpienia uczestników 

 

60 

O alfabecie, podróży, kuli i zimowej nocy,  
czyli o metaforach niedojrzałej miłości  

w powieści Les Amants de n'importe quoi  
Floriana Zellera 

Adam Jarosz,  adamjarosz1@wp.pl, Instytut Lingwistyki Stosowanej, 
Uniwersytet Gdański 

„Miłość jest bez wątpienia jedyną interesującą rzeczą na świecie”, mówi jeden 
z bohaterów Les amants de n'importe quoi Floriana Zellera. Trudna do podwa-
żenia, teza ta odnosi się do wszystkich form i rodzajów miłości, zarówno tych 
doskonałych jak i niedojrzałych. To zastrzeżenie wydaje się celowe gdyż 
w prozie Zellera, na próżno można by szukać wizerunku miłości idealnej. 
Fikcjonalny świat ukazany w Les amants de n'importe quoi staje się raczej 
miejscem konfrontacji dwóch niedojrzałych form miłości reprezentowanych przez 
dwójkę bohaterów powieści: Amelię, reprezentującą miłość neurotyczną, uczucie 
które byłoby znakomitą pożywką do psychoanalizy w duchu Karen Horney, oraz 
Tristana, 32 latka ogarniętego lękiem egzystencjalnym, czyli „szaleństwem, które 
popycha go od kobiety do kobiety”. Skoncentrowane bardziej na sobie, niż na 
jego licznych partnerkach, uczucie Tristana jest formą miłości niedojrzałej, jak 
formułuje to zresztą sam narrator powieści. Abstrahując tu od przedstawienia 
problematyki miłości dojrzałej, tematu który stał się już przedmiotem licznych 
opracowań naukowych, chcielibyśmy skoncentrować się w ramach niniejszej 
analizy na prezentacji metafor miłości niedojrzalej, problemu który zajmuje 
poczesne miejsce w powieści (zwłaszcza metafory alfabetu, podróży, kuli 
i zimowej nocy). Co ważne, w powieści Zellera niedojrzała miłość bohatera staje 
się pretekstem do bezlitosnej krytyki całej kondycji społeczeństwa postmoder-
nistycznego, które stopniowo traci rozumienie samego pojęcia pojęcia dojrzałego 
związku miłosnego. Dla potrzeb niniejszej analizy, pojęcie metafory jest rozu-
miane bardzo szeroko, zgodnie z ideą George’a Lakoffa i Marka Johnsona, którzy 
w swej monografii stwierdzają: „istotą metafory jest rozumienie i doświadczanie 
pewnego rodzaju rzeczy w terminach innej rzeczy”. 
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O doświadczaniu miłości  
na przykładzie współczesnej prozy włoskiej  

– przypadek Massima Bisottiego i Fabia Vola 

Joanna Ozimska ,  ozimska@gmail.com, Zakład Italianistyki, Wydział 
Filologiczny, Uniwersytet Łódzki 

Celem wystąpienia była prezentacja wyników badań dotyczących wybranych 
aspektów miłości w twórczości współcześnie żyjących pisarzy włoskich, Massima 
Bisottiego oraz Fabia Vola. Analiza ogranicza się do dwóch powieści, nieprzetłu-
maczonych dotychczas na język polski: Il tempo che vorrei autorstwa Fabia Vola 
oraz La luna blu, il percorso inverso dei sogni pióra Massima Bisottiego. 

Wybór materiału badawczego podyktowany jest popularnością jaką cieszą 
się utwory obojga pisarzy wśród włoskich czytelników. Twórczość Massima 
Bisottiego żyje drugim życiem na portalach społecznościowych: cytaty z jego 
dzieł chętnie publikowane są jako motta a większość z nich dotyczy miłości 
właśnie. Podobnie rzecz się ma w przypadku Fabia Vola, który dodatkowo jest 
lubianym dziennikarzem radiowym i telewizyjnym oraz aktorem. 

Badaniu zostały poddane literackie wizje miłości docierające do społeczeństwa 
włoskiego, a w szczególności do Włoszek, bo to one są głównymi czytelnicz-
kami prozy analizowanych pisarzy. Chodzi zatem także o aspekt socjologiczno-
pedagogiczny.  

Już po wstępnej analizie widoczne są zasadnicze różnice w podejściu do 
kwestii miłości i jej opisu. Fabio Volo stawia na prosty, trafiający w sedno i poz-
bawiony poetyki język, w zamian dzieląc się w nad wyraz szczery sposób obser-
wacjami na temat relacji ojciec-syn, matka-syn, mężczyzna-kobieta. Miłość 
u Fabia Vola nierozerwalnie wiąże się z dojrzewaniem, dorastaniem do niej oraz 
z walką. Massimo Bisotti skupia się z kolei na sferze damsko-męskiej, zanied-
bując inne rodzaje tego typu relacji, miłość w jego narracji to metafizyczna więź 
z pogranicza światów. I jedna i druga postać zasługują na pochylenie się 
i refleksję czytelnika polskojęzycznego.  
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O miłości, która nie przechodzi obojętna 

Zofia Gralak ,  zofia.gralak543@gmail.com 

Miłość niejedno ma imię… Może być rozumiana w sposób tak różny jak 
różne są od siebie poszczególne istoty. Bez względu na rodzaj omawianej 
relacji, aby w ogóle mówić o miłości konieczne jest zaistnienie uczucia. 
W wystąpieniu ukazane zostało niezwykle interesujące zjawisko jakim jest 
miłość w sztuce krytycznej. Przy czym sztukę krytyczną rozumieć należy tu 
jako nurt artystyczny powstały w latach 90- tych w Polsce, będący wyrazem 
buntu młodych twórców, sprzeciwiających się otaczającej rzeczywistości. 
Należy jednak zwrócić uwagę, że pewne przejawy sztuki krytycznej możemy 
obserwować po dzień dzisiejszy. Zagadnienie miłości omówione zostało tu jak 
najszerzej, tak aby nie zawężać opowiadanej w ramach zagadnienia historii 
jedynie do kontekstu partnerskiego. Zjawisko miłości można porównać do 
konstelacji gwiazd, gdyż łączy w sobie wiele różnorakich wartości, które 
pomimo swojej odrębności tworzą integralną całość. W skład miłości widzianej 
z perspektywy artystów działających w kręgu sztuki krytycznej wchodzą 
różnorakie, często bardzo odmienne w swojej wymowie pojęcia takie jak na 
przykład: seksualność, ciało, macierzyństwo i wiele innych. Wystąpienie to 
w sposób czytelny zapoznaje odbiorcę z genezą powstania samego nurtu, tak 
aby mógł lepiej zrozumieć sposób myślenia artystów. Sztuka krytyczna określana 
jako najbardziej szczera, nieustraszona w swoich poglądach, znana jako ta, która 
nie przechodzi obojętnie wobec interesujących ją tematów, które zgłębia nie 
bojąc się konfrontacji z wywoływanymi emocjami. Takie zestawienie dostarczy 
odbiorcom nowego, świeżego spojrzenia na temat miłości, która widziana 
z odmiennej perspektywy zacznie się jawić jako temat wzbudzający żywe emocje. 
Taka właśnie powinna być miłość – niejednoznaczna, rozumiana indywidualnie, 
wyrażająca głębokie, często skrywane w zakamarkach duszy uczucia. W ramach 
wystąpienia wykazane zostały odpowiedzi na wiele inspirujących, ciekawych 
pytań, które stawiamy w ramach tego zjawiska. 
  



II Ogólnopolska Konferencja Naukowa 
„Oblicza miłości. Przeszłość – Teraźniejszość – Perspektywy” 
Wystąpienia uczestników 

 

63 

O transgresyjnym charakterze miłości.  
Czytając „Małą syrenę” Hansa Christiana Andersena 

Bartłomiej Borek ,  borek.bartlomiej@wp.pl, Instytut Filologii Polskiej, 
Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Marii-Curie Skłodowskiej 
w Lublinie 

Przedstawione badania nad „Małą syreną” Hansa Christiana Andersena, baśnią 
o transgresyjnym charakterze miłości, pokazują nowe możliwości interpretacyjne 
jednego z najsłynniejszych dzieł duńskiego pisarza. Główna bohaterka, żyjąc 
w świecie niedostępnym człowiekowi, idealizuje ludzkość żyjącą ponad morskimi 
głębinami. Syrena po rozpoznaniu w „Innym” – figurze zdobiącej jej ogród (Efekt 
Pigmaliona) – tego, za którym zawsze tęskniła, przywodzi czytelnikowi na myśl 
ideę platońskiej anamnezy. Odnajdując realny odpowiednik swego idealistycz-
nego pragnienia próbuje zrealizować miłosne dążenie, które zostaje jednocześnie 
zespolone z zyskaniem nieśmiertelności. Miłość, jaką morskie stworzenie darzy 
przedstawiciela świata ludzi, okazuje się wartością prymarną i warunkującą losy 
morskiej panny, gotowej oddać życie za szczęście ukochanego. 

W baśni nieprzerwanie przeplatają się wątki miłości manii, philii, a także 
eros połączonej z ludus. Uczucie, które z każdą chwilą życia syreniej piękności 
staje się czymś więcej niż tylko zapatrzeniem w idealistyczne pragnienie, 
powoduje pokonanie niemożliwej do przekroczenia granicy nieśmiertelności. 
Agape, nośnikiem której staje się Syrena, powoduje jej przeanielenie i uzyskanie 
prawa do wieczności. Miłość, będąca pragnieniem bohaterki, okazuje się drogą/ 
narzędziem przybliżającym ją do Transcendencji.  

Postawienie poniżej wymienionych pytań – próbując na nie możliwie dogłęb-
nie odpowiedzieć – przybliża do zrozumienia problemu miłości w baśni. Po 
pierwsze, co lub kogo pokochała tytułowa bohaterka? Rozważaniom podlegają 
także rozmaite modele realizowanych w baśni miłości; po drugie, analizowane 
są korzyści wynikające z uzyskania miłosnego uczucia; następnie zostaje poddane 
w wątpliwość przekonanie o wartości książęcej miłości, której brak okazał się 
przyczyną supremacji Syreny. Rozważania tu poczynione są próbą zmierzenia 
się z legendą „Małej syreny”, baśni niezwykle silnie dziś zdeprecjonowanej 
w swym ideowym przekazie.  
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Obecność osób nieheteroseksualnych  
w książce Johna Boswella Chrześcijaństwo, tolerancja 

społeczna i homoseksualność.  
Geje i lesbijki w Europie Zachodniej  

od początku ery chrześcijańskiej do XIV wieku 

Dominik Flisiak ,  karbonariusz8@go2.pl, Wydział Humanistyczny, 
Instytut Historii,  Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach 

John Boswell (1947-1994) był amerykańskim naukowcem pracującym 
na Uniwersytecie Yale. Był katolikiem i gejem. W swoich pracach badał 
m.in., kwestię obecności osób nie-heteroseksualnej orientacji w społeczeństwach 
średniowiecznej Europy. W 1980 r. wydał książkę Christianity, Social Tolerance, 
and Homosexuality, które zostało przetłumaczone na język polski w 2006 r. 
W 1994 r. opublikował dzieło odnoszące się do kwestii adelphopoiesis. Był to 
braterski, nieoparty na aktywności seksualnej związek dwóch osób tej samej 
płci, który był obecny w europejskich społeczeństwach do XV w.  

Badanie obecności osób homoseksualnych w społeczeństwach średniowiecz-
nej Europy przez poważną część XX w. stanowiło swoisty temat tabu. Miało to 
związek m.in., z wsporami wśród przedstawicieli środowisk seksuologów 
dotyczących natury tej orientacji.  

John Boswell w swojej książce w sposób w bardzo szczegółowy odniósł się 
do tej tematyki. Dotknął m.in., sytuacji prawnej osób nieheteroseksualnych 
w poszczególnych państwach Europy wraz z ich obecnością w Kościele 
katolickim. Przedstawiona została także działalność homoseksualistów na polu 
kultury, która była widoczna zwłaszcza w Prowansji oraz w Hiszpanii, w której 
obok chrześcijan żyli wyznawcy judaizmu oraz Islamu.  

Dotknięta została także kwestia poezji z VI, VII i VIII wieku, która traktowała 
homoseksualizm w sposób lekceważący, ale bardzo rzadko przestawiano go, jako 
grzech. Z kolei w poezji renesansu karolińskiego (VIII i IX wiek) do tej 
orientacji seksualnej podchodzi się z szacunkiem.  

W swojej książce autor zawarł także różne teorie istniejące w ówczesnej 
Europie dotyczące powstawania tej orientacji. Przykładowo Gerald Walijczyk 
uważał, że Anglicy przejęli tą orientację od Normanów, a ci od Francuzów.  
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Oblicza miłości w kinematografii rosyjskiej 

Maria Kossakowska-Maras, marineczka@mail.ru, Katedra Filologii 
Rosyjskiej,  Uniwersytet Rzeszowski 

W radzieckim i współczesnym kinie rosyjskim można zaobserwować cztery 
najczęściej spotykane rodzaje miłości. Pierwsza z nich to miłość dorosłych do 
dzieci, rodziców do dzieci, dziadków do dzieci, relacje z adoptowanymi dziećmi 
oraz brak miłości osób dorosłych w stosunku do dzieci. Druga – to miłość do 
ojczyzny pojmowana jako przyjmowanie określonej postawy przez Rosjan 
w czasie sytuacji ekstremalnych, kryzysów i zagrożeń polityczno-ekonomicznych 
w kraju lub na świecie, znajomość historii własnego kraju oraz wiedza na temat 
znanych Rosjan ze świata sztuki, sportu itp. Niewątpliwie, można mówić również 
wręcz o postawie patriotycznej, pojmowanej niejednoznacznie w zależności od 
poglądów danej jednostki i wyznawanej ideologii. Kolejny rodzaj miłości, to 
miłość między kobietą i mężczyzną w różnych jej formach, np. pierwsza miłość, 
dojrzała miłość, miłosne trójkąty, zdrady, miłość nieodwzajemniona, zakazane 
miłości itp. Ostatnim rodzajem miłości jest stosunek do naszych „braci mniej-
szych” – często są to, niestety, nie tylko pozytywne przykłady, ale i negatywne.  

Wszystkie wymienione wyżej rodzaje miłości zostały zaprezentowane na 
podstawie radzieckich i współczesnych filmów rosyjskich, m. in. takich jak: 
Dziewczęta (1961), Macocha (1973), Zapamiętaj imię swoje (1974); Biały Bim, 
Czarne Ucho (1977), Gorzki romans (1984), Straszydło (1984), Kukułka (2002), 
Pobłogosławcie kobietę (2003), Kuka (2007), Wszyscy umrą, a ja zostanę 
(2008), Wilczek (2009), Legenda nr 17 (2012), Dobry chłopiec (2016), 28 
panfiłowcew (2016). 
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Obraz miłości w tekście Paula Ricœura  
zatytułowanym „Miłość i sprawiedliwość” 

Patrycja Bobowska-Nastarzewska , patrycjabobowska@wp.pl, Katedra 
Filologii Romańskiej,  Wydział Filologiczny, Uniwersytet Mikołaja 
Kopernika w Toruniu 

Celem niniejszego wystąpienia było przedstawienie rozważań Paula Ricœura 
dotyczących fenomenu miłości w tekście zatytułowanym „Miłość i sprawied-
liwość” («Amour et justice», 1990). Wbrew powszechnemu przekonaniu tytułowe 
pojęcia nie zostały zestawione w sprzeczności: miłość albo sprawiedliwość, 
a w relacji wzajemnego oddziaływania. Celem ricœurowskiej „taktyki” było 
bowiem pokonanie dychotomii między miłością i sprawiedliwością oraz 
wykazanie między nimi więzi i napięcia, jakie pojawia się w momencie działania 
istotnego zarówno w przypadku miłości, jak i sprawiedliwości. Oba fenomeny 
mieszczące się w „ekonomii daru” przekraczającej etykę, okazały się zatem dla 
siebie nawzajem „zbawienne”, gdyż sprawiedliwość dzięki miłości nie staje się 
utylitaryzmem, a miłość dzięki sprawiedliwości nie staje się nihilizmem. 
Podążając za ricoeurowskim tokiem myślenia przedstawione najpierw zostało 
zjawisko miłości, następnie fenomen sprawiedliwości, by ostatecznie oba pojęcia-
zjawiska ze sobą zestawić. Był to kolejny przykład tak charakterystycznej dla 
francuskiego filozofa dialektyki. Punktem wyjścia niniejszej analizy stała się 
zatem ricœurowska teza, iż „miłość mówi”, a zatem zaczyna istnieć w momencie, 
w którym zostaje wypowiedziana. W części poświęconej fenomenowi sprawiedli-
wości zostały przedstawione omawiane przez Ricœura cechy charakterystyczne 
dyskursu sprawiedliwości na poziomie praktyki społecznej, gdzie sprawiedliwość 
utożsamiona zostaje z aparatem sądowniczym danego społeczeństwa i charak-
teryzuje państwo prawa. Zaś przedmiotem analizy zamieszczonej w części 
trzeciej, ostatniej została trudna, ale możliwa ricœurowska dialektyka „godząca” 
oba pojęcia. 
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Obrazy miłości w twórczości Gustawa Morcinka 

Lucyna Sadzikowska ,  lucyna.sadzikowska@us.edu.pl, Zakład Kultury 
Czytelniczej i Informacyjnej, Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji 
Naukowej, Uniwersytet Śląski w Katowicach 

Twórczość Gustawa Morcinka zawiera wiele obrazów miłości. Jest to m. in. 
miłość matczyna, miłość do bliźniego (ze szczególnym uwzględnieniem miłości 
do siostry Teresy), miłość człowieka do Boga, miłość do zwierząt (francisz-
kańskie uwielbienie fauny i flory), miłość do sztuki (dzieła sztuki – katharsis) 
i miłość do ojczyzny (np. Żegota Poręba, bohater „Zagubionych kluczy"). 

Miłość u Morcinka, czasem bardzo trudna, jest ukazana jako coś niezwykłego 
i wyjątkowego. To uczucie uszlachetniające człowieka. Zależy mi na tym, aby 
przedstawić obrazy miłości w twórczości Gustawa Morcinka; obrazy w miarę 
kompletne, pozbawione uproszczeń i przekłamań. A do prowadzonych współ-
cześnie najnowszych badań nad narracjami dotyczącymi obrazów miłości dodać 
przemyślenia własne, w pewnym sensie zgodne z ustaleniami naukowców, ale 
jednak brzmiące odrębną nutą ze względu na postać pisarza. 

Warto przypomnieć, że ten urodzony 25 sierpnia 1891 roku w Karwinie 
twórca jest nazywany pierwszym śląskim pisarzem o formacie ponadregio-
nalnym. I choć autor Łyska z pokładu Idy wydaje się być twórcą zapomnianym 
i zaniedbanym przez oficjalną historię literatury to można dostrzec we 
współczesnych pracach poświęconych twórczości Morcinka wytyczanie nowych 
perspektyw badawczych, prowadzących do odkrycia autora Zabłąkanych 
ptaków, jakiego nie znamy: rzetelnego obserwatora rzeczywistości, dla którego 
heroizm moralny i wierność chrześcijańskim zasadom, w tym poświęcenie dla 
dobra bliźniego, stały się probierzem człowieczych zachowań. Proza Morcinka 
odwołuje czytelnika do istotnych kategorii uniwersalnych, konstytuujących 
świat przedstawiony autora Zagubionych kluczy. Są to m. in.: wieczność, Bóg, 
antropomorfizacja natury, franciszkanizm, afirmacja ziemi ojczystej, górnicza 
religijność, rytuały i obrzędy cyklu dobowego i rocznego, kopalnie, Beskidy, 
słońce i miłość. 
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Ojciec Arseniusz i Starzec Sylwan  
– XX-wieczni apologeci  

Chrystusowego przykazania miłości bliźniego 

Justyna Góra , justyna.gora@uj.edu.pl, Instytut Filologii 
Wschodniosłowiańskiej, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Jagielloński 

Przykazanie miłości bliźniego jest jednym z najważniejszych postulatów 
wiary chrześcijańskiej. Święty Paweł podkreśla, że jest to przykazanie nadrzędne, 
gdyż zawiera inne nakazy i zakazy Dekalogu. Niewątpliwie pouczenie „Miłuj 
bliźniego swego jak siebie samego!” stanowi fundament nauczania dwóch XX-
wiecznych prawosławnych duchownych – ojca Arseniusza i starca Sylwana. 
Niejednokrotnie w analizowanych utworach wzywali oni do szacunku wobec 
drugiego człowieka i pokory. Ojciec Arseniusz w swych wypowiedziach pod-
kreślał, że istota ludzka nie może być egoistą, skupiającym uwagę na swoim 
własnym ja. Jest ona wezwana do służby drugiemu człowiekowi i to ku niemu 
winna kierować swe działania. Natomiast starzec Sylwan apelował o miłowanie 
nieprzyjaciół. Przypominał, że zachowując przykazanie miłości, możemy 
dostąpić łaski Ducha Świętego. 

Niniejsze wystąpienie ma na celu ukazanie – z jednej strony sposobu realizacji 
Chrystusowego przykazania miłości przez ojca Arseniusza w rzeczywistości 
zdominowanej przez propagandę antyreligijną i ateistyczną, z drugiej zaś  
– zostanie przeprowadzona analiza pouczeń starca Sylwana. Głównym celem 
referatu będzie odniesienie postulatów głoszonych przez obu duchownych do 
nauki o przebóstwieniu, którą wyznaje Kościół Wschodni. Słuchacz zostanie 
wprowadzony w podstawowe założenia hezychazmu, stanowiącego istotę ducho-
wości prawosławnej. Fundamentem wspomnianej tradycji mistyczno-ascetycznej 
jest twierdzenie Grzegorza Palamasa o rozróżnieniu w Bogu niepoznawalnej 
istoty i poznawalnych energii, dzięki którym można doświadczyć Stwórcy 
w sposób bezpośredni i realny w sensie ontologicznym. Wchodząc na drogę 
działania i kontemplacji, człowiek dąży do synergii, czyli współdziałania energii 
Bożych i ludzkich. Można zatem dojść do wniosku, że miłość czynna 
omawianych postaci jest przejawem obecności Miłości, która jest energią Boga. 
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Onirologia miłosna w liryce Leopolda Staffa 

Natalia Poleszak ,  natala21a@wp.pl, Wydział Filologiczny, Zakład 
Literatury Pozytywizmu i Młodej Polski, Uniwersytet w Białymstoku 

Celem wystąpienia jest omówienie onirologii miłosnej w liryce Leopolda 
Staffa. Wątki miłosne w poezji modernistycznego twórcy pojawiają się często 
w kanwie marzenia sennego. Interpretacji poddano utwory najbardziej reprezen-
tatywne dla omawianego tematu, pochodzące z I tomu Poezji zebranych. 
W pierwszej części referatu omówiono relację między miłością a snem, wskazując 
na specyficzny rodzaj ukształtowania „afektywnej wyobraźni onirycznej”. Sen 
krystalizuje sferę psychicznej tęsknoty za spirytualną kochanką (Zimowy, biały 
sen), ujawnia poprzez „introspekcyjny dialog” kreacyjne możliwości jednostki 
(Widmo), inicjuje proces twórczy (Omszały głaz) oraz stanowi projekcję ero-
tycznej gry, prowadzącej podmiot kobiecy do samozatraty (W śnie zakochana). 
Miłosne wizje Leopolda Staffa stają się bliskie pojęciu marzenia na jawie, nie 
zauważono w nich posługiwania się alogiczną techniką oniryczną. 

W drugiej części wystąpienia dokonano próby usystematyzowania poszcze-
gólnych widzeń sennych, wskazując na charakter przeżywanych doświadczeń 
miłosnych. Na podstawie analizy wyróżniono w poezji autora Snów o potędze 
następujące rodzaje snów: sny transgresyjne (miłość jako unia zmysłowo-
duchowa, otwierająca jednostkę na doznania metafizyczne), sny spirytualne 
(miłość przebóstwiająca, wizja eterycznej kochanki), a także sny solarne (łączące 
doznania natury miłosnej z motywami solarnymi). W referacie omówiono 
poszczególne widzenia oraz właściwe im cechy. Podstawowe pytanie, jakie 
przyświeca podjętym tu rozważaniom, dotyczy wzajemnego związku między 
przeżyciami natury miłosnej a funkcję snu w liryce Leopolda Staffa. 
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Profanacja czy seksualność uwznioślona?  
„Krzyż” Rafała Wojaczka 

Natalia Kiedyk , natalia.kiedyk@gmail.com, Uniwersytet Jana Pawła II 
w Krakowie 

Krzyż w kulturze chrześcijańskiej jest symbolem, którego znaczenia nie 
sposób negować. W języku sacrum ustanawia łączność między dwoma 
światami, ziemskim i niebieskim. Jest zjednoczeniem przeciwieństw, w którym 
łączą się intymnie zasada duchowa – pionowa i porządek ziemski – poziomy, 
a przy tym: zasada pozytywna z negatywną, górne z dolnym, życie ze śmiercią. 
Krzyż wielokrotnie był przedstawiany w sztuce, także erotycznej. Wieszano na 
nim psy, ale również genitalia. „Krzyż” Rafała Wojaczka to tekst kultury, 
w którym autor wykorzystał ten, jakże ważny, ba.. święty motyw. Utwór wywo-
łuje wrażenie profanacji, krzyż bowiem jest tutaj zestawiony z aktem seksualnym. 
Profanacja to przecież znieważenie przedmiotu lub miejsca kultu religijnego, 
potraktowanie bez należytego szacunku rzeczy czy wartości otoczonych 
powszechną czcią. Religijna interpretacja „krzyża” w horyzoncie tradycji kultury 
judeo-chrześcijańskiej każe myśleć o nim przede wszystkim jako o znaku męki 
i śmierci Jezusa Chrystusa. „Krzyż” Wojaczka ewokuje zgoła inną śmierć... Czy 
profanacja symbolu krzyża, którą może się wydawać utwór Wojaczka jest 
bluźnierstwem przeciw Bożej rzeczywistości, której krzyż jest hierofanią? 
Niekoniecznie. Analiza utworu pomaga wyjaśnić, że krzyż nie jest świętością 
oderwaną od sfery seksualnej, a interpretacja w świetle filozofii Bataille’a 
przenosi seksualność, o której mówi utwór w sferę sacrum. Krzyż i Jasna Góra 
pojawiające się w liryce Wojaczka, odczytywane w kontekście erotycznym są 
symbolami umożliwiającymi transcendencję, jednak nie tę religijną. Oznaczają 
„wyjście poza” normy społeczne, nakazy i zakazy religijne. Oznaczają śmierć, 
która jednak nie jest końcem, lecz czymś namacalnym w tu i teraz. Ta liryka 
oddziela symbol krzyża od boskości kulturowo mu „przyporządkowanej” i łączy 
ponownie z boskością inną, prawdziwszą, doświadczalną. 
  



II Ogólnopolska Konferencja Naukowa 
„Oblicza miłości. Przeszłość – Teraźniejszość – Perspektywy” 
Wystąpienia uczestników 

 

71 

Psychologiczna analiza wyrażania miłości  
poprzez jedzenie 

Milena Marczak ,  milena.marczak@poczta.umcs.lublin.pl, Zakład 
Psychologii Ogólnej, Instytut Psychologii, Wydział Pedagogiki 
i Psychologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 

Żywienie jest jedną z podstawowych potrzeb w życiu człowieka. Wpływa na 
stan zdrowia, funkcjonowanie somatyczne oraz emocjonalne. Spożywanie posił-
ków dodatkowo posiada kontekst psychologiczny i społeczny ponieważ wytwa-
rza skojarzenie produktu spożywczego z obecnością i bliskością drugiej osoby. 
Przykładem mogą być tutaj obiady rodzinne oraz spotkania z przyjaciółmi 
połączone z przygotowywaniem dla nich posiłku. Jedzenie może pełnić również 
funkcję nagrody oraz pocieszenia. W zależności od etapu życia są to słodycze, 
alkohol, wystawne posiłki. 

Należy również dodać, że przygotowywanie oraz spożywanie posiłków 
w grupie stanowi podstawę do tworzenia się więzi o charakterze emocjonalnym. 
Przykładowo spożywanie posiłku w towarzystwie drugiej osoby zmniejsza 
natężenie odczuwanych emocji o charakterze negatywnym.  

Emocje związane z jedzeniem występują w życiu człowieka od okresu 
niemowlęcego do późnej dorosłości. Związane jest to z zaspokajaniem potrzeby 
miłości oraz poczucia bezpieczeństwa. Początkowo jest to bliskość matki 
w trakcie karmienia piersią lub butelką, następnie spożywanie ciepłego obiadu 
przygotowanego przez rodziców lub dziadków. Może to wykształcić przyszłą 
preferencję do spożywania ciepłych posiłków w życiu dorosłym. Dodatkowo 
ilość spożywanego jedzenia związana jest z umiejętnością rozpoznawania oraz 
wyrażania własnych stanów emocjonalnych. Przykładowo oferowanie jedzenia 
drugiej osobie w postaci przekąski lub posiłku stwarza sytuację społeczną umoż-
liwiającą nawiązanie z nią relacji.  

W wystąpieniu zostały przeanalizowane z perspektywy psychologicznej 
przykładowe zachowania związane z regulacją emocji poprzez przygotowywanie 
posiłku oraz dzieleniem się nim z drugą osobą. 
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Różne oblicza miłości  
w „L’arte della gioia” Goliardy Sapienzy 

Marta Sterna , sterna.marta@gmail.com, Zakład Italianistyki, Instytut 
Filologii Romańskiej,  Uniwersytet Łódzki 

L’arte della gioia („Sztuka radości”) Goliardy Sapienzy, napisana w latach 
1967-1976, doczekała się publikacji dopiero po śmierci jej autorki, w roku 1998. 
Przez ponad 20 lat systematyczne odrzucana przez włoskich wydawców za treści 
nie dające się ująć w ramy żadnego z gatunków literackich, nawet wówczas nie 
spotkała się z zainteresowaniem krytyków, którzy unikali komentarzy na temat 
tego „anormalnego dzieła”. Dopiero po sukcesie jaki odniosło tłumaczenie tej 
książki za granicą, zwłaszcza we Francji, zwrócono na nią większą uwagę również 
we Włoszech. Obecnie Goliarda Sapienza uważana jest za jedną z najlepszych 
włoskich pisarek, a L’arte della gioia za książkę niezmiennie aktualną i rewo-
lucyjną.  

W powieści tej wszystko obraca się wokół postaci Modesty – bohaterki 
inteligentnej i silnej, której „stawanie się” można obserwować w ciągu całej 
lektury, gdyż jej życie opisane zostało od pierwszego wspomnienia z dzieciństwa, 
po ostatnie chwile i śmierć. Dużą uwagę autorka poświęciła rozwoju uczucio-
wemu oraz seksualnemu protagonistki, która z imponującą intensywnością 
i determinacją dąży do wyzbycia się wszelkich ograniczeń wewnętrznych 
i zewnętrznych, które stoją na przeszkodzie czerpania radości z życia i własnego 
ciała. Niniejsze wystąpienie miało na celu przyjrzenie się relacjom Modesty 
z kolejnymi partnerami i partnerkami by, na podstawie jej licznych i bardzo 
różnorodnych związków, możliwe było zaprezentowanie kilku odmiennych 
spojrzeń na miłość. Analiza tych obrazów uwzględniała ich aspekt kulturowy  
– Modestę cechuje bowiem niezwykła wolność seksualna, zaskakująca swoją 
otwartością i naturalnością, zwłaszcza biorąc pod uwagę lata, w których 
powstawała L’arte della gioia. 
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Sensy i znaczenia nadawane przez adolescentów  
ich doświadczeniom w byciu w związkach uczuciowych 

na przykładzie analizy jednego przypadku  
(przy wykorzystaniu Interpretacyjnej  

Analizy Fenomenologicznej) 

Kamila Kacprzak ,  kamila.kacprzak@ukw.edu.pl, Katedra Pedagogiki 
Ogólnej i Porównawczej, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Uniwersytet 
Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy 

Związki uczuciowe adolescentów zajmują centralne miejsce w ich nasto-
letnim życiu. Randkowanie i tworzenie związków uczuciowych stanowi jedno 
z zadań rozwojowych, ale może też wiązać się z realizacją pozostałych zadań 
przewidzianych na okres dojrzewania. Co więcej, w tym czasie kształtują się 
istotne warunki poprzedzające i różnicujące rezultaty romantycznych związków 
w dorosłości. Biorąc pod uwagę wyniki badań, najczęściej wykorzystywanym 
wskaźnikiem występowania związków uczuciowych wśród osób w okresie 
dorastania jest ich uczestnictwo w randkowaniu. Odnosi się to do tego, czy 
młodzi ludzie randkują, w jakim wieku nabywają swoje pierwsze doświadczenia 
z tym związane, jaka jest częstotliwość i okres trwania relacji, a także ich 
konsekwencje. Opisywanie uczuciowych relacji wyłącznie w tym wymiarze 
ogranicza ich zrozumienie, jako ważnego elementu rozwoju młodzieży (zob. 
W. A. Collins, 2003; B. R. Karney, M. K. Beckett, R. L. Collins, R. Shaw, 2007; 
K. P. Carver, K. Joyner, J. R. Udry, 2003). Uzasadnione jest więc idiograficzne 
zwrócenie się ku temu, co sami młodzi ludzie mówią o swoich doświadczeniach 
bycia w związkach uczuciowych. Celem wystąpienia była prezentacja sensów 
i znaczeń nadawanych przez adolescentów ich doświadczeniom w byciu 
w związkach uczuciowych na przykładzie analizy jednego przypadku. Analizy 
zostały wykonane przy zastosowaniu Interpretacyjnej Analizy Fenomenolo-
gicznej. Zasygnalizowano następujące tematy nadrzędne: rola samooceny 
w związku uczuciowym, doświadczanie i radzenie sobie z emocjami, publiczne 
ukonstytuowanie związku z ograniczonym dostępem do niego, następujący 
rozwój w byciu dojrzałą osobą w dojrzałym związku, bycie przywiązanym do 
siebie nawzajem i potrzeba zerwania poprzedniej relacji uczuciowej, sposoby 
konstruowania narracji. Szczegółowo zaprezentowano jeden, wybrany temat. 



II Ogólnopolska Konferencja Naukowa 
„Oblicza miłości. Przeszłość – Teraźniejszość – Perspektywy” 
Wystąpienia uczestników 

 

74 

Specyfika miłości rodziców adopcyjnych  
do adoptowanych dzieci 

Paulina Ogorzały ,  paulinaogorzaly92@gmail.com, Nauki o Rodzinie, 
Wydział Teologiczny, Uniwersytet Opolski 

Realizowanie roli rodzica biologicznego jest ważnym zadaniem rozwojowym 
w życiu człowieka. Badacze rodziny wskazują, iż pełnienie roli matki lub roli ojca 
zaspokaja potrzeby psychologiczne człowieka związane z obdarzaniem miłością, 
bliskością, opieką, a także potrzebę aktywności i społecznego uznania 
(Kościelska, 1998; Bakiera 2003). Należy zauważyć, że współcześnie wiele osób 
doświadcza trudności w stawaniu się biologicznymi rodzicami. Niemożność 
urodzenia dziecka wiąże się przede wszystkim z problemami z płodnością oraz 
z sytuacją utraty dziecka w okresie prenatalnym na skutek poronienia lub śmierci 
płodu. Warto zaznaczyć, że dla osób, które z różnych przyczyn nie mogą posiadać 
biologicznych dzieci, adopcja dziecka jest szansą na doświadczanie rodzicielstwa. 
Rodzice biologiczni – już od okresu prenatalnego – obdarzają własne dziecko 
miłością. Dla większości z nich jest to coś naturalnego. Rodzice adopcyjni często 
zaznają trudności w wyrażaniu miłości do adoptowanego dziecka. Jest to wynik 
braku autonomii rodzicielskiej, specyfiki funkcjonowania rodziny z adoptowanym 
dzieckiem oraz konsekwencja nieokreśloności pełnionej wobec dziecka roli. 
Celem referatu było zaprezentowanie – na podstawie badań własnych – pro-
blemów, jakie towarzyszą rodzicom adopcyjnym w okazywaniu miłości 
adoptowanym dzieciom oraz ukazanie sposobów, w jaki przejawiają oni uczucia 
do przysposobionego dziecka. 

Bakiera L. (2003). Realizacja zadań rozwojowych dorosłości a rozwój 
indywidualny. W: B. Harwas-Napierała (red.), Rodzina a rozwój człowieka 
dorosłego (s.47-62). Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM. 

Kościelska M. (1998). Trudne macierzyństwo. Warszawa: Wydawnictwa 
Szkolne i Pedagogiczne. 
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Sprzeczne modele wzorowego małżeństwa  
– chrześcijańska i pogańska koncepcja miłości 

w średniowieczu 

Daria Rak-Idzikowska ,  d.rakidzikowska@gmail.com, Wydział 
Filologiczny, Uniwersytet Opolski 

Porównanie na gruncie polskim modelu miłości małżeńskiej, propagowanej 
w kulturze chrześcijańskiej, ze zwyczajami przynależnymi do świata pogańskiego 
stanowi niełatwe wyzwanie ze względu na niedostatek materiału źródłowego. 
Mając jednak na uwadze badania Adalberta Gautiera Hammana, który rekon-
struował życie wczesnego Kościoła chrześcijańskiego, można założyć, że 
stosunek do kobiet i ich rola we wczesnych wspólnotach pojawiał się zawsze 
tam, gdzie następowała ekspansja nowej wiary, stanowiąc jednocześnie jeden 
z głównych problemów natury moralnej, społecznej i organizacyjnej. Wśród 
źródeł pozwalających wykazać różnice w postrzeganiu kobiety znaczące miejsce 
przynależy średniowiecznym księgom penitencjalnym, w których znajdujemy 
obszerne wykazy występków, z jakimi zmagali się duchowni w swojej pracy 
duszpasterskiej. Do literatury tego typu zalicza się pochodzący z XIII stulecia 
Katalog magii Rudolfa, zawierający ciekawy materiał odnośnie praktyk 
magicznych, także tych, związanych z pożyciem małżeńskim. Ten swoisty 
poradnik spowiedniczy miał pomóc duchownym w zwalczaniu pogaństwa na 
ziemiach polskich. Pozwala nam on dzisiaj na dokonywanie porównań 
pozwalających np. lepiej zrozumieć różnicę pomiędzy kobietą, która dla 
wierzących w Chrystusa była potomkinią Ewy – winną grzechu na ziemi, 
kusicielką oddalającą mężczyznę od zbawienia, a pogańską czarownicą, mogącą 
dzięki swoim czarom zawładnąć każdym stworzeniem. Referat w swoim 
ogólnym zarysie ukazał jak bardzo sprzeczne modele wzorowego małżeństwa 
egzystowały obok siebie w czasach polskiego średniowiecza oraz jak trudno 
było przystosować się do chrześcijańskich wymogów życia opartego w dużej 
mierze na wstrzemięźliwości seksualnej oraz całkowitym podporządkowaniu 
władzy męża. 
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Średniowieczny Eros w literaturze arabskiej.  
Na przykładzie Kitab alf-layla wa-layla 

Zbigniew Landowski, hiszl@ug.edu.pl, Instytut Historii, Wydział 
Historyczny, Uniwersytet Gdański 

Kitab alf-layla wa-layla to dokument historyczny – kompilacja tekstów 
orientalnych przeredagowanych w Średniowieczu w języku arabskim i z uwzględ-
nieniem muzułmańskiej perspektywy ideologicznej. Różnorodność kultur 
i cywilizacji, które odcisnęły swoje piętno na tekstach Księgi przyczyniła się do 
jej wielkiej popularności na całym świecie, w tym i w Europie i wywarły 
znaczny wpływ na naszą kulturę i dorobek w dziedzinie sztuk pięknych. Kitab 
literacko opisuje różne aspekty życia codziennego w świetle fantastycznym, 
i stanowi zasobne źródło wiedzy o średniowiecznej świadomości redaktorów, 
ich sposobie postrzegania świata i jego obrazie, w tym – podejściu do miłości. 
Miłość fizyczna to temat wszechstronnie reprezentowany w wielu narracjach 
Kitab alf-layla wa-layla i niniejsze badanie koncentruje się na penetracji tego 
motywu, tak plastycznie zrelacjonowanego na stronach Księgi. Ponieważ treści 
opowiadań zostały ujednolicone ideologicznie – musiały odpowiadać normom 
islamu – przedstawiają jego wizję na życie seksualne i sztukę seksu, znacznie 
bardziej liberalne warianty, niż w chrześcijańskim Średniowieczu. Wielość 
korzeni kulturowych, i bogactwo inwencji autorów i redaktorów zaowocowały 
prezentacją całej panoramy poglądów na seks na ziemiach Orientu, szczególnie 
Iranu, Indii i średniowiecznego państwa Abbasydów. Eros w Księdze nie ogra-
nicza się do ówczesnych standardów europejskich – dotyka znacznie szerszego 
pola: życia w haremach, homoerotyzmu, współżycia seksualnego różnych 
(w sensie biologicznym) istot, itd. Odnosi się do zjawisk zdrady i wierności, 
życia seksualnego pozamałżeńskiego, zemsty erotycznej, lokując je w świecie 
wartości muzułmanów, etyki i moralności islamu. Dla dzisiejszego Czytelnika 
stanowisko narratorów może pozostawać zaskoczeniem, a detalizacja i wierność 
opisów jest nadal śmiała. Kwestie relacji pomiędzy miłością romantyczną, 
a Erosem stały się wątkiem licznych historii, przy czym wśród autorów/redak-
torów przeważa postawa idealistyczna – ocenia się je z punktu widzenia 
doktryny islamu. 
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Transcendentne oblicze miłości  
– w optyce współczesnej filozofii dialogu 

Witold P. Glinkowski,  witoldpiotrporycki@o2.pl, Katedra Filozofii 
Współczesnej, Wydział Filozoficzno-Historyczny, Uniwersytet Łódzki 

Celem wystąpienia jest przedstawienie poglądów wizji miłości proponowanej 
przez współczesnych filozofów dialogu. Stawiane jest też pytanie o zasadność 
stanowiska dialogików, o możliwość jego obrony oraz o jego konsekwencje. 

Stosunek dialogików do miłości jest szczególnie reprezentatywny dla tego 
nurtu myśli współczesnej i wyróżnia go na tle innych filozoficznych koncepcji. 
Miłość (podobnie jak sfera moralności) jest tu traktowana jako „fenomen”, który 
transcenduje sferę kultury. Ta ostatnia, rozumiana jest jako immanentna, tzn. 
mająca źródło w ludzkiej aktywności oraz zastana i rozwijana przez człowieka 
za sprawą tej aktywności i wreszcie złożona z artefaktów dających się bez reszty 
wyeksplikować za pomocą uniwersalnych, intersubiektywnie zrozumiałych pojęć. 
Tymczasem dialogicy zakładają, że miłość nie jest wyrażalna w uniwersalnym 
języku abstrakcyjnych pojęć gdyż, stanowiąc rodzaj daru, jest ekskluzywna i nie 
da się jej sprowadzić do psychologicznej sfery emocji. Ów dar pochodzi od 
„Ty”, a jego beneficjentem jest „Ja”. Nie jest zatem tak, jakoby „Ja” było 
pierwszym i autonomicznym podmiotem miłości. Przeciwnie, owym podmiotem 
jest „Ty”, którego jednak niepodobna sprowadzić do „drugiego Ja” (do alter 
ego), gdyż to raczej Ja – za sprawą bycia adresatem i beneficjentem miłości  
– okazuje się być „drugim Ty”.  

Taką wykładnię miłości proponują filozofowie dialogu, choć każdy z nich 
(F. Rosenzweig, F. Ebner, M. Buber, E. Lévinas) w nieco inny sposób. Ich 
pojmowanie miłości można określić jako pozakulturowe, ponieważ miłość nie 
jest uczuciem dającym się opisać w uprzedmiotawiającym języku nauki, bądź 
zjawiskiem z obszaru badań fizjologiczno-przyrodniczych, które interpretowałyby 
ją np. jako sublimację popędów.  

Poza transcendentnym statusem miłości dialogicy akcentują również jej 
relacyjny charakter. Warunkiem miłości jest relacja międzyosobowa, przy czym 
żadem z jej uczestników nie może być pominięty ani zastąpiony. 
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Trudna miłość?  
Literackie i filmowe obrazy relacji uczuciowych  

osób z niepełnosprawnością intelektualną 

Agata Szczepanek ,  agata.szczepanek@yahoo.com, Instytut Filologii 
Polskiej, Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Jana Kochanowskiego 
w Kielcach 

Nadrzędny cel niniejszego wystąpienia stanowiło ukazanie relacji uczucio-
wych osób z upośledzeniem umysłowym w oparciu o wybrane przykłady lite-
rackie (m.in. „On” Zośka Papużanka, „Poczwarka” Dorota Terakowska, „Dziwny 
przypadek psa nocną porą” Mark Haddon) i filmowe (m.in. „I am Sam” reż. 
Jessie Nelson, „The Black Balloon” reż. Elissa Down). 

W rzeczonej analizie położono nacisk na kontrast między typowym wyobra-
żeniem o miłości a rzeczywistością bliską ludziom uczuciowo związanym 
z osobami niepełnosprawnymi umysłowo. Prezentowane przykłady dotyczyły 
głównie relacji rodzinnych oraz mechanizmów nimi rządzących. Analizie została 
poddana zarówno emocjonalność osób pełnosprawnych, jak i niepełnosprawnych. 
Jednym z przykładów było zestawienie oczekiwań, marzeń oraz wizji rodziców 
spodziewających dziecka z niełatwym pogodzeniem się z jego upośledzeniem, 
które wychodzi na jaw już po narodzinach. 

Omówienie rzeczonego tematu zostało uzupełnione fragmentami wywiadu 
z Jadwigą Marzjan – Przewodniczącą Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz 
Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Biskupcu, dyrektor Ośrodka Rehabili-
tacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego oraz zdobywczynią tytułu Kobiety 
Sukcesu Warmii i Mazur 2011. Jedna z córek Pani Marzjan cierpi na autyzm oraz 
upośledzenie intelektualne w stopniu głębokim. 

Wystąpienie nie miało na celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte 
w jego tytule. Intencją autora było bowiem ukazanie słuchaczom, że w relacjach 
uczuciowych osób z niepełnosprawnością intelektualną nic nie jest czarne lub 
białe, a między tymi skrajnościami istnieje cała gama szarości.  
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Trwanie miłości w czasie jako kwestia filozoficzna 

Magdalena Michalik-Jeżowska ,  wjwj1@go2.pl,Zakład Filozofii 
Społecznej i Filozofii Kultury, Instytut Filozofii, Wydział Socjologiczno-
Historyczny, Uniwersytet Rzeszowski 

Odpowiedź na pytanie: „czy miłość może być trwała?” zależy przede 
wszystkim od jej ontycznego statusu ustalonego na gruncie danej koncepcji 
miłości. Niezależnie od tego, czy ów założony status pozwala na ujmowanie 
miłości jako fenomenu (przynajmniej potencjalnie) trwałego, czy też nie, samo 
ujmowanie miłości jako wartości wydaje się zobowiązywać do dbałości o jej jak 
najdłuższe zachowanie. Chociaż problem trwania miłości pomimo upływu czasu 
rzadko stanowił główny wątek filozoficznych teorii miłości, wydaje się, że ta 
kwestia zawsze była dla filozofów istotna. Zainteresowani nią twórcy 
filozoficznych koncepcji miłości: 1. Wskazywali potencjalne dla niej zagrożenia 
(np. honor, różne „potęgi substancjalne” i zewnętrzne przeszkody, o których 
pisał Hegel czy pychę, pożądliwość i egoizm, na które wskazywał Hildebrand), 
2. Starali się odróżnić miłość krótkotrwałą od jej form długo bądź nawet 
wiecznotrwałych (trwałość miłości jako gwarantowana przez jej odpowiedni 
przedmiot, np. wieczne idee na gruncie filozofii Platona; skończona, skażona 
egoizmem i żądzą doczesna miłość przeciwstawiana nieskończonej duchowej 
miłości chrześcijańskiej w koncepcji S. Kierkegaarda), 3. Ustalali listy czynników 
sprzyjających miłości (np. wyróżnione przez E. Fromma warunki konieczne dla 
opanowania sztuki miłości, m. in. przezwyciężenie narcyzmu i kazirodczego 
przywiązania do matki i klanu). Celem mojego wystąpienia było pokazanie 
i rozważenie kwestii długotrwałej miłości (w jej różnych rodzajach) w kontekście 
wybranych współczesnych koncepcji miłości. Wynikające z tych różnych ujęć 
odpowiedzi na pytanie o możliwość trwałej miłości zostały krytycznie 
zanalizowane. 
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Wpływ życia erotycznego Gajusza Juliusza Cezara 
na politykę wewnętrzną Republiki Rzymskiej 

Wojciech Sobiecki, wojsob@gazeta.pl,  Studenckie Koło Naukowe 
Historyków Starożytności, Instytut Historyczny, Uniwersytet Wrocławski 

Życie erotyczne Gajusza Juliusza Cezara przepełnione było romansami 
z najszlachetniejszymi matronami rzymskimi, czy królowymi państw klienckich 
podległych Republice. W ówczesnym Rzymie jego liczne flirty wzbudzały wiele 
kontrowersji, dlatego stały się wdzięcznym tematem plotek krążących po stolicy 
imperium. Głównym celem pracy było zbadanie wpływu życia erotycznego 
Cezara na jego karierę, a po osiągnięciu jedynowładztwa, analiza na ile jego 
kontakty intymne decydowały o polityce wewnętrznej i zagranicznej Republiki. 
Skatalogowano wszystkie wymienione w źródłach romanse Cezara. Podstawą 
źródłową są „Żywoty Cezarów” Swetoniusza i „Żywoty Sławnych Mężów” 
Plutarcha, których charakterystykę przedstawiono na wstępie rozważań. Pogłoski 
o jego kontaktach seksualnych z królem Nikomedesem IV przeszkadzały mu 
w osiąganiu kolejnych etapów kariery urzędniczej, ale wciąż pozostaje zagadką, 
jaki wpływ na zapisanie królestwa Bitynii w testamencie Republice Rzymskiej 
miał Cezar. Z kolei jego małżeństwa lub seks z rzymskimi arystokratkami 
zawsze miały przynosić mu konkretne korzyści polityczne i wpływy na 
najwyższych szczeblach władzy. Te przykłady są asumptem do zaprezentowania 
szerszego kontekstu pewnych kwestii związanych z życiem seksualnym I wieku 
p.n.e, jak np. 1) ewolucja roli i pozycji kobiety w społeczeństwie rzymskim; 
2) sprawa biernego homoseksualizmu obywatela rzymskiego; 3) małżeństwo, 
jako narzędzie kreowania więzi pomiędzy rodami, dla utrzymywania stabilności 
Republiki. Podjęto próbę odmitologizowania historii z Markiem Brutusem, 
który miał być rzekomo owocem miłości Cezara i Serwilli, powtarzanej na 
łamach literatury popularnonaukowej. 
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Zamiłowanie do nauki  
a wkraczająca kultura korporacyjna 

Wioleta Gaweł,  wioletagawel91@gmail.com, Uniwersytet Ekonomiczny 
w Krakowie 

Przemiany w funkcjonowaniu uczelni wyższych spowodowały, że coraz 
odleglejsza jest wizja naukowca poświęcającego się tylko nauce. Zamiłowanie 
do nauki to za mało by sprawnie funkcjonować w rzeczywistości akademickiej. 
Marzeniem dziś są szkoły mistrzów, gdzie wokół jednego myśliciela koncen-
trowali się uczniowie czerpiący nie tylko wiedzę ale i zamiłowanie, które 
w nauce jest najważniejsze. Dziś dla naukowca koniecznym jest bycie skrupu-
latnym biurokratą dopełniającym obowiązków sprawozdawczych, wypełnia-
jącym coraz to nowe ankiety i formularze. Biurokracja w świecie nauki jest tak 
ogromna, że zbierane dane od naukowców powielają się, a do tego nie mają nic 
wspólnego z pasją do nauki. Naukowiec musi również być zaradnym przedsię-
biorcą potrafiącym sprzedać wytwór swojego umysłu. Rozumienie rynkowe 
nauki, nadaje jej wtedy wartość gdy można ją skomercjalizować. Dostosowy-
wanie uczelni wyższych do wymogów rynku zabiera im to co najważniejsze. 
Zabijane jest zamiłowanie do nauki, uprawianie nauki w imię wyższych 
pobudek. Mnogość i zawiłość procedur w świecie akademickim, powoduje 
zniechęcenie do wszelkiej aktywności. Doprowadza do sytuacji, gdzie to co 
kiedyś było ogromną pasją, staje się uciążliwością robioną z obowiązku i pozba-
wioną wewnętrznego przekonania. Zabijana jest niesamowita wiara w naukę, 
której za niedługo będziemy mogli się doszukać jedynie na kartach historii. Na 
naszych oczach zabijane jest w nauce to co było jej trzonem i sercem, 
pozwalającym wychodzić poza obowiązujące kanony i z pełnym oddaniem 
poszukiwać prawdy. 
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Związek partnerski i miłość  
jako przykład dynamicznego systemu złożonego 

Ewa Dąbrowska-Prokopowska ,  ewa.dabrowska2@wp.pl, Instytut 
Socjologii i Kognitywistyki, Wydział Historyczno-Socjologiczny, 
Uniwersytet w Białymstoku 

Głównym celem prezentacji było pokazanie związku partnerskiego i zagad-
nienia miłości, jako dynamicznego systemu złożonego. Jest to system, w którym 
relacje pomiędzy poszczególnymi elementami (jednostkami) ulega dynamicznym 
i nieliniowym przekształceniom w wyniku oddziaływania określonych zmiennych.  

W tym ujęciu związek oraz zagadnienie miłości został przedstawiany nie 
jako liniowy układ, ale jako zmienny i często nieprzewidywalny system relacji. 
Związek i miłość ulega dynamicznym przekształceniom od stabilnej równowagi, 
poprzez równowagę niestabilną, aż po brak równowagi i niestabilną zmianę 
całego systemu.  

W prezentacji również zostało pokazane, jakie ma znaczenie emocjonalność 
człowieka, w tym odczuwanie nudy, jako elementu wywołującego potencjalne 
irracjonalne działania. 

Punktem wyjścia w prezentacji była psychologiczna definicja miłości Roberta 
Stenberga z 1986, który opisuje 3 poziomy miłości: namiętność, intymność 
i zaangażowanie, jako istotne elementy utrzymania silnych relacji pomiędzy 
jednostkami.  

Następnie zostało omówione zagadnienie miłości i związku z punktu widzenia 
teorii racjonalnego wyboru. Jest to teoria, która główny nacisk kładzie na 
zagadnienie ekonomicznej kalkulacji jednostki w aspekcie jej potencjalnych 
zysków i strat przy wyborze określonej strategii działania. W tym ujęciu nacisk 
został położony na zagadnienie dynamiki i stabilności związku partnerskiego 
oraz odziaływania tak zwanych warunków brzegowych.  

W końcowej części wystąpienia związek i miłość został przedstawiony 
z punktu widzenia teorii systemów złożonych w oparciu o matematyczny model 
„Bycia w związku” Andrzeja Nowaka. W tym ujęciu została opisana symulacja 
komputerowa, która pokazała jak określona zmiana zmiennych kontrolnych 
wpływa na przekształcenia całego systemu – związku partnerskiego. 
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Związek pomiędzy miłością a religijnością  
oraz miłością a duchowością  
w świetle wybranych teorii  

na przykładzie związków małżeńskich 

Michał Andrzejewski , michal_andrzejewski@interia.eu, Instytut 
Psychologii, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Uniwersytet Kazimierza 
Wielkiego w Bydgoszczy 

Życie miłosne człowieka, jak również jego życie religijne/duchowe stanowią 
obiekty badań niejednej dziedziny nauki, jednak sfera zależności pomiędzy tymi 
zjawiskami stanowi raczej słabo zbadany element. Autor postanowił przyjrzeć 
się postawom wobec miłości i religijności (również duchowości, jako pojęciu 
pokrewnemu, lecz nie tożsamemu) prezentowanym przez osoby będące w sfor-
malizowanych związkach miłosnych. 

Cel stanowiło zbadanie powiązań pomiędzy poziomami miłości a religijności 
oraz miłości a duchowości u osób przebywających w związkach małżeńskich, 
w świetle wybranych teorii w paradygmacie psychologicznym. W opracowaniu 
odwołano się do badania dotyczącego zależności pomiędzy wszystkimi trzema 
zjawiskami, ujętymi za pomocą określonych koncepcji, oraz ich poszczególnymi 
czynnikami, wynikającymi z założeń teoretycznych. Badanie miało charakter 
korelacyjny i zostało przeprowadzone za pomocą metryczki z danymi socjode-
mograficznymi oraz kwestionariuszy: Kwestionariusz Samoopisu, Pomiar Miłości 
i Twoja Religijność. Grupę badaną stanowiły 63 małżeń-stwa, których staż 
związku stanowił co najmniej 1 rok.  

Wyniki badania zostały zaprezentowane w formie statystyk opisowych oraz 
analizy korelacji pomiędzy poszczególnymi zmiennymi. Ujawniają one pozy-
tywne lub neutralne związki pomiędzy badanymi zjawiskami jak również 
pomiędzy niektórymi poszczególnymi ich czynnikami składowymi. Dostarczyły 
one również informacji o różnicach między płciami w podejściu do owych 
zjawisk. 
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