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Katarzyna Sikorska-Bujnowicz
1
 

Stereotyp kobiety  

w krzywym zwierciadle żartu niemieckiego  

1. Wprowadzenie 

Celem artykułu jest omówienie stereotypu kobiety pojawiającego się w żarcie 

niemieckim pochodzącym z niemieckich stron internetowych oraz z popularnych już 

pod koniec lat 90. dwóch programów komediowych, tj. „Mensch, Markus!” [ʽMarkus, 

człowieku!’]
2
 i „Was guckst du?!” [ʽCo się gapisz?’]. Punktem wyjścia do prezentacji 

tematu są wyniki przeprowadzonej analizy wybranych niemieckich żartów o kobie-

tach. Dotyczy ona z jednej strony odpowiedzi na pytanie o formę proponowanych 

żartów oraz występujące w nich językowe środki budowania humoru, z drugiej zaś – 

o wykorzystane jako motyw stereotypy kobiety. W artykule umieszczone zostały 

tłumaczenia własne niemieckich tytułów, analizowanych żartów oraz pojedynczych 

słów. W przypadku dokładniejszego wytłumaczenia sensu żartu umieszczone zostały 

uzupełniające elementy leksykalne z adnotacją (przyp. KSB). 

2. Słów kilka o żarcie 

Na przestrzeni dziejów przypisywano żartom różne funkcje. Czasem rozważań na 

temat roli humoru w procesie wychowania i socjalizacji jest początek dziewiętnastego 

wieku, kiedy Bergson
3
 mówi o żarcie jako formie kary, która jest reakcją na nieak-

ceptowalne zachowania jednostki. Jednocześnie przypisuje się tekstom humorystycz-

nym funkcję wentyla bezpieczeństwa, dzięki któremu znajdują ujście nagromadzone 

i tłumione negatywne emocje. Freud
4
 skupia się na żarcie jako środku do redukcji 

agresji, co staje się jednocześnie pewną formą obrony w relacjach międzyludzkich. 

Nasuwa się zatem pytanie, jaką rolę mają żarty o kobietach. W odniesieniu do teorii 

Freuda znajdziemy odpowiedź na tak postawione pytanie zapewne w tłumaczeniu 

zachowania mężczyzny w relacjach damsko-męskich. Seksistowskie podejście widoczne 

jest tu praktycznie w każdym żarcie, kiedy to kobieta zostaje przedstawiona jako mało 

inteligentna, zredukowana jedynie do walorów fizycznych, niepotrafiąca odnaleźć się 

w otaczającej ją rzeczywistości. Czy zatem to właśnie kobieta jest wyśmiewaną 

i krytykowaną bohaterką żartu czy też może właśnie mężczyzna, który, jak się okazuje, 

nie potrafi sprostać jej wymaganiom. 

  

                                                                   
1 k.sikorska_bujnowicz@poczta.onet.pl, Zakład Językoznawstwa Niemieckiego, Instytut Filologii Ger-

mańskiej, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Łódzki, www.filolog.uni.lodz.pl. 
2 [ʽTłumaczenie własne wszystkich tytułów i zwrotów niemieckich’]. 
3 Bergson H, Das Lachen. Ein Essay über die Bedeutung des Komischen, Meiner, Hamburg 2011. 
4 Freud S., Der Witz und seine Beziehung zum Unbewußten, Frankfurt a.M., Fischer 1974.   

http://www.filolog.uni.lodz.pl/
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Żarty etniczne, w tym również te o kobietach, jako elementy komunikacji między-

kulturowej mają dodatkowo wartość poznawczą, o czym mówią m.in. Quasthoff
5
 

i Rösch
6
. Dzięki występującym w nim stereotypom stają się niezależnie od miejsca, 

czasu i przestrzeni.  

3. Stereotyp kobiety w programach „Mensch, Markus!” i „Was guckst du?!” 

3.1. „Mensch, Markus!” i „Was guckst du?!” w niemieckiej telewizji końca 

lat 90. 

Połowa lat 90. ubiegłego stulecia to czas, kiedy w niemieckiej telewizji propono-

wany jest tzw. typowy żart niemiecki, którego cechą charakterystyczną jest przede 

wszystkim przedstawianie przerysowanych sytuacji dnia codziennego i skupianie się 

w głównej mierze na czynnościach fizjologicznych, co sprawia, że ten typ humoru 

nazywany jest „Analwitz” [ʽhumor analny’] czy też „Fäkalwitz” [ʽhumor fekalny’] ze 

względu na epatowanie obrazowym przedstawianiem czy też rozbudowanymi dialo-

gami na ten temat. W tym czasie na tamtejszej scenie kabaretowej i komediowej królują 

takie programy, jak „Mensch, Markus!” wyraźnie przesuwające w ten sposób granice 

dobrego smaku, w którym Markus Maria Profitlich skupia się przede wszystkim na 

wyśmiewaniu relacji damsko-męskich. Ciekawą rzeczą jest to, że w programie 

partnerują mu również kobiety – Ingrid Einfeldt (jego żona) i Christiane Zeiske, które 

stają się niejako symbolem niemieckich kobiet, które czasami próbują uwolnić się od 

ich stereotypowego postrzegania.  

Emitowany w latach program „Wochenshow” [ʽPrzegląd tygodnia’]
7
 to z kolei żart 

w formie programu informacyjnego (sama nazwa sugeruje już przegląd najważniej-

szych wydarzeń minionego tygodnia), którego prowadzący Ingolf Lück prezentuje 

widzom migawki z życia politycznego opatrzone komentarzem w formie zmienionych 

podstawionych wypowiedzi niemieckich polityków, osobowości telewizyjnych czy też 

tzw. zwykłych ludzi. Krzywe zwierciadło przyjmuje tu zatem postać zmontowanej 

i zmanipulowanej wypowiedzi wymienionych postaci. Autorzy sięgają również po 

konkretne istniejące programy telewizyjne czy też filmy i proponują ich parodie. Pro-

gram ten uwzględnia również kobiety jako motyw skeczów, których główne bohaterki 

grane są przez Anke Engelke i Annette Frier. Pojawiają się one w licznych skeczach 

będących parodią niemieckich programów telewizyjnych, takich jak „Rickys Pop-

Sofa” [ʽPop-sofa Ricky’, oryginał to „Ricky von Tic Tac Toe”, czyli ʽRicky z Tic Tac 

Toe’], „Leute Leute Leute” [ʽLudzie, ludzie’] jako parodia „Leute heute” [ʽDzisiejsi 

ludzie’], „Ilona Kisten” [zamiast „Talkshow mit Ilona Christen”, czyli ʽTalkshow 

z Iloną Christen’] czy też „Die lästigen Musikanten” [ʽUciążliwi muzykanci’], 

w oryginale „Lustige Musikanten” [ʽWeseli muzykanci’] i wiele innych jeszcze znanych 

                                                                   
5 Quasthoff U.M., Ethnozentrische Verarbeitung von Informationen: Zur Ambivalenz der Funktion von 

Stereotypen in der interkulturellen Kommunikation, s. 37-62, [w:] Matusche P. (red.), Wie verstehen wir 
Fremdes? Aspekte zur Klärung von Verstehensprozessen, Dokumentation eines Werkstattgesprächs des 

Goethe-Institut München vom 24.-26., November 1988, München 1989.  
6 Rösch O. (red.), Stereotypisierung des Fremden. Auswirkungen in der Kommunikation, Verlag News & 

Media Marcus von Amsberg, Berlin 2000, s. 85-112.  
7 Por. https://www.crew-united.com/pl/Die-Wochenshow__1010.html (dostęp 20.03.2021), 

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=Sat+1+Wochenshow+mediathek&sa=X&ved=2ahU 

KEwj7wrKG6sDvAhXSmIsKHVR7B7UQ1QIwD3oECA0QAQ&biw=1280&bih=608 (dostęp 20.03.2021). 
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i na bieżąco pokazywanych w niemieckiej telewizji. W odróżnieniu od „Mensch, 

Markus!” [ʽMarkus, człowieku!’] program ten nie skupia się na żarcie, którego moty-

wem przewodnim jest kobieta, lecz właśnie występujące w nim aktorki są twarzami 

parodiowanych audycji telewizyjnych prowadzonych przez znane kobiece postacie 

niemieckiego show-biznesu tamtych lat.  

Humor autorów „Was guckst du?!” [ʽCo się gapisz?!’] wzbudza zainteresowanie 

niemieckich mediów we wrześniu 1999 roku
8
. Urodzony we Frankfurcie nad Menem 

komik turecko-arabskiego pochodzenia postanawia zająć się stand-upem i podczas 

Köln Comedy Cup proponuje szerokiej multikulturowej publiczności nowy rodzaj 

żartu, dotąd nieobecnego w niemieckich mediach – żart etniczny, w którym odnosi się 

do przedstawicieli różnych nacji, krytykując wszystkich w ten sam sposób – ukazując 

ich w krzywym zwierciadle, które odbija troski dnia codziennego, problemy wyni-

kające z braku przystosowania się do życia w nowym, nieznanym im dotychczas kręgu 

kulturowym, wydające się być przeszkodami nie do pokonania, przede wszystkim 

z powodu słabej znajomości języka niemieckiego. Wkrótce po tym występie w nie-

mieckiej telewizji pojawiają się odcinki pilotażowe programu „Was guckst du?!” [ʽCo 

się gapisz?!’], które szturmem zdobywają uznanie widzów i w ten sposób Yanar staje 

się synonimem żartu etnicznego, jak on sam mówi: Reszta to już historia (Der Rest ist 

Geschichte)
9
.  

Proponowany przez Yanara rodzaj humoru staje się z czasem obiektem badań 

językoznawczych i kulturoznawczych, przede wszystkim ze względu na swój ponad-

czasowy charakter oraz niewątpliwą atrakcyjność prezentacji skomplikowanych zagad-

nień dotyczących kwestii asymilacji imigrantów w społeczeństwie niemieckim. Wystę-

pujące w „Was guckst du?!” [ʽCo się gapisz?!’] postacie kobiece jako przedstawicielki 

różnych nacji są przedstawiane w ten sam sposób, niezależnie od tego, z jakiego kręgu 

kulturowego pochodzą, czyli uosabiają funkcjonujące od lat stereotypy. Niemieckie 

badania nad żartem to przede wszystkim prace Kotthoff
10

, która zajmuje się nie tylko 

wymienionym tu humorem Yanara, lecz również rozważania na temat humoru 

w aspekcie płci. 
 Na gruncie polskim badaniami nad humorem Yanara zajmuje się m.in. Sikorska-

Bujnowicz
11

, która analizuje proponowany przez autorów programu „Was guckst du?!” 

                                                                   
8 https://sonymusic.de/kuenstler/kaya-yanar (dostęp 7.02.2021). 
9 Tamże. 
10 Por. m.in. Kotthoff H., Scherzen und Lachen in Gesprächen von Frauen und Männern, 1986, s. 16-29, [w:] 
Der Deutschunterricht, 3, 1986; Kotthoff H. (red.), Das Gelächter der Geschlechter. Humor und Macht in 

Gesprächen von Frauen und Männern, Konstanz 1988/1996; Kotthoff H., Über die Zähmung des weiblichen 

Gelächters, s. 103-113, [w:] Chauré E., Gutknecht O., Schmidt C. (red.), Zur Konstruktion von Geschlecht in 

Sprache, Gesellschaft und Kultur. Gedächtnisschrift für Gisela Schoenthal, Freiburg 2002; Kotthoff H., 
Overdoing culture. SketchKomik, Typeninstilisierung und Identitätskonstruktion bei Kaya Yanar s. 184-201, 

[w:] Hörning K., Reuter J. (red.), Doing culture. Neue Positionen zum Verhältnis von Kultur und sozialer 

Praxis, Bielefeld 2004; Kotthoff H., EthnoComedy zwischen Unterlaufung und Bestätigung von Stereotypen. 

Potentiale für den Deutschunterricht, s. 37-55, [w:] Nauwerck P. (red.), Kultur der Mehrsprachigkeit in 
Schule und Kindergarten, Freiburg 2009;  
11 Sikorska K., Zur Sprache der deutschen Comedy-Show, s. 29-37, [w:] Sadziński Witold (red.), Aktuelle 
Probleme der deutschen Sprache und Literatur (= Acta Universitatis Lodziensis. Folia Germanica 5) 
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2009; Sikorska K., Język niemieckiego programu 
komediowego „Was guckst du?”, s. 161-167, [w:] Dżereń-Głowacka S., Kwiatkowska A. (red.), Humor. 
Teorie-praktyka-zastosowania. Zrozumieć humor, Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie przy Filii 
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[ʽCo się gapisz?!’] rodzaj żartu, jego formę i językowe środki budowania humoru. 
W swych rozważaniach nad humorem niemieckim zwraca ona też uwagę na stereoty-
powe ukazanie kobiety w relacji damsko-męskiej w tzw. kiepskim żarcie („Kalauer”)

12
. 

3.2. Stereotypy kobiet 

W programie „Mensch, Markus!” [ʽMarkus, człowieku!’] kobiety pokazywane są 
w sytuacjach dnia codziennego, przy czym nierzadko nie są to bezbronne istoty 
walczące o prawo głosu, lecz dominujące nad partnerem osobowości, które mają swoje 
zdanie na dany temat, nie obawiają się wygłaszać swych poglądów i nie raz sprawiają, 
że mężczyzna musi po prostu się im podporządkować. 

 Z kolei w „Was guckst du?!”, [ʽCo się gapisz?!’] mimo iż wydaje się widzowi, że 
bohaterami Yanara są mężczyźni różnych narodowości, to jednak okazuje się, że tak 
naprawdę na pierwszy plan wybijają się tu kobiety ich życia – matki, narzeczone, żony 
i córki. Nie bez znaczenia jest tu oczywiście fakt, z jakiego kręgu kulturowego pochodzą 
bohaterki. Krzywe zwierciadło żartu etnicznego daje nam lekko zafałszowany, choć 
nie można powiedzieć, że nieprawdziwy, obraz kobiety żyjącej w społeczeństwie 
niemieckim. Pochodzące z różnych stron świata przedstawicielki płci pięknej walczą 
z jednej strony o swe miejsce w nowym kraju, do którego przybyły i którego społe-
czeństwo żyje według innych zasad niż te, które były im wpajane od dziecka, z drugiej 
zaś – rzadko wybierają wolność i niezależność od mężczyzny jako zupełnie nowe 
wartości, gdyż, będąc daleko od kraju rodzinnego, starają się one kultywować przejętą 
od przodków tradycję, normy i zasady. Konfrontacja z innym stylem życia, z jakim 
mają do czynienia na co dzień, stawia je na straconej pozycji, gdyż mimo możliwości, 
jakie daje im nowy krąg kulturowy, do którego weszły, decydując się na nieznany los 
w społeczeństwie niemieckim, bardzo często nie podejmują one walki o siebie i własne 
prawa. 

3.2.1. Matka  

Stereotyp pełnej miłości i zawsze gotowej do poświęceń dla własnego dziecka 
matki pojawia się zarówno u Profitlicha, jak i jest obecny w skeczach Yanara, jednak 
konteksty sytuacyjne, w których ukazywane są te postacie są inne ze względu na 

                                                                   

Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, Piotrków Trybunalski 2009; Sikorska-Bujnowicz K., Sprachliche und 
außersprachliche Mittel des Humoristischen am Beispiel von „Was guckst du?”, s. 134-141, [w:] Kaczmarek 
D., Makowski J., Michoń M., Weigt Z. (red.) Felder der Sprache. Felder der Forschung. Lodzer 
Germanistikbeiträge, Primum Verbum, Łódź 2011; Sikorska-Bujnowicz Katarzyna, „Was guckst du?” als 
ein multikulturelles Comedy-Programm im deutschen Fernsehen, s. 55-62, [w:] Kaczmarek D., Makowski J., 
Michoń M., Weigt Z. (red.) Felder der Sprache. Felder der Forschung. Impulse für Forschung und Lehre, 
Primum Verbum, Łódź 2012; Sikorska-Bujnowicz K., Ethnowitz als Wiedererkennungszeichen der deutschen 
Comedy-Sendung „Was guckst du?”, s. 17-24, [w:] Sadziński W., Gołaszewski M. (red.), 

Wechselbeziehungen zwischen Sprache, Literatur und Kultur (= Acta Universitatis Lodziensis. Folia 
Germanica 8), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2012; Sikorska-Bujnowicz K., Sprachliche 
Mittel des Humoristischen im Deutschen und im Polnischen, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 
2013; Sikorska-Bujnowicz K., Żart etniczny jako znak rozpoznawczy niemieckiej audycji komediowej „Was 
guckst du?”, s. 47-53, [w:] Kwiatkowska A., Stanecka A. (red.), Humor. Teorie-praktyka-zastosowania. 
Strategie humoru, Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie przy Filii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego 
Piotrków Trybunalski 2014; Sikorska-Bujnowicz K., Zum deutschen Ethnowitz. Eine korpusgestützte Analyse, 
Wydawnictwo Biblioteka, Łódź 2016. 
12 Sikorska-Bujnowicz K., Frauen-Männer-Witz früher und heute. Einige Bemerkungen zum deutschen 
Kalauer, s. 47-60, [w:] Sadziński W. (red.), Konstanz und Wandel in Sprache und Literatur (= Acta 
Universitatis Lodziensis. Folia Germanica 11), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015. 
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rodzaj proponowanego żartu. W jednym z odcinków programu „Mensch, Markus!” 
[ʽMarkus, człowieku!’]

13
 możemy zobaczyć skecz, w którym młodzi rodzice 

rozmawiają o swym dziecku, przy czym skupiają się oni przede wszystkim na jego 
czynnościach fizjologicznych, z detalami opowiadają o tym podczas spotkania z przy-
jaciółmi, m.in. opisując zawartość zużytej pieluchy, czym oczywiście doprowadzają 
słuchaczy do rozstroju żołądka. Widzimy tu jednak matkę mówiącą z uwielbieniem 
o wszystkim, co związane jest z jej dzieckiem. Najbardziej skrajne i łamiące tabu opisy 
nie sprawiają, że postrzegana jest źle, wręcz przeciwnie – nawet te przesuwające granice 
dobrego smaku wypowiedzi świadczą tylko o jej wielkiej miłości i przywiązaniu do 
dziecka.  

Yanar, daleki od wszelkich złośliwości, czyni turecką matkę bohaterką wielu 

proponowanych w programie scenek. Nie wyśmiewa jej ze względu na popełniane 

przez nią błędy wychowawcze czy też jakiekolwiek wady, które bez wątpienia ma, 

wręcz przeciwnie – ukazuje ją taką, jaka jest na co dzień. To kobieta, której trudno 

przezwyciężyć strach przed wszystkim, co nowe, nieposługująca się językiem 

niemieckim, ponieważ go nie opanowała, żyjąca dniem codziennym własnych dzieci, 

całkowicie podporządkowana mężowi i hołubiąca synów.  

Yanar stworzył m.in. cykl scenek pod tytułem „Richterin Yesim Ünal” [ʽPani 

sędzia Yesim Ünal’]
14

, w których sędzia Ünal w trakcie rozprawy sądowej zajmuje się 

prasowaniem, gdyż jedynym niemieckim słowem, którego zdążyła się do tej pory 

nauczyć jest „Döner” [ʽrodzaj tureckiego fast foodu; to nazwa tureckiej potrawy 

z mięsa grillowanego na pionowym rożnie, serwowanego z surówkami i sosami, 

w tradycyjnym tureckim pieczywie lub z frytkami albo ryżem’] i w związku z tym 

rozprawę sądową musi prowadzić jej syn. Oczywiście jest ona niezwykle dumna ze 

swego dziecka, zaś występujący w roli jej syna Yanar chwali ją za postępy w nauce 

języka niemieckiego, choćby tylko w postaci opanowanego jednego słowa.  

Problem słabej znajomości języka niemieckiego lub też jej całkowity brak to rów-

nież wykorzystany przez Yanara motyw w przypadku scenki „Wetterfrau” [ʽPogo-

dynka’]
15

, w której turecka matka pojawia się w roli prezenterki pogody. Choć nie zna 

języka, musi przeczytać tekst prognozy pogody widoczny na ekranie, co przypomina 

zabawę w karaoke, czym jednocześnie wzbudza sympatię i rozśmiesza odbiorcę.  

3.2.2. Córka  

W programie tym nie brak też kwestii kultywowania tradycji przez rodziny turec-

kiego czy też arabskiego pochodzenia. Puszczając oko do widza, autorzy pokazują 

m.in. sposób aranżowania małżeństw. Tutaj pojawia się już motyw posłusznej woli 

rodziców córki lub też tej, która poznawszy inne, wolne od konwenansów i zakazów 

życie, nie chce się zgodzić na ślub z wybranym przez rodziców kandydatem. Proble-

mom tym poświęcony jest cały cykl scenek, tworzących swego rodzaju serial, który 

autorzy opatrzyli tytułem „Nicht mit meiner Tochter” [ʽNie z moją córką’]
16

, co z kolei 

                                                                   
13 Opisywane skecze pochodzą z nagrań własnych programu z lat 90. oraz z dostępnych w internecie 

pojedynczych scenek na kanale YouTube. 
14 https://www.youtube.com/watch?v=zO6m2EMG9HU (dostęp 20.03.2021). 
15 https://www.youtube.com/watch?v=THtOpARLfD4 (dostęp 20.03.2021). 
16 Seria scenek, m.in. https://www.youtube.com/watch?v=4XPrUQb6F_8 (dostęp 20.03.2021), 

https://www.youtube.com/watch?v=aKnSd4IwH-w (dostęp 20.03.2021). 
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jest elementem intertekstualnym, gdyż odwołuje się do znajomości amerykańskiego 

filmu z roku 1991 „Not Without My Doughter” (film ten znany jest polskim widzom 

pod tytułem „Tylko razem z córką”) z Sally Field w roli matki walczącej o prawo 

opuszczenia wraz z córką terytorium Iranu. Tytuł w języku niemieckim „Nicht ohne 

meine Tochter” [ʽNie bez mojej córki’] odpowiada oryginałowi, w języku polskim zaś 

to „Tylko razem z córką”. Wykorzystany tu motyw całkowitego uzależnienia kobiety 

od męża i jej praktyczne ubezwłasnowolnienie nie umykają uwadze autorów „Was 

guckst du?!” [ʽCo się gapisz?!’], którzy sięgają po wymieniony wcześniej tytuł filmu, 

dopasowując go do proponowanej przez siebie serii komediowych scenek. Wyraźny 

dysonans między bardzo poważną treścią filmu a wykorzystaniem jego tytułu jako 

jednego ze środków budowania humoru nie przeszkadza jednak w odbiorze propono-

wanych treści o zabarwieniu humorystycznym. Oczywisty wpływ na to ma cała sfera 

pozajęzykowa tej serii, tj. wizerunek postaci, ich sposób poruszania się, mowa ciała, 

która w połączeniu z odpowiednio dobranymi językowymi środkami budowania humoru 

tworzy całość, która przyciąga odbiorcę. Ukazany tu stosunek tureckiej rodziny do 

ubiegającego się o rękę ich córki Niemca, Manfreda Wintera, to przede wszystkim 

drwienie z jego nazwiska [Winter, czyli ‘zima’] i nazywanie go Rutschpartie 

[‘ślizgawka’] i Schneemann [‘bałwan’]. Za każdym razem, gdy Manfred próbuje 

wytłumaczyć, że inaczej się nazywa, przyszły teść Kelal Yildirim zadaje mu pytania 

związane właśnie z zimą: Und im Winter, was baut man im Winter? [‘A zimą, co lepi 

się zimą?’], otrzymuje odpowiedź: Schneemann! [‘Bałwana!’], która tylko utwierdza 

nieprzejednanego Yildirima w przekonaniu, że ma on rację, kpiąc z przyszłego zięcia 

Na, siehst du! [‘No, widzisz?!’].  

3.2.3. Narzeczona 

„Was guckst du?!” [ʽCo się gapisz?!’] to również przerysowane przedstawienie 

relacji damsko-męskich wśród imigrantów, m.in. włoskiego pochodzenia. Postać 

niemieckiej narzeczonej występuje w cyklu scenek pod tytułem „Francesco”
17

 w wielu 

odsłonach. Jednak to nie Francesco stoi na pierwszym planie, lecz właśnie kobieta, 

która okazuje się nie być aż tak bardzo zauroczona nim, by mogła zaakceptować jego 

pozostawiające wiele do życzenia zachowanie. Każda z proponowanych przez Yanara 

scenek ma postać dialogu w formie pytania i odpowiedzi. Francesco chwali łamaną 

niemczyzną (broken German) jedną ze swych wybranek za dobór perfum, gdyż 

właśnie miał nadzieję, że ona tak zrobi O Bella, ich habe gehofft, dass du heute benutzt 

dieses Parfüm! [ʽO, Śliczna, miałem nadzieję, że użyjesz dzisiaj tych perfum’]
18

, czym 

oczywiście wprawia ją w znakomity nastrój, który natychmiast pryska, gdy 

w odpowiedzi na postawione mu pytanie Ach, wirklich? Ich dachte, es sei so aufdringlich 

[ʽAch, naprawdę? Myślałam, że są zbyt natrętne’] słyszy, że nie chodzi o zapach 

perfum, tylko o fakt, że maskują one jej przykry zapach z ust: No, no, no, es überdeckt 

deinen Mundgeruch! [ʽNie, nie, nie, one maskują twój zapach z ust!’]. Francesco 

jeszcze nie raz wykaże się, delikatnie mówiąc, brakiem taktu, gdy podczas kolacji 

z inną kobietą stwierdza, że tak właściwie to nie muszą zamawiać deseru i mogą już 

opuścić restaurację: O Bella, warum lassen wir nicht einfach den Nachtisch weg und 

                                                                   
17 https://www.youtube.com/watch?v=umNhRpUorS0 (dostęp 19.03.2021), 

https://www.youtube.com/watch?v=TkrFp7Faazg (dostęp 19.03.2021).  
18 https://www.youtube.com/watch?v=u8Af4hp6ZTQ (dostęp 19.03.2021). 
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verschwinden? [ʽO, Śliczna, czemu nie zrezygnujemy z deseru i nie wyjdziemy?’]
19

. 

Bohaterka tej scenki domyśla się, że jej włoski kochanek pragnie już zostać z nią sam 

na sam. Wielkie rozczarowanie przychodzi jednak wraz z jego odpowiedzią na pytanie 

o powód takiej decyzji:  

Warum? Was hast du denn vor? [‘Dlaczego? Jakie masz zamiary?’], gdy słyszy 

ona z jego ust, że już i tak jest wystarczająco gruba: Nichts, ich dachte mir, du bist 

sowieso schon ziemlich dick! [ʽNic, pomyślałem sobie, że i tak już jesteś dosyć 

gruba!’]. 

Kwintesencją obrazu kobiet będących bohaterkami historii Francesco może być 

postać występująca w jednej ze scenek, kiedy to nasz włoski macho zwraca się do 

niemieckiej narzeczonej ze słowami O Bella, du weißt nicht, wie glücklich du mich 

machst! [ʽO Śliczna, nawet nie wiesz, jak mnie uszczęśliwiasz!’]20
, co sprawia, że 

kobieta po prostu zaczyna się czuć wyjątkowo, by za chwilę jednak dowiedzieć się, że 

jako jedyna z ośmiu kobiet, z którymi próbował się umówić Francesco, ona właśnie 

mu nie odmówiła, przy czym dzwonił do niej jako do ostatniej: Ja, sieben haben 

abgesagt und du warst die letzte auf meiner Liste! [ʽTak, siedem odmówiło, a ty byłaś 

ostatnia na mojej liście!’]. 

Typowo niemieckie poczucie humoru poznajemy w programie „Mensch, Markus!” 

[ʽMarkus, człowieku!’],w którym autorzy bez ogródek definiują kobiety jako demony 

seksu, świadome swej atrakcyjności, zarówno tej fizycznej, jak i intelektualnej, potra-

fiące wprost mówić o swych marzeniach i ukrytych pragnieniach, najczęściej związa-

nych z miłością fizyczną. Postawa taka zaskakuje mężczyzn, którzy nie zdawali sobie 

sprawy z tego, że znane im od dawna stereotypowe definiowanie kobiet jako naiwnych, 

skromnych i posłusznych mężczyźnie istot już dawno się zdezaktualizowało. W skeczu 

„Definition Brust” [ʽDefinicja biustu’]
21

 grany przez Profitlicha mężczyzna próbuje 

zdefiniować biust, jednak od razu słyszy z ust towarzyszącej mu kobiety medyczną 

definicję tej części ciała. Tym samy zredukowana do biustu przedstawicielka płci pięknej 

okazuje się być również istotą myślącą i posiadającą wiedzę, czym niewątpliwie 

zaskakuje mężczyznę. 

Za ukryte przesłanie skeczu „Parken” [ʽParkowanie’]
22

, w którym postać grana rzez 

Profitlicha bardzo długo próbuje zaparkować samochód, można uznać przeniesienie ze 

stereotypowego spojrzenia na kobietę cechy braku umiejętności jazdy samochodem 

i wszystkich związanych z tym czynności na mężczyznę. 

Skecz „Feuer in der Hose” [ʽOgień w spodniach’]
23

 to z kolei obraz kobiet 

siedzących na plaży i obserwujących nowego plażowicza, który ma na sobie krótkie 

spodenki wykonane z błyszczącej, mieniącej się wieloma kolorami tkaniny. To one, 

próbując go poderwać, pytają, czy ma ogień, ponieważ jedna z nich chce zapalić 

papierosa. I tu widzimy, że tytułowy ogień w spodniach to gra słów wykorzystana 

przez autorów, gdyż do zapalenia papierosa dochodzi w momencie włożenia go przez 

plażowicza w spodenki. Widzimy tu zatem kolejny obalony stereotyp – to kobieta 

                                                                   
19 https://www.youtube.com/watch?v=NfH7aK7QKek (dostęp 19.03.2021). 
20 https://www.youtube.com/watch?v=TkrFp7Faazg (dostęp 10.03.2021). 
21 https://www.youtube.com/watch?v=QaJelOJQigc (dostęp 10.03.2021). 
22 https://www.youtube.com/watch?v=i7cci7TTeIY (dostęp 10.03.2021). 
23 https://www.youtube.com/watch?v=vgPFf7ysjFs (dostęp 10.03.2021). 
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nabiera cech męskich i, nie przebierając w środkach, stara się zainteresować sobą 

mężczyznę. 

Kobieta – demon seksu przedstawiona w skeczu „Zu schnell gekommen” [ʽZa 

szybko na finiszu’]
24

 to kolejna odsłona odwróconego niejako stereotypowego ujęcia 

relacji damsko-męskich, gdyż to właśnie ona decyduje o tym, kiedy, kogo i czego 

pragnie. Żart tego typu nie raz proponowany jest w programie Profitlicha. Kolejnym 

przykładem jest tu skecz „Im Restaurant kommen” [ʽFiniszowanie w restauracji’]
25

, 

kiedy widzowi początkowo wydaje się, że autorzy wykorzystali jako element inter-

tekstualny scenę udawanego przez bohaterkę (graną przez Meg Ryan) orgazmu z filmu 

„Kiedy Harry poznał Sally”. Okazuje się jednak, że kobieta niczego nie udawała, kiedy 

oczom widza ukazuje się wychodzący spod stołu kelner.  

Taki właśnie jest humor programu „Mensch, Markus!” [ʽMarkus, człowieku!’] – 

pełen dosadności, bez ukrytych treści, dosłowny i rubaszny, momentami zaś łamiący 

tabu i przesuwający granice dobrego smaku. Kobieta dominuje nad mężczyzną, jest 

świadoma swej seksualności, nie ma oporów w szukaniu szczęścia fizycznego, nawet 

jeśli miałoby to oznaczać zdradę.  

3.2.4. Żona 

Bohaterka skeczów Profitlicha nie boi się krytykować męża za to, że nie jest 

w stanie wyjść naprzeciw jej pragnieniom, co widzimy m.in. w scenie „Tagebuch der 

Ehefrau lesen” [ʽCzytanie pamiętnika żony’]
26

, kiedy małżonek z pamiętnika żony 

dowiaduje się, jak marnym jest kochankiem. Z drugiej strony zaś można tu nawet 

stwierdzić, że łamanie przez ciekawskiego męża prawa jego żony do prywatności, 

może skutkować dużym rozczarowaniem i zdobyciem informacji, które niekoniecznie 

podnoszą jego poczucie własnej wartości. Nie bez znaczenia jest tutaj kontekst 

sytuacyjny – widzimy dwie pary wypoczywające przy hotelowym basenie. Żona 

głównego bohatera pisze w obecności wszystkich swój pamiętnik, pytając obecnych 

o kwestie pisowni związanej z takimi określeniami, jak „unbefriedigt” [‘niezaspo-

kojony’], „schrumplig” [‘skurczony, pomarszczony’], „kitzeklein” [‘malutki’], czym 

wzbudza zainteresowanie zwłaszcza wypoczywających z nimi znajomych i jedno-

znaczne skojarzenia z seksem i jej mężem. Kiedy kobiety idą popływać, mężczyzna 

zaczyna czytać pamiętnik i okazuje się, że brakujące słowa dotyczyły opisu serwisu 

hotelowego, który pozostawiał wiele do życzenia. Grany przez Profitlicha bohater 

oddycha z ulgą, jednak po chwili okazuje się, że żona napisała w swym pamiętniku 

również o tym, że żałuje, iż odrzuciła propozycję pracownika hotelu, gdyż jej mąż 

niestety miał ponownie problemy z erekcją.  

W skeczu „Partner-Wechsel-Dich” [ʽPartnerze, wymień się’]
27

 widzimy żonę, która 

nie potrafi wybrać tego jedynego spośród dwóch mężczyzn, z którymi na zmianę 

spędza kolejne dni i noce. Zmuszona do podjęcia decyzji omawia ich nietypowy 

związek, wskazując na różnice między nimi i fakt, że z tego powodu nie jest w stanie 

zdecydować się na tylko jednego spośród nich. Zaskakująca jest jej decyzja – jednego 

wymienia na nowy sprzęt AGD, drugiego zaś na ogiera. Z pewnością jest to inny obraz 

                                                                   
24 https://www.youtube.com/watch?v=PEwayz_klG0 (dostęp 10.03.2021). 
25 https://www.youtube.com/watch?v=lw29q59au6I (dostęp 19.03.2021). 
26 https://www.youtube.com/watch?v=7PFTUpfdBY8 (dostęp 19.03.2021). 
27 https://www.youtube.com/watch?v=tChwM2SCF5o (dostęp 19.03.2021). 
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żony niż ten, który widzimy w programie Yanara – pełen dosłowności, nierzadko 

przedstawiający kobietę pełną stereotypowych męskich cech. Staje się ona uciele-

śnieniem cech macho skoncentrowanego na sobie i swoich potrzebach, niedbającego 

o związek, tylko o własne ego. 

W „Was guckst du?!” [ʽCo się gapisz?!’] pojawia się motyw żony całkowicie 

podporządkowanej mężowi. Jej rolą jest dbanie o dom, męża i dzieci, robienie 

zakupów i dźwiganie wypełnionych nimi po brzegi toreb. Przykładem może tu być 

scenka „Tütentragen” [ʽDźwiganie toreb’]
28

, w której na początku widzimy mężczyznę 

dźwigającego ciężkie torby z zakupami, któremu czynność ta sprawia niewątpliwie 

trudność. Pojawia się sąsiad, który na ten widok reaguje bardzo nerwowo i zadaje mu 

pytanie o powód takiego zachowania: Ey, warum trägst du so schwere Tüten? Frauen 

müssen Tüten tragen! [‘Ej, czemu niesiesz tak ciężkie torby? Kobiety muszą je 

dźwigać!]. Zaskoczony tym mąż pyta go: Wieso? [‘Dlaczego?’] i uzyskuje odpowiedź, 

która jest mu z pewnością znana: Du bist Türke, da muss die Frau immer Tüten tragen! 

[‘Jesteś Turkiem, w związku z tym żona musi zawsze dźwigać torby!’]. Reakcja 

niosącego zakupy Turka zaskakuje odbiorcę: Nee, du verstehst das nicht. Guck da! 

[‘Nie, nie rozumiesz tego. Spójrz tam!’] i woła w stronę żony, która dźwiga zakupioną 

przez nich pralkę, że ma się pośpieszyć.  

Turecka żona jest zawsze obecna przy mężu, nawet wtedy, gdy ten pracuje, czego 

przykładem są scenki z serii o szkole nauki jazdy „Fahrschule Kelal Yildirim” [ʽSzkoła 

jazdy Kelala Yildirima’]
29

. W trakcie zajęć prowadzonych przez męża jest ona zawsze 

pasażerką samochodu, nierzadko zabiera na przejażdżkę syna. Choć wydawałoby się, 

że nie próbuje się ona uniezależnić od męża, drobnymi gestami pokazuje mu, że to 

właśnie ona rządzi w domu, gdy niezadowolona z jego postępowania potrafi bez 

wahania dać temu wyraz, uderzając go dłonią w tył głowy. 

Sytuacje zagrożenia sprawiają, że turecka żona całkowicie milczy, nie wdaje się 

w dyskusję z policją, udaje, że nie zna języka niemieckiego. Wie, że tylko w ten sposób 

uratuje z opresji męża siedzącego za kierownicą samochodu zatrzymanego przez 

policjanta do kontroli. W scenie „Polizeikontrolle” [ʽKontrola policji’]
30

 oboje udają 

brak znajomości języka niemieckiego, grają z policjantem na zwłokę, wykorzystując 

podobieństwo fonetyczne słów „Führerschein” [‘prawo jazdy’] i „Führer”, zaś na 

objaśnienia policjanta Na, Sie wissen schon... [‘No, wie Pan…’] kierowca reaguje 

przerażeniem, gdyż rzekomo rozumie przez te słowa „Nazis” [‘naziści’] i słowo 

„Führerschein” oznacza dla niego [ʽAdolf Hitler’]. Zrezygnowany policjant pozwala 

im jechać dalej i wtedy okazuje się, że była to z ich strony tylko gra, zaś kierujący 

pojazdem mąż jeszcze nie otrzymał z powrotem zabranego mu wcześniej przez policję 

prawa jazdy.  

Porównując sposób przedstawienia kobiety w roli żony w przypadku „Mensch, 

Markus!” [ʽMarkus, człowieku!’] i „Was guckst du?” [ʽCo się gapisz?!’] należy 

zwrócić uwagę przede wszystkim na rolę kontekstu pozajęzykowego, w którym zasad-

niczą rolę obok kontekstu sytuacyjnego odgrywa mowa ciała bohaterów. Nie bez zna-

czenia jest w przypadku „Was guckst du?!” [ʽCo się gapisz?!’] sfera związana z innym 

                                                                   
28 https://www.youtube.com/watch?v=mZtVw5gMWrk (dostęp 19.03.2021). 
29 seria scenek, m.in. https://www.youtube.com/watch?v=bhxGyz8YldY (dostęp 19.03.2021), 

https://www.youtube.com/watch?v=pScDLWqF23g (dostęp 19.03.2021). 
30 https://www.youtube.com/watch?v=rlCWYrV_8mY (dostęp 19.03.2021). 
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kręgiem kulturowym, w którym kobiety definiowane są przez fakt posiadania męża 

i dzieci, którym poświęcają się bez reszty. Jednak, funkcjonując w społeczeństwie 

niemieckim, konfrontują się na co dzień z żyjącymi według własnych reguł kobietami, 

którym chcą dorównać i w sobie tylko wiadomy sposób wyzwolić się od reguł rzą-

dzących do tej pory ich życiem. Z drugiej zaś strony tęsknota za tradycją i rodzinnym 

domem sprawiają, że mimo wszystko tkwią niejako w zawieszeniu pomiędzy tym, co 

znają z przeszłości w rodzinnym kraju a społeczeństwem niemieckim, którego częścią 

się stały. To właśnie elementy pozajęzykowe jako jedna z cech charakterystycznych 

skeczu sprawiają, że warstwa językowa jest dodatkowo akcentowana i uzupełniania. 

Odbierany przez widza obraz wyzwala uruchomienie sieci skojarzeń i tworzenie 

nowych, które dotyczą konkretnie proponowanej sceny. 

4. Stereotyp kobiety w niemieckim żarcie internetowym 

4.1. Blondynka jako przedstawicielka płci pięknej 

Obecne w internecie niemieckie żarty o blondynkach
31

 to przede wszystkie krótkie 

formy humorystyczne w postaci dialogu oraz pytania-odpowiedzi. Bazujące na stereo-

typach, pojawiające się również w innych językach żarty z tej grupy skupiają się 

przede wszystkim wokół stereotypowego ujęcia blondynki przede wszystkim jako 

kobiety mało inteligentnej, dla której zwykłe czynności dnia codziennego urastają do 

rangi ogromnych kłopotów.  

Żarty o blondynkach to przede wszystkim wyśmiewanie ich braku inteligencji. 

Dowcipy te najczęściej mają formę pytania-odpowiedzi, np. na pytanie o powód 

kradzieży w sklepach sieci Aldi pada odpowiedź, że jest taniej: 

1. Warum klaut eine Blondine bei Aldi? – Ist billiger! [ʽDlaczego blondynka kradnie 

w Aldim? – Bo jest taniej!’]. 

W tekstach tego typu pojawiają się również językowe środki budowania humoru, 

m.in. homofonia, kiedy w poniższym żarcie: 

2. Was macht eine Blondine in Indien? – Man hat ihr gesagt: „Die Toilette befindet 

sich am Ende des Ganges” [ʽCo blondynka robi w Indiach? – Powiedziano jej, że 

toaleta znajduje się na końcu korytarza’; der Gang to ‘korytarz’]. 

wykorzystano grę słów zawierającą homofon wyrazu „der Gang” jako ʽkorytarz’, 

który w dopełniaczu liczby pojedynczej przyjmuje formę „des Ganges”, co z kolei 

fonetycznie przypomina inne określenie, tj. nazwę rzeki Ganges. 

Blondynka zabierająca drabinę na zakupy w markecie budowlanym ma swoje 

wytłumaczenie, którymi są rosnące ceny. Mamy w tym przypadku zawoalowaną infor-

mację, którą budują dwa elementy leksykalne – rzeczownik „die Leiter” [ʽdrabina’] 

i czasownik „steigen” [ʽwspinać się, piąć się w górę, rosnąć, np. o cenach’], tworzące 

kontekst sytuacyjny, który zmusza bohaterkę żartu do wspinania się na drabinę w celu 

zobaczenia ceny produktu: 

3. Warum nimmt eine Blondine eine Leiter mit in den Baumarkt? – Weil die Preise 

steigen [ʽDlaczego blondynka zabiera ze sobą drabinę idąc do marketu 

budowlanego? – Bo ceny rosną’]. 

                                                                   
31 https://www.pinterest.de/witzetv/blondinen-witze/ (dostęp 21.03.2021); https://www.witze-zum-

wegschmeissen.de/blondinen-witze/index/462/11 (dostęp 21.03.2021); https://www.deinemutterwitze.com/. 
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Mało inteligentna blondynka wylewa wodę na klawiaturę swego komputera, gdyż 

pragnie posurfować w internecie, co również staje się tematem żartu, w którym surfo-

wanie jest rozumiane przez nią dosłownie, czyli jako pływanie na desce surfingowej: 

4. Warum schüttet eine Blondine Wasser über die Tastatur ihres Computers? – Weil 

sie im Internet surfen möchte [ʽDlaczego blondynka wylewa wodę na klawiaturę 

swego komputera? – Bo chciałaby posurfować w internecie’]. 

Brak znajomości języków obcych to nierzadki motyw pojawiający się w żartach 

o blondynkach, np. kiedy podczas pobytu w Londynie zapytana w kawiarni o to, czy 

już zjadła Are you finished? [ʽSkończyła pani już?’] blondynka rozumie to pytanie jako 

zagadnięcie jej o to, czy pochodzi z Finlandii i odpowiada No, I’m Swiss [ʽNie, jestem 

Szwajcarką’]. Wykorzystano tu homofonię słów „Finnish” [ʽfiński’] i „finished” 

[ʽskończyć coś’]. 

5. Die blonde Petra sitzt in London und isst Kuchen. Kommt der Kellner und fragt 

„Are you finished?”. – „No, I am Swiss”. 

[ʽBlondwłosa Petra siedzi w Londynie (kawiarni – przyp. KSB
32

) i je ciastko. 

Podchodzi kelner i pyta: ʽSkończyła pani?’.– Nie, jestem Szwajcarką’]. 

Żarty z kobietą w roli głównej nierzadko wyśmiewają nie tylko jedną 

przedstawicielkę płci pięknej, lecz mowa jest wtedy o spotkaniu kilku z nich, np.  

6. Sitzen drei Blondinen zusammen in einem Raum und unterhalten sich. Erste: 

„Mann, mein Freund hat mir ein Tagebuch geschenkt, aber ich kann doch nicht 

schreiben” 

Zweite: „Das Gefühl kenn' ich. Mein Freund wollte mich mit einem Buch 

überraschen, doch ich kann nicht lesen” 

Dritte: „Mann, das sind aber doch alles nur kleine Geschenke. Mein Freund hat 

mir einen DEO-ROLLER geschenkt, und ich habe keinen Führerschein” [ʽSiedzą 

trzy blondynki w jednym pokoju i rozmawiają. Pierwsza (mówi – przyp. 

KSB):ʽLudzie, mój przyjaciel (tu w znaczeniu ‘facet, towarzysz życia’ przyp. 

KSB) podarował mi pamiętnik, ale ja nie umiem pisać’. Druga: Znam to uczucie. 

Mój przyjaciel chciał mnie zaskoczyć i dał mi książkę, jednak ja nie potrafię 

czytać. Trzecia: ʽLudzie, to są tylko drobne prezenty. Mój facet podarował mi 

dezodorant w kulce a ja nie mam prawa jazdy’]. 

Z rozmowy wynika, że dwie z nich nie cieszą się z otrzymanego prezentu, 

ponieważ ta, która nie potrafi pisać dostała pamiętnik, zaś książka trafiła do rąk tej, 

która nie potrafi czytać. Rozmowa z koleżankami to również stereotypowe ukazanie 

kobiety jako tej trzeciej osoby przechwalającej się, dumnej ze swego życiowego part-

nera, który potrafi zaskoczyć wymyślnym prezentem w postaci dezodorantu w kulce 

(„Deo-Roller”), który rozumiany jest przez naszą bohaterkę jako „skuter” („Roller” to 

określenie m.in. na ‘hulajnogę’ i ‘skuter’ w złożeniu „Motorroller”). Widzimy w tym 

przypadku zastosowanie elementu z jednej strony homofonicznego, przede wszystkim 

zaś wieloznacznego, co staje się przyczyną braku właściwego zrozumienia przez 

blondynkę nazwy prezentu, gdyż ta, chwaląc się nim, żałuje, że nie ma prawy jazdy. 

Stereotypowa blondynka jako przedstawicielka płci pięknej nie zna języków 

obcych, z czego wynikają liczne nieporozumienia, np. związane z brakiem zrozu-

                                                                   
32 W przypadku dokładniejszego wytłumaczenia żartu umieszczone zostały uzupełniające elementy 

z adnotacją: przyp. KSB. 
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mienia napisu na opakowaniu szamponu („Wash and go”), gdyż po jego przeczytaniu 

kobieta zaczyna biegać pod prysznicem:  

7. Warum rennt eine Blondine unter der Dusche ständig hin und her? – Weil auf 

dem Shampoo steht: wash and go! [ʽDlaczego blondynka biega pod prysznicem? 

– Bo na opakowaniu szamponu jest napisane: myj i biegnij’]. 

Nie wszystkie kobiety potrafią właściwie interpretować przepisy kulinarne i połą-

czyć to z właściwą obsługą sprzętu kuchennego, np. w sytuacji, gdy mają przygotować 

podwójną porcję danej potrawy, zaś piekarnik nie ma funkcji pieczenia w 400 

stopniach: 

8. Warum können Blondinen nicht nach einem Kochbuch, doppelte Portionen 

kochen? – Weil der Ofen nicht bis 400 Grad geht [ʽDlaczego blondynki nie umieją 

gotować podwójnych porcji według książki kucharskiej? – Bo piekarnik nie 

nagrzewa się do 400 stopni’]. 

Kobieta-blondynka w zawodzie kolejarza też ma niełatwe życie, gdyż spytana przez 

podróżnego o peron piąty odpowiada mu, że to chyba między czwartym a szóstym:  

9. Fahrgast: Wo ist denn hier der Bahnsteig 5? 

Bahnbeamtin (blond): Ich glaube zwischen 4 und 6. 

[ʽPasażer: Gdzież tu jest peron 5? Blondwłosa pani kolejarz: Sądzę, że pomiędzy 

4 z 6’]. 

Humor z kobietą w roli głównej to również czarny humor, kiedy przekraczane są 

granice dobrego smaku i łamane tabu, np. w dowcipie na temat jazdy samochodem 

z blondynką na siedzeniu obok kierowcy, kiedy to okazuje się, że ma to swoje plusy, 

bo można parkować na miejscu dla niepełnosprawnych 

10. Warum ist es gut, eine Blondine als Beifahrer zu haben? 

– Man kann auf Behinderten-Parkplätzen parken 

[ʽDlaczego dobrze jest mieć blondynkę na miejscu pasażera? – Można parkować 

na miejscach dla inwalidów’]. 

Wśród żartów o blondynkach pojawiają się niekiedy również odniesienia do kobiet 

o innym kolorze włosów, kiedy to okazuje się, że gdy blondynka zmieni kolor włosów 

zyska sztuczną inteligencję: 

11. Was hat eine Blondine, die sich ihr Haar brünett gefärbt hat? 

Künstliche Intelligenz [ʽCo ma blondynka, która przefarbowała się na brunetkę? – 

Sztuczną inteligencję’]. 

Ciekawe okazuje się również humorystyczne przedstawienie sytuacji, kiedy to 

prognozuje się, że za 10 lat wybuchnie w Niemczech powstanie, ponieważ wtedy 

blondynki zrozumieją żarty na swój temat: 

12. In 10 Jahren gibt’s in Deutschland einen Aufstand! Warum? 

– Dann haben die Blondinen die Witze begriffen, die man jetzt über sie macht [ʽZa 

10 lat wybuchnie w Niemczech powstanie! Dlaczego? – Wtedy blondynki 

zrozumieją żarty, jakie się o nich opowiada’]. 

4.2. Żona 

W niemieckich żartach o kobietach-żonach dominuje szydzenie z ich wagi, kiedy to 

na niby niewinne pytanie mężczyzny o to, w jaki sposób najszybciej można się pozbyć 

90 kilogramów okropnego tłuszczu pada sugestia, że należy się rozwieść. 
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13. Wie kann man am schnellsten 90 Kilo hässliches Fett loswerden? – Scheiden 

lassen! [ʽJak najszybciej można się pozbyć 90 kilogramów okropnego tłuszczu? – 

Rozwieść się!’]. 

Żona, która wie, gdzie co wieczór przebywa jej mąż to wdowa: 

14. Wie nennt man eine Frau, die weiß, wo sich ihr Ehemann jeden Abend aufhält? – 

Eine Witwe [ʽJak nazywa się żonę, która wie, gdzie co wieczór przebywa jej mąż? 

– Wdową’]. 

Marzenia żony o rejsie wycieczkowym będą spełnione przez męża, który określenie 

„Kreuzfahrt” [‘rejs luksusowym statkiem wycieczkowym’] rozumie (przez przypadek 

lub też nie) jako wycieczkę od skrzyżowania autostrad Leverkusen Kreuz do Frank-

furter Kreuz. Dzięki wykorzystaniu wieloznaczności słowa „Kreuz” powstała bisocjacja: 

15. Meine Frau will jetzt eine Kreuzfahrt machen. Fragt ein Freund: Ist das nicht viel 

zu teuer? Nein, kein Problem, vom Leverkusener Kreuz bis zum Frankfurter Kreuz 

[ʽMoja żona chce udać się w rejs statkiem. Przyjaciel pyta: Czy to nie za drogo? 

Nie, nie, żaden problem, od węzła autostradowego Leverkusen do węzła 

Frankfurt’]. 

Żona to przedstawicielka wszystkich kobiet, które przede wszystkim dużo, szybko 

i zawsze chętnie mówią, nie zwracając uwagi na męża, który nierzadko jedynie udaje, 

że słucha: 

16. „Führt deine Freundin Selbstgespräche?” – „Ja, aber sie weiß nichts davon. Sie 

denkt immer, ich höre zu” [‘Czy twoja przyjaciółka [tu: towarzyszka życia – 

przyp. KSB] gada sama ze sobą? – Tak, ale nie wie o tym. Sądzi, że jej słucham’], 

bo wie, że czasami nie ma sensu jej przerywać lub się z nią nie zgadzać, gdyż każda 

kobieta po 5 minutach monologu i tak sama sobie zaprzeczy: 

17. Widerspreche nie einer Frau. Warte 5 Minuten, dann tut sie es von selbst [ʽNigdy 

nie sprzeciwiaj się kobiecie/nie kwestionuj tego, co mówi kobieta. Poczekaj 5 minut, 

wtedy ona sama to zrobi’]. 

W żartobliwym ujęciu widzimy płaczącego przy barze mężczyznę, którego żona 

zagroziła, że przez miesiąc się do niego nie odezwie. Słuchający go kelner stwierdza, 

że to straszne, wtedy okazuje się, że mąż płacze dlatego, że ten miesiąc właśnie mija: 

18. Ein Mann sitzt an der Bar und weint. Der Kellner fragt ihn: „Haben Sie 

Kummer?” „Meine Frau hat mir gesagt, sie würde einen Monat kein Wort mehr 

mit mir reden”. „Wie schreck-lich”. „Ja, heute ist der Monat um” [‘Przy barze 

siedzi mężczyzna i płacze. Kelner pyta: Martwi pana coś? – Żona powiedziała, że 

przez miesiąc nie zamieni ze mną ani słowa.  

– To straszne. – Tak, dziś minął miesiąc’]. 

Motyw wiecznie gadającej kobiety pojawia się również w kolejnym żarcie, tym 

razem jest to dowcip o trzech kobietach na bezludnej wyspie, które zawsze dobiorą się 

w parę i będą obgadywać tę trzecią. Obraz ten zestawiony jest z trzema mężczyznami, 

którzy znalazłszy się w podobnej sytuacji rozmawiają o kobietach, piłce nożnej 

i samochodach: 

19. Worüber reden drei Männer auf einer einsamen Insel? Frauen, Fußball und 

Autos. Worüber reden drei Frauen auf einer einsamen Insel? Zwei tun sich 

zusammen und reden über die dritte [ʽO czym gada trzech facetów na samotnej 

wyspie? O kobietach, piłce nożnej i samochodach. O czym gadają trzy kobiety na 

samotnej wyspie? Dwie się zaprzyjaźniają i obgadują tę trzecią’]. 
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Postacie znienawidzonych żon pojawiają się w żartach również jako anioły, co 

wykorzystane jest tu nie w znaczeniu przenośnym jako określenie dobrej, serdecznej 

i cudownej istoty, lecz w dosłownym, które odnosi się do duszy zmarłej. Rozmowa 

dwóch mężczyzn, z których jeden chwali swą żonę, nazywając ją aniołem, kończy się 

stwierdzeniem drugiego, że ma on szczęście, bo jego żona jeszcze żyje. W tym 

przypadku ponownie mamy do czynienia z elementami czarnego humoru, kiedy śmierć 

żony jest marzeniem jej męża: 

20. „Meine Frau ist ein Engel!” – „Hast du ein Glück! Meine lebt noch!” [‘Moja 

żona jest aniołem! – Ty to masz szczęście! Moja jeszcze żyje!’]. 

Wykorzystana przez autorów kolejnego żartu homonimia gramatyczna zaimka 

osobowego „sie” w odniesieniu do kota („die Katze”) i do rzeczownika „żona” („die 

Frau”) to również element czarnego humoru, kiedy w trakcie rozmowy telefonicznej 

z weterynarzem mąż pytany przez lekarza, czy ma uśpić kota („sie”), o co prosiła jego 

żona („sie”), stwierdza, że ten może uśpić jego małżonkę, zaś kota może wypuścić, bo 

zna on drogę do domu: 

21. Der Tierarzt ruft bei Herrn Meier an: „Ihre Frau ist mit Ihrer Katze da und bat 

mich, sie einzuschläfern. Ist das in Ordnung?” „Klar, und die Katze können Sie 

raussetzen, sie kennt den Heimweg” [ʽWeterynarz dzwoni do pan Meiera: Pana 

żona jest tu z pana kotem i prosi o jego uśpienie. Czy pan się na to zgadza? – 

Oczywiście, a kota proszę wypuścić, on zna drogę do domu]. 

Prezentowane żarty internetowe mogą być traktowane z jednej strony jako przery-

sowany obraz współczesnej kobiety, z drugiej zaś – jako odbicie relacji damsko-

męskich, w których mężczyźni jako autorzy tych tekstów przedstawiają siebie tylko 

w dobrym świetle, całą uwagę odbiorcy, kierując na negatywne cechy przedstawicielek 

płci pięknej – narzeczonych, żon czy koleżanek. Motyw blondynki funkcjonuje zatem 

jako ogólny motyw kobiety, która może jednocześnie być aniołem i wiedźmą. 

5. Podsumowanie 

Z przeprowadzonej analizy wynika, że dominującą formą żartu internetowego jest 

dialog, często przyjmujący formę pytania-odpowiedzi. Krótki tekst humorystyczny 

skupia zatem jak w soczewce z jednej strony konkretny stereotyp kobiety, z drugiej zaś 

– dzięki wykorzystaniu przez autorów odpowiednich językowych środków budowania 

humoru, tj. polisemii, homofonii czy też znaczenia przenośnego wyrazów możliwe jest 

wyrażenie zawoalowanych treści przy pomocy właśnie tych elementów językowych, 

co w zamyśle autora ma być sposobem wyśmiewania i krytyki kobiety oraz najczęściej 

jej braku inteligencji. Ciekawą kwestią jest również to, że bohaterami scenek z „Was 

guckst du?!” [ʽCo się gapisz?!’] i „Mensch, Markus!” [ʽMarkus, człowieku!’] obok 

kobiet są też mężczyźni, którzy ze swym seksistowskim podejściem do płci pięknej 

próbują marginalizować wszystko, co jest związane z kobietami, ich stylem życia 

i spojrzeniem na świat. Ale to właśnie kobiety wygrywają w tym zestawieniu, gdy 

okazuje się, że przeczą wszelkim głoszonym stereotypom na ich temat.  

Z analizy wynika zatem, że funkcjonujące od lat stereotypy kobiet bardzo chętnie 

wykorzystywane są przy tworzeniu tekstów humorystycznych, co jest dowodem na 

ponadczasowy i niezależny od nacji charakter stereotypu, który znajduje swe zastosowa-

nie w żartach, jakie tworzone są w podobny sposób w różnych systemach językowych.  
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W przypadku programu komediowego widoczne jest ponadto współgranie dwóch 

kontekstów – sytuacyjnego, wyrażanego przy pomocy pozajęzykowych środków 

budowania humoru, oraz językowego, kiedy przedstawiona przez komików scenka 

okraszona jest odpowiednio dobranym tekstem.  

Należy zatem podkreślić, że kluczową rolę w odbiorze tego typu krótkich tekstów 

humorystycznych czy też scenek z programów komediowych odgrywa kwestia 

dystansu do samej siebie kobiety jako odbiorcy dowcipu, w którym pojawia się ona 

w stereotypowym ujęciu. Żart nie powinien być traktowany zero-jedynkowo, ponieważ 

świat humoru to krzywe zwierciadła zniekształcające rzeczywistość, w której żyjemy. 
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Stereotyp kobiety w krzywym zwierciadle żartu niemieckiego  

Streszczenie  

Punktem wyjścia do prezentacji tematu są wyniki przeprowadzonej analizy wybranych niemieckich żartów 
o kobietach. Materiał stanowią żarty internetowe oraz wybrane scenki z programów „Was guckst du?!” 

[ʽCo się gapisz?!’] i „Mensch, Markus!” [ʽMarkus, człowieku!’]. Analiza dotyczy z jednej strony 

odpowiedzi na pytanie o formę proponowanych żartów, tj. dialog, monolog czy też opowiadanie oraz 

występujące w nich językowe środki budowania humoru, takie jak polisemia, homofonia oraz użyte 
znaczenie przenośne stosowanych elementów leksykalnych, z drugiej zaś – o wykorzystane jako motyw 

krótkiego tekstu humorystycznego stereotypy kobiety. Odpowiednio dobrane językowe środki budowania 

humoru współgrają z kontekstem pozajęzykowym, który stanowią m.in. funkcjonujące od lat stereotypy 

kobiety związane z jej rolą społeczną czy też zawodową. Ciekawym zjawiskiem jest również fakt wystę-
powania w wielu systemach językowych podobnych żartów związanych tylko z jedną grupą kobiet, tj. tych 

o blondynkach. Stosowane w nich językowe środki budowania humoru mogą wprawdzie się różnić, jednak 

wykorzystane stereotypy kobiety są takie same. 

Kluczową rolę w odbiorze tego typu krótkich tekstów humorystycznych czy też scenek z programów 
komediowych odgrywa kwestia dystansu do siebie. Żart nie powinien być traktowany zero-jedynkowo, 

gdyż od odbiorcy oczekuje się również tego, by miał on na uwadze fakt, że świat humoru to także kraina 

krzywy zwierciadeł zniekształcających otaczającą nas rzeczywistość. 

Słowa kluczowe: humor niemiecki, niemiecki żart o kobietach, językowe środki budowania humoru  
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Obraz kobiety w krzywym zwierciadle ASZ:dziennika 

1. Wstęp 

ASZ:dziennik został stworzony w 2011 roku przez dziennikarza Rafała Madajczaka, 

znanego chociażby z Przekroju czy Rzeczpospolitej, który do lutego 2020 roku pełnił 

funkcję redaktora naczelnego portalu. Początkowo serwis zyskał popularność tylko 

w mediach społecznościowych. Gdy jednak w 2014 roku stał się częścią Grupy naTemat 

jego popularność zaczęła szybko rosnąć. ASZ:dziennik stał w pełni samodzielnym 

serwisem z kilkuosobową redakcją, którego liczba użytkowników stale się powiększa
3
. 

Działalność ASZ:dziennika opiera się głównie na publikowaniu humorystycznych 

nagłówków z ilustrującymi je zdjęciami, którym towarzyszą krótkie humorystyczne 

komentarze dotyczące fikcyjnych wydarzeń odnoszących się do aktualnych spraw 

politycznych i gospodarczych, a także różnorakich zjawisk społecznych czy kultural-

nych. Są one środkiem błyskotliwej krytyki społecznej, a także rodzajem symbolicz-

nego medialnego protestu wobec absurdów otaczającej rzeczywistości
4
. Madajczak, 

mówiąc o misji swojego serwisu, stwierdza, że jego celem jest [j]ak najmniej znie-

kształcać rzeczywistość, żeby newsy mimo swej absurdalności były jednak prawdopo-

dobne5
. Formuła ASZ:dziennika zbliżona jest do amerykańskiego czasopisma 

satyrycznego „The Onion” (www.theonion.com), które pojawiło się na rynku w 1988 

roku najpierw w formie papierowej, a potem także w elektronicznej, i w podobny 

sposób komentuje aktualne wydarzenia. Obecnie pismo ukazuje się pod (ironicznym) 

hasłem „America’s Finest News Source”.  

O popularności ASZ:dziennika świadczą statystyki. Jego profil facebookowy 

obserwowany jest przez ponad 300 000 użytkowników. Według danych opubliko-

wanych przez Grupę naTemat serwis ASZ:dziennik odwiedza ponad 1,5 miliona 

czytelników miesięcznie, z których 71% ma wykształcenie wyższe, a prawie połowa 

nie przekroczyła jeszcze 50. roku życia
6
. 

2. Stereotyp a skrypt komiczny 

„Stereotyp” wywodzi się z języka greckiego, gdzie στερεός (stereo) oznacza 
„stanowiący bryłę”, zaś τύπος (tipos) „odbicie”. Termin używany był w drukarstwie od 
końca XVIII wieku do określenia ponownego zduplikowanego odbicia formy dru-
karskiej

7
. Metaforyczne znaczenia najpierw dotyczyły zachowań niezmienionych, 

                                                                   
1 Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie Władysław Chłopicki, Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie. 
2 Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie 
3 Rafał Madajczyk odchodzi z ASZdziennika i Grupy naTemat, www.wirtualnemedia.pl/artykul/rafal-

madajczak-odchodzi-z-aszdziennika-i-grupy-natemat. 
4 Nowak S., Bądź Cosmo! Kolorowa prasa kobieca, popkultura i seksualność, s. 3, 

 https://www.jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/publication/215202/edition/203828.  
5 Kim R., W „Newsweeku”: Przekorne nie, https://www.newsweek.pl/polska/aszdziennik-wywiad-z-rafalem-

madajczakiem-z-aszdziennika/ez69kbe. 
6 ASZ:dziennik, https://grupanatemat.pl/aszdziennik/. 
7 „Stereotyp”, Wielki słownik języka polskiego, 

https://www.wsjp.pl/index.php?id_hasla=21073&id_znaczenia=5225448&l=23&ind=0.  

http:// www.wirtualnemedia.pl/artykul/rafal-madajczak-odchodzi-z-aszdziennika-i-grupy-natemat
http:// www.wirtualnemedia.pl/artykul/rafal-madajczak-odchodzi-z-aszdziennika-i-grupy-natemat
file:///G:/ https:/www.jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/publication/215202/edition/203828
https://www.newsweek.pl/polska/aszdziennik-wywiad-z-rafalem-madajczakiem-z-aszdziennika/ez69kbe
https://www.newsweek.pl/polska/aszdziennik-wywiad-z-rafalem-madajczakiem-z-aszdziennika/ez69kbe


 

Obraz kobiety w krzywym zwierciadle ASZ:dziennika 
 

25 

a dopiero później zostały przejęte przez psychologię i 1922 roku zdefiniowane przez 
amerykańskiego dziennikarza Waltera Lippmana w książce pt. „Public Opinion”. 
Lippman twierdzi, że stereotypy ułatwiają percepcję rzeczywistości, zanim zostanie 
ona poznana, ponieważ oferują przydatne uproszczenia: We are told about the world 
before we see it. We imagine most things before we experience them. And those 
preconceptions, unless education has made us acutely aware, govern deeply the whole 
process of perception8

 [Mówi się nam o świecie, zanim go zobaczymy. Większość 
rzeczy wyobrażamy sobie, zanim ich doświadczymy. I te uprzedzenia, o ile edukacja nie 
uczyniła nas w pełni świadomymi, głęboko rządzą całym procesem postrzegania]

9
. 

Takie podejście do stereotypu jako pewnego „skrótu myślowego” w komunikacji jest 
podzielane przez dzisiejszych językoznawców, zwłaszcza etnolingwistycznej szkoły 
lubelskiej, którzy dodatkowo czerpią z badań amerykańskiego filozofa Putnama 
(1975)

10
 pojmującego stereotyp jako społeczne wyobrażenie przedmiotu11

. Bartmiński 
z kolei preferuje użycie terminu „koncept kulturowy”, który rozumie jako pojęcie 
nacechowane aksjologicznie i wyposażone w swoiste konotacje emotywne i pragma-
tyczne

12
. Szkoła etnolingwistyczna realizuje tę definicję, praktycznie opracowując 

monograficznie pojęcia ważne dla kultury, symbole (ojczyzna, kosmos, matka itp.
13

).  
Inne rozumienie stereotypu, które pojawiło się niejako wtórnie, to stereotyp jako 

skrótowy sąd w rodzaju X jest Y, gdzie X to grupa ludzi, a Y to jej cecha, np. Chiń-

czycy są pracowici
14

. Mimo że nie jest to cecha wyłącznie negatywna stereotypy 

zaczęto uporczywie łączyć z uprzedzeniami narodowymi, rasowymi, religijnymi, czy 

też dotyczącymi płci i mniejszości seksualnych. Stąd też decyzja szkoły lubelskiej, aby 

ten termin zastąpić ww. konceptem kulturowym
15

. W niniejszym artykule będziemy 

się odnosić do takich właśnie sądów, ponieważ naszym celem badawczym jest identy-

fikacja w zebranym materiale stereotypowych przekonań (zazwyczaj sądów wartościu-

jących) o kobietach, które wynikają z polskiego konceptu kulturowego (będziemy go 

jednak nazywać stereotypem). Wspomniane wyżej podejścia do stereotypu nie są ze 

sobą sprzeczne, ale uzupełniają się. Cechą różniącą je jest aksjologiczność stereoty-

powych sądów i mniejsza ich przystawalność do rzeczywistości pozajęzykowej, przy 

zasadniczej przystawalności stereotypowych konceptów do rzeczywistości kulturowej, 

jak odzwierciedlają ją umysły użytkowników języka. Skrypt komiczny z kolei jest 

zbliżony w formie do stereotypowych sądów i jest on fikcyjną cechą jakiejś grupy 

(zwłaszcza etnicznej, ale także społecznej) nadawaną jej w dowcipach jako cecha 

rozpoznawcza (np. głupota w dowcipach o milicjantach albo skąpstwo w dowcipach 

o Szkotach)
16

. Skrypty komiczne zazwyczaj są „motywowane” historycznie, czy też są 

                                                                   
8 Lippman W., Public Opinion, Simon and Schuster, New York 1922, s. 59. 
9 Lippman W., Opinia publiczna, przeł. Tegnerowicz J., Fundacja Lethe, Kraków 2020. 
10 Putnam H. (red.), Mind, Language and Reality. Philosophical papers, vol. 2, Cambridge University Press, 

Cambridge 1975. 
11 Por. Bartmiński J., O założeniach i postulatach lingwistyki kulturowej (na przykładzie definicji PRACY), 

Półrocznik Językoznawczy Tertium, 3(1), 2018, s. 26-55. 
12 Tamże, s. 36. 
13 Por. Bartmiński J., Niebrzegowska S. (red.), Słownik stereotypów i symboli ludowych, UMCS, Lublin 2017. 
14 Por. Walas T. (red.), Narody i stereotypy, MCK, Kraków 1995.  
15 Zob. Bartmiński J., O założeniach i postulatach lingwistyki kulturowej (na przykładzie definicji PRACY), 
Półrocznik Językoznawczy Tertium, 3(1), 2018, s. 36. 
16 Davies Ch., How Jokes Change and May Be Changed: Simplifying, Transforming and Revealing, 

Półrocznik Językoznawczy Tertium, 1 (1&2), 2016, s. 254-266. 
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wynikiem procesu „wędrowania” skryptów w kulturze lub między kulturami (np. 

dowcipy o tchórzliwych Włochach albo o blondynkach)
17

. Skrypty komiczne nie poja-

wiają się poza dowcipami lub innymi tekstami o charakterze wybitnie humorystycznym. 

W tekstach prasowych czy reklamowych zastępowane są stereotypami. Problemem dla 

badacza jest jednak pewna bliskość niektórych stereotypów i skryptów zwłaszcza 

w reklamach wykorzystujących przerysowane postaci czy sytuacje, czy też w tekstach 

prasowych o charakterze satyrycznym (np. skrypt komiczny głupiej blondynki, która 

w dowcipach jest przerysowana dla osiągnięcia efektu humorystycznego, wiąże się ze 

stereotypem kobiety bezmyślnej
18

 wypływającym z wiadomości ASZ:dziennika). Można 

wnioskować, że gatunek tekstu w jakiś stopniu kształtuje istnienie i odbiór stereotypów 

i skryptów. Z drugiej strony, stereotyp w formie ogólnego sądu stanowi często 

poważny punkt wyjścia do argumentacji w tekście prasowym, zaś skrypt komiczny to 

ogólne pojęcie, które wynika z przerysowanych zachowań bohatera (czy też bohaterki, 

jak w naszym przypadku) opisanych przez narratora tekstu humorystycznego, a więc 

stanowi on rodzaj przeciwwagi dla stereotypu. 

3. Stereotyp kobiety w prasie „kolorowej” i reklamie 

Prasa kobieca zdefiniowana przez Zofię Sokół jako czasopisma przeznaczone dla 

kobiet, na co ich wskazuje tytuł lub podtytuł, oraz zawierające treści interesujące dla 

tej właśnie grupy, są bogatym źródłem stereotypów płci
19

.  

Mimo stale wzrastającej popularności kobiecych pism internetowych, które dostępne 

są zarówno odpłatnie, jak i bezpłatnie, tradycyjne czasopisma w formie papierowej 

wciąż cieszą się niesłabnącym powodzeniem. Tego typu prasa nie ma jednak charakteru 

opiniotwórczego i nigdy nie rozbudzała ambitnych zainteresowań czytelniczych 

u swoich odbiorców. Krótkie i nieskomplikowane teksty czynią prasę kobiecą idealną 

do czytania fragmentarycznego, jej lektura nie wymaga bowiem głębszego zaanga-

żowania20
. Nie przypisuje się jej wysokiego poziomu, często zarzucając nadmiar zdjęć 

i ilustracji w stosunku do publikowanego tekstu, a co za tym idzie promowanie nowego 

typu lektury tzw. oglądactwa
21

. W skrajnych przypadkach, jak zauważa Nowak, niski 

poziom intelektualny prasy kobiecej usprawiedliwiony jest niewielkimi wymaganiami 

intelektualnymi czytelniczek, czy wręcz ich infantylizmem. Trudno nie zgodzić się 

z faktem, że prasa, której misją jest przecież odzwierciedlanie rzeczywistości, w przy-

padku czasopism dla kobiet czyni to bardzo pobieżnie i stosuje wiele uproszczeń
22

. 

Sporo racji jest w stwierdzeniu Zofii Sokół, że głównym celem prasy kobiecej jest 

dostarczanie rozrywki, zaś rola wychowawcza sprowadza się tylko do ukształtowania 

kobiety jako konsumentki.
 

                                                                   
17 Por. Davies Ch., Ethnic Humour Around the Word, Indiana University Press, Bloomington 1990. 
18 Por. Demska K., Stereotyp kobiety w skrzydlatych słowach języka rosyjskiego, s. 81-85, [w:] Czerwiński P., 

Charciarek A. (red.), Język w kontekście społecznym i komunikacyjnym. Rusycystyczne studia konfrontatywne, 

Oficyna Wydawnicza Wacław Walasek, Katowice 2007. 
19 Sokół Z., Z badań nad polską prasą kobiecą w latach 1918-1945, Kwartalnik Historii Prasy Polskiej XXII, 

(3), 1983, s.7. 
20 Zierkiewicz E., Kowalczyk I., Kobiety w kulturze popularnej, Konsola, Poznań 2002, s. 42.  
21 Wodniak K., Współczesna prasa kobieca a sprawy książki. Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy 
Polskich, Warszawa 2004, s. 17-18.  
22 Nowak S., Bądź Cosmo! Kolorowa prasa kobieca, popkultura i seksualność, s. 2, 

https://www.jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/publication/215202/edition/203828. 

https://www.jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/publication/215202/edition/203828
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Niezależnie od tego, czy mamy do czynienia z tanią prasą kobiecą o charakterze 

rozrywkowym lub plotkarskim, czy z magazynami zaliczanymi do kategorii pism 

luksusowych tzw. glossy magazines, ich rola w utrwalaniu stereotypów jest bardzo 

podobna. Wizerunek kobiety, który wyłania się z tego typu czasopism jest dość 

ograniczony, jednowymiarowy i wciąż, w dużej mierze, opiera się na stereotypach. 

Prasa często tworzy uproszczony obraz kobiety, której aktywność ogranicza się do 

wąskiego wachlarza zajęć. Sokół we wspomnianej wcześniej definicji precyzuje tema-

tykę poruszaną w prasie kobiecej, która jest ściśle związana ze stereotypowym 

postrzeganiem kobiety
23

.  

Pokaźna część reklam i czasopism dla kobiet nie unika stereotypizacji, nadal propa-

gując tradycyjny podział ról społecznych i przedstawiając kobietę pracującą zawodowo, 

by zasilić domowy budżet, ale także spełniającą się jako zaradna gospodyni. Stereo-

typowa rola kobiety w społeczeństwie to rola wzorowej matki i żony. Taki właśnie 

wizerunek strażniczki domowego ogniska kreowany jest w prasie kobiecej. Nie dziwi 

więc znaczna liczba artykułów i porad na temat prawidłowego wychowania dziecka, 

zaspokajania potrzeb rodziny, czy umiejętności rozwiązywania codziennych pro-

blemów, również w kwestii prawidłowej opieki nad chorym. Kolejny stereotyp ściśle 

związany z troską o rodzinę to kobieta jako gospodyni czy kucharka, która chętnie 

korzysta z porad kulinarnych, by móc zapewnić zdrowe i zróżnicowane posiłki dla 

swojej rodziny, ale także olśnić zaproszonych gości swymi umiejętnościami kulinar-

nymi. Stereotypowo kobieta poświęca także dużo czasu na organizację życia i prawi-

dłowe funkcjonowanie gospodarstwa domowego. To ona kontroluje domowy budżet 

i często przedstawiana jest jako „głos rozsądku” w planowaniu wydatków. Kobieta 

zajmuje się również urządzaniem wnętrza i dbaniem o jego estetykę, dlatego chętnie 

korzysta z porad projektantów wnętrz zamieszczanych w prasie kobiecej. Nierzadko 

stara się również wprowadzać zmiany, korzystając z własnych umiejętności i zdolności 

manualnych.  

 Prasa kobieca tworzy stereotyp kobiety, która w czasie wolnym oddaje się głównie 

sprawom mody. Czasopisma kobiece obfitują w zdjęcia i porady dotyczące doboru 

stroju i wyboru odpowiedniego stylu w zależności od wieku, figury czy zajmowanego 

stanowiska. Mając na uwadze stereotyp kobiety jako niezwykle rozsądnej i oszczędnej, 

czasopisma prześcigają się w organizowaniu różnorakich akcji promocyjnych i rekla-

mowych wzbudzając przekonanie, że atrakcyjność i piękno można kupić. Stereotypowa 

odbiorczyni łatwo ulega perswazji reklamy i wierzy, że posiadanie określonych ubrań 

czy produktów, czyli tzw. must have, pozwoli jej zdobyć akceptację oraz spełnić okre-

ślone normy i wymagania społeczne. Warto dodać, że stereotypowa kobieta spędza 

czas, nie tylko analizując nowinki ze świata mody czy robiąc zakupy, ale również 

zapoznając się z ciekawostkami ze świata osób znanych i popularnych.  

Niezwykle częstym stereotypem, który wyłania się z lektury prasy kobiecej jest 

kobieta obsesyjnie wręcz dbająca o siebie, by ukryć oznaki starzenia i zachować młody 

wygląd na długie lata. Prasa „kolorowa” pełna jest tekstów i porad jak dbać o siebie 

i swoje ciało. Ćwiczenia fizyczne czy wręcz pełne plany treningowe zamieszczane na 

łamach czasopism kobiecych kierowane są właśnie do tych czytelniczek, które temu 

                                                                   
23 Sokół Z., Z badań nad polską prasą kobiecą w latach 1918-1945, Kwartalnik Historii Prasy Polskiej XXII, 

(3), 1983, s. 7. 
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trendowi ulegają, wierząc, że to atrakcyjny wygląd stanowi miarę ich wartości. Stereo-

typowa kobieta jest dość naiwna i łatwo ulega treściom reklamowym, wierząc, że 

reklamowane produkty żywnościowe, diety odchudzające, suplementy diety czy kos-

metyki na pewno pomogą jej w osiągnięciu celu, jakim jest wieczna młodość i zacho-

wanie fizycznej atrakcyjności. To z kolei związane jest ze stereotypowym wizerunkiem 

kobiety, dla której ważniejsza jest troska o wygląd zewnętrzny czy figurę i pod-

kreślanie seksualności, niż dbałość o rozwój intelektualny. Stereotyp wyłaniający się 

z tego rodzaju czasopism ukazuje kobietę jako istotę naiwną, łatwo ulegającą wpływom, 

która buduje swoje życie i przyszłość, opierając się na horoskopach czy psychotestach, 

nie zaś na rzetelnej wiedzy naukowej. Znaczenie wiedzy i rozwoju intelektualnego 

często pomijane jest w prasie kobiecej, która w większym stopniu podkreśla wartość 

seksualności i dąży do uprzedmiotowienia ciała kobiety. Przeglądając czasopisma dla 

kobiet, które są pełne zdjęć modelek prezentujących bieliznę bądź romantyczne stroje 

czy makijaże, można odnieść wrażenie, że szczupła figura i atrakcyjność seksualna 

stają się celem nadrzędnym oraz zapewniają poczucie spełnienia. Nie sposób więc nie 

zgodzić się z opinią Angeli McRobbie, która twierdzi, że stereotypowo młode kobiety 

pragną posiąść wiedzę tylko jak zdobyć partnera, stracić na wadze i pięknie wyglądać24
.  

4. Metoda analizy 

Zebrany materiał obejmuje ponad 100 artykułów satyrycznych, które pojawiały na 

łamach serwisu ASZ:dziennik.pl od października 2020 roku do stycznia 2021 roku. Do 

przeprowadzenia analizy wybraliśmy 22 najbardziej reprezentatywne przykłady, aby 

pokazać działanie mechanizmów językowych i dyskursywnych, jakie są uruchamiane 

przez artykuł i jakie prowadzą czytelników od stereotypów w stronę skryptów komicz-

nych. O ile obecność tych drugich, takich jak skrypty głupoty, lenistwa, skąpstwa, bufo-

nady, różnych nałogów czy obsesji, np. uzależnienie od mody czy mediów społeczno-

ściowych lub przekonań bohaterek artykułów (takich jak ma np. przysłowiowa Matka 

Polka), czy też ogólnie niskiego statusu bohaterek jest zrozumiałe ze względu na 

satyryczny charakter omawianych tekstów, o tyle status stereotypów, zwłaszcza stosunku 

narratora (czy nawet autora artykułu) do nich, nie jest już sprawą oczywistą. 

W poniższej analizie zidentyfikowaliśmy szereg obiegowych stereotypów kobiety, 

które narrator przyjmuje za punkt wyjścia, ale już niekoniecznie za punkt dojścia. Są to 

stereotypy kobiety oszczędnej, rozsądnej, ale i niezdecydowanej czy naiwnej, kobiety 

jako strażniczki ogniska domowego (dom, kuchnia, zakupy), kobiety dbającej o zdrowie, 

dietę, interesującej się sportem, wreszcie kobiety aktywnie udzielającej się w sieciach 

społecznościowych). Argumentacja, że stereotypy funkcjonują jako „poważna”, uogól-

niona przeciwwaga dla skryptów komicznych wydaje się więc uzasadniona.  

Do zbadania zgromadzonego materiału wybraliśmy metodę analizy, która ma na 

celu określenie sposobów, w jakich omawiane materiały ASZ:dziennika, przekazują 

stereotypy i skrypty komiczne dotyczące kobiet. Są to środki językowe (przeważnie 

kolokwializmy), która często stanowią rodzaj echa popularnych artykułów z prasy 

kolorowej na podobne tematy. Echa te widać też w postawie narratora, który w oma-

wianych przez nas artykułach prowadzi pewną grę, w różny sposób dystansując się od 

bohaterek artykułu, na przykład udając solidarność z nimi, z ich przekonaniami i uczu-

                                                                   
24 McRobbie A., Jackie: An Ideology of Adolescent Feminity, s. 3, http://epapers.bham.ac.uk/1808/.  

http://epapers.bham.ac.uk/1808/
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ciami. Wreszcie sposobem na przekazanie skryptów komicznych są mechanizmy 

logiczne, wśród których góruje przesada, choć występują i inne mechanizmy, np. proste 

przeciwstawienie albo paralelizm. Dodatkowo zdjęcie towarzyszące wiadomości, za-

zwyczaj przypadkowej osoby ilustrujące sytuację przedstawioną w artykule, podkreśla 

centralny jego wątek.  

5. Analiza wybranych „wiadomości” ASZ:dziennika 

Pierwsza grupa artykułów obejmuje 3 wybrane teksty, gdzie wykorzystano stereotyp 

osobowości kobiety, zwłaszcza jej oszczędności i rozsądku, jak i poczucia estetyki, ale 

także cechę najwyraźniej negatywną, jaką jest impulsywność. Warto przyjrzeć się 

bliżej, w jaki sposób autorzy analizowanych tekstów osiągają swoje cele.  

Już same tytuły artykułów ASZ: dziennika można by uznać za dwulinijkowe żarty, 

które mogłyby funkcjonować samodzielnie bez tekstu i bez dołączonego zdjęcia. Nagłó-

wek często zawiera słowo szaleństwo lub dramat, które jest typowe dla sensacyjnej 

konwencji dziennikarskiej (np. Uśmiercona przez biurokrację. Dramat studentki 

z Chicago, którą uznano za nieżyjącą lub Sąsiadka grozy! Rzuca słoikami i gwoździami 

w ludzi!), zaś podtytuł jest zabawnie niespójny z tytułem głównym, stanowiąc jego 

egzemplifikację, a zarazem zaprzeczenie. Jako że ASZ:dziennik to magazyn satyryczny, 

wartość humorystyczna nagłówka wybija się na plan pierwszy. Jednak nie można 

pominąć stereotypu, który pojawia się w dwóch z trzech nagłówków (zrobiona 

z pieniędzy, domowe gołąbki), a w trzecim jest obecny w tle (umówiła się i teraz musi 

iść). Nie sposób nie zauważyć tutaj mechanizmu wykorzystania „echa” poważnych 

artykułów na temat oszczędności Polek, które czytelnicy (lub zapewne ich część) mają 

w pamięci (np. Oszczędny jak Polka. Jak różni się podejście do finansów kobiet 

i mężczyzn?, który zaczyna się od konstatacji: Kobiety są rozrzutne, za dużo wydają 

i nie panują nad finansami? Pora zmienić to przekonanie lub „Oszczędna jak ...Polka”, 

gdzie argumentuje się, że Polki oszczędzają z konieczności). Wykorzystywane są także 

potencjalne, prawdopodobne, choć fikcyjne wypowiedzi (męża, matki czy ciotki), 

które mają podkreślić stereotyp kobiety (jakby była zrobiona z pieniędzy). Echa 

‘poważnych’ artykułów, choć zazwyczaj z prasy brukowej, są obecne także w tekście 

trzecim, który przypomina o artykułach związanych z randkami Tindera, które mogą 

być niebezpieczne (Umówiła się na randkę przez Tindera. Skończyło się tragicznie), 

choć niebezpieczeństwo bywa czasem tylko natury psychicznej (Najgorsza randka 

z Tindera. Straciła pieniądze, usłyszała, że przytyła).  

Same artykuły zaczynają się od obrazów czy scen wywołujących stereotyp 

oszczędności (Karolina siedziała na kanapie pod kocem i kuliła się z zimna; Taka 

strata! Za głowę złapała się 19-letnia Julia) czy nierozważności/impulsywności 

(Popełniła jeden nierozważny krok przedwczoraj, a konsekwencje poniesie dzisiaj 

wieczorem). Następne zdania kierują nas, za sprawą narratora tekstu, często w stronę 

humoru (np. Potem pokornie przykręciła kaloryfer na trójkę. A potem na dwójkę, tak, 

na dwójce też jest ciepły.).  

W tych i następnych artykułach zwraca uwagę obecność licznych kolokwializmów, 

które zazwyczaj zderzają się z elementami rejestru neutralnego lub nawet literackiego, 

powodując efekt komiczny. Zderzenie rejestru literackiego i neutralnego narratora, 

a potem jeszcze kolokwializmu jednej z bohaterek widać np. we fragmencie: Łzy, które 

nagle pojawiły się w oczach Julii, nie oznaczały jednak wzruszenia, że ktoś wreszcie 

https://www.fakt.pl/wydarzenia/polska/lazy-slask-sasiadka-alina-s-60-l-rzuca-w-ludzi-sloikami/ck1h9gd
https://www.fakt.pl/wydarzenia/polska/lazy-slask-sasiadka-alina-s-60-l-rzuca-w-ludzi-sloikami/ck1h9gd
https://alebank.pl/oszczedny-jak-polka-jak-rozni-sie-podejscie-do-finansow-kobiet-i-mezczyzn/?id=278117&catid=22869
https://alebank.pl/oszczedny-jak-polka-jak-rozni-sie-podejscie-do-finansow-kobiet-i-mezczyzn/?id=278117&catid=22869
https://kobieta.wp.pl/oszczedna-jak-polka-5982746173985409a
https://www.fakt.pl/wydarzenia/swiat/umowila-sie-na-randke-przez-tindera-skonczylo-sie-tragicznie/2twbclr
https://www.ofeminin.pl/swiat-kobiet/najgorsza-randka-z-tindera-stracila-pieniadze-uslyszala-ze-przytyla/tfv97sn
https://www.ofeminin.pl/swiat-kobiet/najgorsza-randka-z-tindera-stracila-pieniadze-uslyszala-ze-przytyla/tfv97sn
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docenił jej designerski zmysł. Łzy wzięły się z żalu za bezpowrotnie utraconym farszem 

zawiniętym w liście kapusty… ‘A myślałam, że po tej paprotce, która ci zdechła, już nie 

będziesz chciała żadnych roślinek’. Interesujące jest to, że takie zderzenia występują 

czasem w tzw. poważnych artykułach, gdzie intencja jest podobna (jeśli nie komiczna). 

Na przykład artykuł pt. „Pożyteczne i zdrowe rośliny do domu” (część bloga, który 

zresztą stanowi przykładowy „poważny” odpowiednik artykułu 2 i podkreśla stereoty-

powość kobiecych „roślinnych pasji”) zaczyna się w następujący sposób: W ostatniej 

transmisji live zagadałam się z dziewczynami o lawendzie, miałam wybebeszone 

wszystkie doniczki… A w gratisie pierdolniczek. „Echa”, jakie słychać w artykułach są 

czasem echami samych rzadkich albo slangowych wyrażeń, kolokwializmów, 

neologizmów czy zapożyczeń, takich jak wspomniany pierdolniczek, tinderowanie 

albo fejkowy (jak w puencie trzeciego tekstu – biedak tak się stresuje Tinderem, że 

używa tam fejkowych zdjęć i w ogóle nie przyjdzie).  

Warto też zwrócić uwagę na ważną rolę narratora tekstu, który jak wspomnieliśmy 

prowadzi pewną grę z czytelnikami, pokazując dystans do przekazywanych treści oraz 

postawę ironiczną. Dramat nie jest wcale dramatem, a szaleństwo szaleństwem, pod-

kręcenie kaloryfera nie jest krokiem ostatecznym, feralna decyzja nie jest bynajmniej 

feralna, a straszliwe spotkanie zupełnie nie jest przestrasza. We wszystkich trzech 

artykułach język narratora, jak i bohaterek podkreśla mechanizm przesady: Boże, kim 

ja jestem? Arystokratką jakąś?… Co teraz? Kawior? Skóry dzikich zwierząt na 

ścianach? Kąpiele w szampanie, dramatyzuje bohaterka pierwszego artykułu. Narrator 

wtóruje jej, mówiąc o dekadenckim gorącym powietrzu i cieple, które zamgliło jej 

umysł, po czym jeszcze bardziej wczuwa się w jej doznania: Kobieta nurzała się 

w luksusie dwudziestu czterech stopni Celsjusza, przez jej ciało przechodziły ekstatyczne 

fale gorąca. Taka postawa narratora wyzwala nie tylko wrażenie komicznej przesady, 

ale także wywołuje skrypty komiczne – skrypt głupoty (1 – kobieta myśli, że ciepłe 

mieszkanie jest luksusem, musi cały czas oszczędzać, bo inaczej będzie osobą 

rozrzutną), bezmyślności (3 – nie sądziła, że za beztroskim tinderowaniem pójdą aż 

takie zobowiązania), roztargnienia (2 – domowe gołąbki, o których zapomniała), 

skąpstwa (2 – zrozpaczona Julia zgodziła się zejść trochę z ceny, którą widziała 

w Złotych Tarasach i sprzedała „designerski słój” koleżance za 250 zł), czy lenistwa (3 – 

nie myślałam, że w tym celu trzeba będzie aż pójść na kawę). 
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Tabela 1. Stereotypy osobowości kobiety25  

Przykład Stereotyp 
i środki 
językowe 

Środki językowe i rola narratora 
wywołujące skrypt komiczny 

Mechanizm 
logiczny i skrypt 
komiczny 

1. Szaleństwo 
30-latki. Na 
godzinę 
rozkręciła 
kaloryfer na 5, 
jakby była 
zrobiona 
z pieniędzy 

Kobieta 
oszczędna 
 

Kolokwializm – zrobiona 
z pieniędzy, niech się dzieje, co 
chce. 
 
Środki wykorzystujące mechanizm 
przesady: Boże, kim ja jestem? 
Arystokratką jakąś? – pytała samej 
siebie. – Co teraz? Kawior? Skóry 
dzikich zwierząt na ścianach? 
Kąpiele w szampanie? Kobieta 
nurzała się w luksusie dwudziestu 
czterech stopni Celsjusza, przez jej 
ciało przechodziły ekstatyczne fale 
gorąca. 
 
Narrator ironiczny – udaje zgodność 
z bohaterką (krok ostateczny, 
dekadenckie gorące powietrze, 
ciepło zamgliło jej rozsądek) 

Mechanizm 
przesady 
 
Skrypt skąpstwa, 
głupoty 
(„blondynka”) 
 

2. Dramat 
studentki. Jej 
designerski las 
w słoju to 
tylko domowe 
gołąbki, 
o których 
zapomniała 
 

Kobieta 
oszczędna, 
Kobieta estetka, 
Kobieta 
strażniczka 
ogniska 
domowego 

Kolokwializm – paprotka zdechła 
 
Rejestr wyszukany/literacki – 
designerski 
 
Zderzenie rejestru z treścią – Łzy 
wzięły się z żalu za bezpowrotnie 
utraconym farszem zawiniętym w 
liście kapusty. 
 
Narrator – udaje że przyjmuje punkt 
widzenia bohaterki (dramat) 

Mechanizm 
przesady 
 
Skrypt 
roztargnienia 
skąpstwa 

3. Dramat  
30-latki. 
Umówiła się 
na randkę 
z Tindera 
i teraz musi 
na nią iść 

Kobieta 
impulsywna 

Kolokwializmy – biedak tak się 
stresuje Tinderem, że używa tam 
fejkowych zdjęć i w ogóle nie 
przyjdzie 
 
Rejestr neutralny lub wysoki 
 
Narrator – udaje, że przyjmuje 
punkt widzenia bohaterki (dramat, 
feralna decyzja, straszliwe 
spotkanie) 

Mechanizm 
przesady 
 
Skrypt głupoty,  
bezmyślności, 
lenistwa 
 

                                                                   
25 Opracowanie własne.  
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Druga grupa przykładów, znacznie liczniejsza, dotyczy innego, może bardziej 

stereotypowego zestawu cech dotyczących kobiety jako strażniczki ogniska domo-

wego. Tytuły artykułów często stanowią echa innych artykułów z popularnych blogów, 

forów dyskusyjnych czy ogólnodostępnej prasy. Trzy wybrane tytuły z tej grupy (4, 5 i 7) 

mają podobny układ jak powyżej: tytuł nawiązujący do „poważnych” tytułów, z pod-

tytułem stojącym w pewnej z nim sprzeczności, np.: ograniczenia do 5 osób, które 

matka zignorowała oczywiście nie dotyczą ilości jedzenia, choć artykuł odzwierciedla 

prawdziwe zaniepokojenie kobiet, jak też potencjalne wypowiedzi członków rodziny 

(por. „Nie wyrzucaj jedzenia! Jak nie marnować żywności?” https://mamanaroslinach.pl/ 

roznosci/jak-nie-marnowac-zywnosci/); najbardziej wyczekiwany czas w roku nieko-

niecznie dotyczy tylko siedzenia w domu i jedzenia (por. „Tłusty Czwartek, czyli 

najbardziej wyczekiwany dzień w roku”) lub „Nie tylko ozdoby świąteczne i prezenty. 

Święta Bożego Narodzenia to najbardziej wyczekiwany czas w roku”); a fakt, że mama 

przestała się martwić, że nie starczy nie przechodzi automatycznie w martwienie się, 

że się zmarnuje, choć topos martwienia się (zwłaszcza przez kobiety) jest w polskiej 

kulturze bardzo prominentny (np. „O co martwi się mama każdego dnia, choć nie 

powinna?”). W artykule 6 nie ma podtytułu, choć jego miejsce zajmuje fragment tytułu 

następujący po cytacie z bohaterki-singielki, która ogranicza się w rozmowie z kole-

żankami do reakcji „mój pies też tak robi”, co jest bardzo częstym potocznym 

sformułowaniem zarówno w czatach internetowych, jak i w codziennej rozmowie (por. 

„Czy was pies też tak robi?”). Wreszcie artykuły 8, 9 i 10 stanowią odbicie bardzo 

popularnych wśród czytelników prasy kolorowej lub internetowej zestawień typu „X 

rzeczy, jakie musisz wiedzieć” (np. 11 rzeczy, które koniecznie musisz wiedzieć, 

zaczynając dietę w 2020 – Anna Lewandowska – healthy plan by Ann), przy czym 

artykuł 10 to także echo artykułów zalecających stereotypowe zachowania, tzn. zakupy 

ubrań (np. „Najpiękniejsze piżamy, w których spędzisz cały dzień w domu”).  

Artykuły zaczynają się często od obrazów czy scen podkreślających tytułowy 

stereotyp: Te ograniczenia nie powstrzymały jednak 60-letniej Wandy N., która, jak co 

roku, przygotowała jedzenie dla 80 osób (4 – kobieta przede wszystkim zajmuje się 

kuchnią), Przez niemal tydzień będzie można odciąć się od ludzi, zostać w domu, 

spędzić kilka dni z rodziną, oglądać seriale w piżamie i dużo jeść (5 – kobieta 

przebywa przede wszystkim w domu i w kuchni), Od 15 minut kiwa głową ze 

zrozumieniem, bo zna to ze swojego życia (6 – kobieta rozmawia tylko o dzieciach), 

Wielka ulga 63-letniej pani Marii z Włocławka (7 – kobieta martwi się, żeby wyżywić 

rodzinę), Czy w tym roku z uwagi na zagrożenie koronawirusem spędzisz Wigilię 

samotnie, z dala od matki, ojca, a także uwag ciotek, pytań babci, żartów stryja 

i rantów o polityce szwagra? (8 – od kobiety rodzina oczekuje perfekcji i konwen-

cjonalności), Kim jesteś w oczach swojej matki? Oto pytanie, które potrafi budzić 

rozterki i wątpliwości (9 – matka oczekuje od córki perfekcji), W ostatnim czasie do 

najmodniejszych słów należą „covid”, „lockdown” i „home office”, a do najmod-

niejszych outfitów – oczywiście piżamka (10).  

W każdym artykule, z większą lub mniejszą częstotliwością, występują kolokwia-

lizmy, a nawet wyrażenia slangowe i wulgaryzmy, które są najwyraźniej wplatane 

w tekst o rejestrze neutralnym lub wysokim w intencji komicznej. Co ciekawe, dotyczą 

one często stereotypowej tematyki: gotowania, np. narobiła jedzenia (4), nagotowała 

(7), bieda-potrawy, rozmamłany pieróg (8), dzieci (6 – bąbel, brzdąc, normalna 

https://e-torty.pl/blog/tlusty-czwartek-czyli-najbardziej-wyczekiwany-dzien-w-roku/
https://e-torty.pl/blog/tlusty-czwartek-czyli-najbardziej-wyczekiwany-dzien-w-roku/
https://mumandthecity.pl/o-co-martwi-sie-mama/
https://mumandthecity.pl/o-co-martwi-sie-mama/
https://zapytaj.onet.pl/Category/010,001/2,15348890,Czy_was_pies_tez_tak_robi_.html
https://hpba.pl/11-rzeczy-ktore-musisz-wiedziec/
https://hpba.pl/11-rzeczy-ktore-musisz-wiedziec/
https://www.vers-24.pl/najpiekniejsze-pizamy-w-ktorych-spedzisz-caly-dzien-w-domu/
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kupka), ubrania (stary łach (10), wskoczę w dresy (5) (por. użycie tego wyrażenia 

w odniesieniu do angielskiej królowej, co świadczy o świadomości kontrastu rejestrów: 

https://plejada.pl/newsy/elzbieta-ii-w-dresie-tak-krolowa-wyglada-po-godzinach)), emo-

cjonalności (użerać się (8), nerwówka (7) (por. https://www.weselezklasa.pl/ 

poradnik/stres-przedslubny/); frustra (10), podjarać się (9), przy czym wyrażenie to 

wpisuje się bardziej w slang, choć granica jest niedookreślona (por. „Dlaczego ciągle 

o nim myślę?”), czy też w sferę życia towarzyskiego lub jego braku (np. wyrwać się na 

imprezę (6), zamulać (9) – slang, rozlazła klucha – 10). Do tego dochodzą wyrażenia 

wulgarne wyrażające irytację bohaterek, ale także dotyczące tych samych dziedzin, 

przede wszystkim sfery emocji (pewnie zdrowy chlebek z wielu ziaren, pewnie ze 

wszystkich pier*olonych ziaren świata. Ilona zapewnia ponadto, że to nieprawda, że 

ch*j już ją na chacie strzela (5)). Co ciekawe w przeciwieństwie do tego, czego można 

by się spodziewać, takie wulgarne wyrażenia są używane właśnie przez kobiety, co 

potwierdzają inne źródła (por. Mieszkam w bloku i chuj mnie strzela, to pieklo na 

ziemi: https://wprawo.pl/oni-walcza-o-jakies-pierolone-plody/). Wreszcie częste są 

zapożyczenia, które zdradzają sposób mówienia i myślenia bohaterek np. MUST-

HAVE (por. www.elle.pl/artykul/5-modowych-must-haveow-redaktorek-elle-pl-na-

2021-rok-o-tych-ubraniach-i-dodatkach-marzymy). Narrator w tej grupie tekstów 

zazwyczaj używa ironii, aby wywołać skrypty komiczne. Udaje, że wierzy, że 

bohaterka złamała przepisy (4 – a przecież nie złamała) oraz że wkład bohaterki do 

rozmowy jest rzeczywiście wkładem. Stwarza pozory, iż zgadza się, że psa Homera 

można nazwać brzdącem i że rzeczywiście nie wie, że dzieci i psy zachowują się 

inaczej (6 – Bo na przykład bardzo chciałaby wiedzieć, jak niemowlak Marty 

wytrzymuje sam 8 godzin w domu, i czy nic jej nie niszczy.). Udaje, że solidaryzuje się 

z bohaterkami i rozumie ich pragnienia, choć cytowane wypowiedzi bohaterek wydają 

się przesadzone i przez to opinia narratora staje się widoczna (Ilona zapewnia, że... kto 

to widział, żeby na przykład w takiej chwili marzyć o wyjściu na drinka na miasto  

i o powrocie jakoś po Nowym Roku?). Narrator ironizuje i pociesza samotnie 

spędzającą święta dziewczynę, że potrawy zrobione z dala od domu mogą być równie 

dobre i stworzyć wigilijną „ucztę”: Barszcz z kartonu to znane, lubiane danie, które 

przywodzi na myśl przykryte papierowym obrusem ławki podczas wigilii klasowej, a za 

to nie przywodzi na myśl tej pysznej zupy z buraków, którą robi twoja matka. Narrator 

wymienia zaskakujący zestaw cech definiujących dorosłą kobietę, które sprawią, że 

znajdzie ona uznanie w oczach swojej matki, np. Ma swój ulubiony płyn do mycia 

i wie, co to jest mop parowy (9). Wreszcie sarkastycznie udziela porad na ograniczenie 

frustracji covidowej, np. kupno piżamek czy wetknięcie świeczki w donuta, które spo-

wodują, że bohaterki będą udawały przed sobą, że jest im dobrze i jednocześnie zaprze-

cza sobie, mówiąc kpiąco: tylko to ci zostało. Tekst 7 jest wyjątkowy w tym względzie, 

ponieważ przełamuje konwencję gatunku i wykorzystuje krótką historię pani Marii, 

która od martwienia może teraz przejść w nerwówkę, by faktycznie wezwać 

czytelników do oddania zbędnej żywności do odpowiedniego banku żywności.   

W tekstach występuje niewielka liczba skryptów komicznych. Przeważa wspomniany 

powyżej skrypt „głupoty”, który może być różnie rozumiany. „Głupota” może przy-

bierać postać ograniczenia w rozmowie, obsesji na punkcie żywienia rodziny 

(skrypt Matki Polki, która myśli, że przejedzone dzieci są szczęśliwe), powiązanego ze 

skryptem obżarstwa (zresztą zastosowana w tekście 5 ironia powoduje pewną nie-

https://plejada.pl/newsy/elzbieta-ii-w-dresie-tak-krolowa-wyglada-po-godzinach-zdjecie/endzzlt
https://www.weselezklasa.pl/poradnik/stres-przedslubny/
https://www.weselezklasa.pl/poradnik/stres-przedslubny/
https://zapytaj.onet.pl/Category/008,007/2,21415124,Dlaczego_ciagle_o_nim_mysle.html
https://zapytaj.onet.pl/Category/008,007/2,21415124,Dlaczego_ciagle_o_nim_mysle.html
https://f.kafeteria.pl/temat-6714179-mieszkam-w-bloku-i-chuj-mnie-strzela-to-pieklo-na-ziemi/
https://f.kafeteria.pl/temat-6714179-mieszkam-w-bloku-i-chuj-mnie-strzela-to-pieklo-na-ziemi/
https://f.kafeteria.pl/temat-6714179-mieszkam-w-bloku-i-chuj-mnie-strzela-to-pieklo-na-ziemi/
https://www.elle.pl/artykul/5-modowych-must-haveow-redaktorek-elle-pl-na-2021-rok-o-tych-ubraniach-i-dodatkach-marzymy
https://www.elle.pl/artykul/5-modowych-must-haveow-redaktorek-elle-pl-na-2021-rok-o-tych-ubraniach-i-dodatkach-marzymy
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jasność w tej kwestii; być może występuje tu też skrypt obsesji na temat imprezowania 

w mieście lub też, wręcz przeciwnie, skrypt nadmiernego domatorstwa), obsesji 

modowej, lenistwa np. rozlazła klucha). Można także zauważyć skrypt niskiego 

statusu, który uwidacznia się w nieumiejętności, czy niechęci do gotowania (8) oraz 

w niekorzystnym porównaniu bohaterki do matki (9). Podczas gdy generalnie przeważa 

mechanizm przesady, to właśnie w tekstach 8 i 9 występuje także mechanizm prze-

ciwstawienia (córki matce czy rodzinie).  

Na uwagę zasługują towarzyszące artykułom, niejednokrotnie bardzo zaskakujące, 

zdjęcia. Poza tekstem 4, gdzie zdjęcie przedstawia męską ofiarę przejedzenia, pozostałe 

prezentują kobiety. Ilustracja do tekstu 5 przedstawia kobietę, którą najwyraźniej coś 

boli (choć tekst opowiada o najbardziej wyczekiwanym czasie w roku i tak jak 

poprzedni podkreśla skrypt obżarstwa). Tekst 6 pokazuje kobietę nieco oddaloną od 

swoich koleżanek (czyli inną niż one), zaś 7 przedstawia starszą zamartwiającą się 

kobietę. Na ilustracjach towarzyszących tekstom 8 i 9 widać kobiety szczęśliwe, że są 

z dala od domu (choć tekst raczej nie napełni ich pewnością siebie) czy też, że są już 

dorosłe (jeśli kierować się zdjęciem, to dorosłość polega na szorowaniu ścian kuchni). 

Tabela 2. Stereotypy kobiety jako strażniczki ogniska domowego (dom, kuchnia, zakupy)26 

Przykład Stereotyp Środki językowe i rola narratora Mechanizm logiczny 

i skrypt komiczny 

4. Mama 
zignorowała 
ograniczenie 
do 5 osób. 
Tradycyjnie 
narobiła 
jedzenia dla 80 

Kobieta żywi 
domowników 
(i gości)  
 
Kobieta jest 
rozrzutna, 

Kolokwializm – narobiła jedzenia 
 
 
Narrator ironiczny – udaje 
zgodność z wymaganiami 
rządowymi 

Mechanizm przesady 

 

Skrypt głupoty 

(obsesja) skrypt 

obżarstwa 

 

Matka Polka (sytość, 

zdrowie, 

bezpieczeństwo) 

Nadchodzi 
najbardziej 
wyczekiwany 
czas w roku. 
Będzie można 
siedzieć w 
domu i jeść 

Kobieta 
rodzinna 

Kolokwializmy – Nie mogę się 
doczekać, aż wskoczę w dresy 
 
Rejestr neutralny, choć 
kolokwializmy i slang są również 
obecne 
 
Slang – kto by się tam po knajpach 
prowadzał, …zdrowy chlebek z 
wielu ziaren, pewnie ze wszystkich 
pier*olonych ziaren świata. 
Ilona zapewnia ponadto, że to 
nieprawda, że ch*j już ją na chacie 
strzela 
 
Narrator – udaje, że się zgadza 

Mechanizm przesady 

 

Skrypt obżarstwa  

                                                                   
26 Opracowanie własne 

https://aszdziennik.pl/131755,mama-zignorowala-ograniczenie-do-5-osob-jak-zwykle-zrobila-jedzenie-dla-80
https://aszdziennik.pl/131755,mama-zignorowala-ograniczenie-do-5-osob-jak-zwykle-zrobila-jedzenie-dla-80
https://aszdziennik.pl/131755,mama-zignorowala-ograniczenie-do-5-osob-jak-zwykle-zrobila-jedzenie-dla-80
https://aszdziennik.pl/131755,mama-zignorowala-ograniczenie-do-5-osob-jak-zwykle-zrobila-jedzenie-dla-80
https://aszdziennik.pl/131755,mama-zignorowala-ograniczenie-do-5-osob-jak-zwykle-zrobila-jedzenie-dla-80
https://aszdziennik.pl/131755,mama-zignorowala-ograniczenie-do-5-osob-jak-zwykle-zrobila-jedzenie-dla-80
https://aszdziennik.pl/131755,mama-zignorowala-ograniczenie-do-5-osob-jak-zwykle-zrobila-jedzenie-dla-80
https://aszdziennik.pl/131739,najbardziej-wyczekiwany-czas-w-roku-mozna-przez-trzy-dni-nie-ruszac-sie-z
https://aszdziennik.pl/131739,najbardziej-wyczekiwany-czas-w-roku-mozna-przez-trzy-dni-nie-ruszac-sie-z
https://aszdziennik.pl/131739,najbardziej-wyczekiwany-czas-w-roku-mozna-przez-trzy-dni-nie-ruszac-sie-z
https://aszdziennik.pl/131739,najbardziej-wyczekiwany-czas-w-roku-mozna-przez-trzy-dni-nie-ruszac-sie-z
https://aszdziennik.pl/131739,najbardziej-wyczekiwany-czas-w-roku-mozna-przez-trzy-dni-nie-ruszac-sie-z
https://aszdziennik.pl/131739,najbardziej-wyczekiwany-czas-w-roku-mozna-przez-trzy-dni-nie-ruszac-sie-z
https://aszdziennik.pl/131739,najbardziej-wyczekiwany-czas-w-roku-mozna-przez-trzy-dni-nie-ruszac-sie-z
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6. „Mój pies 

też tak robi" 

jedynym 

wkładem 

singielki do 

rozmowy 

o dzieciach 

koleżanek 

Kobieta 

opiekunka, 

kobiety 

rozmawiają 

tylko 

o dzieciach 

Kolokwializmy – bąbel, brzdąc, 

normalna kupka, wyrwać się na 

imprezę,  

 

Narrator ironizuje w tekście 

Mechanizm przesady 

 

Skrypt ograniczenia 

(głupoty) 

Mama 

przestała się 

martwić, że nie 

starczy. Teraz 

martwi się, że 

się zmarnuje 

Kobieta – 

strażniczka 

domowego 

ogniska, 

kobieta 

rozsądna 

Kolokwializmy – Po dwóch dniach 

stresu, że nagotowała za mało… 

może wreszcie przejść do 

nerwówki, że znowu przesadziła  

 

Narrator udaje, że solidaryzuje 

się z bohaterką – wielka ulga 

Mechanizm przesady 

 

Skrypt 

emocjonalności  

(obsesja) 

8. 7 smutnych 

potraw 

świątecznych, 

które 

przygotujesz 

z dala od domu 

rodziców 

 

Kobieta – 

strażniczka 

tradycji 

Kolokwializmy – smutny, 

rozmamłany pieróg, który 

wyłowiłaś z wody widelcem  

 

Ponieważ nie ma bata, żebyś 

kupiła karpia i potem użerała się 

z topieniem go w galarecie 

 

Za wszelką cenę nie dopuść do 

siebie myśli, że hen, hen, za 

górami babcia upiekła domowy 

 

7 bieda-świątecznych potraw 

 

Narrator mówi językiem bohaterki 

i ironizuje 

Mechanizm 

przeciwstawienia 

i przesady 

 

Skrypt niskiego 

statusu 

(nieumiejętność, 

niechęć) 

9. 7 oznak, że 

jesteś już 

dorosłą kobietą 

i twoja matka 

byłaby dumna 

 

Kobieta – 

wzorowa 

gospodyni 

Kolokwializmy, slang – Masz swój 

ulubiony płyn do mycia oczywiście 

nie ciała, głuptasie, tylko 

powierzchni płaskich; nie zamulać 

jak jakaś studentka 

.  

Jeśli ostatnio na czacie z koleżanką 

podjarałaś się faktem, że dorwała 

taki rosyjski specyfik 

 

Narrator udaje, że solidaryzuje się 

z bohaterką 

Mechanizm 

przeciwstawienia 

i przesady 

 

Skrypt 

niskiego/wysokiego 

statusu 

  

https://aszdziennik.pl/128435,moj-pies-tez-tak-robi-jedynym-wkladem-singielki-do-rozmowy-o-dzieciach
https://aszdziennik.pl/128435,moj-pies-tez-tak-robi-jedynym-wkladem-singielki-do-rozmowy-o-dzieciach
https://aszdziennik.pl/128435,moj-pies-tez-tak-robi-jedynym-wkladem-singielki-do-rozmowy-o-dzieciach
https://aszdziennik.pl/128435,moj-pies-tez-tak-robi-jedynym-wkladem-singielki-do-rozmowy-o-dzieciach
https://aszdziennik.pl/128435,moj-pies-tez-tak-robi-jedynym-wkladem-singielki-do-rozmowy-o-dzieciach
https://aszdziennik.pl/128435,moj-pies-tez-tak-robi-jedynym-wkladem-singielki-do-rozmowy-o-dzieciach
https://aszdziennik.pl/128435,moj-pies-tez-tak-robi-jedynym-wkladem-singielki-do-rozmowy-o-dzieciach
https://aszdziennik.pl/128435,moj-pies-tez-tak-robi-jedynym-wkladem-singielki-do-rozmowy-o-dzieciach
https://aszdziennik.pl/131737,pilne-mama-przestala-sie-martwic-ze-nie-starczy-teraz-martwi-sie-ze-sie
https://aszdziennik.pl/131737,pilne-mama-przestala-sie-martwic-ze-nie-starczy-teraz-martwi-sie-ze-sie
https://aszdziennik.pl/131737,pilne-mama-przestala-sie-martwic-ze-nie-starczy-teraz-martwi-sie-ze-sie
https://aszdziennik.pl/131737,pilne-mama-przestala-sie-martwic-ze-nie-starczy-teraz-martwi-sie-ze-sie
https://aszdziennik.pl/131737,pilne-mama-przestala-sie-martwic-ze-nie-starczy-teraz-martwi-sie-ze-sie
https://aszdziennik.pl/131737,pilne-mama-przestala-sie-martwic-ze-nie-starczy-teraz-martwi-sie-ze-sie
https://aszdziennik.pl/131659,7-smutnych-potraw-swiatecznych-ktore-przygotujesz-z-dala-od-domu-rodzicow
https://aszdziennik.pl/131659,7-smutnych-potraw-swiatecznych-ktore-przygotujesz-z-dala-od-domu-rodzicow
https://aszdziennik.pl/131659,7-smutnych-potraw-swiatecznych-ktore-przygotujesz-z-dala-od-domu-rodzicow
https://aszdziennik.pl/131659,7-smutnych-potraw-swiatecznych-ktore-przygotujesz-z-dala-od-domu-rodzicow
https://aszdziennik.pl/131659,7-smutnych-potraw-swiatecznych-ktore-przygotujesz-z-dala-od-domu-rodzicow
https://aszdziennik.pl/131659,7-smutnych-potraw-swiatecznych-ktore-przygotujesz-z-dala-od-domu-rodzicow
https://aszdziennik.pl/131659,7-smutnych-potraw-swiatecznych-ktore-przygotujesz-z-dala-od-domu-rodzicow
https://aszdziennik.pl/131397,7-oznak-ze-jestes-juz-dorosla-kobieta-i-twoja-matka-bylaby-dumna
https://aszdziennik.pl/131397,7-oznak-ze-jestes-juz-dorosla-kobieta-i-twoja-matka-bylaby-dumna
https://aszdziennik.pl/131397,7-oznak-ze-jestes-juz-dorosla-kobieta-i-twoja-matka-bylaby-dumna
https://aszdziennik.pl/131397,7-oznak-ze-jestes-juz-dorosla-kobieta-i-twoja-matka-bylaby-dumna
https://aszdziennik.pl/131397,7-oznak-ze-jestes-juz-dorosla-kobieta-i-twoja-matka-bylaby-dumna
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10. 7 pięknych 

piżam, 

w których 

możesz całymi 

dniami 

siedzieć 

w domu, 

zwiędnąć 

i umrzeć 

[MUST-

HAVE] 

Kobieta 

estetka dba 

o swój wygląd 

niezależnie od 

okoliczności 

 

Kobieta 

niepracująca, 

żona bogatego 

męża, córka 

bogatych 

rodziców,  

kobieta 

zakupoho-

liczka 

Kolokwializm – zwiędnąć, nie 

bądź rozlazłą kluchą, frustra 

 

MUST-HAVE, X (ubrań) 

w których możesz – odniesienie to 

prawdziwej porady 

 

Narrator udaje, że udziela porady 

(zderzenie komiczne – rada – nie 

rada) – milej niż w jakimś starym 

łachu będzie ci zwiędnąć, zgasnąć 

i umrzeć 

Mechanizm przesady 

 

Skrypt lenistwa, 

skrypt głupoty  

(obsesja, modnisia) 

Kolejna część artykułów dotyczy zdrowia, diety i sportu, które stereotypowo zajmują 

kobiecie dużo czasu. W tej grupie występuje jeden z omówionych już wcześniej typów 

tytułów stanowiących echa innych artykułów (dramat – 11), ale pojawiają się także 

nowe. Artykuł o ciałopozytywności i kobiecej samokrytyce stanowi pewne echo kontro-

wersji wokół tego pojęcia, o których prasa często wspomina (np. Ciałopozytywna 

aktywistka padła ofiarą wyjątkowo paskudnego hejtu), a także rzeczywistych statystyk: 

według Newsweeka 94% amerykańskich nastolatek nie akceptuje swojego ciała
27

. 

W tym kontekście 99,9% ciałopozytywności bohaterki artykułu z wyłączeniem jej samej 

brzmi komicznie i ironicznie. Kolejne artykuły w tej grupie wprowadzają czytelników 

w świat pseudo-porad w sprawie diety przedświątecznej (13), przymusu odchudzania 

(14), zajadania stresu (16) czy pseudosportowych wyczynów, które mają zastąpić 

realne ćwiczenia (15). Artykuły te nie mogłyby powstać, gdyby nie zalew podobnych 

porad, czy to bardzo ogólnych (od czyszczenia żelazka po przygotowywanie zielonej 

herbaty: „Jak”, czyli porady 30-latki archiwa, czy porad bardziej szczegółowych np. 

jak zmusić się do diety (http://dziewczynanaplus.pl/2017/12/balans/). Ostatni przykład 

pochodzi z blogu, który jest także pełen kolokwializmów przypuszczalnie służących 

perswazji. Jest też w nich nieco frustracji, choć trudno nie zauważyć ładunku 

komicznego (Właśnie zdałam sobie sprawę, że nie tak dawno byłabym przed Świętami 

gdzieś na końcu głodówy Kopenhaskiej. Po to, aby w Święta się „bezpiecznie” 

nawpieprzać.). Z kolei zajadanie stresu wyjaśnia przykład artykuł z czasopisma 

„Women’s Health” (https://www.womenshealth.pl/odzywianie/Jak-przestac-zajadac-

stres), a o prawdziwych wyczynach sportowych można przeczytać, chociażby 

w artykule „Historyczny wyczyn” (https://sportdziennik.com/historyczny-wyczyn/). 

Wszystkie artykuły posiadają nośne tytuły, udające poważne wiadomości, po których 

(jak poprzednio) następują zaprzeczające im, a więc niespójne komicznie podtytuły.  
W zgromadzonym materiale można znaleźć wiele przykładów kolokwializmów, 

które dotyczą szczególnie wybranych obszarów tematycznych, charakterystycznych 
dla tej grupy. Dotyczą one zainteresowań i stylu życia bohaterek, z których jedna 
określa się jako rośliniara mieszkająca w chacie, gdzie upycha swoje rośliny (w ogóle 

                                                                   
27 94 proc. nastolatek wstydzi się swojego ciała, www.newsweek.pl/styl-zycia/problemy-z-samoakceptacja-

ilu-z-nas-nie-lubi-swojego-ciala/t700pmm. 

https://aszdziennik.pl/131373,7-pieknych-pizam-w-ktorych-mozesz-calymi-dniami-siedziec-w-domu-i-umrzec
https://aszdziennik.pl/131373,7-pieknych-pizam-w-ktorych-mozesz-calymi-dniami-siedziec-w-domu-i-umrzec
https://aszdziennik.pl/131373,7-pieknych-pizam-w-ktorych-mozesz-calymi-dniami-siedziec-w-domu-i-umrzec
https://aszdziennik.pl/131373,7-pieknych-pizam-w-ktorych-mozesz-calymi-dniami-siedziec-w-domu-i-umrzec
https://aszdziennik.pl/131373,7-pieknych-pizam-w-ktorych-mozesz-calymi-dniami-siedziec-w-domu-i-umrzec
https://aszdziennik.pl/131373,7-pieknych-pizam-w-ktorych-mozesz-calymi-dniami-siedziec-w-domu-i-umrzec
https://aszdziennik.pl/131373,7-pieknych-pizam-w-ktorych-mozesz-calymi-dniami-siedziec-w-domu-i-umrzec
https://aszdziennik.pl/131373,7-pieknych-pizam-w-ktorych-mozesz-calymi-dniami-siedziec-w-domu-i-umrzec
https://aszdziennik.pl/131373,7-pieknych-pizam-w-ktorych-mozesz-calymi-dniami-siedziec-w-domu-i-umrzec
https://aszdziennik.pl/131373,7-pieknych-pizam-w-ktorych-mozesz-calymi-dniami-siedziec-w-domu-i-umrzec
https://aszdziennik.pl/131373,7-pieknych-pizam-w-ktorych-mozesz-calymi-dniami-siedziec-w-domu-i-umrzec
https://kobieta.dziennik.pl/twoje-emocje/artykuly/7849305,sandra-poza-kanonem-hejt.html
https://kobieta.dziennik.pl/twoje-emocje/artykuly/7849305,sandra-poza-kanonem-hejt.html
https://kobietapo30.pl/czyli-porady-30-latki/
http://dziewczynanaplus.pl/2017/12/balans/
https://sportdziennik.com/historyczny-wyczyn/
https://www.newsweek.pl/styl-zycia/problemy-z-samoakceptacja-ilu-z-nas-nie-lubi-swojego-ciala/t700pmm
https://www.newsweek.pl/styl-zycia/problemy-z-samoakceptacja-ilu-z-nas-nie-lubi-swojego-ciala/t700pmm
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nie mieści się w chacie – 11), inna zaś w swojej chacie tęskni za towarzystwem, 
dlatego uprawia sport (non stop sama w chacie – 13) i wie, że będzie najbardziej fit 
osobą na dzielni, żaden noworoczny lamus nie będzie miał do niej podjazdu. Kolejna 
natomiast podziwia, jak trenerki hopsają w komputerze, a sama ogranicza się do 
siedzenia na kanapie (15; o hopsaniu można też przeczytać w innych artykułach, np. 
z jednego z nich dowiadujemy się, że dzięki grubej strukturze materiału imitującego 
jeans, możemy swobodnie hopsać w nich [w tzw. treginsach] podczas codziennych 
wyjść (Wygodne jak dresy, a wyglądają jak rurki! Kobiety oszalały na punkcie tych 
„jeansów”)). Kolokwializmy ponownie dotyczą także emocjonalnych reakcji 
bohaterek zazwyczaj związanych z ciałem i dietą: nie cierpi własnego ciała; wyglądam 
okropnie; chyba by umarła ze wstydu (12), przecież zwariować można, (13) zero 
ciśnienia (14). Potoczne metafory podkreślają emocje bohaterek lub ironię narratora: 
trzeba było wstrzymać konie (tzn. nie kupować więcej roślin – 11), 30-latka wycięła 
w pień wszelką konkurencję już przez Nowy Rokiem, mimo że do niego jeszcze kupa 
czasu (13), premier rozbił w proch normy genderowe (14), słodkie lenistwo (16). 
Podobna jest funkcja wulgaryzmów (mam w dupie [odchudzanie]) czy zapożyczeń 
(monstery; takie zapożyczenia królują w ‘poważnych’ tekstach i same najwyraźniej 
stanowią echo tekstów anglojęzycznych – Bycie „crazy plant lady” to nie fanaberia, 
a styl życia https://natemat.pl/339509,moda-na-rosliny-wsrod-mlodych-polakow-crazy- 
plant-lady-to-juz-styl-zycia).  

Tak jak poprzednio tak i tutaj narrator ironicznie odnosi się do swoich protagonistek: 
dramat rośliniary nie jest wcale dramatem, odpowiedzialna ogrodniczka nie jest do 
końca odpowiedzialna, dżungla jest tylko mieszkaniem (11), zaś strategiczna decyzja 
niekoniecznie nią jest (w tym roku spędzi Sylwestra w domu, pod kocem. Właśnie ta 
strategiczna decyzja – 14), a sportowy wyczyn takim wyczynem nie jest (polubiła 18 
trenerek fitness – 15). Czasem jednak decyduje się bez komentarza opisywać poglądy 
bohaterek i ich wewnętrzne sprzeczności (Kornelia apeluje do wszystkich kobiet, żeby 
wyzbyły się obaw o wygląd swojego ciała i zaakceptowały je takim, jakie jest. A ona 
dołączy, jak tylko coś ze sobą zrobi, bo na razie czuje się gruba, stara i chyba trochę za 
krótko obcięła włosy – 12; filmiki z ćwiczeniami na smukłe uda, jędrną pupę i mocne 
ramiona najlepiej ogląda się na kanapie, koniecznie w staniku sportowym i legginsach 
– 15), a czasem cytuje (najwyraźniej sprokurowane) wypowiedzi bohaterek, pokazując 
ich ironiczność (Doceniam mądrość premiera, który jednym rozporządzeniem rozbił 
w proch zastane normy genderowe – 14). Wreszcie w artykule 16 narrator podporząd-
kowuje całość narracji mechanizmowi przesady, żeby uzyskać efekt ironiczny: artykuł 
opisuje 2-tonowe pudełka (lub nawet pudełeczka) lodów czekoladowych, dostarczone 
przez lokalnego operatora dźwigów prosto do mieszkania, aby choć trochę osłodzić 
przykrości, konsumpcję których bohaterka łączy z 2000 godzin oglądania ulubionych 
seriali. Wywołane przez takie manewry skrypty komiczne są podobne, jak w poprzed-
nich grupach artykułów – głupota (pod postacią bezmyślności czy naiwności), niski 
status, lenistwo, obsesja modowa, obżarstwo, zaś mechanizmowi przesady towarzyszą 
ponownie przeciwstawienie czy też nawet paralelizm (mechanizm podobny, choć 
wymagający większej synchronizacji porównania).  

Wszystkie towarzyszące zdjęcia pokazują młode bohaterki w różnych pozach czy 
z zafrasowanymi minami. Wydaje się nawet, że autorzy specjalnie proszą wybrane 
kobiety o pozowanie do zdjęć, które pasowałyby do artykułu – rośliniara zagryza wargę, 
podkreślając swój dramat na tle swoich roślin (11), ciałopozytywna ściska wałek ciała 
na brzuchu (12), sprytna robi pompki (13), nieodchudzająca się z uśmiechem zjada 
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ciasteczka ustawione koło choinki (14), sportsmenka internetowa odpoczywa z wy-
razem błogości na kanapie, z laptopem i kawą (15), wreszcie amatorka poprawy 
nastroju śpi zmęczona na sofie (16). 

Tabela 3. Stereotypy kobiety dbającej o zdrowie, dietę, interesującej się sportem28 

Przykład Stereotyp kobiety Środki językowe i rola 
narratora 

Mechanizm 

logiczny i skrypt 

komiczny  

11. Dramat 

rośliniary. 

Dokupiła dwie 

monstery i już 

sama nie mieści 

się w domu 

 

Kobieta – estetka 

wnętrza; kobieta – 

miłośniczka roślin 

i kwiatów; kobieta 

– opiekunka 

Kolokwializmy – rośliniara, 
monstery, w ogóle nie mieści 
się w chacie. 
 
Kolokwialna metafora – trzeba 
było wstrzymać konie. – 
odniesienie do prawdziwych 
artykułów o miłośniczkach 
uprawy roślin 
 
Narrator – udaje, że przyjmuje 
punkt widzenia bohaterki 
(dramat, odpowiedzialna 
ogrodniczka) 

 

Mechanizm 

przesady 

 

Skrypt głupoty, 

bezmyślności 

12. Kobieta 

ciałopozytywna 

w 99,9%. 

Uważa, że 

wszystkie ciała 

są piękne oprócz 

jej własnego 

 

Kobieta estetka 

nie akceptuje 

swojego wyglądu 

Kolokwializmy – nie cierpi 
własnego ciała; wyglądam 
okropnie; chyba by umarła ze 
wstydu; czuje się gruba 
 
Narrator udaje zrozumienie 
 

Mechanizm 

przeciwsta-

wienia 

i przesady 

 

Skrypt niskiego 

statusu (obsesja) 

13. Spryt 30-

latki. Ćwiczy już 

teraz, żeby 

wyprzedzić 

wszystkich, 

którzy zaczną po 

Nowym Roku 

[KONKURS] 

Kobieta dbająca 

o siebie; kobieta 

sprytna 

Kolokwializmy – fit osobą na 
dzielni, wycinając w pień 
wszelką konkurencję, kupa 
czasu, żaden noworoczny 
lamus nie będzie miał do niej 
podjazd, non stop sama w 
chacie, przecież zwariować 
można 
 
Narrator lekko ironiczny 

Mechanizm 

przesady 

 

Skrypt głupoty 

(obsesja) 

                                                                   
28 Opracowanie własne 

https://aszdziennik.pl/131537,dramat-rosliniary-dokupila-dwie-monstery-i-juz-sama-nie-miesci-sie-w-domu
https://aszdziennik.pl/131537,dramat-rosliniary-dokupila-dwie-monstery-i-juz-sama-nie-miesci-sie-w-domu
https://aszdziennik.pl/131537,dramat-rosliniary-dokupila-dwie-monstery-i-juz-sama-nie-miesci-sie-w-domu
https://aszdziennik.pl/131537,dramat-rosliniary-dokupila-dwie-monstery-i-juz-sama-nie-miesci-sie-w-domu
https://aszdziennik.pl/131537,dramat-rosliniary-dokupila-dwie-monstery-i-juz-sama-nie-miesci-sie-w-domu
https://aszdziennik.pl/131537,dramat-rosliniary-dokupila-dwie-monstery-i-juz-sama-nie-miesci-sie-w-domu
https://aszdziennik.pl/131837,cialopozytywna-kobieta-uwaza-ze-wszystkie-ciala-sa-piekne-tylko-nie-jej
https://aszdziennik.pl/131837,cialopozytywna-kobieta-uwaza-ze-wszystkie-ciala-sa-piekne-tylko-nie-jej
https://aszdziennik.pl/131837,cialopozytywna-kobieta-uwaza-ze-wszystkie-ciala-sa-piekne-tylko-nie-jej
https://aszdziennik.pl/131837,cialopozytywna-kobieta-uwaza-ze-wszystkie-ciala-sa-piekne-tylko-nie-jej
https://aszdziennik.pl/131837,cialopozytywna-kobieta-uwaza-ze-wszystkie-ciala-sa-piekne-tylko-nie-jej
https://aszdziennik.pl/131837,cialopozytywna-kobieta-uwaza-ze-wszystkie-ciala-sa-piekne-tylko-nie-jej
https://aszdziennik.pl/131837,cialopozytywna-kobieta-uwaza-ze-wszystkie-ciala-sa-piekne-tylko-nie-jej
https://aszdziennik.pl/131671,spryt-30-latki-juz-cwiczy-zeby-wyprzedzic-tych-ktorzy-zaczna-w-nowy-rok
https://aszdziennik.pl/131671,spryt-30-latki-juz-cwiczy-zeby-wyprzedzic-tych-ktorzy-zaczna-w-nowy-rok
https://aszdziennik.pl/131671,spryt-30-latki-juz-cwiczy-zeby-wyprzedzic-tych-ktorzy-zaczna-w-nowy-rok
https://aszdziennik.pl/131671,spryt-30-latki-juz-cwiczy-zeby-wyprzedzic-tych-ktorzy-zaczna-w-nowy-rok
https://aszdziennik.pl/131671,spryt-30-latki-juz-cwiczy-zeby-wyprzedzic-tych-ktorzy-zaczna-w-nowy-rok
https://aszdziennik.pl/131671,spryt-30-latki-juz-cwiczy-zeby-wyprzedzic-tych-ktorzy-zaczna-w-nowy-rok
https://aszdziennik.pl/131671,spryt-30-latki-juz-cwiczy-zeby-wyprzedzic-tych-ktorzy-zaczna-w-nowy-rok
https://aszdziennik.pl/131671,spryt-30-latki-juz-cwiczy-zeby-wyprzedzic-tych-ktorzy-zaczna-w-nowy-rok
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14. 32-latka 
chwali rząd. Nie 
musi się 
odchudzać się 
po świętach, bo 
i tak nie idzie na 
Sylwestra 
 

Kobieta estetka 
dbająca o swój 
wygląd; kobieta 
łakoma 

Kolokwializmy – rozbił 
w proch, mam w dupie, zero 
ciśnienia. 
 
Narrator ironiczny – 
strategiczna decyzja: w tym 
roku spędzi Sylwestra w domu, 
pod kocem. Właśnie ta 
strategiczna decyzja; 
Pochwalić rząd, premier rozbił 
w proch normy Genderowe 

Mechanizm 
przeciwstawie-
nia 
 
Skrypt głupoty 
(obsesja 
odchudzania) 

15. Sportowy 
wyczyn 25-latki 
na kwarantannie. 
Polubiła na 
YouTubie 18 
trenerek fitness 
[KONKURS] 
 

Kobieta dbająca 
o swój wygląd; 
kobieta łatwo 
ulegająca 
trendom; kobieta 
lubiąca zakupy 

Kolokwializmy – trenerki 
hopsają w komputerze; jędrna 
pupa 
 
Rejestr neutralny lub wysoki 
 
Narrator ironizuje (wyczyn) 

Mechanizm 
przesady 
i paralelizmu 
 
Skrypt głupoty 
(naiwność, 
obsesja 
zakupów) 

16. Dla poprawy 
nastroju po 
2020: 2-tonowe 
pudełka lodów 
czekoladowych 
już w sklepach 

Kobieta 
zajadająca stres 

Kolokwializmy – słodkie 
lenistwo, leżeć sobie 
 
Narrator używa przesady żeby 
uzyskać ironię (2 tony, dźwig, 
pudełko, pudełeczko, choć 
trochę osłodzić) 
 

Mechanizm 
przesady (także 
przeciwstawie-
nia – 2 tony 
koperku) 
 
Skrypt 
obżarstwa, 
emocjonalności 

Ostatnia grupa artykułów skupia się na stereotypowym zainteresowaniu kobiet 
życiem towarzyskim w internecie, zwłaszcza w sieciach społecznościowych. Wszystkie 
artykuły poza jednym posiadają tytuł z kontrastującym podtytułem według opisanego 
wyżej modelu (pozostały artykuł pochodzi z opisanego wcześniej cyklu „X rzeczy, 
które musisz mieć”) i mają wyraźne echa typowych ‘poważnych’ artykułów, co wzmac-
nia ich efekt komiczny. Wpadki zazwyczaj pojawiają się w kontekście celebrytek i ich 
strojów (Wpadki znanych Polek – Uroda), ewentualnie, choć rzadziej, nieudanych prób 
wytrzymania znalezionej w internecie diety (Wpadka na diecie? Jak się nie poddać po 
jednym niepowodzeniu), ale oczywiście nigdy w kontekście kanibalizmu (17). Tra-
giczny wypadek sugeruje czyjąś śmierć (Tragiczny wypadek podczas morsowania. 
Zanurzył się pod wodą i już nie wypłynął), zaś niezapomnienie o powiadomieniu znajo-
mych (18). Wspomniany wcześniej dramat występuje czasem w blogach w kontekście 
problemów czy dylematów do rozwiązania (np. Te małe i większe dramaty jednej 
dziewczyny), natomiast nie w kontekście pomyłkowego umieszczenia „superlajka” dla 
nieznanego bliżej, choć jakoś typowego Seby (20). Dzień w nagłówkach występuje 
raczej w kontekście negatywnym (np. Dzień z życia zestresowanej 30-latki), nie 
w kontekście, gdzie młodą bohaterkę akurat nic nie boli, zaś zemsta zazwyczaj 
w sytuacjach, gdzie mowa o zabójstwach w afekcie lub innych aktach zemsty (np. 
Wybiła kamieniem szybę w MOPS-ie, bo była niezadowolona z pomocy społecznej). 
  

https://aszdziennik.pl/131757,spryt-32-latki-nie-odchudza-sie-po-swietach-bo-i-tak-nie-bedzie-sylwestra
https://aszdziennik.pl/131757,spryt-32-latki-nie-odchudza-sie-po-swietach-bo-i-tak-nie-bedzie-sylwestra
https://aszdziennik.pl/131757,spryt-32-latki-nie-odchudza-sie-po-swietach-bo-i-tak-nie-bedzie-sylwestra
https://aszdziennik.pl/131757,spryt-32-latki-nie-odchudza-sie-po-swietach-bo-i-tak-nie-bedzie-sylwestra
https://aszdziennik.pl/131757,spryt-32-latki-nie-odchudza-sie-po-swietach-bo-i-tak-nie-bedzie-sylwestra
https://aszdziennik.pl/131757,spryt-32-latki-nie-odchudza-sie-po-swietach-bo-i-tak-nie-bedzie-sylwestra
https://aszdziennik.pl/131757,spryt-32-latki-nie-odchudza-sie-po-swietach-bo-i-tak-nie-bedzie-sylwestra
https://aszdziennik.pl/131635,25-latka-wkrecila-sie-w-sport-polubila-na-youtube-juz-18-trenerek-fitness
https://aszdziennik.pl/131635,25-latka-wkrecila-sie-w-sport-polubila-na-youtube-juz-18-trenerek-fitness
https://aszdziennik.pl/131635,25-latka-wkrecila-sie-w-sport-polubila-na-youtube-juz-18-trenerek-fitness
https://aszdziennik.pl/131635,25-latka-wkrecila-sie-w-sport-polubila-na-youtube-juz-18-trenerek-fitness
https://aszdziennik.pl/131635,25-latka-wkrecila-sie-w-sport-polubila-na-youtube-juz-18-trenerek-fitness
https://aszdziennik.pl/131635,25-latka-wkrecila-sie-w-sport-polubila-na-youtube-juz-18-trenerek-fitness
https://aszdziennik.pl/131635,25-latka-wkrecila-sie-w-sport-polubila-na-youtube-juz-18-trenerek-fitness
https://aszdziennik.pl/131595,dla-poprawy-nastroju-po-2020-2-tonowe-pudelka-lodow-czekoladowych
https://aszdziennik.pl/131595,dla-poprawy-nastroju-po-2020-2-tonowe-pudelka-lodow-czekoladowych
https://aszdziennik.pl/131595,dla-poprawy-nastroju-po-2020-2-tonowe-pudelka-lodow-czekoladowych
https://aszdziennik.pl/131595,dla-poprawy-nastroju-po-2020-2-tonowe-pudelka-lodow-czekoladowych
https://aszdziennik.pl/131595,dla-poprawy-nastroju-po-2020-2-tonowe-pudelka-lodow-czekoladowych
https://aszdziennik.pl/131595,dla-poprawy-nastroju-po-2020-2-tonowe-pudelka-lodow-czekoladowych
https://kobieta.onet.pl/uroda/wpadki-znanych-polek/96e8wph
https://pracowniazdrowegostylu.pl/2016/01/18/wpadka-na-diecie/
https://pracowniazdrowegostylu.pl/2016/01/18/wpadka-na-diecie/
https://nieistnieje.pl/te-male-i-wieksze-dramaty-jednej-dziewczyny/
https://nieistnieje.pl/te-male-i-wieksze-dramaty-jednej-dziewczyny/
https://www.bing.com/newtabredir?url=https%3A%2F%2Fstylzycia.polki.pl%2Fpsychologia%2Cdzien-z-zycia-zestresowanej-30-latki%2C10017351%2Cartykul.html
https://nczas.com/2020/03/21/wybila-kamieniem-szybe-w-mops-ie-bo-byla-niezadowolona-z-pomocy-spolecznej-areszt-dla-30-latki-video/
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Jak wspomnieliśmy wcześniej, artykuły zaczynają się od obrazów czy scen zazwy-
czaj wzmacniających stereotyp. Kobieta po alkoholu „nagina swoje postanowienia” co 
do diety roślinnej (17 – kobieta interesuje się dietami oferowanymi w sieci); morsująca 
po raz pierwszy przez nieuwagę płaci wysoką cenę – traumę na całe życie, bo nie 
zrobiła zdjęć i nie zamieściła relacji w internecie (18 – kobieta nie może żyć bez social 
mediów), adresatka artykułu jest zachęcana, żeby dać się uwieść magii kolorowych 
i świecących rzeczy, bo wszystkie koleżanki już je mają (19 – kobieta jest niewol-
niczką reklamy); singielka odbiera bolesną lekcję od życia, ponieważ zmęczona, leżąc 
w łóżku, chciała odrzucić jakichś nieciekawych kolesi na Tinderze i niechcący jednego 
polubiła (20 – kobieta żyje wydarzeniami na Tinderze); Trzydziestoletnia kobieta czuje 
się dziś – jak nigdy – młoda, pełna życia, ponieważ nic ją nie boli (21 – kobieta 
histerycznie szuka w sobie dolegliwości, a jakich mowa jest w internecie), wreszcie 
30-letnia bohaterka będzie utrapieniem dla znajomych, bo zamierza się chwalić tym, że 
kupiła z wyprzedzeniem wszystkie prezenty świąteczne (22 – kobieta ocenia swój 
status na podstawie zakupów).  

W omawianej grupie artykułów można znaleźć wiele przykładów kolokwializmów: 
kobieta zjada współlokatorkę po pijaku (17; por. użycie tego wyrażenia w innym arty-
kule w odniesieniu do kobiety: https://kobieta.wp.pl/zdrada-po-pijaku-sie-nie-liczy-
59830590067 71841a), „morsuje” (18; por. https://kobieta.onet.pl/wiadomosci/ 
morsowanie-morsuje-od-11-lat-wiem-jak-sie-przygotowac/mcgd9em), nic jej wyjątkowo 
nie łupnęło w krzyżu, gdy kichnęła (21). Nie zająknęła się o Black Week, choć nie jest 
wredna (22), według narratora jej dom będzie smutną, nędzną jamą, jeśli nie kupi 7 
rzeczy. Narrator doradza także w kwestii świecidełek: A to na lampie se powieś (19).  

Życie na Tinderze szczególnie obfituje w potocyzmy, które pojawiają się także 
licznie w artykule 20: chciała obczaić nowe żałosne propozycje i przerzucić tak ze 20 
profili różnych nieciekawych kolesi w lewo i popełniła błąd, chciała przescrollować 
typa, a dała mu superlajka i teraz jakiś Seba, ale sobie pomyśli, co ten typ sobie 
ubzdura – to na pewno jakiś koleś, który ma trzy foty na snowboardzie. Pojawia się tu 
również wiele zapożyczeń, które mają w polszczyźnie charakter potoczny: scrollować 
ofertę, nie będzie macza, dawać superlajka, przeglądać czata. Wśród zapożyczeń zwraca 
uwagę pianka moletkowana plus topper, wyrażenie jest najwyraźniej znane bohaterce: 
nic ją już nie boli, a ktoś jej głupio polecił zwykły materac kieszeniowy (21).   

Narrator w tej grupie jest także ironiczny, a nawet kpiący, wczuwa się w myślenie 
bohaterek, udaje, że przyjmuje ich punkt widzenia: wpadką nie jest zjedzenie sąsiadki, 
tragiczny wypadek nie jest tragiczny, dramat nie jest dramatem, zemsta nie jest do 
końca zemstą, a życie nie straci sensu bez 7 polecanych ozdób domowych. Ponadto, 
narrator także i tu mówi ironicznie głosem bohaterek, np. No przecież tak nie wolno, 
tylko pianka moletkowana plus topper, a jej miły, bezbolesny dzień wywołał zazdrość 
koleżanek, z których każda potrafi już odradzić co najmniej trzech fizjoterapeutów 
w mieście. Narrator udaje także, że zachęca do kupna kiczowatych ozdób: Owiń w nie 
gitarę, bo dlaczego nie, dlaczego nie mieć małych, świecących reniferków, skoro 
można mieć małe, świecące reniferki?; chwali także śliczne gwiazdki do czytania, jeśli 
ceni świąteczny klimat i dobry nastrój, a za to nie ceni wzroku (19). Narrator udaje, że 
się zgadza aż do puenty, gdzie często ujawnia informacje, których bohaterka nie zna: 
nie wie tylko jednego. Nikt z jej znajomych nie zawraca sobie głowy jakimśtam czatem, 
bo każdy scrolluje ofertę Black Week w Neonet (22); wstyd dopiero nadejdzie, kiedy 
Seba mimo superlajka da ją [taką fajną dziewczynę] w lewo (20).  
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Wśród skryptów komicznych dominuje naiwność oraz obsesja na punkcie social 
mediów (jako formy głupoty) oraz obsesja kupowania zwłaszcza po to, żeby dorównać 
i przewyższyć koleżanki (zderzenie skryptów niskiego i wysokiego statusu). Skrypty te 
pojawiają się pod wpływem działania mechanizmów przesady i przeciwstawienia.  

Także i w tej grupie artykułów zdjęcia ilustrują główny stereotypowy motyw – 
kobieta ma czerwone ślady na wargach, bo właśnie rzekomo zjadła współlokatorkę 
(17), jest szczęśliwa, bo ją nic nie boli (21) albo kupiła to, co musiała (19), zagryza 
wargi w oczekiwaniu na reakcję koleżanek (22), zakrywa usta w przerażeniu leżąc 
w łóżku, właśnie popełniwszy błąd na telefonie (20) albo rozpacza, bo reakcji nie 
będzie, ponieważ nie zrobiła zdjęć (18).  

Tabela 4. Stereotypy kobiety aktywnie udzielającej się w internecie (w sieciach społecznościowych)29 

Przykład  Stereotyp Środki językowe i rola 
narratora 

Mechanizm 
logiczny i skrypt 
komiczny 

17. Wpadka 
wegetarianki. 
Wczoraj 
wieczorem po 
pijaku zjadła 
współlokatorkę 
 

Kobieta podatna na 
porady mediów 
dotyczące diety 
i niekonsekwentna 
w ich stosowaniu 
 

Kolokwializm – po pijaku 
 
Narrator – udaje, że 
przyjmuje punkt widzenia 
kobiety (ironia 
humorystyczna – wpadka – 
zjedzenie sąsiadki, 
wegetarianka – podatna na 
trendy) 

Mechanizm 
przesady 
 
Skrypt głupoty 
(naiwności) 

18. Tragiczny 
wypadek 
podczas 
morsowania.  
28-latka 
zapomniała 
powiadomić 
wszystkich, że 
morsuje 
 

Kobieta uzależniona 
od opinii innych (od 
mediów 
społecznościowych) 
 

Kolokwializmy – 
morsowanie, morsuje 
 
Narrator – udaje, że 
przyjmuje punkt widzenia 
kobiety, jak 
i obserwatorów (ironia 
humorystyczna –  
tragiczny – nietragiczny 
 

Mechanizm 
przesady 
 
Skrypt głupoty 
(obsesja – 
niewolnica mediów 
społecznościowych) 

19. 7 świecących 
rzeczy, które 
musisz mieć 
w domu 
w grudniu albo 
twoje życie 
straci sens 
(Więcej ilustracji 
niż w innych 
artykułach) 

Kobieta łatwo 
ulegająca wpływom 
reklamy; kobieta – 
estetka wnętrza; 
kobieta mająca 
zdolności manualne 

Kolokwializmy: twój dom 
będzie smutną, nędzną 
jamą; A to na lampie se 
powieś. 
 
Narrator ironiczny, a nawet 
kpiący, wczuwa się 
w bohaterkę 

Mechanizm 
przesady, 
przeciwstawienia 
 
Skrypt głupoty 
(naiwność, obsesja 
kupowania) 
  
Skrypt 
wysokiego/niskiego 
statusu 

                                                                   
29 Opracowanie własne. 

https://aszdziennik.pl/130021,wpadka-wegetarianki-po-pijaku-zjadla-wspollokatorke?fbclid=IwAR1nF3aru6JfmupFwwGSEsBHjjVVG3AKIRjIayY2cOBETOlTTMxpT53ycGA
https://aszdziennik.pl/130021,wpadka-wegetarianki-po-pijaku-zjadla-wspollokatorke?fbclid=IwAR1nF3aru6JfmupFwwGSEsBHjjVVG3AKIRjIayY2cOBETOlTTMxpT53ycGA
https://aszdziennik.pl/130021,wpadka-wegetarianki-po-pijaku-zjadla-wspollokatorke?fbclid=IwAR1nF3aru6JfmupFwwGSEsBHjjVVG3AKIRjIayY2cOBETOlTTMxpT53ycGA
https://aszdziennik.pl/130021,wpadka-wegetarianki-po-pijaku-zjadla-wspollokatorke?fbclid=IwAR1nF3aru6JfmupFwwGSEsBHjjVVG3AKIRjIayY2cOBETOlTTMxpT53ycGA
https://aszdziennik.pl/130021,wpadka-wegetarianki-po-pijaku-zjadla-wspollokatorke?fbclid=IwAR1nF3aru6JfmupFwwGSEsBHjjVVG3AKIRjIayY2cOBETOlTTMxpT53ycGA
https://aszdziennik.pl/130021,wpadka-wegetarianki-po-pijaku-zjadla-wspollokatorke?fbclid=IwAR1nF3aru6JfmupFwwGSEsBHjjVVG3AKIRjIayY2cOBETOlTTMxpT53ycGA
https://aszdziennik.pl/131805,tragedia-podczas-morsowania-28-latka-zapomniala-wrzucic-zdjecie-na-insta
https://aszdziennik.pl/131805,tragedia-podczas-morsowania-28-latka-zapomniala-wrzucic-zdjecie-na-insta
https://aszdziennik.pl/131805,tragedia-podczas-morsowania-28-latka-zapomniala-wrzucic-zdjecie-na-insta
https://aszdziennik.pl/131805,tragedia-podczas-morsowania-28-latka-zapomniala-wrzucic-zdjecie-na-insta
https://aszdziennik.pl/131805,tragedia-podczas-morsowania-28-latka-zapomniala-wrzucic-zdjecie-na-insta
https://aszdziennik.pl/131805,tragedia-podczas-morsowania-28-latka-zapomniala-wrzucic-zdjecie-na-insta
https://aszdziennik.pl/131805,tragedia-podczas-morsowania-28-latka-zapomniala-wrzucic-zdjecie-na-insta
https://aszdziennik.pl/131805,tragedia-podczas-morsowania-28-latka-zapomniala-wrzucic-zdjecie-na-insta
https://aszdziennik.pl/131805,tragedia-podczas-morsowania-28-latka-zapomniala-wrzucic-zdjecie-na-insta
https://aszdziennik.pl/131575,7-swiecacych-rzeczy-ktore-musisz-miec-na-swieta
https://aszdziennik.pl/131575,7-swiecacych-rzeczy-ktore-musisz-miec-na-swieta
https://aszdziennik.pl/131575,7-swiecacych-rzeczy-ktore-musisz-miec-na-swieta
https://aszdziennik.pl/131575,7-swiecacych-rzeczy-ktore-musisz-miec-na-swieta
https://aszdziennik.pl/131575,7-swiecacych-rzeczy-ktore-musisz-miec-na-swieta
https://aszdziennik.pl/131575,7-swiecacych-rzeczy-ktore-musisz-miec-na-swieta
https://aszdziennik.pl/131575,7-swiecacych-rzeczy-ktore-musisz-miec-na-swieta
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20. Dramat 

singielki. 

Niechcący dała 

superlajka na 

Tinderze i teraz 

jakiś Seba, ale 

sobie pomyśli 

 

Kobieta aktywna 

i znająca social media 

Kolokwializmy: teraz jakiś 

Seba, ale sobie pomyśli, 

obczaić, przerzucić tak ze 

20 profili w lewo, 

nieciekawy koleś, 

przescrollować typa, ten 

typ sobie ubzdura, trzy foty, 

wciąż nie będzie macza 

 

Narrator udaje, że się 

zgadza (dramat, bolesną 

lekcję od życia odebrała, 

taka fajna dziewczyna jak 

ona) 

 

Mechanizm 

przesady 

 

Skrypt głupoty, 

wysokiego/niskiego 

statusu (obsesja na 

punkcie mediów 

społecznościowych) 

 

 

21. Miły dzień 

30-latki. Nie boli 

jej dziś 

kręgosłup i czuje 

się, jakby znowu 

była młoda 

 

Kobieta aktywnie 

udzielająca się 

w mediach 

społecznościowych; 

kobieta zna się na 

wszystkim 

Kolokwializm: nie łupnęło 

w krzyżu 

 

Narrator ironiczny (No 

przecież tak nie wolno, 

tylko pianka moletkowana 

plus topper, potrafi już 

odradzić trzech 

fizjoterapeutów) 

Mechanizm 

przesady 

 

Skrypt głupoty 

(naiwności, 

nieświadomości, 

hipochondrii) 

22. Zemsta  

30-latki: kupiła 

już wszystkie 

prezenty tylko 

po to, by 

stresować 

znajomych 

 

Kobieta – aktywna 

uczestniczka mediów 

społecznościowych; 

kobieta zapobiegliwa; 

kobieta mściwa 

Kolokwializmy – wredna, 

się nie zająknęłam, 

jakimśtam czatem, bo 

każdy scrolluje ofertę 

(puenta) 

 

Narrator udaje, że się 

zgadza aż do puenty (nie 

wie tylko jednego) 

Mechanizm 

przeciwstawienia 

 

Skrypt głupoty 

(obsesja nt. 

zakupów) 

6. Podsumowanie 

Analiza potwierdza w dużym stopniu fakt, że artykuły z ASZ: dziennika odzwier-

ciedlają ducha tzw. prasy kobiecej, ograniczając tematykę do stereotypowych wątków – 

domowych, rozrywkowych, plotkarskich. kulinarnych, modowych czy dotyczących 

diet, a także dostosowując formę artykułów do wspomnianego „oglądactwa” prasy, gdzie 

liczba zdjęć jest nieproporcjonalnie duża w stosunku do długości tekstu. Podstawę 

omawianych tekstów stanowią takie właśnie założenia, a także omówione w artykule 

bardziej szczegółowe „echa” tematów i sztampowych wyrażeń, stosowanych w prasie 

kobiecej czy blogach.  

Jak pokazaliśmy powyżej, cała struktura artykułów od tytułu do zakończenia 

(czasem przybierającego postać mniej lub bardziej zaskakującej puenty), a także ich 

forma językowa są podporządkowane wydobyciu skryptu komicznego, czyli fikcyjnej 

https://aszdziennik.pl/128197,dramat-30-latki-niechcacy-dala-superlajka-na-tinderze
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https://aszdziennik.pl/128197,dramat-30-latki-niechcacy-dala-superlajka-na-tinderze
https://aszdziennik.pl/128197,dramat-30-latki-niechcacy-dala-superlajka-na-tinderze
https://aszdziennik.pl/128197,dramat-30-latki-niechcacy-dala-superlajka-na-tinderze
https://aszdziennik.pl/128197,dramat-30-latki-niechcacy-dala-superlajka-na-tinderze
https://aszdziennik.pl/128197,dramat-30-latki-niechcacy-dala-superlajka-na-tinderze
https://aszdziennik.pl/128169,mily-dzien-30-latki-nie-boli-jej-dzis-kregoslup-i-czuje-sie-znowu-mloda
https://aszdziennik.pl/128169,mily-dzien-30-latki-nie-boli-jej-dzis-kregoslup-i-czuje-sie-znowu-mloda
https://aszdziennik.pl/128169,mily-dzien-30-latki-nie-boli-jej-dzis-kregoslup-i-czuje-sie-znowu-mloda
https://aszdziennik.pl/128169,mily-dzien-30-latki-nie-boli-jej-dzis-kregoslup-i-czuje-sie-znowu-mloda
https://aszdziennik.pl/128169,mily-dzien-30-latki-nie-boli-jej-dzis-kregoslup-i-czuje-sie-znowu-mloda
https://aszdziennik.pl/128169,mily-dzien-30-latki-nie-boli-jej-dzis-kregoslup-i-czuje-sie-znowu-mloda
https://aszdziennik.pl/131239,zemsta-30-latki-kupila-juz-wszystkie-prezenty-tylko-po-to-by-wkurzyc-znaj
https://aszdziennik.pl/131239,zemsta-30-latki-kupila-juz-wszystkie-prezenty-tylko-po-to-by-wkurzyc-znaj
https://aszdziennik.pl/131239,zemsta-30-latki-kupila-juz-wszystkie-prezenty-tylko-po-to-by-wkurzyc-znaj
https://aszdziennik.pl/131239,zemsta-30-latki-kupila-juz-wszystkie-prezenty-tylko-po-to-by-wkurzyc-znaj
https://aszdziennik.pl/131239,zemsta-30-latki-kupila-juz-wszystkie-prezenty-tylko-po-to-by-wkurzyc-znaj
https://aszdziennik.pl/131239,zemsta-30-latki-kupila-juz-wszystkie-prezenty-tylko-po-to-by-wkurzyc-znaj
https://aszdziennik.pl/131239,zemsta-30-latki-kupila-juz-wszystkie-prezenty-tylko-po-to-by-wkurzyc-znaj
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cechy dominującej w zachowaniu bohaterek (np. głupota w swoich różnych formach, 

lenistwo, obżarstwo, niski status, itp.), która stanowiłaby niejako przeciwwagę dla ste-

reotypu, a jednocześnie poprzez mechanizm logiczny (zazwyczaj przesady lub przeciw-

stawienia) pokazywałaby absurd stereotypu. Zrozumienie tego ostatniego oczywiście 

wymaga pewnej tekstowej interpretacji, którą nie każdy czytelnik gotowy jest podjąć, 

dlatego ten wniosek może wydawać się kontrowersyjny – tekst jest wszelako „dziełem 

otwartym”, jak mawiają teoretycy literatury.   

Omówione teksty posiadają zazwyczaj dwuczłonowy tytuł: tytuł główny nawiązuje 

do stereotypu, zaś podtytuł jest jego ironicznym zaprzeczeniem, wywołując napięcie 

komiczne (np. Dramat singielki: niechcący dała superlajka), który mógłby stanowić 

samoistny dowcip. Wyjątkami są tytuły typu „X rzeczy, jakie musisz mieć”, gdzie ko-

miczność przesunięta jest do tekstu, a każdy z przykładów (lub przynajmniej ich 

większość) stanowi osobny żart. Tytułowi towarzyszy zawsze duże zdjęcie ilustracyjne, 

na którym anonimowa bohaterka przyjmuje emocjonalną pozę odpowiednią do tytułu, 

zaś czasem tych zdjęć jest więcej (zwłaszcza w tekstach o X rzeczach). Początek tekstu 

nawiązuje do stereotypu, np. stereotypu kobiety żyjącej wydarzeniami w serwisie 

randkowym (singielka odbiera bolesną lekcję od życia, ponieważ zmęczona, leżąc 

w łóżku, niechcący polubiła kogoś na Tinderze), ale już dalej prowadzi w stronę 

komizmu, co podkreśla postawa narratora, który niejako podszywa się pod bohaterki 

i udaje, że zgadza się z ich opiniami i dążeniami albo komentując je (cała w nerwach, 

już wyobraża sobie najgorsze: że ten typ sobie ubzdura, że podoba się takiej fajnej 

dziewczynie jak ona) albo bezpośrednio cytując (Chciałam po prostu przescrollować 

typa). Zarówno te cytaty, jak i same wypowiedzi narratora niemal wszędzie zawie-

rają kolokwializmy, zapożyczenia z angielszczyzny, wyrażenia slangowe, a nawet 

wulgaryzmy, mające podkreślić autentyczność postaci czy jej opinii, a jednocześnie 

wzmocnić mechanizm logiczny i przygotować puentę (największe rozczarowanie 

i wstyd dopiero przyjdzie. Kiedy za tydzień wciąż nie będzie macza i wyjdzie, że Seba 

mimo superlajka dał ją w lewo). Ten ostatni przykład pokazuje mechanizm przeciw-

stawienia, najczęściej jednak narrator posługuje się mechanizmem przesady, czasem 

podporządkowując mu cały tekst, np. pokazując jak bohaterka zapewnia sobie słodką 

chwilę zamawiając 2-tonowe pudełeczko czekolady, które dostarczy jej dźwig albo też, 

cytując jak bohaterka martwi się swoim niefrasobliwym podkręceniem ogrzewania: 

Boże, kim ja jestem? Arystokratką jakąś? … Co teraz? Kawior? Skóry dzikich zwierząt 

na ścianach? Kąpiele w szampanie? 

Artykuły publikowane w ASZ:dzienniku są godne polecenia nie tylko czytelnikom 

zainteresowanym tematyką stereotypów ale także tym, którzy chętnie sięgają po teksty 

humorystyczne, bowiem to właśnie zabawne publikacje pojawiają się najczęściej na 

łamach serwisu.  
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Obraz kobiety w krzywym zwierciadle ASZ:dziennika  

Streszczenie 

Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie obrazu kobiety, który wyłania się z analizy ponad 100 

wiadomości, które pojawiały na łamach serwisu satyrycznego ASZ:dziennik.pl od października 2020 roku 

do stycznia 2021 roku. Pomimo że zgromadzony materiał cechuje duża różnorodność, możliwe było 
sklasyfikowanie go w oparciu o wyraźnie widoczne tendencje, zgodnie z którymi polska kobieta:   

1/ posiada określony, choć ambiwalentny, zbiór cech charakteru (np. jest obowiązkowa i rozsądna, ale 

również niezdecydowana i naiwna),  

2/ jest związana przede wszystkim z domem i kuchnią (jest strażniczką ogniska domowego), a co za tym 
idzie jej obowiązkiem są zakupy artykułów nie tylko codziennego użytku, 

3/ chce zachować dobrą sylwetkę i być w dobrej formie, dlatego interesuje się przede wszystkimi dietą, 

a związku z tym także i sportem, 

4/ jest bardzo aktywną uczestniczką mediów społecznościowych i internetu. 
W naszej analizie zwracamy uwagę, że ASZ:dziennik (według własnej deklaracji na stronie serwisu) jest 

skierowany przede wszystkim do osób poniżej 50. roku życia, które mają wyższe wykształcenie, co rzuca 

pewne światło na interpretację tych wiadomości. Mają one przede wszystkim charakter humorystyczny. 

Wykorzystując najczęściej potencjalnie prawdziwe, lecz zazwyczaj banalne, codzienne sytuacje, urucha-
miają mechanizm przesady i przeciwstawienia, udzielając fałszywych porad, czy też kpiąc z newsów 

typowych dla prasy kobiecej czy blogów pisanych przez kobiety (także w celach satyry politycznej). 

Jednak wykorzystanie stereotypu kobiety jako ich punktu wyjścia pokazuje założenie ich twórców, że są 

one ciągle obecne w świadomości odbiorców, może nawet w sposób niezauważony dla czytelników. Można 
więc argumentować, że autorzy satyrycznych wiadomości (nie tylko w Polsce, ale również tworzący za 

granicą np. amerykańskie pismo satyryczne „The Onion”), poza oczywistą chęcią rozśmieszenia czytel-

ników, wykorzystują istnienie takich stereotypów, aby tę świadomość u czytelników obudzić i skierować 

ostrze satyry na petryfikującą je kulturę masową.  
Słowa kluczowe: stereotyp, skrypt komiczny, stereotyp kobiety, ASZ:dziennik 
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Monika Holder
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Przeciw opresji wobec kobiet i zwierząt: 

krytyka mody wiktoriańskiej w wybranych 

pracach Charlotte Perkins Gilman  

1. Wstęp  

Temat mody był newralgicznym elementem pism Charlotte Perkins Gilman (1860-

1935) i kluczowym komponentem jej radykalnych reform mających na celu przede-

finiowanie ról kobiet i stosunków społecznych w Stanach Zjednoczonych przełomu 

XIX i XX wieku.  

Gilman uważała, że moda odgrywa decydującą rolę w relacjach międzyludzkich, 

ponieważ wpływa na kierunek zmian w sferze społecznej i stanowi ważny czynnik 

zarówno w stymulowaniu, jak i utrwalaniu zachowań i ról społecznych. Temat mody 

powiązała z postulatami równouprawnienia kobiet prowadzącymi do radykalnej 

przebudowy relacji między kobietami a mężczyznami, a także z walką o prawa 

zwierząt w związku z okrucieństwem rozpowszechnianym w branży futrzarskiej, choć 

jej poglądy były często niepozbawione ambiwalencji. Niemniej jednak dla Gilman 

moda zawsze miała wymiar oraz cel polityczno-społeczny.  

Analizy mody posłużyły jej przede wszystkim do wyjaśnienia problemów, które 

określiła w sformułowanej przez siebie ostrej krytyce kultury patriarchalnej. Gilman 

sprzeciwiała się hierarchii stosunków społecznych prowadzącej do dyskryminacji kobiet 

i uprzywilejowania mężczyzn, a jej nowatorskie postulaty w kwestii równoupraw-

nienia płci, zawarte głównie w pracy „Women and Economics” (1898), nawoływały do 

szerokich reform społecznych i zmierzały do radykalnej weryfikacji stosunków między 

kobietami i mężczyznami. Gilman zwracała uwagę, że jedną z głównych przyczyn 

zniewolenia kobiet jest ich zależność ekonomiczna od mężczyzn i apelowała o uwol-

nienie kobiet od obowiązków domowych, a jej przekonania w kwestii równoupraw-

nienia były zbieżne z postulatami głoszonymi przez ruchy feministyczne popularne 

w krajach zachodnich
2
. Zdaniem pisarki próby wyeliminowania dyskryminacji z życia 

społeczno-ekonomicznego prowadzących do deprecjacji kobiet niweczą obecne 

w postawach ludzi uprzedzenia, które należy zmienić przez edukację społeczeństwa. 

Poglądy Gilman w kwestii równości płci znalazły odzwierciedlenie w jej stosunku do 

mody. Uważała, że moda jest wytworem mężczyzn narzucających kobietom swoje 

oczekiwania, wiążących je z określonymi predyspozycjami i zadaniami, które odzwier-

ciedlają role, jakie kobiety i mężczyźni mieli odgrywać w społeczeństwie wiktoriańskim. 

Dlatego odrzucała tradycyjne symbole kulturowe związane z modą, a potępiając pewne 

elementy kobiecego stroju, jak seksualnie nacechowane sukienki i gorsety czy kapelusze 

i futra z materiałów pochodzenia zwierzęcego, sprzeciwiała się uciskowi i dominacji 

                                                                   
1 monika.u.holder@gmail.com, Instytut Anglistyki, Wydział Neofilologii, Uniwersytet Warszawski. 
2 Allen Judith A., The Feminism of Charlotte Perkins Gilman. Sexualities, Histories, Progressivism, 

University of Chicago Press, Chicago-London 2009, s. 1-2.  
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mężczyzn nie tylko nad kobietami, ale także nad zwierzętami. Jej poglądy w tej kwestii 

pod wieloma względami zgodne były z obecnym dyskursem ekofeministycznym negu-

jącym patriarchalny porządek świata oraz wskazującym związki między opresją wobec 

kobiet i zwierząt. Wielkim osiągnięciem Gilman było wyjście poza jednostkowy temat 

mody przez zwrócenie uwagi na moralny obowiązek człowieka wobec przedstawicieli 

świata natury, zwierząt i ptaków, które w jej twórczości zajmują niezwykle istotne 

miejsce. 

Pierwsza część niniejszego artykułu poświęcona będzie krytyce mody wiktoriańskiej, 

która, zdaniem Gilman, wzmacniała uprzedzenia płciowe i znacząco ograniczała wol-

ność kobiet. Ubiór kobiety wiktoriańskiej, jak wskazywała Gilman w swoich dziełach, 

wpisał się w ramy narzuconego ideału i postawił kobietę w pozycji uległości, uniemo-

żliwiając jej pełne uczestnictwo w rolach publicznych i gospodarczych. W odróżnieniu 

od ubrań męskich, które dawały poczucie aktywności i siły, stroje kobiece podkreślały 

powierzchowność i kruchość. Ciało kobiety zostało uprzedmiotowione tak, aby zbliżało 

się do wyobrażonego ideału. Gilman proponowała reformę ubioru damskiego w celu 

dostosowania go do zmieniających się warunków społeczno-politycznych, a także 

uwolnienia kobiet od strojów niewygodnych i restrykcyjnych, co stanowiłoby odejście 

od modelu androcentrycznego. Jej zdaniem ubrania powinny być wygodne, bezpieczne 

dla zdrowia i podkreślać indywidualny styl kobiety i mężczyzny.  

Druga część artykułu przeanalizuje poglądy Gilman w kwestii okrucieństwa wobec 

nieludzkich istot, jakiego dopuszcza się przemysł modowy. Podkreślone zostaną zbież-

ności ze współczesnymi koncepcjami ekofeministycznymi, przy jednoczesnym zasyg-

nalizowaniu ambiwalencji pisarki w innych kontekstach etyki i praw zwierząt. Gilman 

systematycznie potępiała stosowanie wyrobów pochodzenia zwierzęcego na potrzeby 

przemysłu odzieżowego, co było ważnym aspektem jej poglądów na modę, oraz zwra-

cała uwagę na cierpienie zwierząt okrutnie zabijanych przez przemysł futrzarski. 

Niemniej jednak w dziełach Gilman mamy również do czynienia z podejściem ambi-

walentnym do istot niebędących ludźmi. Jej troskę o los zwierząt niejednokrotnie prze-

zwyciężyło podporządkowanie ich celom człowieka. Autorka częstokroć konstruuje 

hierarchię gatunków zwierząt, obnażając swoje uprzedzenia i stosując ten sam patriar-

chalny system wykluczenia, z którym zmagała się przez całe życie. Tym samym pod-

trzymywała antropocentryczne przekonania o wyższości gatunku ludzkiego nad innymi 

istotami. Analiza jej tekstów wyraźnie pokazuje, że pojęcia, takie jak troska, dobrostan 

i prawa zwierząt, są traktowane w różny sposób, co często świadczy o głębokim roz-

dźwięku w dyskursie ekofeministycznym pisarki.  

2. „Na prawdziwym pięknie wielce mi zależało, modą gardziłam”
3
: 

Gilman wobec dominacji i opresji w modzie 

Choć gardziła modą, Gilman od najmłodszych lat fascynowała się odzieżą. W auto-

biografii wyraźnie ujawnia swój podziw dla ubrań i tekstyliów: [k]onstruowanie teksty-

liów zawsze mnie zachwycało, wymyślanie, komponowanie, wytwarzanie odpowied-

nich i jeśli to możliwe pięknych strojów4
. Dużo pisała o odzieży damskiej, a w pracach 

łączyła swoje oddanie dla reformy ubioru z podziwem dla ubrań. Jej teoretyczne 
                                                                   
3 Gilman Ch.P., The Living of Charlotte Perkins Gilman: An Autobiography, przeł. tłumaczenie własne, The 

University of Wisconsin Press, Madison 1990 [pierw. 1935], s. 66. 
4 Tamże. 
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poglądy na temat odzieży damskiej zostały zawarte głównie w pracy „The Dress of 

Women. A Critical Introduction to the Symbolism and Sociology of Clothing” (1915). 

Postawa Gilman wobec mody kobiecej została dodatkowo ukazana w jej opowia-

daniach, wierszach, powieściach, dziennikach oraz autobiografii. Co więcej, później 

w karierze Gilman zaczęła występować publicznie, równolegle do działalności pisarskiej, 

zachęcając do reformy ubioru. W swoim dzienniku autorka wspomina na przykład 

o wykładzie wygłoszonym 5 lutego 1896 roku w Topece na temat filozofii ubioru – 

„The Philosophy of Dress”
5
 – oraz o pogadance „The Body, The Dress, & The 

House”
6
 na temat ciała, sukni i domu wygłoszonej 10 czerwca 1896 roku w Chicago

7
.  

W swoich pracach na temat mody Gilman w ostry sposób wypowiadała się na 

temat mody epoki wiktoriańskiej, która jej zdaniem wykorzystywała kulturowe wzorce 

atrakcyjności męskiej i kobiecej i wzmacniała przesądy związane z płcią. Wskazywała, 

że w modzie od najmłodszych lat uprzedzenia płciowe są kształtowane zarówno przez 

wychowanie w rodzinie, jak i proces edukacji. Rodzina, a także środowisko szkolne 

były przez nią postrzegane jako dyskryminujące – to one wyznaczały wyraźne rozróż-

nienia między płciami. Moda, według Gilman, potwierdzała przypisanie ról płciowych, 

wpływała na ich motywacje i działania, a często wyznaczała nawet granice ich rozwoju. 

Gilman krytykowała przymus noszenia sukienek przez dziewczęta w imię panującego 

przekonania, iż suknie są nieodłącznym symbolem kobiecości. Ograniczające możli-

wości swobodnego ruchu sukienki negatywnie wpływały na kondycję fizyczną dziew-

cząt, co wyraźnie kontrastowało z ubraniami chłopców zachęcającymi do zabawy 

i aktywności fizycznej
8
. 

Gilman wykorzystywała dyskurs modowy do dekonstrukcji tradycyjnych ról społecz-

nych, a dodatkowo do kampanii na rzecz równych praw dla płci. Poruszała przy tym 

kwestie, które pozostają aktualne do dzisiaj. Odrzucała normy społeczne i oczekiwania 

kulturowe narzucane kobietom za pośrednictwem ubioru odzwierciedlającego nierów-

ności płci. Zwracała uwagę na fakt, iż wygląd definiuje kobiety częściej niż mężczyzn 

i jest jednym z podstawowych czynników określających kobiecą tożsamość
9
. Podobnie 

uroda kobiety jest wynikiem oczekiwań, jakie na jej ciało nakładają aktualne standardy 

i normy społeczne wzmacniające patriarchalny mit kobiecej kruchości i radykalnej 

odmienności.  

W książce „Women and Economics” pisarka dobitnie twierdziła, że w społe-

czeństwie patriarchalnym wszystkie główne ścieżki życia oznaczone są jako „męskie”, 

a kobieta pozostaje kobietą i niczym więcej10
. Uważała, że ciało kobiece zostało 

kulturowo zdyscyplinowane wzorcami atrakcyjności, i podkreślała nacisk, jaki moda 

kładzie na seksualność. Zarzucała kobietom nadmierne powielanie wzorców i uprze-

dzeń płciowych, a w swojej krytyce nie wahała się używać ostrych sformułowań:  

                                                                   
5 Knight D.D. (red.), The Diaries of Charlotte Perkins Gilman. Volume 2: 1890-1935, University of Virginia 

Press, Charlottesville-London 1994, s. 624. 
6 Tamże, s. 658. 
7 Tamże. 
8 Gilman  Ch.P., The Dress of Women. A Critical Introduction to the Symbolism and Sociology of Clothing, 

[w:] Hill M.R., M.J. Deegan (red.), Greenwood Press, Westport 2002 [pierw. 1915], s. 38 
9 Tamże, s. 42. 
10 Gilman Ch.P., Women and Economics. A Study of the Economic Relation Between Men and Women as 

a Factor in Social Evolution, przeł. tłumaczenie własne, Dover Publications, Inc., Mineola 1998 [pierw. 

1898], s. 27. 
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W strojach, których głównym celem jest niewątpliwie obwieszczenie jej płci; ze 

skłonnością do ozdób, która zaznacza wylew energii seksualnej, z ciałem tak 

zmodyfikowanym do seksu, że zostało dotkliwie pozbawione swoich natural-

nych czynności; ze stylem i zachowaniem całkowicie dostosowanymi do korzyści 

seksualnych, a często najbardziej niekorzystnymi względem wszelkiego zysku 

ludzkiego; z polem działania najściślej ograniczonym do relacji seksualnych; 

z jej przesadną wrażliwością, jej wybitną skromnością, jej »wieczną kobie-

cością«11.  

W opinii Gilman moda coraz bardziej dyscyplinowała kobiece ciała i tożsamości, 

tym samym dostosowując kobiety do norm społecznych. Kulturowe wzorce atrakcyj-

ności kobiet i mężczyzn w jej oczach są bardzo przydatnymi narzędziami manipulacji. 

Nie tylko ciało, ale także umysł ma dostosować się do panujących norm narzuconych 

przez społeczeństwo patriarchalne. Normy społeczne stają się przymusem, a dyscypli-

nujące społeczeństwo tworzy jednostki, które są wynikiem władzy-wiedzy. Tak jak ma 

to miejsce w diagnozach Foucault, Gilman pokazuje, jak bardzo ciało staje się społecznie 

użyteczne po jego ujarzmieniu
12

. Pokazuje, jak ideał piękna jest niczym innym niż 

narzuconą normą społeczną, która potwierdza posłuszeństwo kobiet. Spełniając narzu-

cone oczekiwania społeczne, kobieta nie jest w stanie przedefiniować swojej tożsamości 

i tkwi w narzuconym systemie androcentrycznym. Gilman argumentowała, że kultura 

jest androcentryczna od stuleci, opierając się na normach patriarchalnych i stawiając 

w centrum męski punkt widzenia. Zwracała uwagę na fakt, że społeczeństwo definiuje 

męskie doświadczenie jako normę społeczną, a doświadczenie kobiece ma znaczenie 

podrzędne, ponieważ cechy męskie zostały zdefiniowane jako cechy ludzkie, a kobiece 

jako inne
13

. 

W swojej krytyce mody Gilman podnosiła aspekt ekonomiczny, tym samym zapo-

wiadając materialistyczną krytykę dyskursu patriarchalnego. Wyrażała pogląd, że ko-

biety podporządkowują się modzie, ponieważ są ekonomicznie zależne od mężczyzn. 

Pozostając pod wpływem prac Thorsteina Veblena, zwróciła uwagę na symboliczny 

wymiar mody uznawanej za symbol statusu, oraz na jej rolę w budowaniu atrakcyj-

ności społecznej klasy próżniaczej. Jak pisała: kolejna tendencja do „rzucających się 

w oczy wydatków” (…), w wyniku której i mężczyźni, i kobiety raczej eksponują ubrania, 

niż je noszą – im więcej, tym lepiej14
. W jej ocenie ubrania podtrzymują ustalony 

porządek społeczny i ekonomiczny. Komunikują status społeczny, budują atrakcyjność 

społeczną i pomagają zintensyfikować interakcje społeczne.   

Zdaniem Gilman kobiecy strój, podkreślając pożądane cechy kobiecej fizyczności, 

uniemożliwiał uczestnictwo w życiu politycznym i ekonomicznym, ograniczając – 

dosłownie i w przenośni – aktywność kobiet. W wierszu „This is a Lady’s Hat (A Trio 

of Triolets)” Gilman zwracała uwagę na ostentacyjną niepraktyczność mody wiktoriań-

skiej dla kobiet. Wiersz wskazuje „brzydkie” kapelusze, „zakrzywione i wygięte” buty, 

suknie zmniejszają[ce] możliwość ruchu15
, które znacząco ograniczają swobodę kobiet 

                                                                   
11 Tamże, s. 27-28. 
12 Foucault M., Discipline and Punish. The Birth of the Prison, Penguin Books, London 2009, s. 133. 
13 Gilman Ch.P., The Man-Made World, Cosimo Inc., New York 2007 [pierw. 1911], s. 62. 
14 Gilman Ch. P., The Dress of Women…, przeł. tłumaczenie własne, s. 110. 
15 Gilman Ch.P., This Is a Lady’s Hat (A Trio of Triolets), przeł. tłumaczenie własne, [w:] Knight D.D. (red.), 

The Later Poetry of Charlotte Perkins Gilman, Associated University Presses, London 1996, s. 63-64. 
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i powstrzymują od wielu działań. Podobnie krytyczny ton przyjęła w „The Dress of 

Women”, gdzie podkreśliła, jak niewygodne, a czasem niebezpieczne były ubiory 

damskie w jej czasach. Krytykowała ciężką konstrukcję sukienek, gorsetów czy niewy-

godnego obuwia i pokazywała, jak deformowały one ciało i ograniczały funkcje życiowe 

kobiety. Zwracała uwagę, że noszenie szkodliwych dla zdrowia sukni było źródłem 

kobiecego cierpienia. Jednocześnie obnażała fakt, iż [f]izyczne cierpienie od (…) 

dawna uważa się za integralną część kobiecej natury i nadal znosi się wielkodusznie16
 

oraz negowała przekonanie, że fizyczny i psychiczny ból wpisuje się w naturę kobiet 

i jest atrybutem ich kobiecości. Jej krytyka sięgała samych kobiet i ich współudziału 

w opresyjnym systemie wiktoriańskim w imię spełnienia dominującego ideału. Ocena 

Helene E. Roberts na temat epoki wiktoriańskiej została wyrażona przez Gilman nie-

malże sto lat wcześniej: Gotowość do znoszenia cierpienia, fizycznego lub psychicz-

nego, była czymś więcej niż podporządkowaniem się, była nieodłączną cechą kobiety 

idealnej. Kobiety wiktoriańskie uczono, że uległość i ból są ze sobą związane, i że są 

one dolą kobiet17
. 

Jednakże w swoim rewizjonistycznym projekcie Gilman nie ograniczała się do 

kreślenia wizerunku kobiety słabej, skrępowanej i ekonomicznie zależnej. Jej twór-

czość i kreatywność miała też na celu wzmacnianie jej niezależności ekonomicznej. 

Brak kieszeni w garderobie kobiecej stał się w twórczości Gilman symbolem ekono-

micznego ubezwłasnowolnienia kobiet. I tak w opowiadaniu „If I Were a Man” (1914) 

bohaterka Mollie Mathewson, przedstawiona jako „prawdziwa kobieta”, przyobleka 

się w ciało męża i niemal natychmiast zauważa wygodę posiadania własnych kieszeni 

i związane z tym poczucie sprawczości i społecznej przynależności:  

Zza gazety pozwoliła swojej świadomości, tej dziwnie pomieszanej świado-

mości, wędrować od kieszeni do kieszeni, zdając sobie sprawę z niezniszczal-

nego przekonania, że wszystkie te rzeczy są pod ręką, natychmiast w zasięgu, 

gotowe na wypadek sytuacji kryzysowych. Cygarnica dawała jej ciepłe poczucie 

komfortu – była pełna; dobrze umocowane wieczne pióro, bezpieczne, chyba 

że stanie na głowie; klucze, ołówki, listy, dokumenty, zeszyt, książeczka czekowa, 

portfel – wszystko naraz, z głębokim, gwałtownym poczuciem władzy i dumy, 

poczuła coś, czego nigdy w życiu nie czuła – posiadanie pieniędzy, własnych, 

zarobionych przez siebie pieniędzy – które mogła dać lub zatrzymać, a nie 

o nie żebrać, flirtować, nakłaniać – jej własnych18.  

Z chwilą, gdy Mollie przeobraża się w męża, może cieszyć się szczęściem związa-

nym z poczuciem niezależności. Docenia wygodę noszenia praktycznych męskich ubrań 

i butów, dzięki którym może się swobodnie poruszać, oraz kieszeni powiększających 

jej materialny świat zarówno symbolicznie, jak i dosłownie. Dla kobiet, takich jak 

Mollie Mathewson, które nie miały ani prawa do prywatności, ani prawa posiadania, 

dysponowanie kieszeniami oznacza posiadanie własnej przestrzeni prywatnej. 

                                                                   
16 Gilman Ch.P., Why Women Do Not Reform Their Dress, [w:]  Ceplair L. (red.), Charlotte Perkins Gilman. 

A Nonfiction Reader, przeł. tłumaczenie własne, Columbia University Press, New York 1991 [pierw. 1886], 

s. 24. 
17 Roberts H.E., The Exquisite Slave: The Road of Clothes in the Making of Victorian Woman, przeł. 
tłumaczenie własne, Sings, Vol. 2, No. 3, 1977, s. 554-569. 
18 Gilman Ch.P., If I Were a Man, przeł. tłumaczenie własne, [w:] Lane A.J. (red.), The Charlotte Perkins 

Gilman Reader, University of Virginia Press, Charlottesville 1999 [pierw. 1914], s. 33-34. 
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W swojej nowej roli Mollie widzi niepraktyczność i ekstrawagancje swych dawnych 

ubiorów. Odnotowuje zbyt długie suknie, fantazyjne fryzury, krępujące swobodę ruchu, 

niepraktyczne kapelusze. Prowadząc analizy mody, Gilman chętnie sięgała po prace 

Lestera Warda, socjologa budującego na teorii ewolucji, z którym pisarka prowadziła 

żywą korespondencję. Powielając przekonanie Warda, że społeczeństwo ludzkie winno 

być analizowane przez pryzmat świata zwierzęcego, Gilman przeciwstawiała modzie 

epoki wiktoriańskiej porządek zwierzęcy. Pokazywała, że w nim samce mają wzbudzić 

zainteresowanie płci przeciwnej, a więc to one dążą do zdobycia uwagi płci prze-

ciwnej. Rzecz ma się zgoła odmiennie w społecznościach ludzkich, gdzie, jak opisuje 

w pracy „The Man-Made World” (1911): 

samica gatunku ludzkiego nosi ciężar dekoracji seksualnej wyłącznie z powodu 

jej ekonomicznej zależności od samca. Każda inna samica na świecie jest 

wystarczająco atrakcyjna dla samca bez ozdób. To on nosi ozdoby, nie 

szczędząc wydatków na rozkładanie poroża czy ciągnące się po ziemi 

pióropusze; nie szczędzi potworności grzebienia i korali, by tylko zdobyć jej 

przychylność19. 

Gilman wskazywała, że charakterystyczne dla społeczeństwa androcentrycznego 

odwrócenie ról płciowych w modzie jest zaprzeczeniem praw panujących w przyro-

dzie, i wiązała ten fakt z krytyczną analizą sytuacji ekonomicznej kobiet oraz hierar-

chicznej zależności kobiet od mężczyzn będących żywicielami rodziny, co jej zdaniem 

stanowi kluczowy element wzmacniający ideologię odrębnych sfer
20

. Podkreślała, że 

w społeczeństwie patriarchalnym kobiety, odgrywając rolę drugorzędną, nie są w stanie 

rozwijać swojej kobiecości, bo ograniczają je reguły narzucane przez mężczyzn, co jest 

szczególnie widoczne w modzie: W naszej androcentrycznej kulturze można wskazać 

na osobliwe odwrócenie cech płciowych, przez które to kobieta dźwiga ciężar ozdób. 

Ona sama spośród wszystkich stworzeń ludzkich przyjęła zasadniczo męski atrybut 

szczególnej dekoracji seksualnej21
. W kontekście gatunku ludzkiego, twierdziła Gilman, 

mężczyźni odwrócili tę rolę, przekonując kobiety do konkurowania ze sobą o atrak-

cyjność seksualną, więc w odniesieniu do ludzkiego ciała, jego funkcji i ubioru przesło-

niliśmy prostą prawdę o naturze tysiącem ekstrawaganckich pojęć własnych22
. 

Komentując przywiązanie kobiet do mody, Gilman nazwała je „bezrozumnym 

posłuszeństwem”
23

. Prorokowała, że dopóki kobiety ulegle podążają za modą, dopóty 

tracić będą wolność wyboru. Hołubienie modzie to w oczach Gilman forma aksa-

mitnego zniewolenia, którego konsekwencje mogą mieć dla kobiet tragiczne skutki.  

  

                                                                   
19 Gilman Ch.P., The Man-Made…, przeł. tłumaczenie własne, s. 72. 
20 Gilman wysuwała podobne argumenty, wypowiadając się na temat odwrócenia ról w modzie, w wielu 

swoich pracach, jak w „Women and Economics czy The Dress of Women”, w których przedstawiała ten sam 
powód uzasadniający służalczą rolę kobiet w społeczeństwie androcentrycznym i ekonomiczną zależność 

kobiet od mężczyzn, sugerując potrzebę radykalnych zmian w sytuacji gospodarczej kobiet, które przyniosą 

korzyści i mężczyznom, i kobietom. Pogląd ten był głównym fundamentem jej radykalnych sądów 

feministycznych.  
21 Gilman Ch.P., The Man-Made…, przeł. tłumaczenie własne, s. 8. 
22 Gilman Ch.P., The Dress of Women…, s. 11. 
23 Tamże, s. 122. 
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2.1. Program reform Gilman  

Piętnując przemysł modowy oraz kobiece uzależnienia od dyktatów mody, Gilman 

jednocześnie nawoływała do reform. Uważała, że kobiety winny być głównymi 

rewizjonistkami kanonów mody, a reformę przemysłu modowego postrzegała jako 

niezbędną dla postępu społecznego i zniwelowania nierówności między mężczyznami 

a kobietami. Była przekonana, że radykalna zmiana statusu kobiet przyniesie korzyści 

społeczeństwu, nie podważając pozycji ani mężczyzn, ani kobiet. Jej reforma odzieży 

miała na celu wytwarzanie ubrań nie tylko wygodnych i wspierających zdrowy styl 

życia, ale także symbolizujących równość płci.  

Jej przesłanie przyjęło formę bardziej bezpośrednią i wręcz nakazową w wielu 

pracach socjologicznych i prozie literackiej. W „Women and Economics” argumento-

wała za zajęciem przez kobiety równego miejsca w świecie pracy, kwestionując męską 

wyłączność, między innymi przez rodzaj ubioru. W „The Home: Its Work and 

Influence” (1903) podkreślała, że dominacja mężczyzn manifestowana wyglądem zew-

nętrznym tłumi rozwój osobisty kobiet. Temat ten poruszyła ponownie w opowiadaniu 

„A Council of War” (1913), w którym odwróciła istniejące wzorce: tu mężczyźni nie 

kontrolują mody kobiecej, jest odwrotnie – to kobiety przejmują kontrolę nad modą 

męską, prowadząc działalność związaną z krawatami: od projektowania i wytwórstwa 

po sprzedaż w sklepie. W opowiadaniu tym kobiety stają się nie tylko konsumentkami 

mody, ale również projektantkami i producentkami – silną grupą, której celem jest 

ustanowienie wolnej i świadomej kobiecości dla słusznej służby światu24
.  

Gilman zachęcała kobiety do przejmowania kontroli nad swoim wyglądem, mając 

na uwadze ich wygodę, zdrowie i przystosowanie do zmieniających się warunków 

społecznych przełomu wieków. Zwracała uwagę, że obecne konwencje dotyczące 

kobiecości ustanowione przez modę powstały w sposób abstrakcyjny, z dala od rzeczy-

wistości. Odzież damska, w jej przekonaniu, powinna być funkcjonalna, zdrowa, 

estetyczna i tak jak męska: ekstremalnie prosta i absolutnie wygodna25
. Jako taka staje 

się wyrazem, a nawet współtwórcą mobilności społecznej.  

W zmianach proponowanych przez Gilman ubrania odrzucają tradycyjną binarną 

męsko-damską opozycję. Tego typu ubiory noszą mieszkanki utopijnej powieści 

„Herland” (1915). Trzech mężczyzn chcących zbadać Herland odkrywa kraj zamieszki-

wany przez same kobiety, wbrew ich nijakim strojom26
. Odzież mężczyzn szybko 

zostaje zastąpiona ubraniami Herlandek, a mężczyźni z zaskoczeniem zauważają, że 

ich strój podobny był do tego, który widzieliśmy u wszystkich kobiet27
 i zaciera trady-

cyjne męskie i kobiece cechy ubioru. Początkowo mężczyźni nastawieni są krytycznie 

do swoich nowych strojów, jednak z czasem zaczynają doceniać ubrania i odkrywają, 

że odzież zaprojektowana przez Herlandki, jak mówi Van Jennings – jeden z trzech 

męskich odkrywców, wygląda o wiele lepiej niż nasza codzienna
28

.  

Zdaniem Gilman zmiany w ubiorach muszą być poprzedzone szerszą reformą 

edukacji, która byłaby nieunikniona w opracowywaniu wygodniejszych i bardziej 

                                                                   
24 Gilman Ch.P., A Council of War, przeł. tłumaczenie własne, [w:] Shulman R. (red.), The Yellow Wall-

Paper and Other Stories, Oxford University Press, Oxford 2009 [pierw. 1913], s. 235-243. 
25 Gilman Ch.P., Herland, przeł. tłumaczenie własne, Aziloth Book, London 2013 [pierw. 1915], s. 23. 
26 Tamże, s. 23. 
27 Tamże. 
28 Tamże, s. 28. 
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odpowiednich stylów ubioru na nowoczesne czasy. Edukacja taka powinna mieć na 

celu rozwój gustu osobistego, gustu wykształconego; a wraz z nim silnej, skutecznej 

woli29
, aby rozwinąć społeczeństwo bardziej zrównoważone pod względem płci. 

Zachęcała zarówno mężczyzn, jak i kobiety do wybierania ubrań, które najbardziej im 

odpowiadają, zgodnie z ich osobistym gustem. To wszystko w przekonaniu, że: 

[u]brania muszą się różnić, tak jak różnią się ludzie, w przeciwnym razie nie spełnią 

tej jednej ogromnej funkcji, jaką jest ekspresja osobista30
. Nowy ubiór miał powstawać 

na użytek osoby oraz być wyrazem indywidualnych różnic personalnych. Ponadto miał 

podkreślać piękno ludzkiego ciała, gdyż według niej: Piękno ludzkiego ciała jest 

nadrzędne31
. Tak więc jej reforma mody łączyła utylitaryzm i estetykę. Gorąco przeko-

nywała, że gdy dodamy do [ludzkiego ciała] płynność koloru, falę płynnego ruchu, która 

pochodzi z miękkiego, lekkiego ubrania kryjącego swobodne kończyny – powstaje 

nowe pole uroku i zachwytu32
. Nowa moda może przynosić nie tylko poczucie równości 

społecznej, ale i doznania estetyczne. 

3. Krytyka mody wiktoriańskiej w kontekście okrucieństwa wobec zwierząt 

3.1. Ambiwalentne przesłania w kwestii praw i cierpienia zwierząt 

Generalnemu lekceważeniu Charlotte Perkins Gilman przemysłu modowego towa-

rzyszyło potępienie przez nią stosowania wyrobów pochodzenia zwierzęcego w modzie 

damskiej. Autorka podkreślała, że o ile mężczyźni winni są bezpośredniego okrucień-

stwa wobec zwierząt, kobiety przyczyniają się do ich niepotrzebnego cierpienia, 

kupując wyroby pochodzące z wyzysku i uboju zwierząt. Sprzeciw Gilman wobec 

wykorzystywania futer naturalnych do produkcji odzieży wpisuje się w XIX-wieczny 

dyskurs feministyczny o wyzwoleniu zwierząt, w którym aktywistki nawoływały do 

zaprzestania ucisku i wyzysku zwierząt
33

. Zdeterminowane w swojej dezaprobacie dla 

eksperymentów na zwierzętach kobiety często łączyły polityczną walkę na rzecz praw 

wyborczych kobiet z protestem przeciwko cierpieniu istot innych-niż-ludzie. Prowadziły 

kampanię na rzecz dobrostanu zwierząt i wegetarianizmu oraz sprzeciwiały się prak-

tykom wiwisekcji, a także wytwórstwu odzieży pochodzenia zwierzęcego
34

. W opinii 

Gilman akcesoria odzieżowe wykonane ze zwierząt były używane przez podążające za 

modą kobiety w celach estetycznych, a nie z konieczności
35

. Cywilizacje żyjące 

                                                                   
29 Gilman Ch.P., The Dress of Women…, s. 133. 
30 Tamże. 
31 Tamże, s. 24. 
32 Tamże, s. 24. 
33 Wśród tych aktywistek były: Harriet Beecher Stowe, Margaret Fuller, Lydia Maria Child, Elizabeth Cady 

Stanton, Frances Power Cobbe, Mary Wollstonecraft Shelley.   
34 Gaard G., Posthumanism, Ecofeminism, and Inter-Species Relations, [w:] MacGregor S. (red.), Routledge 

Handbook of Gender and Environment, Routledge Taylor & Francis Group, London 2017, s. 116. 
35 Historyczna ewolucja wykorzystywania zwierząt jako źródła odzieży oraz sposobu ich wykorzystywania 

pokazuje, że ubrania wykonane ze skór zwierząt przeszły z biegiem czasu z funkcjonalnych w modne. 
W epoce wiktoriańskiej rozpowszechnione było stosowanie skór zwierzęcych, futer i piór. Skóra, wełna 

i jedwab były standardowo stosowane w odzieży, ale w połowie XIX wieku używanie futra wykroczyło poza 

korzyści funkcjonalne dla osób żyjących w surowym klimacie zimowym, idąc w kierunku modnego symbolu 

statusu w Europie i Ameryce Północnej. Dla futra łapano w pułapki i ubijano rozmaite zwierzęta, od 
królików, lisów i niedźwiedzi po rzadsze i droższe gronostaje, norki i sobole. Futra fok stały się bardzo modne 

pod koniec XIX wieku, gdy obserwowano ich wykorzystanie w różnych częściach garderoby: jako płaszcze, 

etole, dolmany (płaszcze bez rękawów), luźne płaszcze, pelisy, mufki, pelerynki i rękawiczki widać je było 
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w chłodniejszym klimacie często uciekały się do futer zwierzęcych, żeby móc przetrwać, 

jednak w klimacie cieplejszym noszenie przez kobietę odzieży futrzanej stało się wy-

łącznie kwestią osobistej próżności i mody36
. Gilman uważała, że kobiety, które kupują 

wyroby wiążące się z okrucieństwem zwierząt, robią to albo z własnej ignorancji, albo 

z fiksacji na punkcie mody, jednocześnie wypierając świadomość przemocy wyrzą-

dzonej zwierzętom. Niepokoił pisarkę brak społecznej debaty na temat okrucieństwa, 

jakim jest zabijanie zwierząt dla ich futra. Zarzucała zarówno mężczyznom, jak 

i kobietom, że ponoszą odpowiedzialność za bolesną śmierć zwierząt. Dobitnie pokazy-

wała, jak w imię mody zwierzęta znoszą skrajne maltretowanie i bolesne metody 

uśmiercania: armie mężczyzn zastawiają pułapki w arktycznych pustkowiach, zasta-

wiają sidła i pułapki i zabijają, zabijają, zabijają – aby kobiety mogły nosić niepo-

trzebne futra37
. Gilman opisywała metody tortur zwierząt przez człowieka; podawała 

drastyczne przykłady uwięzionych zwierząt; pisała o norkach wpatrujących się 

wściekłymi, przerażonymi oczami, szarpiąc[ych] krwawiącą łapą na końcu napiętego 

łańcucha; albo o króliku, wiszący[m] w powietrzu za jedną nogę, bezwładny[m], 

zwichnięty[m], przemarznięty[m], głodny[m], obolały[m], aż do śmierci38
. Uzmysła-

wiała czytelnikom, że czyny myśliwych rodzą niepotrzebne cierpienie i prowadzą do 

powolnej i bolesnej śmierci zwierzęcia. Konsekwencje dla schwytanego zwierzęcia są 

takie same: męka, tortury i śmierć. 

Gilman podkreślała szokującą niekonsekwencję w podejściu kobiet do okrucień-

stwa wobec zwierząt i do mody, zwłaszcza tych delikatnych matek, uczuciowych 

młodych dziewcząt, wrażliwych dusz, które tak zasmuca widok bitego konia, kamienio-

wanego kota, a nawet biednej myszy o wytrzeszczonych oczach złapanej w jedną z tych 

bezlitosnych sprężynowych pułapek39
. W jej ocenie te same kobiety, które pochylają się 

nad losem myszy w pułapce, ponoszą odpowiedzialność za cierpienia zwierząt w imię 

przemysłu futrzarskiego. Modne futro to fetysz społeczny, który zaślepia. Kobieta 

pozostaje obojętna wobec faktu, że: [t]o dla niej powstaje ta męka, ale nie z jej 

potrzeby – tylko dla jej przyjemności40
. 

Jednakże postrzeganie roli zwierząt w świecie człowieka przez Gilman nie było 

wolne od sprzeczności. Pisarka z jednej strony rzucała wyzwanie dychotomiom, 

z drugiej zaś konstruowała hierarchie między gatunkami i wyrażała antropocentryzm, 

                                                                   

wszędzie na ulicach i w witrynach sklepowych (Daly 2017, 181). W latach 80. XIX wieku popularne stało się 

noszenie odzieży obejmującej całe zwierzęta. Jak zauważają Christina Walkley i Vanda Foster w pozycji 
„Crinolines and Crimping Irons”: ogólne upodobanie do futer i piór przybrało szczególnie makabryczny obrót 

i stało się modą na noszenie ubrań ozdobionych całymi zwierzętami i ptakami (cyt. za Ewing 1981, 106). Na 

przykład na mufki w latach 90. XIX wieku często wykorzystywano głowę i ogon zwierząt, czasem stosowano 

małe wiewiórki, ptaki i gniazda, jaszczurki, skorpiony, szczury i myszy (Ewing 1981, 110). Wynikający 

z tego wpływ na świat zwierząt był druzgocący. W samej Ameryce Północnej w latach 1700-1763 

pozyskiwane były futra w liczbie 410 000 rocznie. Liczby te systematycznie rosły aż do lat 1830-1849, kiedy 

to oszacowano, że co roku na futra ubija się 1 700 000 zwierząt (Richards 2014, 49). Branża ta była równie 

destrukcyjna w Europie. Do 1915 roku amerykański periodyk o stylu życia – „The Lotus Magazine” – 
oszacował, że w Europie „pozyskiwano” rocznie 54 000 000 zwierząt, a z nich 50 000 000 stanowiły same 

króliki („The Lotus Magazine” 115, 75).  
36 Gilman Ch.P., The Dress of Women…, s. 85. 
37 Tamże, s. 86. 
38 Tamże. 
39 Tamże. 
40 Tamże. 
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podtrzymując przekonanie o dominacji człowieka nad całym ekosystemem. Taki ogląd 

świata jest problematyczny dla współczesnej myśli ekofeministycznej, gdzie dominuje 

przekonanie o tym samym pochodzeniu doktryn o dominacji patriarchalnej i dominacji 

antropocentrycznej
41

. Tak mieszane sygnały ambiwalencji w podejściu Gilman do 

wyzysku zwierząt w branży modowej pokazują, że była osobą zarówno postępową, jak 

i uwięzioną w myśleniu panującym w utrwalonym tradycją patriarchacie, z którym 

bezwzględnie walczyła. 

Tak więc empatyczne podejście Gilman do świata zwierząt szybko zostaje zdyskre-

dytowane przez samą autorkę. Potrafiła ona w tym samym utworze zarówno opłakiwać 

nadużycia przemysłu futrzarskiego, jak i zalecać zwierzęcą eutanazję w celu oszczę-

dzania bólu zwierzętom złapanym w sidła i pułapki. Ponadto wykazywała całkowitą 

obojętność wobec strzelania do zwierząt z broni myśliwskiej i podkreślała, że to nie 

śmierć zwierzęcia jest tematem pierwszoplanowym, lecz raczej znaczenie ma sposób, 

w jaki zostało zabite. Wykazywała, że: [s]zybkie zabicie zwierzęcia celnym strzałem 

nie jest wielkim złem. Nie doświadcza okresu przerażenia, ani bólu. Ale zwierzę 

złapane w stalową pułapkę odczuwa skrajne fizyczne męczarnie i ślepy, bezgraniczny 

strach dopóty, uda mu się pozostać przy życiu42
. Ambiwalencja Gilman miała źródło 

w wadliwej logice myślenia o zwierzętach: z jednej strony przyzwalała na zabicie 

zwierzęcia poprzez strzał z broni, z drugiej totalnie potępiała uśmiercanie poprzez 

łapanie ich w pułapkę. Raczej, niż negować sam akt absolutnej dominacji człowieka 

poprzez bezsensowne uśmiercanie zwierząt, koncentrowała się na formie uśmiercania, 

preferując tę, która byłaby bardziej humanitarna. Takie stanowisko stawia ją w wyraźnej 

opozycji do współczesnych ekokrytyczek, takich jak Josephine Donovan. Donovan, 

znana krytyczka i teoretyczka feminizmu oraz autorka książek na temat relacji kobiet 

i zwierząt, wyraźnie definiuje „etykę traktowania zwierząt” i formułuje swoisty eko-

feministyczny dekalog: [n]ie powinniśmy zabijać, jeść, torturować i wyzyskiwać 

zwierząt43
. Spekulacje Gilman na temat zalet użycia broni palnej są w sprzeczności 

z poglądami innej teoretyczki ekofeminizmu, Ynestry King, która zwraca uwagę, że 

broń jest wytworem kultury patriarchalnej, wyrażającej przemoc na każdym poziomie44
, 

stanowiącym najbardziej bezpośrednie zagrożenie dla życia na naszej planecie
45

. 

Spekulując o rodzajach uśmiercania zwierząt, Gilman, w osądzie Alice Crary, plasuje 

zwierzęta jako przedmioty obojętne moralnie46
.  

                                                                   
41 Davion V., Is Ecofeminist Feminist?, [w:] Warren K.J. (red.), Ecological Feminism, Routledge, London 

1994, s. 8. 
42 Tamże, s. 85-85. 
43 Donovan J., Animal Rights and Feminist Theory, przeł. tłumaczenie własne, Sings., Vol. 15, No. 2, 1990, 

s. 75. 
44 King Y., The Ecology of Ecofeminism and the Feminism of Ecology, przeł. tłumaczenie własne, [w:] Plant 

J. (red.), Healing the Wounds. The Promise of Ecofeminism, New Society of Publishers, Philadelphia PA 

1989, s. 26. 
45 Ciekawy przykład analizy schematów patriarchalnych w kulturze myśliwskiej stanowi artykuł Dariusza 

Jedzoka, w którym autor zwraca uwagę na obecny i dominujący w dyskursie na temat myślistwa charakter 

myślenia w kategoriach dychotomicznych podziałów. Zob. Jedzok D., Zabójstwo z miłości. Kartezjańskie 

dychotomie w argumentacji zwolenników myślistwa rekreacyjnego, [w]: Probucka D. (red.) Etyczne potę-
pienie myślistwa, Kraków 2020, s. 75.  
46 Crary A., Ethics, przeł. tłumaczenie własne, [w:] Gruen L. (red.), Critical Terms for Animal Studies, The 

University of Chicago Press, Chicago-London 2018, s. 154. 
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Tak więc głośno wyrażana przez Gilman troska o prawa zwierząt kontrastuje z jej 

obojętnością wobec ich losu. W tym miejscu autorka odchodzi od tradycyjnych 

powiązań między kobietami a naturą i staje się obojętnym obserwatorem aktów agresji 

człowieka wobec zwierzęcia. Takie podejście pokazuje potencjalne pułapki uproszczeń 

ekokrytyki. Kobiety potrafią stanowić filar antropocentryzmu, nawet gdy początkowo 

podejmują z nim polemikę. Przypadek Gilman pokazuje, że nie można po prostu 

bezkrytycznie odwoływać się do kobiet, jako grupy, lub do kobiecego systemu wartości 

jako źródła humanitarnych relacji ze zwierzętami47
. Prawdziwa ekokrytyka musi iść 

dalej niż krytyczne półśrodki Gilman. Winna prowadzić do zrozumienia, że one [istoty 

nieludzkie] i my istniejemy w tym samym jednolitym kontinuum pola48
. Dla Gilman 

jednak zabicie zwierzęcia potwierdza kulturową dominację ludzi nad zwierzętami, a jej 

wypowiedzi podważają zdolność autorki do wyrażania pełnej empatii. 

Antropocentryczne przekonanie o wyższości ludzkich istot nad nieludzkimi dopro-

wadziło Gilman do wiary w bezwarunkową dominację gatunku ludzkiego w przyro-

dzie. Jej rozważania na temat królika australijskiego porażają tonem obojętności 

i okrucieństwa. W „The Dress of Women” Gilman pisała:  

Królik w Australii rozmnożył się tak bardzo, że całkowicie zagroził życiu 

ludzkiemu, niszcząc wszystko, co zielone w zasięgu człowieka. Gdyby wszyscy 

traperzy skupili  się przez chwilę na Australii i wytępili królika byłoby to 

prawdziwą przysługą dla ludzkości; a nasze kobiety mogłyby bez poczucia 

winy ubierać się w królicze skóry. Są ciepłe, miękkie; choć prawdopodobnie 

nie tak »twarzowe« jak foka czy wydra; na pewno zaś nie tak modne49
.  

Nawoływanie do eksterminacji królika w tej samej książce, w której krytykowała 

zabijanie zwierząt dla hołdowania modzie, razi niekonsekwencją i ukazuje ją jako 

propagatora szowinizmu gatunkowego. Gilman bezpardonowo ustaliła hierarchię świata 

zwierzęcego, ferując wyroki i decydując, które gatunki zasługują na kontynuację, 

a które winny zostać poddane eksterminacji. Taka postawa nie tylko kwestionuje 

wartość jej wcześniejszych osądów dotyczących okrucieństwa przemysłu modowego, 

ale i obniża rangę wyznawanego przez nią feminizmu.  

Ceniąc jeden gatunek zwierząt bardziej niż inny, Gilman wzmacniała opozycje 

binarne krytykowane przez współczesne ekokrytyczki i wpisywała się w dyskurs pa-

triarchalny. Tym samym wspierała dychotomiczne podziały, z którymi na innej płasz-

czyźnie tak ostro walczyła. Jej antropocentryzm powielał hierarchie systemu patriar-

chalnego zbudowanego na przekonaniu o przejrzystym dualiźmie rzeczywistości. Tym 

samym Gilman umacniała: patriarchat [który] konstruuje jedno postrzeganie 

„innego” jako gorszego, dopuszcza psychologiczne i konceptualne dystansowanie się 

(dysocjację) od »innego« i usprawiedliwia degradację innego50
. Akceptując logikę 

dominacji z hierarchicznym myśleniem o wartościach oraz dualizmem wartości51
, 

Gilman sankcjonowała logikę społecznego i naturalnego podporządkowania.  

                                                                   
47 Donovan J., Animal Rights…, s. 352. 
48 Tamże, s. 372. 
49 Gilman Ch.P., The Dress of Women…, s. 85. 
50 Warren K.J., Toward an Ecofeminist Peace Politics, przeł. tłumaczenie własne, [w:] Warren K.J. (red.), 
Ecological Feminism, Routledge, New York 1994, s. 193. 
51 Warren K.J., The Power and the Promise of Ecological Feminism, przeł. tłumaczenie własne, 

Environmental Ethics, Vol. 12, No. 2,1990, 128. 
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3.2. Niespójne argumenty: upierzenie i ptaki w przemyśle mody 

Ambiwalencja Gilman wobec istot żywych niebędących ludźmi jest również wi-

doczna w jej podejściu do zabijania ptaków na potrzeby mody. W drugiej połowie XIX 

wieku wytwarzanie kapeluszy damskich, czyli modniarstwo, było prężną branżą mo-

dową, ponieważ kobiety ozdabiały kapelusze nie tylko piórami, ale również skrzy-

dłami, głowami, a także całymi ciałami ptaków
52

. Aby zaspokoić potrzeby kobiet, 

z roku na rok w zatrważających i rosnących ilościach dokonywano uboju ptaków na 

potrzeby branży modowej, głównie modniarskiej
53

. Proces zabijania ptaków był często 

niezwykle okrutny: skrzydła wyrywano, gdy ptak jeszcze żył, a następnie pozostawiano 

go na przerażającą i powolną śmierć w morzu
54

. Zwiększony popyt na upierzenie 

ptaków rozwinął handel międzynarodowy, przy szybkim wzroście cen, powodując 

spadek populacji wielu gatunków
55

. Na przełomie XIX i XX wieku w Stanach Zjed-

noczonych powstał ogólnokrajowy ruch kobiet, którego celem była kampania na rzecz 

ochrony zagrożonych gatunków dzikiego ptactwa. Do 1920 roku kobietom z Kalifornii 

udało się odnieść sukces, uruchamiając programy edukacji przyrodniczej w szkołach, 

rozprowadzając ulotki edukacyjne w swoich społecznościach, zakładając schroniska 

dla ptaków i zapewniając przyjęcie ważnych przepisów mających na celu ochronę 

ptaków za pomocą środków społecznych i prawnych. Kobiety te były właśnie tą 

publicznością, którą przyciągnęły pisma i opinie Gilman – opowiadającą się za postę-

powymi zmianami społecznymi, a jednocześnie promującą lepsze zrozumienie dla 

nauk przyrodniczych i ochrony przyrody
56

.  

Gilman stanowczo sprzeciwiała się szerokiemu stosowaniu upierzenia ptaków 

w kapeluszach i strojach damskich. Jej zdaniem stosowanie piór w modzie, podobnie 

jak futer, powodowało cierpienie i śmierć zwierząt w imię niepotrzebnego luksusu 

i stanowiło wyznacznik jednego z największych okrucieństw. Choć fascynowało ją 

piękno żywego ptaka, nie mogła pojąć, jak kobiety mogą je wykorzystywać w modzie, 

zastanawiając się, dlaczego wciąż wiele z nich myśli, że pięknie jest przypiąć do 

kapeluszy wypchane zwłoki ptaka – lub wielu z nich57
. W swoich esejach grzmiała, że 

[p]ióropusze strusie są urocze”, podczas gdy „[m]artwy struś, wysuszony i spłasz-

czony, uroczy nie jest58
. Uczyła, że [p]iękno ptaka tkwi w jego pełnym życia ruchu, 

szybkim i lekkim; [a] jego nieszczęsne zwłoki nie są ozdobnym »motywem«, jak 

heraldyczna lilia59
.  

                                                                   
52 Clark F., Hats, Batsford Ltd., London 1982, s. 47. 
53 Na przykład do 1898 roku z Wenezueli wyeksportowano 2839 kilogramów piór czapli białej [ang. egret], 

powodując śmierć około dwóch i pół miliona ptaków (Wilson 2017, 223). Wcześniej, w 1886 roku, 

amerykański ornitolog John A. Allen w magazynie „Science” opublikował informację, że co roku zabijano 

pięć milionów ptaków. Według Kleehammer liczba ptaków poddanych ubojowi mogła być trzy- lub 

czterokrotnie większa (Kleehammer 2011, 126).  
54 Wilson E., Adorned in Dreams. Fashion and Modernity, I.B. Tauris & Co. Ltd, London-New York 2017, 

s. 221. 
55 Doughty R.W., Concern for Fashionable Feathers, Forest History Newsletter, Vol. 16, No. 2, 1972, s. 7. 
56 Ich troskę o ptaki wzmocniła rosnąca popularność nowoutworzonego Towarzystwa im. Audubona, które 

powstało w odpowiedzi na powszechną rzeź ptaków w celu ochrony dzikiego ptactwa poprzez zakaz 

niszczenia gniazd i jaj dzikich ptaków, a także uboju ptaków na cele inne niż spożywcze.  
57 Gilman Ch.P., The Dress of Women…, s. 82. 
58 Tamże. 
59 Tamże. 
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Gilman nie ograniczała swojej dyskusji o ptakach w modzie jedynie do kwestii 

okrucieństwa czy złego gustu w ubiorze. Zwracała również uwagę na znaczenie ptaków 

w zapobieganiu stratom w uprawach wywołanym przez owady
60

.  

Jak się okazuje postawa Gilman wobec zwierząt wymyka się łatwej ocenie. Z jednej 

strony przejawiała związaną ze środowiskiem troskę o siedlisko ptaków, z drugiej 

jednak chciała wyeliminować z upraw przeszkadzające ludziom owady, po raz kolejny 

przypieczętowując swój antropocentryzm. W jej interpretacji natura stała się ponownie 

instrumentem satysfakcji i potrzeb człowieka. Jej troska o ptaki okazuje się mieć 

źródło nie tyle w trosce o żywe stworzenia, co w potrzebie wykluczenia tych form domi-

nacji, które postrzegała jako irracjonalne. Empatia dla żywych stworzeń – podstawa 

współczesnej myśli ekofeministycznej – została zastąpiona przekonaniem o wyższości 

człowieka i jego naturalnego panowania nad całym ekosystemem. 

4. Wnioski  

Gilman postrzegała modę jako mechanizm podtrzymujący uprzedzenia płciowe 

i nierówny status kobiet i mężczyzn w społeczeństwie patriarchalnym. Wskazywała, że 

moda wiktoriańska stworzyła kobiety bezosobowe, i podkreślała ich drugorzędną rolę 

względem dominującej pozycji mężczyzn. W swoich dziełach opisała zmiany nie-

zbędne do przejścia w kierunku równości i antydyskryminacyjnego traktowania kobiet. 

Podkreślała, że uzależnienie kobiet od sztywnych ram mody wiktoriańskiej stanowiło 

barierę dla ich rozwoju i niezależności na gruncie społecznym i gospodarczym. Propo-

nowana przez nią reforma ubioru, wykraczająca poza aktualne standardy modowe, 

miała na celu uwolnienie kobiet od patriarchalnych relacji zależności i zagwaran-

towanie im większej swobody działania w kierunku niezależności.  

Stosunek Gilman do zwierząt w modzie przybierał różne, częstokroć sprzeczne 

formy. Nierzadko był obojętny, choć gdy tematem było okrucieństwo zabijania zwierząt 

na potrzeby mody, Gilman okazywała współczucie i empatię. Takie piętnowanie 

okrucieństw przemysłu modowego było niewątpliwie nowatorskie jak na tamte czasy.  

Jednocześnie pomimo wielu wyrażanych komentarzy na temat okrucieństwa wobec 

zwierząt i znęcania się nad nimi Gilman ujawniała rażący brak konsekwencji, który 

osłabiał siłę jej wcześniejszych argumentów. W jej obrazie zwierząt przedstawionym 

w kontekście mody wyłania się wyraźnie służebna rola zwierząt względem ludzi, 

a głośno postulowna przez Gilman troska o prawa zwierząt stoi w kontraście z jej obo-

jętnością wobec ich losu. Zwierzęta są wówczas przedstawiane jako istoty bezoso-

bowe, pozbawione wszelkich praw, podczas gdy jej wizja świata podporządkowana 

jest celom i interesom człowieka. Ambiwalencja w stosunku do pozycji świata nieludz-

kiego w ekosystemie Gilman pokazuje, że jej poglądy tak naprawdę nie są odejściem 

od antropocentryzmu. Okazuje się, że jej antropocentryczny model myślenia jest oka-

zjonalnie otwarty na troskę o istoty niebędące ludźmi, ale nigdy do końca nie jest za-

kwestionowany. Tak naprawdę Gilman ujawnia patriarchalną stronniczość, którą z takim 

wysiłkiem starała się zdekonstruować w swoim programie równouprawnienia płci.  

  

                                                                   
60 Tamże, s. 88. 
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Przeciw opresji wobec kobiet i zwierząt: krytyka mody wiktoriańskiej 

w wybranych pracach Charlotte Perkins Gilman 

Streszczenie  
Celem opracowania jest analiza sprzeciwu wyrażonego przez Charlotte Perkins Gilman (1860-1935) wobec 
form opresji stosowanych w stosunku do kobiet i zwierząt przez dynamicznie rozwijający się w owym 
okresie przemysł mody. Analiza została oparta na podstawie tekstów autorstwa pisarki, obejmujących 
literaturę piękną i prace socjologiczne, oraz współczesnych prac krytycznych badających relacje między 
feminizmem a prawami zwierząt.  
Gilman w ostry i stanowczy sposób wypowiadała się na temat mody wiktoriańskiej, która jej zdaniem 
utrwalała głęboko zakorzenione uprzedzenia płciowe i wzmacniała wizerunek kobiety słabej i podporząd-
kowanej w opozycji do aktywnego i dominującego mężczyzny. Podkreślała, że swoją ciężką konstrukcją 
strój wiktoriański powodował fizyczną i społeczną niesprawność kobiety oraz ograniczał jej funkcje życiowe. 
Zwracała uwagę, że od wczesnego dzieciństwa konstrukty płciowe tworzone przez modę odzwierciedlają 
nierówności między kobietami i mężczyznami. Odrzucała normy społeczne oraz oczekiwania kulturowe 
narzucane kobietom za pośrednictwem ubioru, podnosząc w ten sposób kwestie, które pozostają aktualne 
dla dzisiejszych poglądów feministycznych.  
W pracach na temat mody Gilman systematycznie poruszała problematykę praw zwierząt, jako istot zdolnych 
do odczuwania bólu oraz cierpienia, niejednokrotnie okazując współczucie i empatię zwierzętom zno-
szącym niehumanitarne traktowanie. Sugerowała, że niedopuszczalne jest stosowanie wobec nich okrutnych 
praktyk, oskarżając zarówno kobiety, jak i mężczyzn wykorzystujących produkty pochodzenia zwierzęcego 
o ignorancję i zezwolenie na bezduszne traktowanie nieludzkich istot. Koncentrowanie się na współczuciu 
dla zwierząt w twórczości Gilman odbywa się często w drodze dzielenia z nimi doświadczenia opresji, 
a jej poglądy w tej kwestii są analogiczne do poglądów współczesnych ekofeministek, które wskazują na 
podobieństwo przemocy wobec kobiet i zwierząt. 
Jednakże analiza twórczości Gilman pokazuje ambiwalencję pisarki w stosunku do eksploatacji istot 
innych-niż-ludzie. Pomimo wielu jawnie wyrażanych komentarzy na temat okrucieństwa i znęcania się nad 
zwierzętami Gilman przejawiała niejednokrotnie obojętny, a nawet wrogi stosunek do zwierząt, traktując 
je jako istoty niższego rzędu, które pełnią w życiu człowieka rolę wyłącznie służebną. Z jednej strony 
pisarka wyrażała sprzeciw wobec niehumanitarnego traktowania zwierząt, ale dotyczył on tylko tych 
gatunków, które nie stanowią zagrożenia dla interesów człowieka. Można zaryzykować stwierdzenie, że 
sprzeczność deklaracji Gilman krytykującej z jednej strony ingerencję człowieka w środowisko naturalne, 
eksploatację oraz pozbawienie życia zwierząt; z drugiej afirmację tejże postawy opiera się dominującym 
w jej poglądach przekonaniu o wyższości i przewadze gatunku ludzkiego w świecie przyrody.  
Słowa kluczowe: moda, feminizm, prawa kobiet, prawa zwierząt, ekofeminizm 
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Kobiety i Holocaust – podejście interdyscyplinarne 

w badaniach nad Holocaustem 

1. Holocaust a płeć – „a split memory”  

Bożena Umińska-Keff, odnosząc się do pytania „Czy historia ma płeć?”, stwierdza: 

Wydaje mi się, że płeć ma opowieść o historii. Oficjalna ma płeć patriarchalną. 

Rozszczepiona rozpada się na głosy, które dobiegają z różnych kulturowo miejsc, 

z męskiego i z kobiecego, który jednak jest kobiecy tylko wtedy, kiedy nie zlewa się 

z męskim, oficjalnym2
. 

Badanie historycznego wpływu kobiet oraz ich obecności w dyskursach kulturo-

wych ujawnia w dokumentach historycznych przede wszystkim historię „przemil-

czania, pomijania, nieobecności”
3
. Jest to, można by rzec, kobiecy brak historii.  

Podejście genderowe w badaniach nad Holokaustem nierzadko prowadziło do 

kontrowersyjnych dyskusji. Prześladowanie i eksterminacja narodu żydowskiego 

wydaje się niwelować różnice płci
4
, gdyż „ostateczne rozwiązanie kwestii żydowskiej” 

miało na celu śmierć każdego Żyda bez względu na jakiekolwiek kategorie, takie jak 

płeć, status społeczny, wiek czy kraj pochodzenia. Wszyscy Żydzi mieli zostać zabici, 

jak zauważa izraelska autorka Ruth Bondy: Cyklon B nie czyni różnicy między 

mężczyznami i kobietami, taka sama śmierć spotyka ich wszystkich. 

Zgodnie z wytycznymi SS każde żydowskie dziecko automatycznie przynosiło śmierć 

swojej matce
5
 – pisała ocalała z Auschwitz Lucie Adelsberger. Barbara Distel 

w „Frauen im Holocaust” pisze, że to zdanie usprawiedliwia próbę pytania o specy-

ficzne doświadczenia kobiet, które zostały skazane na śmierć z powodu rasistowskiego 

szaleństwa narodowosocjalistycznej dyktatury6
. Należy zadać sobie pytanie, czym 

różniło się cierpienie kobiet od cierpienia ich synów, mężów, ojców w czasie 

Holokaustu
7
. 

W naukowym dyskursie nad historiografią coraz częściej wskazuje się na różnice 

między kobiecym i męskim doświadczeniem obozowym, ale wciąż nie można mówić 

o ustalonym już konsensusie, nawet mimo niedawnego uwrażliwienia na różnice 

w odniesieniu do kobiecej i męskiej historiografii. 

                                                                   
1 Aleksandra.Bak@germanistik.uni-giessen.de, Arbeitsstelle Holocaustliteratur, Institut für Germanistik, 

Justus-Liebig-Universität Gießen. 
2 Keff B., Nieme Dusze? – całkiem dobrze zwerbalizowane, Przekładaniec: pismo poświęcone przekładom 

i nie tylko, 2, 2010, s. 377-381.  
3 Por. Bovenschen S., Die imaginierte Weiblichkeit. Exemplarische Untersuchungen zu kulturgeschichtlichen 

und literarischen Präsentationsformen des Weiblichen, Suhrkamp Verlag, Frankfurt/Main 1978, s. 10.  
4 Por. Feuchert S., Jabłkowska J., Riecke J. (red.), Gießener Arbeiten zur Neuen Deutschen Literatur und 

Literaturwissenschaft. Literatur und Geschichte, Band 28, Peter Lang, Frankfurt/Main 2007, s. 55. 
5 Adelsberger L., Auschwitz. Ein Tatsachenbericht, Berlin 1960, s. 126. Cyt. za: Distel B. (red.), „Wir konnten 

die Kinder doch nicht im Stich lassen!” Frauen im Holocaust, Komet Verlag, Köln 2001, s. 11. 
6 Distel B. (red.), „Wir konnten die Kinder doch nicht im Stich lassen!” Frauen im Holocaust, Komet Verlag, 

Köln 2001, s. 11. 
7 Tamże. 

https://fbc.pionier.net.pl/search/query?q=dc_relation%3A%22Przek%C5%82adaniec+%3A+pismo+po%C5%9Bwi%C4%99cone+przek%C5%82adom+i+nie+tylko.+1425-6851.+2010%2C+nr+2%2C+s.+377-381.%22
https://fbc.pionier.net.pl/search/query?q=dc_relation%3A%22Przek%C5%82adaniec+%3A+pismo+po%C5%9Bwi%C4%99cone+przek%C5%82adom+i+nie+tylko.+1425-6851.+2010%2C+nr+2%2C+s.+377-381.%22
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Zarówno kobietom, jak i mężczyznom groziła Zagłada, ale droga do niej była inna 

dla ofiar płci żeńskiej niż dla męskiej, ponieważ więźniarki były narażone na inne 

przejawy terroru. Jednak specyficzne doświadczenia, postrzeganie i cierpienia kobiet-

ofiar przez długi czas pozostawały poza badaniami i pamięcią kulturową, jak zauważył 

Phil C. Langer:  

Szoah długo rozumiano jako Zagładę wszystkich Żydów negującą różnicę płci, 

której pamięć podążała za męskim poglądem kulturowo ustanowionym jako uniwer-

salnie obowiązujący; twierdzenie o specyficznie kobiecym doświadczeniu uznawanym 

za trywialne było postrzegane jako kpina z ofiar8
. 

Carmel Finnan twierdzi, że tradycyjny kanon literacki jest słusznie określany jako 

mizoginistyczny
9
. Jeśli przyjrzeć się autobiograficznym tekstom o Holokauście napisa-

nym przez ocalałych, okazuje się, że dzieła męskiego autorstwa stały się klasyką 

literackiego kanonu i jako takie przekazują autentyczne doświadczenie Shoa
10

. 

Kobiety były bardziej powściągliwe w pisaniu i mówieniu o przeszłości. Ale w przy-

padku tematyzacji nazistowskiej przeszłości chodzi o coś więcej, mianowicie, jak 

potwierdziła z własnego doświadczenia Lucile Eichengreen, zwłaszcza kobiecie nie 

było łatwo przekonać wydawcę do specyficznie kobiecych wspomnień. Pojawiły się 

opinie sugerujące, że kobiety są mniej obiektywne, bardziej nierzetelne czy wręcz nie 

tak uczciwe jak mężczyźni. W dyskursach emancypacyjnych raz po raz pojawiało się 

kwestionowanie kobiecego intelektu
11

. 

2. „Jewish women were the victims of the Nazis as women and as Jews” 

(Ringelheim) – włączenie płci kulturowej do badań nad Holocaustem  

Pytanie o status literatury kobiecej nabiera w ostatnim czasie coraz większego 

znaczenia. Początki dyskusji na temat kobiet i Holokaustu sięgają konferencji „Women 

Surviving the Holocaust”, która odbyła się w 1983 roku w Stern College w Nowym 

Jorku pod kierownictwem Esther Katz i Joan Ringelheim, za której sprawą badacze 

powoli zaczęli przypominać o roli kobiet oraz dostrzegać i rozpoznawać ich los 

w czasie Holokaustu
12

. 

Historyczka Joan Ringelheim przywiązuje dużą wagę do specyficznie kobiecego 

doświadczenia: Jeśli połowa ludzi, którzy przeżyli Holocaust, była kobietami, to jak 

możemy – w imię Holocaustu i wszystkich ludzi, którzy w nim uczestniczyli – nie mówić 

o kobietach?13
. 

                                                                   
8 Langer P.C., Schreiben gegen die Erinnerung? Autobiographien von Überlebenden der Shoah, Krämer, 

Hamburg 2002, s. 47. Cyt. za: tamże. 
9 Por. Munich A., Bekannt, allzubekannt: Feministische Kritik und literarische Tradition, [w:] Vinken B. 

(red.), Dekonstruktiver Feminismus. Literaturwissenschaft in Amerika, Suhrkamp Verlag, Frankfurt/Main 

1992, s. 362.  
10 Por. Finnan C., „Ein Leben in Scherben” Geschlechterdifferenz als Erinnerungsform bei Cordelia 
Edvardson und Ruth Klüger, [w:] Günter M. (red.), Überleben schreiben. Zur Autobiographik der Shoah, 

Königshausen u. Neumann Verlag, Würzburg 2002, s. 156. 
11 Eichengreen L., Frauen und Holocaust. Erlebnisse, Erinnerungen und Erzähltes, Donat Verlag, Bremen 

2004, s. 9f. 
12 Por. Distel B. (red.), dz. cyt., s. 15f. 
13 Ringelheim J., Katz E. (Hrsg.): Proceedings of the Conference on Women Surviving the Holocaust, Institute 

for Research in History, New York 1983, s. 25, [w:] Eichengreen L., dz. cyt., s. 88. 
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Jeśli ma się dziś wyłonić pełny obraz rzeczywistości Holokaustu, co jest nie-

wątpliwie bardzo ważnym celem literaturoznawstwa w międzyczasie, to trzeba też 

uwzględnić specyficzną rzeczywistość Holokaustu kobiet, bo nie tylko ich percepcje są 

inne, ale i ta rzeczywistość Holokaustu była inna. 

Jak zauważa Aleksandra Ubertowska, większość dyskursów o Holokauście miała 

lub ma charakter interdyscyplinarny. Te interdyscyplinarne inspiracje czy wpływy pro-

wadzą do ciekawych, ale czasem i kontrowersyjnych form, czego najpoważniejszym 

przykładem jest „przenikanie” perspektywy feministycznej czy genderowej do badań 

nad Holokaustem. Z tej wzajemnej relacji „wynikają lub mogą wynikać” niezwykle 

istotne aspekty lub wnioski, które również mogą przebudować obraz literatury o Holo-

kauście. Można by zdaniem Ubertowskiej nawet zaryzykować tezę, że w naukowym 

badaniu kobiecego doświadczenia ludobójstwa pojawił się pewien „moment rewizjo-

nistyczny”, który w konsekwencji wymaga przynajmniej częściowego przemyślenia 

teoretycznych podstaw tego przedmiotu badań. Wymaga więc pewnego „impulsu 

samokrytycznego” wobec istniejących ustaleń w odniesieniu do Holokaustu. Krytyka 

genderowego spojrzenia na Zagładę stawia, jak zauważa Ubertowskiej, pod znakiem 

zapytania sensowność różnicy płci jako przedmiotu badań nad Zagładą, a raczej często 

wysuwa zarzut, że zajmowanie się aspektami genderowymi prowadzi do banalizacji 

aspektu historycznego. Innymi słowy, krytyczny zarzut dotyczy tego, że zastosowanie 

„kwestii płci” do Holokaustu trywializuje horror, że podejście zorientowane na płeć 

różnicuje ofiary. W ten sposób – zgodnie z głosem krytycznym – jedna tożsamość, tj. 

bycie Żydówką, zostaje przesłonięta przez drugą tożsamość, tj. bycie kobietą, co może 

prowadzić do swego rodzaju dwuznacznej rywalizacji dwóch form tożsamości i dwóch 

form opresji. Ubertowska dostrzega ponadto, że krytykuje się również, że dyskursy 

feministyczne są rodzajem projekcji polegającej na przenoszeniu nowoczesnej perspek-

tywy filozoficznej na minione wydarzenia lub na świadomość autorów wspomnień 

wojennych. Innymi słowy, współczesna perspektywa feministyczna stosuje kategorie, 

które w tamtych czasach były nieistotne. Kontrowersja ta byłaby niezwykle poważna, 

tylko – jak pisze Aleksandra Uzbertowska – krytyka ta jest błędna, trzeba by wręcz 

odwrócić ten tok myślenia, a to z tego powodu, że istnieją takie wypowiedzi kobiet, 

które wykazują niezwykle wysoki poziom świadomości genderowej14
. Joan Ringelheim 

pisze, że jeśli zignoruje się odmienność kobiecych represji, to we lose the lives of 

women for a second time15
.  

W męskiej narracji postacie kobiece pojawiają się – jeśli w ogóle – jako postacie 

marginalne, przedstawiane jako bierne i uległe, lepiej czujące się w roli ofiary. 

Literatura pisarek przeciwstawia obraz kobiety w męskiej wyobraźni postaciom 

kobiecym w literaturze kobiecej. Kobiety występują w niej jako podmioty aktywne, są 

złożonymi protagonistkami, które musiały przejść przez doświadczenie Holocaustu we 

wszystkich jego przejawach. Taka sytuacja graniczna, jaką jest Holokaust, relatywizuje 

tradycyjne dychotomie i klasyfikacje (takie jak aktywny/pasywny, indywidualizm/ 

submisyjność, silny/słaby), nierzadko prowadząc do niezwykle skomplikowanych 

                                                                   
14 Ubertowska A., „Niewidzialne świadectwa”: feministyczna perspektywa w badaniach nad literaturą 
Holocaustu, Teksty Drugie: teoria literatury, krytyka, interpretacja, 4(118), 2009, s. 219.  
15 Ringelheim J., cyt. za: Kremer S., Women’s Holocaust Writing: Memory and Imagination., University of 

Nebraska Press, Lincoln 1999, s. 1. 
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konfiguracji
16

. Co więcej, zauważa się, że akt pisania staje się niejako procesem 

budowania tożsamości, ponieważ, jak twierdzi Carmel Finnan, Zniesienie społecznie 

skonstruowanych kategorii w procesie prześladowań i eksterminacji (takich jak 

narodowość, płeć, klasa) tworzy u ocalałych trwały kryzys tożsamości. W akcie 

pamiętania pojawia się próba przywrócenia tych kategorii, ponownego złożenia 

fragmentów rozczłonkowanego „ja”.
17

 

3. Perspektywa gender w literaturze Ruth Klüger 

Jako przykład uwrażliwienia na problem różnicy płci w odniesieniu do wojny, ale 

także wydarzeń przed- i powojennych, należy wymienić dzieło Ruth Klüger „weiter 

leben. Eine Jugend/Żyć Dalej”, ponieważ autorka ta niezwykle dosadnie przygląda się 

„Perversitäten der Geschlechterrollen /perwersyjności/przewrotności ról płciowych”. 

Klüger ripostuje w swojej książce: Wojny należą do mężczyzn, nawet jako ofiary wojny 

należą do nich. Literaturę wspomnieniową Klüger należy rozumieć nie tylko jako 

reprezentację specyficznie kobiecego doświadczenia Holokaustu, jej tekst, zdaniem 

Bożeny Chołuj, należy ponadto uznać za subwersywny, przy czym ów „subwersywny 

moment”
18

 tekstu Klüger polega na prowokacyjnej wizualizacji i krytyce hegemonicz-

nych, patriarchalnych norm i dyskursów. Klüger nieustannie krytykuje społeczne 

ograniczenia tradycyjnych wyobrażeń o kobiecości. 

„Weiter leben. Eine Jugend” Ruth Klüger „weiter leben. Eine Jugend” po tym, jak 

wydawnictwo Suhrkamp Verlag najpierw skrytykowało książkę za rzekomo niedosta-

teczną literackość, została nieco później uznana za tekst udany, stając się bestsellerem. 

W 1993 roku Marcel Reich-Ranicki zaliczył tę pracę do najlepszych, jakie ukazały się 

w języku niemieckim w ciągu ostatnich dwóch, trzech, czterech lat 19
. 

Aspekt antyfeministycznego nastawienia społeczeństwa przewija się przez jej 

narrację jako główny wątek. Już na pierwszych stronach swojego dzieła autorka 

polemizuje z sytuacją kobiety piszącej czy pamiętającej
20

. Według Klüger kobieta, 

a już na pewno nie jedenastoletnia dziewczynka, nie miała prawa pisać historii. Kobiety 

nie mają przeszłości albo nie powinny jej mieć. To niewłaściwe, wręcz nieprzyzwoite”
21

 – 

ubolewa autorka. W związku z tym można odnieść wrażenie, że wojna i obozy kon-

centracyjne to wyłącznie męska sprawa. Idąc dalej, feministyczne stanowisko Klüger 

wyraża się sugestywnie, wyjaśniając właśnie wyraźnie, że w powszechnej wyobraźni 

doświadczenie wojenne kojarzone jest z mężczyznami, a kobiece doświadczenia 

i wspomnienia są niemile widziane, a co dopiero wspomnienia tej, która swoje do-

                                                                   
16 Por. Ubertowska dz. cyt., s. 220. 
17 Finnan C., „Ein Leben in Scherben” Geschlechterdifferenz als Erinnerungsform bei Cordelia Edvardson 
und Ruth Klüger, [w:] Günter M. (red.), Überleben schreiben. Zur Autobiographik der Shoah, Königshausen 

u. Neumann Verlag, Würzburg 2002, s. 156. 
18 Chołuj B., Subversive Funktionen der Geschlechterkategorie im philosophischen und literarischen Diskurs 

(Judith Butler und Ruth Klüger), [w:] Sauerland K. (red.), Das subversive in der Literatur. Die Literatur als 
das Subversive, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 1998, s. 121-129. 
19 Das literarische Quartett, Zweites Deutsches Fernsehen, 14 Januar 1993, Einführung durch Marcel Reich-

Ranicki, Diskussion mit Hellmuth Karasek, Sigrid Löffler und Barbara Sichtermann.  
20 Por. Heidelberger-Leonard I., Ruth Klüger weiter leben – ein Grundstein zu einem neuen Auschwitz-
»Kanon«?, [w:] Brease S., Gehle H., Kiesel D., Loewy H. (red.), Deutsche Nachkriegsliteratur und der 

Holocaust, Campus Verlag, Frankfurt/Main & New York 1998, s. 164. 
21 Klüger R., Żyć dalej, Wydawnictwo Ossolineum, Wrocław 2009, s. 8. 
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świadczenie Holokaustu zebrała jako dziecko, jeszcze gorzej: jako dziecko płci żeńskiej. 

W związku z tym Klüger opisuje w „Żyć dalej” następującą rozmowę: 

Później, kiedy Christoph, jak wszyscy niemieccy intelektualiści naszego pokolenia, 

wypowiedział się na temat Auschwitz, miałam mu za złe, że mnie wcześniej nie wypytał. 

Był zdziwiony: nie wiedział, że byłam tam więziona. Terezin – tak, Auschwitz – nie. To 

jest nieprawdopodobne i wiarygodne jednocześnie. Nieprawdopodobne, bo na pewno 

mu powiedziałam, ponieważ to już wtedy było słowo, które paraliżowało. Wiarygodne 

jest jednak dlatego, że taki niemiecki KZ był czymś dla mężczyzn, a nie dla małych 

dziewczynek, które nie mogą mieć większego doświadczenia niż dorośli mężczyźni22
. 

Przez długi czas panował powszechny pogląd, że kobiecym doświadczeniom Holo-

kaustu poświęcano niewiele uwagi, a nawet nie dawano im wiary, a fakt, że relacje 

kobiet o ludobójstwie w czasie II wojny światowej były w powojennym świecie 

wielokrotnie odrzucane jako niewiarygodne, ilustruje poniższy cytat: 

W szkole moje dzieci opowiedziały z dumą kolegom, że ich matka uciekła 

z niemieckiego obozu jenieckiego. Zostały wyśmiane, powiedziały mi o tym 

nieufnie. Czy je okłamałam? Chciały wiedzieć. Te inne dzieci znały serial 

telewizyjny o stalagu, niemieckim obozie jenieckim, i tam przedstawionych 

próbach ucieczki amerykańskich żołnierzy. Ale dziewczyna?! „Your dad, OK. 

But not your mother!”
23

. 

Jak bardzo przekonanie to było aktualne jeszcze wiele lat po wojnie, pokazuje 

relacja Klüger, gdy chciała opisać okres Zagłady ze swojej perspektywy mężowi, który 

był historykiem historii Europy w Berkeley: 

Jeszcze później, kiedy wyszłam za mąż za historyka wykładającego w Berkeley 

dzieje Europy, zapytałam, czy mogłabym z jego studentami na zajęciach 

o czasach hitlerowskich godzinę porozmawiać o obozie. Coś zmieniło się 

w jego oczach, jakby zatrzasnęła się brama, albo lepiej – podniósł się most 

zwodzony, a pod spodem ukazała się zgniłozielona mętna woda. Chciałam 

jeszcze powiedzieć, że przecież nie zaproponowałam żadnego striptizu podczas 

kolokwium; później pomyślałam, żeby nie robić mu żadnych wyrzutów, on jest 

weteranem wojennym, a oni uosabiają zwycięstwo dobra nad złem. Byliśmy 

jak chorzy na raka, którzy przypominają zdrowym, że i oni są śmiertelni. 

Często opowiadał mi, jak mroźna dla niego była zima 1944 i 1945 roku. Raz 

zdobyłam się na odwagę i powiedziałam, że sama doskonale pamiętam tę ostrą 

zimę, o której mówi, bez dobrych koców, ciepłego ubrania i wystarczających 

racji żywnościowych amerykańskich sił zbrojnych. Stropił się, ponieważ 

sięgnęłam do wspomnień, które rywalizowały z jego pamięcią. Tak nauczyłam 

się, że wojny należą do mężczyzn24. 

 

„Żyć dalej” Klüger należy interpretować jako „uświadomienie sobie i roz-

wiązanie problemu podwójnego bezprawia wobec Żydówki i kobiety” 25. Ta 

                                                                   
22 Tamże, s. 233. 
23 Tamże. 
24 Tamże, s. 252. 
25 Marcel Reich-Ranicki im Literarischen Quartett. 
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podwójna niesprawiedliwość jest – jak stwierdził Marcel Reich-Ranicki – 

głównym przedmiotem zainteresowania tej książki 26. 

Ruth Klüher występuje przeciwko supremacji męskiego świata, przeciwko temu 

„gównianemu męskiemu światu/Scheißmännerwelt”
27, jak to określa. Jej feministyczna 

troska zdaje się polegać, podobnie jak u Joanny Ringelheim, na zniesieniu „roz-

dźwięku” między pamięcią o Holokauście a płcią i marginalizacją kobiecego doświad-

czenia tego historycznego wydarzenia i kobiecej estetyki
28

. 

W pracy Ruth Klüger kategoria płci jest decydującym instrumentem krytyki wojny 

jako męskiej sprawy: 

Mogłabym też opowiedzieć jakąś historię, gdyby mnie ktoś o to poprosił, ale 

niewielu ma ochotę. Wojny to domena mężczyzn, tak jak i wojenne wspom-

nienia. Na pewno zaś stanowił ją faszyzm – czy ktoś się opowiadał za nim, czy 

był przeciw: to była czysto męska sprawa29. 

Ruth Klüger, choć nieustannie spotykała się z niedowierzaniem wobec wspomnień 

dotyczących Holocuastu, nie zgadzała się z odmawianiem jej prawa do własnej 

przeszłości jako kobiety – ofiary nazizmu. 

Wobec kwestii płci Klüger przyjmuje inne podejście niż w dotychczasowej litera-

turze o Holokauście, gdzie tylko nazwisko autorki świadczyło o kobiecym wkładzie 

w pisanie historii. W „Żyć Dalej” jej feministyczne zaangażowanie jest dobitne. 

Wspomnienia Klüger nie koncentrują się – jak zauważa Chołuj – na płci jako takiej, 

ale na doświadczeniach, które musiała podjąć w sferze społecznej, religijnej, politycznej 

i kulturowej w związku z przynależnością tożsamościową
30

. Pisanie Klüger „jako 

kobiety” jest przesiąknięte jej „wyzywającym”, ofensywnym feminizmem. Jej tekst ma 

wydźwięk prowokacyjny, w tym sensie, że „Klüger semantyzuje genderowo 

Holokaust”
31

. U Klüger Holokaust objawia się jako zbrodnia popełniona przez umun-

durowany aryjski świat mężczyzn na żydowskich kobietach. Sugeruje to zacieranie się 

granicy między mizoginią a antysemityzmem.  

Historyczka Joan Ringelheim również zrównuje antysemityzm z antyfeminizmem; 

według niej kobiecie żydowskiej podwójnie odmawia się życia32
. W tym kontekście 

Ringelheim mówi o double jeopardy, tzn. kobiety żydowskie były „celem” nazistów ze 

względu na swoje żydowskie pochodzenie, ale jako kobiety były atakowane i maltreto-

wane w specyficzny dla kobiet sposób, jako kobiety były wykorzystywane, gwałcone
33

. 

Gisele Bock postrzega seksizm jako logiczne i czasowe prekursorstwo rasizmu. 

                                                                   
26 Por. Tamże. 
27 Klüger R., weiter leben. Eine Jugend, dtv Verlagsgesellschaft, Göttingen 1992, s. 252. 
28 Por. Günter M., Kluge H. (red.) dz. cyt., s. 156. 
29 Klüger R., s. 8. 
30 Por. Chołuj B., Subversive Funktionen der Geschlechterkategorie im philosophischen und literarischen 

Diskurs (Judith Butler und Ruth Klüger), [w:] Karol Sauerland (red.), dz. cyt., s. 125f. 
31 Liebrand C., „»Das Trauma der Auschwitzer Wochen in ein Versmaß stülpen« oder: Geschichte als 
Exorzismus. Ruth Klügers weiter leben, [w:] Huml A., Rappenecker M. (red.), dz. cyt., s. 238. 
32 Heidelberger-Leonard I., Ruth Klüger weiter leben – ein Grundstein zu einem neuen Auschwitz-»Kanon«?, 

[w:] Brease S., Gehle H., Kiesel D., Loewy H. (red.), dz. cyt. s. 164. 
33 Por. Ringelheim J., Throughts about Women and the Holocaust, [w:] Gottlieb R. (red.), Thinking the 
Unthinkable: Meanings of the Holocaust. Mahwah, New Jersey 1990, s. 141-149, por. też: Heidelberger-

Leonard I., Ruth Klüger weiter leben – ein Grundstein zu einem neuen Auschwitz-»Kanon«?, [w:] Brease S., 

Gehle H., Kiesel D., Loewy H. (red.), dz. cyt., s. 164. 
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Zgodnie z tym kobiety mają być tak samo jak Żydzi ofiarami patriarchalnej struktury 

dominacji.  

Klüger wyraziła swoją niepewność co do relacji między byciem kobietą a byciem 

Żydem we współczesnym społeczeństwie. Ubolewa, że ta paralela jest ciągle nego-

wana, choć w obecnej strukturze społecznej – według Klüger – jest nadal kongruentna: 

Oba uprzedzenia maleją, ale oba są wciąż obecne. Nigdy nie wiesz, czy nie zostaniesz 

potraktowany gorzej z tego czy innego powodu. Większość ludzi nadal uważa, że może 

sobie pozwolić na większe uprzedzenia wobec kobiet34
. Klüger o wiele bardziej 

pozytywnie odnosi się do problemu antysemityzmu niż do problemu antyfeminizmu. 

Klüger ocenia w „Żyć Dalej” sytuację wokół problemu antysemityzmu i mizoginii po 

wojnie jako zasadniczo odmienną.  

Na temat równości Żydów i kobiet w stosunku do ich ucisku Ruth Klüger wypo-

wiedziała się w wywiadzie z Julią Kospach, który ukazał się we „Frankfurter Rund-

schau” w 2009 roku pod tytułem: „Ein Brocken, der mir im Magen liegt”. Klüger mówi 

tam jednym tchem o dyskryminującym stosunku do Żydów i kobiet. Na pytanie, czy 

można porównać sytuację Żydów i kobiet, Klüger stwierdza: Paralele ze strony tych, 

którzy mają uprzedzenia, można odczytać już u Otto Weiningera: Kobieta i Żyd znaj-

dują się na tym samym podpoziomie. Nie chodzi o to, że są to po prostu drobne obelgi. 

Małe zniewagi prowadzą do większego zła
35

. W tym samym wywiadzie Klüger potwier-

dziła, że właśnie dlatego zdecydowała się osadzić swoją opowieść w kontekście ruchu 

kobiecego oraz ewolucji (Entwicklung) kobiet i Żydów. 

W jej cynicznym komentarzu w kwestii antysemityzmu wyczuwalny jest optymizm: 

Kiedy jakiś gatunek prawie wyginął, bo tak intensywnie na niego polowano, pozostałe 

osobniki są otoczone szczególną opieką36
. 

Na przykładzie osoby Ruth Klüger można nawet stwierdzić, że w społeczeństwie 

nastąpił zwrot od antysemityzmu w do prosemityzmu, że przeszedł on w przesadę, 

a nawet śmieszność, o czym świadczy wypowiedź Klüger, w której komentuje ona 

przyznanie jej Krzyża Zasługi Republiki Federalnej Niemiec pierwszej klasy, pytając 

przy tym ironicznie: Czym sobie na to zasłużyłam? Kiedy następnie zasugerowano jej, 

że to być może dlatego, że spisała wspomnienia, powiedziała ironicznie: Będę o tym 

pamiętać, kiedy będę pytana na uniwersytecie37
.  

Dyskryminacja kobiet jest szeroko dyskutowana w trzeciej i czwartej części „Żyć 

dalej”, zlokalizowanych w Bawarii i w Nowym Jorku. Klüger pisze na przykład: Do-

wiedziałam się, co to dyskryminacja kobiet, […] pogarda i protekcjonalność38
. Krytyka 

męskiej supremacji jest w książce Klüger wyczuwalna niemal bez przerwy i w różnych 

kontekstach – nie tylko w odniesieniu do okresu przedwojennego i wojennego. 

Rozpościera się od niesprawiedliwości, seksizmu wobec kobiet w społeczeństwie amery-

kańskim, wypierania kobiet z rynku pracy w okresie powojennym po dyskryminację 

                                                                   
34 Klüger R., „Man ist irrsinnig indiskret” Ruth Klüger im Gespräch mit Martin Doerry und Cordula Meyer, 
Der Spiegel 33/2008. 
35 Klüger R., „Ein Brocken, der mir im Magen liegt” Ruth Klüger im Interview mit Julia Kospach, 

Frankfurter Rundschau, 13 Februar 2009. 
36 Klüger R., „Man ist irrsinnig indiskret” Ruth Klüger im Gespräch mit Martin Doerry und Cordula Meyer, 
Der Spiegel 33/2008. 
37 Tamże. 
38 Klüger R. dz. cyt., s. 204, 
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kobiet wobec mężczyzn w odniesieniu do sfery prywatnej, jak i publicznej
39

. Jej kry-

tyczny głos w sprawie ucisku kobiet nie traci na intensywności nawet wtedy, gdy 

analizuje swoje życie po Holokauście. Klüger odnosi dyskryminację kobiet do sytuacji 

powojennej, ponieważ kiedy zniknęły „parytety i bariery”
40

 dla Żydów, pozostała 

niesprawiedliwość wobec kobiet, dyskusja na temat dyskryminacji kobiet rozpoczęła 

się dopiero na początku lat 70., wcześniej była ona milcząco akceptowana. 

Niezwykle przenikliwą, feministycznie zorientowaną krytykę dominacji Ruth 

Klüger – w tak bezkompromisowej, intensywnej, wywrotowej formie – należy uznać 

za zjawisko wyjątkowe w kobiecej literaturze o Holokauście. Kobieca literatura 

o Holokauście zazwyczaj zajmuje się głównie analizą świata kobiecego doświadczenia. 

Niewątpliwie tekst Klüger jest swoistą konsekwencją ruchu kobiecego. Żadna inna 

autorka nie opiera się tak bardzo jak Ruth Klüger temu, że pamięć wojenna jest wy-

łącznie męską sprawą. Pokazuje, że kobiety również mają swoją własną przeszłość, 

swój własny, właśnie kobiecy, pogląd na przeszłość. Z tej perspektywy wspomnienia 

Klüger są nowatorskie i niepowtarzalne.  
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Kobiety i Holocaust – podejście interdyscyplinarne w badaniach nad 

Holocaustem  

Streszczenie 

Od lat 80. badacze zaczęli bardziej koncentrować się na kobiecych doświadczeniach związanych z Holo-

kaustem, które wcześniej były marginalizowane lub pomijane.  
Skupienie uwagi na szczególnej sytuacji kobiet pozwoliło wreszcie na uzupełnienie męskiego doświad-

czenia, do niedawna uznawanego za uniwersalne, o perspektywę specyficznie kobiecą (ze szczególnym 

uwzględnieniem kwestii cielesności, seksualności, kobiecego doświadczenia i jego zapisu).  

W odniesieniu do analizy kobiecej literatury Holocaustu na uwagę zasługują modele definiowania kobie-
cości wyróżnione przez Elaine Showalter, tj. model psychoanalityczny oraz kryterium „odmiany kulturowej”.  

Niezwykle istotnym głosem odnośnie wprowadzenia kategorii gender do badań nad Holocaustem jest tekst 

„weiter leben. Eine Jugend” (1992) autorstwa niemieckojęzycznej pisarki żydowskiego pochodzenia Ruth 

Klüger, mający na celu nie tylko ukazanie specyfiki kobiecego doświadczenia ale również tropienie różnych 
form dyskryminacji kobiet, wątków patriarchalnych, mizoginicznych oraz utrwalonych stereotypów. 

Wykluczenie ze względów płciowych pisarka porównuje do dyskryminacji rasowej. Oba wymiary wyklu-

czenia nakładają się na siebie w narracji Klüger, ujawniając w konfrontacjach ze złem i autorytaryzmem 

narodowosocjalistycznym ważne konsekwencje dla debaty o feministycznym wymiarze Holokaustu. 
Słowa kluczowe: Holocaust, Gender, double jeopardy, Ruth Klüger 
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Maryla Renat
1
  

Dźwiękowe obrazy kobiet walczących  

w wybranych dziełach literatury muzycznej 

1. Wprowadzenie 

Czyny bohaterskie były w sztuce wielokrotnie przedstawiane. Walka zbrojna 

o wolność lub wiarę postrzegana była jako rola męska w życiu narodów i społeczności. 

Kobieta chwytająca za oręż, prowadząca samotną walkę lub prowadząca wojsko do 

zwycięstwa, stojąca w równym szeregu z silniejszym mężczyzną łamie utrwalone 

wzorce, ale także wzbudza podziw dla jej odwagi. Niniejsze opracowanie ukazuje dzieła 

muzyczne, które utrwaliły w dźwiękowym przekazie postacie kobiet-rycerzy z dawnej 

epoki średniowiecza. Pierwsza z nich była postacią fikcyjną, literacką, druga – postacią 

historyczną. 

2. Klorynda – saraceńska kobieta-rycerz w ujęciu Claudia 

Monteverdiego 

Klorynda to fikcyjna postać literacka, stworzona przez renesansowego poetę Torquata 

Tassa (1544-1595) w poemacie heroicznym „Jerozolima wyzwolona”, opublikowanym 

w 1581 roku. Akcja tego poematu opiera się na modelu Iliady Homera. Tasso umiejsco-

wił akcję eposu w ostatniej fazie I krucjaty (1069-1099), ukazującej wkroczenie armii 

chrześcijańskiej do Palestyny i zdobycie Jerozolimy. Podłożem historycznym fabuły 

były studiowane przez poetę kroniki średniowiecza, w tym głównie „Dzieje świętej 

wojny XII w.” Wilhelma z Tyru, wydane w 1549 roku
2
. Dzieje bohaterów tego poematu 

rozgrywają się między wojną i miłością. Zbiorowymi bohaterami eposu Tassa są 

chrześcijańska armia (krzyżowcy) oraz muzułmańscy Saraceni. Chrześcijańscy rycerze 

toczą walkę w służbie Chrystusa. Walka ta jednak przynosi nieszczęścia, śmierć i oso-

biste dramaty. Całą fabułę poeta ujął w dwudziestu pieśniach. 

Jednym z głównych bohaterów poematu był chrześcijański rycerz Tancred, histo-

ryczny uczestnik wyprawy krzyżowej. Klorynda była postacią fikcyjną, córką chrze-

ścijańskiego króla Etiopii, która została wychowana z dala od domu rodzinnego 

w wierze muzułmańskiej. Jako młoda dziewczyna z zapałem oddawała się rycerskiemu 

rzemiosłu i została saraceńską wojowniczką. Według fabuły Tassa w jednej z potyczek 

Tancred ujrzał Kloryndę, w której potajemnie zakochał się. Ona zaś była nieświadoma 

miłości chrześcijańskiego rycerza. W XII Pieśni „Jerozolimy wyzwolonej” obydwoje 

spotykają się w mrokach nocy. Zakuci w zbroje z opuszczonymi przyłbicami staczają 

śmiertelny pojedynek. Pod osłoną rycerskiej zbroi Tancred nie rozpoznał prawdziwego 

oblicza swego przeciwnika. Gdy po zadaniu brutalnego ciosu podnosi przyłbicę i spo-

strzega, że to piękna Klorynda, popada w głęboką rozpacz. Ona ciężko ranna wybacza 

swemu pogromcy i prosi go o chrzest, by nie umrzeć poganką. Otrzymując chrzest 
                                                                   
1 m.renat@ujd.edu.pl, Katedra Muzyki Wydziału Sztuki Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego 
w Częstochowie. 
2 Kralowa H., Salwa P., Ugniewska J., Żaboklicki K., Historia literatury włoskiej, tom I, Średniowiecze, 

Renesans, Barok, Wydawnictwo Naukowe „Semper”, Warszawa 1997, s. 300. 
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z rąk Tancreda odchodzi do życia wiekuistego, nieświadoma jego tragedii
3
. Poemat 

włoskiego poety splata zatem losy rzeczywistego bohatera z losami postaci literackiej. 

Roman Pollak, autor wstępu jedenastego wydania polskiego przekładu Piotra Kocha-

nowskiego „Jerozolimy wyzwolonej” podkreśla poetycki cel tej strategii: 

Do części heroicznej swego poematu, opartej na źródłach historycznych, 

a nawet studiach topograficznych, dołącza Tasso fikcję romansową, znajdując 

tu właśnie upust dla swych lirycznych uniesień4. 

Do tekstu Pieśni XII „Jerozolimy wyzwolonej” Torquata Tassa powstało wybitne 

dzieło muzyczne doby wczesnego baroku: „Combattimento di Tancredi e Clorinda” 

Claudio Monteverdiego (1567-1643). Kompozytor ten kroczący na przecięciu dwóch 

epok, dwóch stylów muzycznej wypowiedzi przyjął powyżej opisaną nieszczęśliwą 

historię jako kanwę treściową do nowego typu ekspresji dźwiękowej, zwanego 

w pierwszych dziesięcioleciach XVII wieku „stile concitato” (styl dramatycznej 

ekspresji, zwany też potocznie „stylem wzburzonym”). Odznaczał się on specyficznym 

idiomem dźwiękowym, zespołem technicznych środków wokalnych i instrumentalnych, 

służących wyrażaniu i ilustrowaniu określonych stanów emocjonalnych. Środki te 

w czasach Monteverdiego były czymś zupełnie nowym. Monteverdi, pochodzący 

z Cremony w trakcie swej długiej drogi twórczej był związany z dwoma ważnymi 

ośrodkami włoskiej sztuki późnego renesansu i początku baroku: Mantuą i Wenecją. 

W Wenecji kompozytor działał w drugiej połowie życia, od 1613 roku. Tam powstało 

interesujące nas dzieło. I choć wiele utworów w tamtej epoce tworzono na zamówienie, 

to „Combattimento” było jednym z tych dzieł, które powstało jako wynik spontanicznej 

inspiracji. Monteverdi zamieścił je w VIII księdze madrygałów, opublikowanej w 1638 

roku. To szczególne dzieło poprzedził własną przedmową, wyjaśniającą założenia 

estetyczne utworu, opisującą proces jego powstawania, co było wówczas zjawiskiem 

o szczególnym charakterze
5
. Należy w tym miejscu podkreślić fakt, że poezja Torquata 

Tassa była w czasach Monteverdiego często opracowywana muzycznie, cieszyła się 

bardzo dużym zainteresowaniem kompozytorów tamtej epoki. Do tekstów Tassa, 

głównie lirycznych, skomponowano ponad 500 utworów muzycznych
6
. Sugestywna 

i niezwykle ekspresyjna poezja autora „Jerozolimy wyzwolonej” wielokrotnie inspiro-

wała włoskiego twórcę, który sięgał do niej w swych jakże licznych madrygałach. 

Monteverdi ujął swe muzyczne opracowanie w kształt dramatycznej sceny, sklasyfi-

kowanej przez Zofię Dobrzańską-Fabiańską jako  

„madrigali rappresentativi”, łączące elementy narracyjne i dramatyczne, 

poprzedzone w wydaniu dokładną instrukcją określającą szczegóły 

wykonania7.  

                                                                   
3 Obniska E., Claudio Monteverdi. Życie i twórczość, „Stella Maris”, Gdańsk 1993, s. 316-318, 324, 328, 332. 
4 Tasso T., Gofrem albo Jerozolima wyzwolona, w przekładzie Piotra Kochanowskiego w skróceniu 

opracował Roman Pollak, Nakładem Krakowskiej Spółki Wydawniczej, Kraków 1921, s. 12, 98. 
5 Obniska E., Claudio Monteverdi. Życie i twórczość, „Stella Maris”, Gdańsk 1993, s. 316-318, 324, 328,  332. 
6 Dobrzańska-Fabiańska Z., Tasso Torquato, hasło, [w:] Encyklopedia Muzyczna PWM, część biograficzna 
pod red. E. Dziębowskiej, t. 11, t – v, PWM SA, Kraków 2009, s. 41. 
7 Dobrzańska-Fabiańska Z., hasło, Monteverdi Claudio, [w:] Encyklopedia Muzyczna PWM, T. 6 „m”, Część 

biograficzna, red. E. Dziębowska, PWM SA, Kraków 2000, s. 358. 
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Z kolei autorka monografii kompozytora, Ewa Obniska reprezentuje pogląd, według 

którego dzieła włoskiego mistrza nie można jednoznacznie sklasyfikować na gruncie 

gatunków i form muzycznych. Kreśli następującą uwagę: 

nie ma potrzeby wynajdywania dla Combattimenta niejako na siłę nazew-

nictwa muzykologicznego, jest to dzieło jedyne w swoim rodzaju, jego 

koncepcja nie znalazła kontynuacji w późniejszych kompozycjach XVII wieku
8
.  

Kompozytor ,wybierając fragmenty XII pieśni „Jerozolimy wyzwolonej”, pisał 

muzykę wprost do tekstu Tassa, a nie do libretta opracowanego na podstawie ory-

ginału, dokonując rzeczy rzadko spotykanej. Po Monteverdim dopiero na początku XX 

wieku powstawały dzieła muzyczne oparte na oryginalnych tekstach dramatów 

literackich zarzucające praktykę preparowanych librett
9
.  

 
Fotografia 1. Strona tytułowa pierwszego włoskiego wydania „Combattimento di Tancredi e Clorinda” 

C. Monteverdiego [6]  

„Jerozolima wyzwolona” Tassa to poemat heroiczny z dominującą rolą epickiej 

narracji, a nie dramat rozgrywający się w dialogach. Toteż w utworze Monteverdiego 

pierwszorzędną funkcję pełni partia „Testa”, narratora opowiadającego historię 

tragicznego pojedynku. Jest ona powierzona głosowi tenorowemu. Niezwykle trudna 

technicznie i bogata muzycznie oparta została na swobodnym, silnie emocjonalnym 

recytatywie, idącym wiernie za sugestiami poety. W niektórych momentach kompozy-

tor wyposażył tę partię we wspaniałe wirtuozowskie efekty wokalne. Epicka opowieść 

podkreślana jest onomatopeicznymi zwrotami dźwiękowymi. Całkowitą nowością jest 

tu szybkie, dramatyczne „parlando”, gwałtowne powtarzanie jednego dźwięku oraz 

silne okrzyki bitewne, niezwykle realistyczne w swej wymowie. Partię wokalną Tan-

creda realizuje głos basowy, głos Kloryndy sopran. Rzecz ciekawa, że ich role są 

epizodyczne, ale bardzo rozwinięte melodycznie. Wynika to wprost z tekstu poetyc-

                                                                   
8 Obniska E., Claudio Monteverdi. Życie i twórczość, „Stella Maris”, Gdańsk 1993, s. 316-318, 324, 328, 332. 
9 Tamże. 
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kiego. Na szczególną uwagę zasługuje końcowy fragment dzieła, ukazujący wzruszające 

słowa umierającej Kloryndy, już po przyjęciu chrztu z rąk Tancreda: 

Śmiech wdzięczny piękne wydawały oczy, 

Skoro krzest święty cny rycerz odprawił 

I tak się zdało, jakoby mówiła: 

„Niebom dosięgła, niebam dostapiła”
10

. 

Słowa te oddają wysokie dźwięki, zamierające w ciszy. Frazy są tu krótkie, 

urywane, postępujące w dół, jakby zachwiane.  

 

Przykład 1. C. Monteverdi, „Combattimento di Tancredi et Clorinda”, Ntakty 365-377
11

 

Pożegnalny śpiew Kloryndy „niebiosa otwierają się, idę w pokoju” wznosi się 

powoli, stopniowo coraz wyżej, by wygasnąć na długo wytrzymywanym – 

nieoczekiwanie durowym – akordzie: ta niebiańska szczęśliwość stanowi 

ostateczny wydźwięk dzieła, niepowtarzalnego jedynego w całej spuściźnie 

Monteverdiego 

– komentuje Ewa Obniska
12

. To dźwiękowy symbol unoszącej się do nieba duszy 

kobiety-rycerza. Monteverdi bardzo realistycznie oddaje przebieg tragicznej sceny, 

bowiem reprezentował postawę estetyczną, według której obowiązkiem kompozytora 

jest naśladowanie świata ludzkich uczuć, odkrywanie psychicznej natury człowieka. 

Cel ten realizują również partie instrumentalne. Trzem wokalnym głosom solowym 

towarzyszą cztery instrumenty: dwoje skrzypiec, altówka i wiolonczela, pełniąca 

funkcję „basso continuo”. Mamy zatem wczesną wersję klasycznego kwartetu smyczko-

wego, który w czasach Monteverdiego nie istniał jeszcze jako ustalony rodzaj zespołu 

kameralnego. Jest więc tutaj kompozytor prekursorem typu zespołu, który w pełni miał 

się ukształtować dopiero w połowie XVIII wieku. To właśnie w partiach instrumen-

talnych twórca „Combattimenta” zawarł najwięcej nowatorskich pomysłów „stile 

concitato”. Smyczki naśladują odgłosy heroicznej walki poprzez biegniki gamowe 

ułożone w parach instrumentów zbieżnie i rozbieżnie, burzliwe rytmizowane tremolo, 

urywane akordy i szybkie repetycje współbrzmień.  

                                                                   
10 Tasso T., Gofrem albo Jerozolima wyzwolona, w przekładzie Piotra Kochanowskiego w skróceniu 
opracował Roman Pollak, Nakładem Krakowskiej Spółki Wydawniczej, Kraków 1921, s. 12, 98. 
11 Obniska E., Claudio Monteverdi. Życie i twórczość, „Stella Maris”, Gdańsk 1993, s. 316-318, 324, 328, 332. 
12 Obniska E., Claudio Monteverdi. Życie i twórczość, „Stella Maris”, Gdańsk 1993, s. 316-318, 324, 328,  332. 
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Przykład 2. C. Monteverdi, „Combattimento di Tancredi e Clorinda”, takty 160-162
13

 

Szczególnego znaczenia w omawianym utworze nabiera rytmika. Monteverdi 

sięgnął do starogreckiej teorii zakładającej istnienie zależności pomiędzy danym ukła-

dem metrycznym a jego korelacją emocjonalną. Określony schemat rytmiczny miał 

sobie przypisane znaczenie wyrazowe, a to z kolei było ściśle powiązane z tempem. 

I tak: jednostajny ruch ćwierćnutowy wprowadza słuchacza w poważny i podniosły 

klimat rycerskiego eposu, co wyraża początek utworu, rytmy pauzowane w postaci 

pojedynczych pociągnięć smyczka odzwierciedlają właściwy pojedynek. Nasilenie 

walki, jej przyspieszanie oddają serie rytmów punktowanych, a po nich pełne dyna-

mizmu szybkie biegniki gamowe. W momencie zadania śmiertelnego ciosu pojawiają 

się bardzo szybkie motorycznie powtarzane na jednym dźwięku wartości, oddające 

afekt gniewu, zestawiony z wymienionym już powyżej szybkim parlando narratora. 

Obok szerokiego zakresu rozwiązań rytmicznych Monteverdi wprowadza nowe środki 

artykulacyjne: wspomniane już rytmizowane „tremolo” i „pizzicato” (szarpanie strun 

palcami na instrumentach smyczkowych). Oddajmy głos znawcom muzyki wczesnego 

baroku, którzy zgodnie podkreślają historyczne znaczenie technicznych środków 

zastosowanych przez włoskiego mistrza. Badacz rozwoju gry skrzypcowej, David D. 

Boyden przybliża nam szczegóły związane z kompozytorską adnotacją, dotyczącą 

zastosowanych instrumentów, określanych z początkiem XVII wieku odmiennie, niż 

dziś: 

„W Combattimento di Tancredi e Clorinda” Monteverdiego przedmowa 

zawiera wzmiankę o „quatro viole da brazzo” (wiole ramieniowe – przyp. 

M.R.), lecz w samych nutach dwa górne głosy czterogłosowego zespołu 

smyczkowego oznaczone są terminem „violino”14.  

Lata powstania tego dzieła to czas wkraczania skrzypiec na estrady, czas pierw-

szego etapu rozwoju techniki gry na tym instrumencie, w którym kompozytorzy 

włoscy odegrali rolę pierwszorzędną. Monteverdi chociaż nie był skrzypkiem spojrzał 

                                                                   
13 Obniska E., Claudio Monteverdi. Życie i twórczość, „Stella Maris”, Gdańsk 1993, s. 316-318, 324, 328, 332. 
14 Boyden D., Dzieje gry skrzypcowej od początków do roku 1761 oraz jej związek ze skrzypcami i muzyką 

skrzypcową, tłum. H. Dunicz-Niwińska, E. Gabryś, PWM Kraków 1980, s. 149. 
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na ten „kiełkujący” instrument jako nośnik wyrazu dramatycznego. Badacz muzyki 

baroku, Manfred Bukofzer zauważa, że 

chociaż tremolo smyczkowe pojawiło się już wcześniej w sonatach Mariniego, 

Uspera Riccia (czyli w muzyce instrumentalnej – przyp. M. R.), dopiero 

Monteverdi wykorzystał po raz pierwszy możliwości wyrazu dramatycznego 

tkwiące w tym środku wykonawczym
15

. 

Fakt wynalazczości w utworze Monteverdiego podkreśla wcześniej przywołany 

David D. Boyden: 

Monteverdiemu przypisuje się również wynalezienie rytmizowanego tremola, 

które wypisywał w postaci szeregu powtarzanych szesnastek granych 

w ścisłym rytmie; miało ono wyrażać wojownicze namiętności „stylu 

wzburzonego
16

.  

Tragiczna historia kobiety-rycerza, przyjmującej męską rolę społeczną legła 

u podstaw nowych koncepcji dramatyczno-muzycznych, stała się bezpośrednim impul-

sem do stworzenia nowego stylu języka dźwiękowego, wyrażonego w sferze technicz-

nej, który wprowadził silną ekspresję dźwiękową. Koncepcja Monteverdiego w dalszej 

perspektywie dała podwaliny kiełkującego świeckiego oratorium. 

3. Joanna d’Arc jako postać opery romantycznej  

3.1. Krotka historia życia Joanny d’Arc 

Joanna d’Arc zwana Dziewicą Orleańską żyła w latach 1412-1431, jest bohaterką 

narodową Francji, świętą Kościoła katolickiego. Jej życie przypadło na okres wojny 

stuletniej francusko-angielskiej. Pochodziła z Lotaryngii, otrzymała głębokie wycho-

wanie religijne. Gdy miała 17 lat stwierdziła, że miała widzenie od Boga, usłyszała 

„głosy z zaświata”, w których dostała polecenie wyzwolenia ojczyzny spod panowania 

angielskiego. Zdołała nakłonić ówczesnego króla Francji, Karola VII, by powierzył jej 

dowództwo w wojnie z najeźdźcą. W 1429 roku, stojąc na czele oddziałów zbrojnych, 

wyzwoliła Orlean. Stąd pochodzi jej przydomek „Dziewica Orleańska”. Po tym zwy-

cięstwie utorowała drogę królowi do koronacji w Reims. Bezczynność króla spowodo-

wała, że Joanna opuściła dwór i zagrzewała rycerstwo do dalszej walki. W trakcie jed-

nego z wypadów została ujęta przez Burgundczyków i wydana Anglikom. Po tym zda-

rzeniu została oskarżona przez sąd inkwizycji jako czarownica i heretyczka, po czym 

skazana na śmierć na stosie. Tuż po wydaniu wyroku wymuszono na Joannie przy-

znanie się do winy, co skutkowało ułaskawieniem na dożywotnie więzienie. Jednak po 

kilku dniach waleczna bohaterka odwołała swe zeznania jako wymuszone i okrutny 

wyrok śmierci został wykonany 30 maja 1431 roku. Po 25 latach papież Kalikst III 

nakazał rewizję procesu, który stwierdził niewinność Joanny, na skutek czego została 

ogłoszona bohaterką narodową. Na początku XX wieku, w 1909 roku nastąpiła jej 

beatyfikacja, a 30 maja 1920 roku kanonizowano jako świętą dziewicę
17

. 

                                                                   
15 Bukofzer M., Muzyka w epoce baroku. Od Monteverdiego do Bacha, tłum. E. Dziębowska, PWN 

Warszawa 1970, s. 63. 
16 Boyden D., Dzieje gry skrzypcowej od początków do roku 1761 oraz jej związek ze skrzypcami i muzyką 
skrzypcową, tłum. H. Dunicz-Niwińska, E. Gabryś, PWM Kraków 1980, s. 149. 
17 Radoński K., hasło, [w:] Święci i błogosławieni Kościoła katolickiego, Encyklopedia hagiograficzna, 

Księgarnia św. Wojciecha, Warszawa-Poznań-Lublin 1947, s. 232. 



 

Maryla Renat 
 

76 

 

Fotografia 1. Postać Joanny d’Arc w zbroi
18

  

Historyczna postać młodej, francuskiej bohaterki, bestialsko zamordowanej stała się 

inspiracją dla wielu twórców różnych dyscyplin sztuki, od pisarzy – dramaturgów 

poprzez kompozytorów aż do malarzy i filmowców.  

3.2. „Giovanna d’Arco” Giuseppe Verdiego 

Dziełem literackim, który stał się kanwą librett operowych dwóch wielkich kompo-

zytorów XIX wieku (Verdiego i Czajkowskiego), był dramat „Dziewica Orelańska” 

Fryderyka Schillera, opublikowany w 1801 roku. Tak jak poezja Torquata Tassa poru-

szała wyobraźnię kompozytorów późnego renesansu, tak poezja i dramaty niemieckiego 

reprezentanta okresu „Sturm und Drang” pobudzały umysły kompozytorów roman-

tycznych. Największa postać włoskiej sceny operowej XIX stulecia, Giuseppe Verdi 

czterokrotnie w swych dziełach sięgał do pierwowzorów literackich Schillera.  

Opera z włoskim tytułem „Giovanna d’Arco” określona gatunkowo jako tragedia 

liryczna w 3 aktach z prologiem miała swą prapremierę w 1845 roku i należała do 

panteonu dzieł wczesnego okresu twórczości Verdiego. Była siódmą z kolei operą 

mistrza. Wówczas kompozytor miał umowę ze słynnym mediolańskim teatrem opero-

wym, La Scalą, na mocy której miał obowiązek napisać operę na karnawał 1845 roku. 

Twórca wybrał jednak temat bardzo poważny. Autorem libretta opracowanego swo-

bodnie na podstawie dramatu Schillera był dramaturg Temistokles Solera oraz sam 

kompozytor. Treść libretta zawierała wiele kontrastujących sytuacji, wyraźne rysy 

osobowości bohaterów, co korelowało ze stylem muzyki Verdiego. W rezultacie tekst 

opery był luźno powiązany zarówno z dramatem Schillera, jak i z realiami historycz-

nymi. Prapremiera „Giovanny d’Arco” miała miejsce 15 lutego 1845 roku. Nie zyskała 

przychylności krytyków. Autor monografii Verdiego relacjonuje: 

Libretto, odbiegające bardzo daleko od dramatu Schillera i prawdy histo-

rycznej, ocenione jest jako robota w złym guście. Wydaje się, że jedyną troską 

kompozytora przy pisaniu muzyki tej opery było pieszczenie ucha przyjemnymi 

                                                                   
18 https://pl.wikipedia.org/wiki/Joanna_d’Arc#:~:text=Joanna%20d%27Arc%20(fr.,święta%20Kościoła%20 

katolickiego%2C%20patronka%20Francji [11.09.2020]. 
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melodiami. Rola recytatywu zredukowana została do minimum, bez naj-

mniejszej troski o prawdziwość wyrazu dramatycznego19.  

W operze Verdiego akcja nie zachowuje prawdy historycznej o XV-wiecznej 

bohaterce narodowej. Rozpoczyna się wystąpieniem króla Karola VII, który w obawie 

przed krwawą bitwą postanawia oddać tron królowi angielskiemu, z nakazu Matki 

Boskiej. W lesie, u stóp jej figury spotyka Joannę, która w tym samym miejscu modli 

się w intencji zwycięstwa obleganych Francuzów. We śnie słyszy chóry anielskie, 

przepowiadające jej bohaterską przyszłość, pod warunkiem wyrzeczenia się ziemskiej 

miłości. Joanna i Karol VII spotykają się. Król jest oczarowany męstwem Joanny, 

a obserwujący ich z ukrycia ojciec Joanny, wieśniak Jakub, jest przekonany, że córkę 

opętały złe duchy. Gdy wojsko francuskie pod dowództwem Joanny zwycięża nad 

angielską armią, Jakub postanawia wydać córkę Anglikom, by ratować jej duszę. Ona 

zaś towarzyszy królowi, który przygotowuje się do koronacji i jednocześnie marzy 

o powrocie do wiejskiego życia. Król wyznaje jej miłość, którą Joanna odrzuca, 

ostrzegana przez chóry anielskie. Żołnierze i wieśniacy wysławiają męstwo Joanny, 

a ojciec uważa ją za przeklętą. Gdy Karol VII oświadcza się bohaterce, jej ojciec 

oskarża ją o pakt z szatanem. Lud, dając wiarę wieśniakowi, złorzeczy jej. Jakub wydaje 

Joannę Anglikom, jednak potem, słysząc modlitwę córki w więzieniu, pojmuje swój 

błąd i pomaga jej uwolnić się. Po wyjściu z więzienia Joanna stacza kolejną bitwę, 

ratującą życie królowi, a sama odnosi śmiertelną ranę
20

.  

Poniższa analiza dokonana została na podstawie nagrania dzieła z 1989 roku, 

zrealizowanego w Teatro Comunale w Bolonii
21

.  

Uwertura przedstawia zróżnicowany obraz muzyczny. Ukazuje główne myśli 

tematyczne opery. Początkowy fragment uwertury pełen tajemniczych motywów na tle 

tremola smyczków jest zapowiedzią dramatu młodej bohaterki. Charakter muzyki nagle 

zmienia się, przechodząc w klimat pastoralny. Brzmią liryczne dialogi instrumentów 

dętych drewnianych, ukazujące moment opery, w której Joanna po zdobyciu Orleanu, 

marzy o powrocie do wiejskiego życia. To środkowy epizod uwertury. Po nim powracają 

niespokojne motywy początku, które gwałtownie wkraczają w radosny marsz, symbo-

lizujący zwycięstwo wojsk francuskich nad armią angielską.  

Prolog występuje w dwóch odsłonach. Przedstawia chór, recytatyw i tenorową arię 

króla Karola VII, który w niezwykle ekspresyjnym i melodyjnym śpiewie opowiada 

o swym widzeniu Matki Boskiej. W drugiej odsłonie rozgrywa się scena w lesie przy 

figurze Matki Boskiej. Ojciec Joanny, Jakub (baryton) wypowiada swe obawy co do 

jej posłannictwa. Wkracza Joanna, intonując arię sopranową i zapada w sen, w którym 

słyszy chóry anielskie, przepowiadające jej bohaterską przyszłość i konieczność wyrze-

czenia się ziemskiej miłości (chór za sceną). Przy figurze zjawia się i król z mieczem 

w ręce. Joanna budzi się i na tle marszowych rytmów postanawia podjąć walkę 

z angielską okupacją, chwytając miecz Karola. Z ukrycia wychodzi jej ojciec – następuje 

polifonizujący tercet trzech głównych postaci. Splot trzech postaci operowych repre-

zentujących jakże odmienne role w ukazywanym dramacie to jeden z najlepszych 

wokalnych fragmentów dzieła. I akt (pierwsza odsłona) otwiera szybki marsz chóralny – 

                                                                   
19 Swolkień H., Verdi, PWM, Kraków 1983, s. 59. 
20 Kański J., Przewodnik operowy, PWM SA, Kraków 2014, s. 125-127, 722-724. 
21 Verdi Giovanna d'Arco – Riccardo Chailly – Susan Dunn – Renato Bruson 1989 – YouTube, [11.01.2021]. 

https://www.youtube.com/watch?v=KqJwV-QmTH8


 

Maryla Renat 
 

78 

oto wojsko francuskie świętuje zwycięstwo nad armią angielską pod wodzą Joanny. 

W tym samym towarzyszeniu orkiestry wkracza Jakub. Jego szeroka kantylena odzwier-

ciedla jego niedowierzanie w to, że jego córka posiada taką siłę. Przekonany o wpływie 

mocy szatańskich na Joannę przyrzeka Anglikom, że wyda im Joannę, by ratować jej 

duszę. W odsłonie drugiej zwycięska bohaterka przywołuje myśli o wiejskim życiu 

w arii „O fatidica foresta”. Wchodzi Karol i błaga Joannę, by przy nim pozostała,  

a z dala chóry anielskie, które słyszała we śnie, przypominają ostrzeżenie przed ziemskim 

uczuciem. Joanna odmawia królowi, który nie rozumie jej postawy, co ukazuje pełen 

liryzmu duet. W akcie II nadal pozostaje „walka przeciwieństw”. Najpierw następuje 

uroczysta koronacja Karola VII (fragment marszowy i zwarta faktura chóralna z sygna-

łowymi motywami) oraz oskarżenie Joanny o pakt z szatanem (dramatyczna aria 

Jakuba). Lud przyjmuje oskarżenie z ust jej ojca i wymawia złorzeczenia. Akt III nie 

wnosi odmiennych charakterów muzycznych. Nawet scena modlitwy Joanny zakutej 

w kajdany w więzieniu w tle zawiera energiczne „militarne rytmy” orkiestry, a po niej 

w szerokiej kantylenie ujęty duet z ojcem, który, pojmując swą pomyłkę, uwalnia Joannę 

z kajdan. W ostatniej scenie, w której ranna bohaterka umiera po kolejnej bitwie dominuje 

ekspresyjna kantylena.  

Muzyka opery „Giovanna d’Arco” uosabia najbardziej wyraziste cechy stylu 

Giuseppe Verdiego: wspaniałą inwencję melodyczną, zestawianie silnie kontrastujących 

wyrazowo fragmentów, stosowanie prostych, powtarzanych struktur w partii orkiestry 

w rozwiniętych melodycznie ariach. Przykładem może być niewymieniona powyżej 

aria Joanny „O ben s’auddice”, poprzedzona niespokojnym recytatywem. W swym 

rozwoju przechodzi z gwałtownych fraz w marszowe, punktowane rytmy, które są 

dźwiękową ilustracją powinności bohaterki wobec ojczyzny. Wokalna partia utkana 

z drobnych motywów i koloraturowych zdobień oddają niepokój duszy Joanny. Pełne 

ekspresji są duety Joanny i Karola, przepełnione wokalną wirtuozerią z wykorzystaniem 

najwyższych rejestrów sopranu i tenoru – tu toczy się walka między namiętnością 

a wolą walki o wyzwolenie. Rozwinięte bel canto oddaje stan duszy i uczucia boha-

terów, a stale powracający w operze topos marszowy z częstym wykorzystaniem rytmów 

punktowanych to muzyczne odzwierciedlenie woli walki. W muzycznym toku tej opery 

mamy do czynienia z ciągłym przeplataniem toposu marszowego i kantylenowego. 

Operze Verdiego zarzucano brak dramaturgicznej integralności, co w dużym stopniu 

wynikało z układu libretta. Ono zostało podporządkowane operowej konwencji, w której 

efekty muzyczne, zmienne w każdej scenie były dla twórcy priorytetem. Mamy tu zja-

wisko odwrotne niż w dziele Monteverdiego. Autor „Combatimenta” wiernie postępuje 

za wybraną poezją, co wynikało z przyjętej w początkach XVII wieku koncepcji 

podporządkowania muzyki tekstowi, treści dramatycznej. Bo był to czas kiełkowania 

gatunku operowego. W koncepcji Verdiego dzieje się zgoła inaczej. Verdi tworzący 

ponad 200 lat później, kiedy to opera miała za sobą potężny czas rozwoju i przemian, 

miał do czynienia z zupełnie odmienną estetyką, w której czynnik muzyczny, a także 

popisowy stawał na pierwszym planie. Jednakże wspólną cechą obydwu dzieł, powsta-

łych w różnych epokach jest wysunięcie czynnika emocjonalnego jako nadrzędnego, 

czuwającego nad kształtem dzieła. Istotnym w operze romantycznej było ukazanie 

konfliktu jednostki, sprzeczności tkwiące w osobowości głównego bohatera, a to dawało 

kompozytorowi możliwość stworzenia wielobarwnego portretu postaci. 
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3.3. „Dziewica Orleańska” Piotra Czajkowskiego 

Ponad 30 lat po Verdim do dramatu Schillera sięgnął wielki rosyjski romantyk, Piotr 

Czajkowski. Był on wielkim miłośnikiem literatury. W słowach napisanych do swej 

protektorki w 1878 roku zawarł istotę romantycznego pojmowania bohatera operowego: 

Jestem teraz niezwykle silnie zainteresowany nowym operowym tematem, 

a mianowicie „Dziewicą Orleańską” Schillera. Fascynuje mnie głębia psy-

chologicznej prawdy w rysach charakteru tej bohaterki22.  

Opera Czajkowskiego tytuł przyjęła z pierwowzoru literackiego. Wystawiona 

została w 1881 roku w Petersburgu. Czajkowski sam opracował libretto do swej opery. 

Podobnie jak librecista Verdiego, rosyjski romantyk wprowadził zmiany do fabuły 

dramatu. Oparł się na rosyjskim przekładzie dramatu Schillera autorstwa Wasilija 

Żukowskiego. Do niego wplótł kilka scen z książki Andre Wallona o Joannie d’Arc  

i z dramatu Julesa Barbiera. Łącząc wątki z trzech źródeł, Czajkowski uwypuklił sceny 

miłosne. W operze Verdiego relacja miłosna zaistniała między Joanną i królem Karolem 

VII, u Czajkowskiego pojawia się namiętność między główną bohaterką a burgundz-

kim rycerzem Lionelem, walczącym po stronie Anglików
23

.  

Opera rosyjskiego romantyka została ujęta w czterech aktach i sześciu obrazach. 

Kompozytor ukończył ją w sierpniu 1879 roku
24

.  

Poniższa interpretacja oparta jest na uwagach monografisty Piotra Czajkowskiego, 

Arnolda Alszwanga
25

, omówieniu libretta autorstwa Józefa Kańskiego
26

 zespolonych 

z wynikami własnej analizy wyciągu fortepianowego opery 
27

. 

Akt I ukazuje dwie sceny. Pierwsza to dialog Joanny ze swym ojcem, wieśniakiem 

Thibauld, który namawia córkę na przyjęcie oświadczyn młodzieńca Raymonda. Joanna 

odmawia, gdyż przeczuwa, że jej przeznaczeniem jest walka o wolność ojczyzny. 

W drugiej scenie wkracza wątek wojenny: oto dzwony biją na trwogę, następuje oblę-

żenie Orleanu przez Anglików. Mieszkańcy miasta są przerażeni, Joanna w proroczym 

uniesieniu głosi przepowiednię o zwycięstwie i wyrusza do walki. W II akcie pojawia 

się wątek króla Karola VII, który w otoczeniu swej faworyty i księcia orleańskiego 

oddaje się swemu zwątpieniu. Smutek króla potęguje wieść o klęsce francuskich wojsk. 

Nagle sytuacja zmienia się: słychać radosne fanfary na cześć nieoczekiwanego zwy-

cięstwa. Arcybiskup opowiada o wystąpieniu nieznanej bohaterki, która porwała poko-

nane wojska do nowej walki, zwieńczonej zwycięstwem. Zjawia się Joanna. Król 

zachwycony jej męstwem powierza jej dowództwo nad armią. Akt III jest ekspozycją 

wątku miłosnego. W pierwszej odsłonie Joanna na polu bitwy spotyka burgundzkiego 

rycerza Lionela, walczącego dla Anglików. Sama zadaje mu ranę, lecz gdy dostrzega 

jego niezwykłą urodę, opuszcza miecz. Rodzi się między nimi uczucie, którego nie są 

w stanie powstrzymać. Druga odsłona przedstawia uroczystą koronację króla Karola 

VII. Obecną na koronacji Joannę dręczą wyrzuty sumienia o występnym uczuciu do 

wrogiego rycerza i złamaniu przyrzeczenia służby ojczyźnie. Z kolei również obecny 

                                                                   
22 Kański J., Przewodnik operowy, PWM SA, Kraków 2014, s. 125-127, 722-724. 
23 Alszwang A., Czajkowski, tłum. Jerzy Popiel, PWM, Kraków 1979, s. 353, 360.  
24 Tamże. 
25 Tamże 
26 Kański J., Przewodnik operowy, PWM SA, Kraków 2014, s. 125-127, 722-724.. 
27 Čajkovskij P., Orleanskaja D., oblegčennoe perdoženie dlja fortepiano, Moskva 1953. 
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pośród tłumu ojciec Joanny podejrzewa, że sukces militarny jego córki jest następ-

stwem jej spółki z szatanem. Słabość charakteru króla Karola VII oraz podejrzenia ojca 

Joanny o udział ciemnych mocy w jej działaniach to wątki wspólne libretta obydwu 

omawianych tu oper. Po koronacji króla nadchodzi burza, Joanna zostaje sama i po-

stanawia opuścić miasto. Ostatni, IV akt to przedstawienie końcowej tragedii. W pierw-

szej odsłonie Joanna i Lionel znów spotykają się i w drugim duecie miłosnym ponownie 

wyznają swe uczucia. Lecz ich spotkanie zostaje gwałtownie zerwane napaścią angiel-

skich żołnierzy. Lionel ginie w walce, Joanna dostaje się do niewoli. W finałowej 

odsłonie Joanna osądzona i skazana na śmierć oczekuje wyroku. Odzyskuje jednak 

spokój ducha, gdyż słyszy pocieszające głosy z nieba i bez lęku udaje się na miejsce 

stracenia. 

Uwertura do „Dziewicy Orleańskiej” Czajkowskiego w swej konstrukcji zbliżona 

jest do modelu uwertury Verdiego. Pastoralny fragment początkowy w postaci cichych 

współbrzmień instrumentów dętych i naśladowania pastuszej fujarki oddaje idyllę 

wiejskiego środowiska, z którego wywodziła się francuska bohaterka. Jest to aluzja do 

pierwszej sceny opery. Sielską scenerię przerywają odgłosy dzwonów zwiastujących 

trwogę oblężenia Orleanu, a po niej zwycięski hymn. Tę scenę oddaje środkowy frag-

ment uwertury, a po nim powraca klimat „pastorale”.  

W I akcie opery w prostej pasterce rodzi się świadomość misji bohaterskiej, przeko-

nanie o swoim boskim posłannictwie. Jej ojciec podejrzewa u swej córki działanie 

mocy nieczystych. Muzyka Czajkowskiego pełna kontrastów wspaniale oddaje przeci-

wieństwa, ukazane w treści. Pierwsza wielka aria Joanny „Da, czas nastał” jest 

bohaterską elegią, narracja jej płynie swobodnie, a nawet recytatywnie. To w niej 

następuje duchowe przeobrażenie bohaterki, która wzywa lud do walki. Na tym etapie 

opery wybrzmiewa chór aniołów, przepowiadający Joannie ciężki los. W II akcie 

muzyka jest mniej skontrastowana, sceny są bardzo zróżnicowane. Czajkowski dla 

podkreślenia miejsca akcji przytacza w toku muzyki starofrancuską chanson. O ile 

kompozytor w pierwszych aktach podkreślał muzycznie postać Joanny, to w dwóch 

następnych punkt ciężkości przenosi na sceny zbiorowe. Autor monografii rosyjskiego 

twórcy, Arnold Alszwang zauważa, że muzyka w najbardziej dramatycznych scenach 

nie jest porywająca. Potężne sceny zbiorowe, wielkie chóry, uroczyste pochody, a nawet 

sceny baletowe nawiązują do gatunku francuskiej wielkiej opery historycznej. Wszak 

temat dramatu wywodzi się przecież z historii późnośredniowiecznej Francji, toteż taka 

gatunkowa aluzja jest w pełni uzasadniona. Opera odznacza się emocjonalnością 

i żarliwością, właściwą całej twórczości autora słynnego baletu „Dziadek do orzechów”. 

W obydwu operach Joanna odrzuca ziemskie uczucie na rzecz walki o ojczyznę, i jedno-

cześnie toczy walkę podwójną: z własną słabością i z wojskami nieprzyjaciela. U Czaj-

kowskiego walka ta jest wyostrzona z powodu uczucia żywionego do człowieka 

„z przeciwnej strony”. Zwycięża Joanna – bohaterka. I w tym aspekcie istniała zgodność 

między ujęciami operowymi obydwu romantyków a dramatem Schillera, mianowicie 

fakt, że głównym trzonem akcji było bezgraniczne bohaterstwo francuskiej dziew-

czyny z ludu.  

Heroiczna postać francuskiej bohaterki uwieczniona w dwóch romantycznych 

operach nabiera cech bardziej realistycznych, bardziej ludzkich. Zostaje przez obydwóch 

twórców XIX wieku „dopełniona” wątkiem miłosnym, zawsze obecnym w operze tej 

epoki. Wątek niespełnionej miłości na tle wojennych zmagań, wielkie czyny bohaterskie 
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i tragiczne zakończenia i wreszcie sięganie po tematy historyczne z odległych epok – 

to typowe cechy oper XIX stulecia. Toteż postać walczącej, młodej dziewczyny – 

rycerza, oskarżonej o herezję i tragicznie straconej znalazła swe dźwiękowe wcielenie 

w oczach wielkich romantyków. Zostaje przez nich ukazana w kontekście odmiennym 

od faktów historycznych. Obrazy te jednakże utrwaliły w dźwiękowym przesłaniu ideę 

bohaterstwa i bezgranicznego poświęcenia dla ojczyzny. Joanna d’Arc stała się jedną 

z twarzy – symboli romantycznego bohatera.  

4. Nowa wizja Joanny d’Arc w ujęciu Artura Honeggera 

Odmienną wizję tej postaci stworzył w 1935 roku szwajcarski kompozytor Artur 

Honegger (1892-1955) w oratorium „Joanna d’Arc na stosie”. Muzyka Arthura 

Honeggera syntetyzowała środki techniczne i formy muzyczne minionych epok z języ-

kiem współczesnych mu kierunków stylistycznych I połowy XX wieku. Jadwiga Paja 

o jego technice kompozytorskiej pisze: 

W jego muzyce splatają się cechy stylistyczne właściwe poetykom twórczym 

względem siebie przeciwstawnym28.  

Istotną rolę w utworach Honeggera pełni melodyka, która zawsze przyjmuje bardzo 

wyrazisty kształt. Wyżej cytowana autorka podkreśla znaczenie tego podstawowego 

elementu: 

Melodia pojawia się w utworach Honeggera w najróżnorodniejszych posta-

ciach i układach fakturalnych. Kompozytor często wprowadza cytaty oryginal-

nych melodii ludowych popularnych oraz śpiew gregoriański29.  

Szwajcarski twórca w dziełach wokalno-instrumentalnych dążył do uwypuklenia 

warstwy literackiej, stąd głosy wokalne są zwykle potraktowane sylabicznie lub 

recytatywnie. Wymienione tu cechy muzyki tego kompozytora znajdują swe pełne 

odzwierciedlenie w tym dramatycznym oratorium. Dzieło to należy do najwybitniejszych 

i najczęściej wykonywanych utworów Honeggera. Było ono wynikiem współpracy 

kompozytora z francuskim dramaturgiem i politykiem, Paulem Claudelem. W libretcie 

Claudela nie ma tych postaci, które występowały w operach Verdiego i Czajkow-

skiego. 

Omówienie dzieła przedstawiam na podstawie analizy słuchowej i analizy partytury 

dostępnej w zasobach internetowych
30

. 

Postać Joanny znalazła się w całkowicie odmiennym kontekście. Autor libretta 

wprowadza tu stale występującą postać zakonnika Dominika, który odczytuje losy 

Joanny z tajemnej księgi. W obsadzie są też role św. Małgorzaty i św. Katarzyny. Sąd 

inkwizycji ukazany został w sposób karykaturalno-sarkastyczny, bowiem jego człon-

kowie zostali przedstawieni jako postacie zwierzęce, Wieprza, Osła i Baranów, pełnią-

cych funkcję ławników. Do tego dochodzą postacie alegoryczne królów, symbolizują-

                                                                   
28 Paja J., Honegger Arthur, hasło, [w:] Encyklopedia Muzyczna PWM, część biograficzna pod red. 

E. Dziębowskiej, t. 4, h, i, j, PWM Kraków 1993, s. 287. 
29 Paja J., Honegger Arthur, hasło, [w:] Encyklopedia Muzyczna PWM, część biograficzna pod red. 
E. Dziębowskiej, t. 4, h, i, j, PWM Kraków 1993, s. 287. 
30 Czech Philharmonic Orchestra, Czech Philharmonik Chorus, Kuhn Children’s Chorus, soliści pod dyr. 

Serge Baudo, Arthur Honegger – Jeanne d'Arc au Bûcher – YouTube, [15.01.2021]. 

https://www.youtube.com/watch?v=yQw_xezqK_s
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cych ludzkie wady
31

. Zabieg włączenia personifikacji ludzkich wad jest jawnym nawią-

zaniem do tradycji średniowiecznego misterium religijnego. Istnieje zatem zgodność 

historyczna okresu, w którym żyła bohaterka z gatunkiem słowno-muzycznym. Dzieło 

Honeggera i Claudela jest XX-wiecznym (w sensie języka dźwiękowego i obsady 

instrumentalnej) wcieleniem kościelnych dramatów rodem z XV wieku.  

Akcja w libretcie ujęta jest swobodnie, z naruszeniem chronologii. Następuje w niej 

zderzenie przeszłości z teraźniejszością i z przyszłością. Zestawiane są w kolejnych 

scenach mistyczne obrazy, pełne wzniosłych słów z ciemnym humorem i sarkastycz-

nymi dialogami przedstawicieli sądu inkwizycji. Te silne kontrasty znalazły oczywiście 

swe odzwierciedlenie w bardzo zróżnicowanej szacie dźwiękowej, w której mamy do 

czynienia wręcz z onomatopeiczną ilustracyjnością (naśladowanie krzyku, śmiechu, 

odgłosów zwierząt, wołania diabła z piekła, głosów świętych z nieba). Kompozytor 

zastosował rozbudowany aparat wykonawczy, zarówno orkiestrowy, jak i wokalny. 

W orkiestrze zastosował zwielokrotnioną obsadę instrumentów dętych, bogatą perkusję, 

fortepian preparowany, Fale Martenota, Windmaschine (specjalnie skonstruowany 

instrument, naśladujący świst wiatru). Aparat wokalny to dwa chóry (mieszany i dzie-

cięcy, 3 głosy solowe żeńskie: sopran, alt, 2 głosy solowe męskie: tenor, bas.  

Dwie główne role, Joanny i Dominika są rolami mówionymi. Oprócz nich występują 

liczne mówione dialogi innych postaci, jak chociażby dialogi ławników w scenie sądu 

i królów grających w karty w scenie VI. Dzieło zbudowane jest z 11 scen, poprzedzo-

nych prologiem. Partie mówione i muzyczne stale przeplatają się. Strona brzmieniowa 

jest wyjątkowo zróżnicowana. XX-wieczna harmonika ostrych, dysonansowych 

akordów zderza się z jednogłosowymi piosenkami, gęsta faktura polifoniczna sąsiaduje 

z rytmami tanecznymi. Honegger wprowadza elementy groteski, które są dźwiękowym 

odpowiednikiem postaci zwierzęcych, symbolizujących najgorsze ludzkie przywary 

i ograniczoność umysłów średniowiecznych. Strona wokalna często posługuje się 

melodeklamacją, szybkim powtarzaniem pojedynczych sylab, imitacją krzyku. Mamy 

tu bardzo realistyczną ilustracyjność, połączoną z ekstatyczną, niezwykle silną emocjo-

nalnością i potęgą brzmienia dużego zespołu. Chór, zgodnie z tradycją oratorium pełni 

rolę komentatora wydarzeń. Syntetyzowanie elementów tradycji muzycznej, począwszy 

od tej najdawniejszej z nowymi środkami w sferze techniczno-dźwiękowej było zja-

wiskiem dość częstym w muzyce I połowy XX wieku. U Honeggera silna chromatyka 

oddaje cierpienie, dramatyzm sytuacji i jest zespolona prawie zawsze z nieregularnym 

rysunkiem rytmicznym. Ścisła diatonika języka dźwiękowego często zestawiana 

w sąsiedztwie silnej chromatyki oddaje prostotę, a także prymitywizm ludzkiego myśle-

nia. Oratorium „Joanna d’Arc na stosie” zespala jednakże nie tylko środki tradycyjne 

z nowymi, lecz również skrajne muzyczno-poetyckie przeciwieństwa.  

Poniżej przedstawiam pokrótce kolejne sceny oratorium we własnej interpretacji. 

Tytuły kolejnych scen podaję w tłumaczeniu własnym na podstawie tekstu partytury, 

dołączonej do nagrania i podanego w trzech językach: francuskim, angielski i nie-

mieckim. Tłumaczenia wykonałam na podstawie tekstu niemieckiego.  

Prolog otwierają ciemne, ponure brzmienia instrumentów dętych i smyczków. 

Z nich wyłaniają się powolne frazy chóru na słowie „ciemność”. Tworzą polifoniczny 

                                                                   
31 Chylińska T., Haraschin S,, Jabłoński M,, Przewodnik po muzyce koncertowej, część II, PWM SA, Kraków 

2004, s. 459-460. 
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dialog o nieregularnej rytmice, który symbolizuje chaos. Z tego tła wyłania się eksta-

tyczny śpiew dziewicy. Gwałtowne ożywienie muzyki, narastanie dynamiki poprzedza 

pierwsze wejście partii mówionej, głosu prologu, który przedstawia główną bohaterkę 

dramatu słowami: Była dziewczyna imieniem Joanna. Tekst mówiony komentuje chór 

w drobnych frazach na słowach „córka Boga”. Dalsza recytacja przedstawia fakty 

historyczne, mówiące o rozbiciu Francji i wystąpieniu Joanny. Orkiestra towarzysząca 

intonuje silnie schromatyzowane frazy na przemian wznoszące i opadające. I Scenę, 

zatytułowaną „Głosy z nieba” rozpoczyna imitacja wyjącego nocą psa, a po nim 

następuje rozwarcie zasłony (gwałtowne, urywane motywy). Wchodzi nostalgiczna 

wokaliza chóru, naśladująca niebiańskie nawoływania. W II Scenie „Księga” pojawia 

się postać Dominika, który woła Joannę. Ona pyta: „Któż mnie woła?”. Rozpoczyna 

się mówiony dialog, którym Dominik przedstawia się i mówi do Joanny, że przynosi 

księgę. W scenie III „Głosy z ziemi” zakonnik podaje przepowiednię tragicznego losu 

Joanny, która za swe działania będzie uznana za heretyczkę i czarownicę. Emocjonalny 

wywód roli mówionej przejmuje chór, który na nieregularnych frazach powtarza słowa 

Joanny. Dominik ostrzega, by słuchała głosów ziemskich. Dialogi mówione nakładają 

się na warstwę dźwiękową. Krótkie solo basu ujęte w przesadnej prostocie rytmu 

i melodii symbolizuje prymitywny głos ziemski. IV Scena „Joanna poddaje się bestiom” 

przedstawia sąd nad Joanną. I tu wkraczają do muzyki wyżej wspomniane elementy 

groteskowe. Są tu role mówione, zwierzęce. Pośród nich na czoło wysuwają się: partia 

tenorowa Porcusa (Wieprza) i partia Herolda, mistrza ceremonii. Ich krótkie, cięte 

frazesy odzwierciedlają prymitywny osąd dzieła Joanny. Kolejnym etapom odbywają-

cego się sądu towarzyszą sygnałowe pochody zwartych akordów przesuwanych do 

różnych tonacji. Ogólnie strona muzyczna przyjmuje skrajnie odmienny od poprzednich 

scen charakter: prosta, marszowa rytmika w gamowych postępach melodycznych. V 

Scenę „Joanna na stosie” otwierają silnie dysonansowe, „rozdzierające” piony akordowe, 

przechodzące w dramatyczne, punktowane, opadające motywy. Harmonicznie Honegger 

uzyskał efekt silnie dysonansowy poprzez zestawianie wielodźwięków tercjowych 

zestawionych w tonacjach odległych o nonę. Po tym dramatycznym wstępie Joanna 

zadaje pytanie: Cóż to za pies szczeka pośród nocy?. Dominik jej odpowiada: To nie 

pies, to Iblis (Lucyfer) wyje samotnie w głębi piekła. Następnie Joanna wymienia 

wszystkie epitety, którymi określali ją sędziowie-zwierzęta: bestia, czarownica, 

heretyczka i pyta: Ja, Joanna, jestem tym wszystkim?. Kieruje słowa do Dominika, jaką 

zbrodnię popełniła: Przeczytaj mi, co napisano w księdze?. Dominik objaśnia, że 

wyczytano z gry w karty, jakoby jej diabeł pomagał. I tu następuje Scena VI „Król, 

czyli wynalazek gry w karty”, kolejna dźwiękowa groteska, a w jej tle seria pro-

stackich dialogów różnych postaci królewskich (w tym króla śmierci) i książęcych, 

symbolizujących ludzkie przywary (pychę, głupotę, zachłanność). Lekka, groteskowa 

muzyka na czele z instumentami dętymi snuje diatonicznie prowadzone frazy. 

W kolejnej VII Scenie „Katarzyna i Małgorzata” następuje gwałtowny przeskok do 

sfery niebiańskiej. Anonsują tę scenę imitacje dzwonów. Joanna zwraca się do św. 

Katarzyny i św. Małgorzaty. Joanna chwyta za miecz i rusza do walki o wolność 

Francji. Mamy tu do czynienia z retrospekcją wydarzeń. Scena VIII „Król wyrusza do 

Reims” to prosty marsz przy wtórze chóru chłopięcego, a po nim monolog Joanny 

walczącej. Scena IX „Miecz Joanny” ujęty jest w formie spokojnego dialogu Joanny 

z Dominikiem o posłannictwie w sprawie ojczyzny. Joanna podąża za głosami świętych. 
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W tym miejscu oratorium Honegger wprowadza cytat dziecięcej piosenki „Trimazo”, 

pochodzącej z Lotaryngii, rodzinnej krainy Joanny (Scena X). To wspomnienie z jej 

dzieciństwa. Ostatnia, XI Scena „Spalenie Joanny” przyjmuje formę rozbudowanego 

chóru, dialogującego z Joanną i głosami z nieba w splotach wielogłosowych. Finał 

oratorium to wejście bohaterki do nieba, apoteoza jej posłannictwa wyrażona muzyką 

bogatą, w której splatają się momenty dramatyczne ze wzniosłymi. Chór intonuje 

uroczysty hymn „Chwała niech będzie, siostro Joanno, wywyższona na wieki, święte 

światło w dumnym środku Francji”. Pośród hymnu rozlegają się pojedyncze słowa 

bohaterki wznoszącej się do nieba. W wiecznej chwale odzywają się głosy świętych 

(Katarzyna, Małgorzata) przywołanych we wcześniejszych scenach. Muzyka brzmi 

hymniczne, wzniośle w pełnej obsadzie, symbolizuje zwycięstwo Joanny jako boha-

terki, której sława nie przeminie.  

Dokonana w tym dziele synteza tak zróżnicowanych elementów stylów muzycz-

nych przedstawia się jako artystyczna całość, w której walka przeciwieństw (głosy 

z nieba i głosy ziemskie) prowadzi do apoteozy zwycięstwa czynu bohaterskiego nad 

nikczemnością sądów ludzkich.  

5. Podsumowanie 

Przedstawione dźwiękowe obrazy kobiet walczących, kobiet-rycerzy pochodzą 

z różnych epok, lecz ich historie utrwalone w przekazie literackim i historycznym 

pochodzą z epoki średniowiecza. O ile wizja Monteverdiego nie naruszała tożsamości 

postaci Kloryndy, stworzonej przez Tassa, to inaczej ma się rzecz z wizjami Joanny 

d’Arc. Verdi i Czajkowski przyjmujący postać francuskiej bohaterki do swych oper 

dokonywali psychologicznej transformacji jej wizerunku. Ich celem była adaptacja 

tragicznej postaci do kanonów romantycznej opery. Z kolei oratorium Honeggera było 

wielką syntezą wielorakich środków muzycznej i poetyckiej wypowiedzi, a postać 

Joanny ukazana została w całkowicie odmiennym od historycznego i romantycznego 

podłoża kontekście. Jednakże wszystkie przedstawione powyżej dzieła łączy wspólna 

idea ukazania bohaterstwa walczącej kobiety. Dlatego ich cechą wspólną, funkcjonu-

jącą ponad stylami historycznymi jest wysunięcie na pierwszy plan strony ekspresyjnej, 

silnej emocjonalności środkami właściwymi dla epoki, w której dany twórca tworzył. 

Dzieła te utrwaliły postacie kobiet-rycerzy, stały się ich pomnikami trwającymi 

w świecie sztuki. 
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Dźwiękowe obrazy kobiet walczących w wybranych dziełach literatury muzycznej 

Streszczenie 

Celem pracy jest prezentacja czterech muzycznych dzieł wokalno-instrumentalnych, w których kanwą 
treściową były tragiczne losy dwóch kobiet-rycerzy: literackiej postaci Kloryndy oraz historycznej fran-

cuskiej bohaterki narodowej, Joanny d'Arc. Dziełami tymi są: 

 „Combatimento di Tancredi e Clorinda” Claudio Monteverdiego (1624); 

 Opera „Giovanna d'Arco” Giuseppe Verdiego (1845); 

 Opera „Dziewica Orleańska” Piotra Czajkowskiego (1881); 

 Oratorium „Joanna d'Arc na stosie” Artura Honeggera (1935). 

W pracy zastosowano metodę analizy dzieła muzycznego ukierunkowaną na walory estetyczne, wyko-

rzystano również uwagi innych autorów. W badaniach uwzględniono budowę dzieła, jego dramaturgię, 
cechy języka muzycznego, kwestię stosunku kompozytora do tekstu literackiego i prawdy historycznej. 

Analiza tych dzieł uwypukla wkład kompozytorów w stworzenie muzycznego wizerunku swych bohaterek, 

cechy indywidualnego przekazu w dźwiękowej oprawie.  
W pierwszym omawianym dziele Claudia Monteverdiego podkreślono jego nowatorski charakter u progu 

epoki baroku. W dwóch kolejnych dziełach, należących do gatunku oper romantycznych zwrócono uwagę 

na relację tekstu opery względem literackiego pierwowzoru, jakim była „Dziewica Orleańska” Fryderyka 

Schillera oraz na fakt adaptacji historii młodej bohaterki średniowiecznej do profilu romantycznego bohatera 
operowego. W czwartym dziele wskazano szczególną uwagę na syntezę różnych elementów tradycyjnych 

i nowych, które tworzą wyjątkowy obraz, rozpięty między średniowiecznym misterium religijnym 

a językiem dźwiękowym XX wieku. W każdym z omawianych dzieł wizerunek walczącej kobiety jest 

odmienny, co wynika z jednej strony z konwencji epoki, w której żył kompozytor, a z drugiej z indywi-
dualnego podejścia samego twórcy.  
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Z przeprowadzonych badań wynika wniosek, że mamy do czynienia z czterema muzycznymi wizjami 

kobiety-rycerza. Dzieła Monteverdiego, Verdiego, Czajkowskiego i Honeggera wykazują istotne różnice 

w koncepcji ogólnej i realizacji, lecz wspólną cechą czterech omawianych utworów powstałych w różnych 
epokach jest nadrzędna rola ekspresji, wyrażonej środkami właściwymi epoce, w której żył kompozytor. 

To jej podporządkowane zostały użyte w dziele strategie kompozytorskie.  

Dzieła te, mimo że nie należą do dzieł często wykonywanych, z pewnością przyczyniły się do utrwalenia 

w świadomości odbiorcy postaci kobiet, które walcząc za ojczyznę, oddały swe młode życie. 
Słowa kluczowe: kobieta walcząca, Klorynda, Joanna d’Arc, dzieła wokalno-instrumentalne, opera 

romantyczna, oratorium 

Musical images of female warriors in selected works of musical literature 

Abstract 

This paper will present four vocal pieces with instrumental accompaniment which were inspired by the 

tragic fate of two female knights: the fictional character of Clorinda and the historical figure and French 

hero Joan of Arc. The four pieces which will be presented are: 

 "Combatimento di Tancredi e Clorinda" by Claudio Monteverdi (1624); 

 The opera "Giovanna d’Arco" by Giuseppe Verdi (1845); 

 The opera "The Maid of Orleans" by Pyotr Tchaikovsky (1881); 

 The oratorio "Joan of Arc at the Stake" by Arthur Honegger (1935). 

The musical analysis method used in this paper is focused on the aesthetic characteristics of the pieces, 

while also incorporating thoughts from other authors. Specifically, the article discusses the works’ 

structure, their dramatic qualities, the traits of the musical language, as well as the question of the 

composer’s stance regarding the source text and historical facts. The analysis of these pieces emphasizes 

the composer’s contribution towards creating a portrait of its heroes and the characteristics of the message 

in musical form. 

The analysis of the first piece by Claudio Monteverdi highlights his innovative character at the beginning 
of the baroque period. For the two operas, the paper draws attention to the connection between the opera’s 

libretto and its literary predecessor, Friedrich Schiller’s „The Maid of Orleans”, and how the story of the 

young medieval heroine was adapted for the creation of a romantic opera hero. Finally, the article 

emphasizes the unique synthesis of various traditional and modern elements in Honegger’s oratorio, which 
create a distinctive character, spanning between a medieval religious mystery play and the musical 

language of the 20th century. Each of the analyzed pieces presents a different depiction of the heroines, 

which is a result of the conventions present in the composer’s time period and the author’s individual 

approach. 
The exploration of these works shows us four distinct portrayals of a female knight, which have important 

differences in their general concept and how they are realized. However, they are all connected by the vital 

role of expression, which is achieved through methods typical of each composer’s time period, and which 

dictates what strategies the author used. 
Despite not being frequently performed, these works have nevertheless helped reinforce the image of 

heroic women who sacrificed their lives to fight for their homeland in the minds of the audience. 

Keywords: female knight, Clorinda, Joan of Arc, Jeanne d’Arc, vocal music with instrumental 
accompaniment, romantic opera, oratorio 
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„Kołysanka Rosemary” jako motyw matki  

w filmie Romana Polańskiego 

1. Wprowadzenie 

Motyw matki pojawił się w dziele filmowym pt. „Dziecko Rosemary” Romana 

Polańskiego. Wątek kobiety, która oczekuje swojego dziecka, jest głównym motorem 

akcji w tym filmie. Wokół jej osoby rozgrywa się cała, na pozór zwyczajna, historia. 

Warto jednak zwrócić uwagę na fakt, iż motywem związanym z główną bohaterką-

matką jest, w tym dziele, muzyka. Utwór muzyczny, znany jako „Kołysanka Rosemary” 

kompozycji Krzysztofa Komedy, stał się głównym motywem przewodnim filmu. 

W badaniu postawiono trzy kluczowe pytania, które stały się punktem wyjścia do 

jakościowej analizy zakreślonego tematu. Po pierwsze, jaką rolę utwór muzyczny 

odgrywa w filmie „Dziecko Rosemary”? Po drugie, w jaki sposób utwór muzyczny 

jest związany z główną bohaterką? Po trzecie, jaki obraz matki przedstawiają sceny, 

w których pojawia się „Kołysanka Rosemary”? 

Dla głębszego zrozumienia zjawiska, kompozycję poddano dokładnej analizie ze 

względu na formę. Opisano również występowanie kołysanki na przestrzeni całego 

filmu. Posłużono się więc pojęciami zarówno z zakresu teorii filmu, jak i muzykologii. 

Praca zbudowana jest z trzech podrozdziałów. W pierwszej części podano podsta-

wowe informacje na temat filmu „Dziecko Rosemary”. W skrótowy sposób przedsta-

wiono również fabułę filmu z perspektywy głównej bohaterki. W drugiej części zwró-

cono uwagę na warstwę muzyczną filmowego dzieła. Przedstawiono trzy główne rodzaje 

występujących w filmie fragmentów muzycznych i sklasyfikowano je jako: muzykę 

diegetyczna, muzykę niediegetyczna i motyw przewodni. Zwrócono również uwagę na 

budowę utworu „Kołysanka Rosemary” z punktu widzenia muzykologicznego. Przed-

stawione zostały również sceny, w których pojawia się badany utwór muzyczny. 

Wskazano dokładne momenty akcji oraz omówiono przyczyny, dla których to poja-

wienie się kołysanki nie jest przypadkowe. Na koniec zwrócono uwagę na to, w jaki 

sposób główna bohaterka-matka zachowuje się w stosunku do powierzonej jej roli 

matki „zbawicielki”. Przedstawiono również spostrzeżenia na temat symboliki, jaka 

kryje się w konstrukcji powtarzającego się motywu przewodniego. 

Głównymi źródłami inspiracji stały się, przede wszystkim, autobiograficzne refleksje 

Romana Polańskiego na temat jego twórczości, jak również publikacje Piotra Pomo-

stowskiego, które w badawczy sposób podchodzą do tematu twórczości filmowej 

reżysera oraz do zjawiska muzyki w filmie. 

  

                                                                   
1 nataliazbu8@gmail.com, Koło Naukowe Medialno-Popkulturowe „Produktywni”, Wydział Politologii 

i Dziennikarstwa, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. 
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2. „Dziecko Rosemary” 

Film fabularny pt. „Dziecko Rosemary”
2
 to przykład gatunku, który swoją budową 

przypomina formę z pogranicza thrillera psychologicznego oraz horroru. Jest ekranizacją 

powieści Iry Levina
3
 pod tym samym tytułem, która ukazała się w 1967 roku. Twórcą 

scenariusza i reżyserem był Roman Polański
4
. Muzykę do filmu skomponował polski 

jazzman i bliski współpracownik reżysera, Krzysztof Komeda
5
. Za zdjęcia odpowie-

dzialny był amerykański operator filmowy William Ashman Fraker
6
. W główne 

postacie wcielili się: Mia Farrow, John Cassavetes, Ruth Gordon i Sidney Blackmer.  

Krzysztof Komeda, jako kompozytor, towarzyszył Romanowi Polańskiemu od jego 

wczesnej twórczości. Ich pierwszym wspólnym dziełem był film krótkometrażowy 

„Dwaj ludzie z szafą”
7
, który powstał w 1958 roku. Była to pierwsza znacząca pro-

dukcja dla reżysera, zrealizowana jeszcze za czasów studenckich w łódzkiej szkole 

filmowej. Od tego momentu panowie współpracowali ze sobą przy następnych projek-

tach filmowych. Komeda z dużym wyczuciem i muzyczną intuicją podchodził do 

komponowania. Tak też było w przypadku pracy nad filmem „Dziecko Rosemary”. 

Docenił to sam reżyser: Nie pierwszy raz mój film nabierał dodatkowego wymiaru 

dzięki cudownej, pełnej inwencji muzyce mojego przyjaciela Komedy8.  

Przedstawione dzieło filmowe można uznać za symboliczne uhonorowanie dotych-

czasowych osiągnięć filmowych polskich twórców: Polańskiego i Komedy. Otóż, Po-

lański zadebiutował tym filmem pod szyldem hollywoodzkiej wytwórni filmowej Para-

mount. Na zaproszenie reżysera i za zgodą wytwórni, Krzysztof Komeda przepro-

wadził się do Stanów Zjednoczonych i został zatrudniony jako kompozytor muzyki do 

filmu „Dziecko Rosemary”. Praca Komedy została doceniona za oceanem, co zaowo-

cowało licznymi propozycjami współpracy. Niestety, na skutek nieszczęśliwego 

wypadku Krzysztof Komeda zmarł w 1969 roku. Film „Dziecko Rosemary” jest więc 

ostatnim wspólnym projektem polskich twórców. Poziom tego dzieła jest symbolicz-

nym przypieczętowaniem wieloletniej współpracy oraz przyjaźni, która cechowała się 

głębokim i wzajemnym zrozumieniem. 

2.1. Fabuła filmu „Dziecko Rosemary” 

Akcja filmu rozgrywa się w Nowym Jorku, przede wszystkim, w starej kamienicy, 

do której wprowadza się młode małżeństwo: Rosemary (Mia Farrow) i Guy (John 

Cassavetes) Woodhouse. Pełni nadziei planują powiększenie rodziny i z optymizmem 

                                                                   
2 Informacje o filmie, https://filmpolski.pl/fp/index.php?film=128952, dostęp: 3.03.21. 
3 Ira Levin (1929-2007) – amerykański pisarz, który tworzył sztuki oraz powieści. Duża część jego prac była 

wykorzystywana do adaptacji filmowych. 
4 Roman Polański (1933) – polski reżyser, scenarzysta i producent filmowy. Jest jednym z najbardziej 

znanych polskich reżyserów na świecie. Jest laureatem wielu prestiżowych nagród filmowych. Jego 

najbardziej znane produkcje to m.in. „Nóż w wodzie”, „Chinatown”, „Pianista”. 
5 Krzysztof Komeda (1931-1969) – polski kompozytor i pianista jazzowy, z wykształcenia lekarz laryngolog. 
Jako jazzman koncertował m.in. z założonym przez siebie zespołem Sekstet Komedy. Jako kompozytor 

napisał muzykę do 65 filmów, w tym do 9 produkcji Romana Polańskiego. 
6 William Ashman Fraker (1923-2010) – amerykański operator filmowy i reżyser. Był kilkakrotnie nomino-

wany do Oscara za zdjęcia do filmów m.in. „1941” reż. Steven Spielberg, „Gry wojenne” reż. John Badham. 
7 Informacje o filmie, https://filmpolski.pl/fp/index.php?film=32493, dostęp: 3.03.21.  
8 Polański R., Roman by Polański, przeł. Szymanowska K., Szymanowski P., Świat Książki, Warszawa 2017, 

s. 296-297. 

https://filmpolski.pl/fp/index.php?film=128952
https://filmpolski.pl/fp/index.php?film=32493
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patrzą w swoją przyszłość. Jako nowi lokatorzy poznają specyficznych i charaktery-

stycznych starszych sąsiadów: Minnie (Ruth Gordon) i Roman (Sidney Blackmer) 

Castevet. 

Po kilkudziesięciu minutach od rozpoczęcia filmu, dochodzi do bardzo znaczącej 

sceny snu. Główna bohaterka, w trakcie kolacji z mężem, zaczyna odczuwać dziwne 

dolegliwości i szybko zasypia. Wówczas, zaczynają się osobliwe wizje senne: pojawiają 

się postacie należące do jakiejś sekty i dochodzi do brutalnego rytuału aktu seksual-

nego. W tym obrzędzie główna bohaterka staje się ofiarą. Następnego dnia kobieta 

budzi się, nie pamiętając poprzedniego wieczoru. Nie jest w stanie wyjaśnić, skąd 

znalazły się na jej ciele wyraźne zadrapania. 

Niedługo po tym, Rosemary dowiaduje się, że jest w ciąży. Rozpoczyna szczęśliwy 

(na pozór) okres macierzyństwa. Na życzenie państwa Castevet, którym Guy przekazał 

jako pierwszy radosną wiadomość, Rosemary zmienia dotychczasowego lekarza, decy-

dując się na usługi tajemniczego doktora Sapirsteina. 

Pierwszy okres ciąży, Rosemary przeżywa bardzo źle. Ma bóle brzucha, jej cera robi 

się coraz bledsza, wygląda na przemęczoną. Dodatkowo, z rezerwą i podejrzliwością 

podchodzi do bliskiej znajomości jej męża z państwem Castevet. Postanawia na własną 

rękę wyjaśnić niejasne sytuacje, które niepokoją ją coraz bardziej. 

Ostatecznie Rosemary ucieka z domu, szukając pomocy. Udaje jej się ukryć u jej 

dawnego lekarza, czyli w świecie zewnętrznym w stosunku do kamienicy, w której 

zamieszkała z mężem. Mimo tego, Guy odnajduje ją razem z doktorem Sapirsteinem 

i wspólnie odprowadzają ją do domu. Jednak Rosemary już wie, że została uwikłana 

w tajemniczą i niejasną intrygę i ostatkiem sił próbuje uratować życie swoje i swojego 

nienarodzonego dziecka. 

Niedługo potem dochodzi do rozwiązania, po którym Rosemary dowiaduje się, że 

jej dziecko nie żyje. Po tym fakcie otaczana jest troską przez męża i sąsiadów, którzy 

dbają o jej komfort. Jednak jej przeczucia nie zostały ugaszone. Pewnego wieczoru 

odnajduje w swoim domu tajne przejście do mieszkania sąsiadów, w którym stoi czarna 

kołyska, a wokół niej zebrani są znani jej ludzie. Tam dowiaduje się, że jest matką 

potomka Szatana. 

3. Muzyka w filmie „Dziecko Rosemary” 

Krzysztof Komeda, tak jak zostało już wcześniej wskazane, był odpowiedzialny za 

muzykę do filmu „Dziecko Rosemary”. W swojej pracy wykorzystał duże umiejętności 

twórcze, które zostały poparte wiedzą muzyczną i odpowiednim wyczuciem opowieści 

filmowej. Horror to jeden z tych gatunków filmowych, który potrzebuje muzyki jak 

ryba wody [...] Tym, co w tekście filmowego horroru dobrze odzwierciedla 

charakterystyczny dla tego gatunku dualizmu i wzmaga poczucie zagrożenia, jest 

bowiem właśnie muzyka9
. W muzycznej warstwie filmu można wyróżnić trzy główne 

rodzaje występowania fragmentów muzycznych. Chodzi o muzykę diegetyczną, muzykę 

niediegetyczna i powtarzający się muzyczny motyw przewodni. 

  

                                                                   
9 Pomostowski P., Reżyser na ścieżce dźwiękowej. Funkcje muzyki w twórczości filmowej Romana 

Polańskiego, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2018, s. 89. 
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3.1. Muzyka diegetyczna  

Mówiąc najprościej: muzykę diegetyczną w filmie słyszą zarówno jego bohate-
rowie, jak i widzowie [...]10

. Są to dźwięki, których źródło jest widoczne na ekranie. 
Muzyka słyszalna w diegezie jest częścią świata przedstawionego. W dziele Romana 
Polańskiego taką muzykę można usłyszeć przede wszystkim w pierwszej części filmu. 
Do momentu ważnej sceny wizji sennych jest jedyną (nie wliczając pojawiającego się 
dwukrotnie tematu przewodniego) słyszalną muzyką. Muzyka ta, towarzyszy boha-
terom w ich normalnym życiu rodzinnym, jest związana z domową strefą komfortu, 
bohaterowie się przy niej odprężają. 

Muzykę diegetyczną w filmie można podzielić dodatkowo na dwa kolejne rodzaje: 
muzykę diegetyczną wewnętrzną i zewnętrzną. Pierwsza, wewnętrzna, jest słyszalna 
w mieszkaniu państwa Woodhouse i źródło tego dźwięku jest widoczne. Pierwszy raz 
pojawia się w scenie, w której Rosemary nastawia płytę gramofonową do adaptera. 
Słychać wydobywające się z niej przyjemne dźwięki grane przez zespół jazzowy. 
Drugi raz, diegetyczna muzyka wewnętrzna, pojawia się w scenie, w której Guy ogląda 
telewizję. Po raz trzeci, muzyka ta pojawia się w scenie przyjęcia, które zorganizowała 
Rosemary. W mieszkaniu widać dużą liczbę osób. W scenie nie jest widoczne źródło, 
z którego wydobywa się muzyka, jednak wolumen jest największy w głównym po-
mieszczeniu, a w innych jego natężenie jest mniejsze. 

Zewnętrzna muzyka diegetyczna to ta, której źródło dźwięku jest ukryte. Jest 
związana z życiem w kamienicy. Słyszalna jest na korytarzu i mniej wyraźnie w domu 
głównych bohaterów. Pierwszy raz pojawia się już w piętnastej minucie. Słyszalne są 
głosy sąsiadki Minnie Castevet, które następnie zmieniają się w niepokojące dźwięki. 
Główni bohaterowie z przerażeniem słuchają niejasnej recytacji grupy ludzi, których 
sposób wypowiedzi przypomina zbiorową modlitwę. Tłem muzycznym są długie 
dźwięki w niskim rejestrze. Niepokojąca scena jest skromną zapowiedzią nadcho-
dzących niefortunnych zdarzeń i preludium problemów. 

Poza tą jedną przerażającą sceną, zewnętrzna muzyka diegetyczna jest przyjemnym 
zjawiskiem. Jej przejawem jest powtarzająca się siedmiokrotnie popularna melodia „Dla 
Elizy” Ludwiga van Beethovena. Fortepian, który słychać zza ścian domu państwa 
Woodhouse, nie jest widoczny w żadnej scenie filmu. Jednak już w czwartej minucie, 
kiedy po raz pierwszy słychać fortepian, natężenie tego dźwięku zmienia się ze względu 
na usytuowanie bohaterów. To, co jest charakterystyczne dla tego zjawiska to fakt, iż 
utwór „Dla Elizy” został poprzedzony granymi na fortepianie ćwiczeniami technicz-
nymi. W tym przypadku słychać gamę C-dur i pasaże w tej tonacji. Jest to moment roze-
grania, który towarzyszy muzykom przed rozpoczęciem gry na danym instrumencie. 
Zatem od początku wiadomo, że ta muzyka jest grana w diegezie. Ma ona jednak 
zastosowanie metaforyczne. Utwór pojawia się w momentach, w których Rosemary 
pokazana jest jako zwykła kobieta, żona, przyjaciółka, sąsiadka. Słyszymy go bowiem 
w scenach, które budują świat niezwykle prozaiczny w swojej istocie, towarzysząc 
równie prozaicznym dialogom – w ten m.in. sposób Polański tworzy ów realistyczny 
porządek swojego filmu11

. Główna bohaterka ma swoje troski, szczęśliwe momenty, 
które chce dzielić ze swoimi najbliższymi. W niektórych scenach przejmuje wręcz 
kontrolę nad rozmową i sytuacją, co na przestrzeni całego filmu nie zdarza się jej często.  

                                                                   
10 Tenże, Muzyka w filmie, s. 76, Wydawnictwo Wojciech Marzec, Warszawa 2019. 
11 Tenże, Reżyser na ścieżce dźwiękowej..., s. 102. 
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3.2. Muzyka niediegetyczna 

Muzyka niediegetyczna jest przeciwieństwem muzyki diegetycznej. Jest ona 

słyszalna tylko dla widza. To muzyczny komentarz i tło, które ma na celu wzbogacić 

obraz filmowy. Pełni także bardzo ważną rolę w budowaniu napięcia w danej scenie. 

Jest to więc muzyka potrzebna gatunkom, takim jak thriller, horror, gdzie to, co niewi-

dzialne, najczęściej jest słyszalne. W filmie „Dziecko Rosemary” muzyka ta pojawia 

się (w bardzo przemyślany sposób) dopiero w czterdziestej czwartej minucie, jak można 

przypuszczać, w znaczącej scenie snu. Zauważyć można, że przywoływana scena snu 

jest punktem w historii filmowej, który zmienia diametralnie jego bieg. Ma ona również 

wpływ na muzyczną warstwę i gatunkowość filmu. Gdyby podzielić film na dwie części, 

pierwsza dotyczyłaby życia rodzinnego i prozaicznych sytuacji z nią związanych, 

druga byłaby związana z ciążą i macierzyństwem. Biorąc pod uwagę konstrukcję, na 

początku, akcja jest prowadzona, tak jak w filmie obyczajowym, następnie przechodzi 

w gatunek horroru. Muzycznie, pojawiająca się na samym początku muzyka diege-

tyczna, jest coraz mocniej wypierana, w drugiej części filmu, przez muzykę nie-

diegetyczną, która w formie muzycznego crescenda towarzyszy rozwijającym się 

sytuacjom filmowym. 

Ze względu na sposób wykorzystania, muzykę niediegetyczną można podzielić na 

cztery rodzaje. Pierwszy, to muzyka związana z sektą. Materiałem muzycznym jest 

w tym przypadku zbiorowy śpiew i recytacja. Drugi rodzaj, to melodie, które pojawiają 

się w scenach złego samopoczucia głównej bohaterki. Są muzycznym akompania-

mentem do rozgrywanych dziwnych i nienaturalnych zachowań. Melodia ta pojawia 

się w czterech różnych scenach i jest za każdym razem modyfikowana. We wskazanych 

dwóch rodzajach melodii, w warstwie harmonicznej pojawia się interwał trytonu, który 

z punktu widzenia jego konstrukcji i znaczenia, jakie posiada w historii muzyki, jest 

bardzo ważnym elementem konstrukcyjnym. Po raz trzeci muzyka niediegetyczna 

wybrzmiewa za pośrednictwem utworów granych przez zespół jazzowy. Są to dwa 

momenty fabuły związane z przyjemnymi odczuciami. Bohaterka, na chwilę, styka się 

z prawdziwym i rzeczywistym światem, w którym dostaje pocieszenie i wsparcie od 

swoich najbliższych (do tej grupy ludzi nie można już zaliczyć męża bohaterki). 

Czwarty rodzaj zastosowanej muzyki jest muzyczną ilustracją wewnętrznych uczuć 

i emocji Rosemary. Przejawia się wręcz jako jej muzyczna wypowiedź, której nie mogą 

usłyszeć osoby z jej bliskiego otoczenia. Jest związana z trzema najważniejszymi 

stanami emocjonalnymi bohaterki: domysłami, strachem i pewnością. Każde z nich 

zostało zilustrowane odpowiednią instrumentacją i artykulacją. Wykorzystaną naj-

częściej artykulacją jest tremolo12
, które w odpowiedni sposób ilustruje emocjonalne 

rozdrażnienie i paniczny strach, który towarzyszy bohaterce w ostatnich kilku-

dziesięciu minutach filmu. 

Dźwięki, które wchodzą w skład muzyki diegetycznej i niediegetycznej dotyczą 

bezpośrednio głównej bohaterki, pomimo ich odmiennego znaczenia. Są ilustracją 

i akompaniamentem do sytuacji związanymi z jej emocjonalnością i przeżyciami, 

mniej lub bardziej przyjemnymi. Pod powłoką filmu satanistycznego kryje się w istocie  

  

                                                                   
12 Szybkie powtarzanie dźwięku, które brzmi jak drżenie. 



 

Natalia Zburzyńska 
 

92 

„horror klaustrofobiczny” – doświadczenie kobiety, które jest doświadczeniem 

obcości. Groza, jaka staje się udziałem Rosemary, ma w istocie o wiele bardziej 

ziemską niż infernalną naturę13
. 

3.3. Motyw przewodni 

„Sleep Safe and Warm” to oryginalny tytuł utworu, który jest motywem przewod-

nim w filmie Romana Polańskiego. Kompozycja Komedy znana jest jednak powszech-

nie jako „Kołysanka Rosemary”. Melodia ta stała się charakterystycznym motywem 

przewodnim filmu i w muzyczny sposób odpowiednio go definiuje. „Kołysanka” jako 

muzyczny temat powraca kilkakrotnie w różnych momentach filmowej fabuły.  

3.3.1. Analiza formy muzycznej 

Na samym początku warto zwrócić uwagę na budowę omawianego utworu. „Koły-

sanka” swoją konstrukcją przypomina piosenkę. Kompozytor w klarowny sposób 

wyznaczył zwrotki i refreny. Tego rozróżnienia można dokonać po analizie warstwy 

melodycznej solowego głosu. 

Utwór rozpoczyna się czterotaktowym wstępem, który składa się z dwóch rozło-

żonych akordów tonicznych. Podany przykład graficzny ukazuje wstęp w tonacji  

g-moll. Tonacja ta wybrzmiewa w pierwszym podstawowym pokazie utworu, czyli na 

samym początku filmu. Powtórzony akord toniczny wprowadza słuchacza w tonalność 

kompozycji.  

 
Po czterotaktowym wstępie pojawia się pierwsza zwrotka „Kołysanki”. Na 

początku filmu słychać ją w wokalnym głosie solowym. Melodia ta, śpiewana na 

słowa lalala jest najbardziej rozpoznawalną frazą muzyczną utworu.  

 
Pierwsza fraza zwrotki trwa pięć taktów. Jej melodia nie jest skomplikowana, 

wykorzystuje dźwięki w ambitusie nie większym niż kwarta (c-f). Akompaniament 

w swojej konstrukcji pozostaje bez zmian, nadal słychać rozłożone akordy odpowia-

dające konkretnej funkcji harmonicznej. 

W zwrotce, między dwiema frazami melodycznymi następuje łącznik, który grany 

jest przez akompaniament. Łącznik zbudowany jest z powtarzającego się krótkiego 

motywu, który przez cztery takty wykorzystuje ten sam materiał.  

 
                                                                   
13 Kolasiński I., Kiedy spojrzenie gorgony budzi upiory. Horror filmowy i jego widz, s. 126, [w:] Loski K. 

(red.), Kino gatunków wczoraj i dziś, RABID, Kraków 1998. 
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W przedstawionym przykładzie motywu łącznika, doszukać się można dźwięków, 

które są zbudowane z interwałów bardzo do siebie zbliżonych. Pierwszy trójdźwięk 

jest zbudowany z dwóch brzmień dysonansowych: trytonu (gis-d), sekundy małej (gis-a) 

i interwału konsonansowego: kwarty czystej (a-d). 

Warto w tym momencie zwrócić uwagę na interwał, jakim jest tryton. Zbudowany 

z sześciu półtonów powoduje, że współbrzmienie to nie jest przyjemne dla słuchacza. 

Ze względu na swoją budowę i nienaturalne brzmienie, tryton doczekał się odpo-

wiedniego znaczenia w historii muzyki. Niegdyś wierzono, że ów interwał posiada 

własności diaboliczne, nie wolno było go stosować w muzyce kościelnej, a przez 

ówczesnych teoretyków nazywany był łacińskim określeniem „diabolus in musica” – 

diabłem w muzyce […]14
. Zastosowany diaboliczny interwał, który ze względu na swoją 

konstrukcję wyróżnia się wśród innych wskazanych w motywie łącznika, wydaje się 

być nieprzypadkowy. Otóż kompozytor w sposób symboliczny przestrzega słuchacza 

przed rozpoczynającą się tragiczną historią, która ma się rozegrać w trakcie filmu.  

Druga fraza melodyczna zwrotki pojawia się znów w wokalnym głosie solowym. 

To pięciotaktowa melodia, która jest powtórzeniem pierwszej frazy, rozegranej o kwartę 

wyżej. 

 

Po zakończeniu zwrotki następuje diaboliczny łącznik, po którym pojawia się refren.  

Refren utworu wyróżnia się nowym materiałem melodycznym. Jego struktura jest 

prosta, a śpiewana melodia z zastosowaniem dłuższych wartości stopniowo opada do 

dźwięku tonicznego. 

 

W dalszej części utworu następuje powtórzenie całego materiału zwrotki i refrenu 

z łącznikami. Na sam koniec, na wzór finałowej cody, powtórzona została melodia 

refrenu, którą kończy powtarzający się diaboliczny motyw. 

3.3.2. „Kołysanka” jako motyw przewodni filmu 

Komeda napisał dwie kołysanki do „Dziecka Rosemary”, obie tak świetne, że dłu-

gośmy się wahali, zanim wybraliśmy tę, która stanowi lejtmotyw filmu. Była może mniej 

komercyjna, ale lepiej pasowała do kontekstu. Chcieliśmy, by delikatnie, sugestywnie 

nucona, zabrzmiała na początku filmu15
. Tak jak zostało wspomniane, pierwszy pokaz 

„Kołysanki” pojawia się na samym początku film. Jest ona akompaniamentem do 

napisów wstępnych, które towarzyszą obrazowi ukazującemu panoramę nowojorskich 

kamienic z lotu ptaka. Chociaż nie widać jeszcze głównych bohaterów filmu, muzycznie 

zostali oni przedstawieni. To właśnie Rosemary śpiewa melodię „Kołysanki”, a w mo-

                                                                   
14 Pomostowski P., Muzyka…, s. 28. 
15 Polański R., dz. cyt., s. 296. 
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mencie trwania diabolicznego łącznika ukazuje się bohater niewidzialny – dziecko. 

Zamiast zwrócić się do zawodowej piosenkarki, poprosiłem, by zaśpiewała ją Mia; 

chodziło mi przede wszystkim o to, by publiczność słyszała głos bohaterki. Zdumiało 

mnie, jak wspaniale Mia wywiązała się z zadania: w rezultacie nie ma żadnej wątpli-

wości, że to jej głos towarzyszy czołówce16
. Zastosowany zabieg od samego początku 

odpowiednio ilustruje emocje, z którymi będzie się mierzyć przyszła matka. W jej 

melancholijnym sposobie śpiewania słychać oddanie i matczyne uczucie, a za sprawą 

mollowej tonacji wyczuwa się również tęsknotę i obojętność. Następne przeprowa-

dzenia „Kołysanki” będą występowały w zmienionych tonacjach i, ze względu na 

charakter rozgrywanych scen, w odpowiednio zmodyfikowanej instrumentacji. 

Po raz drugi utwór pojawia się w scenie, w której widać trwające prace remontowe 

w nowym mieszkaniu państwa Woodhouse. Główną melodię solową wykonują tym 

razem instrumenty muzyczne. Zmieniona została również tonacja utworu (e-moll) 

i tempo jego wykonania. 

Trzeci raz, kompozycja Komedy słyszalna jest w scenie, w której Rosemary roz-

mawia przez telefon z lekarzem. W tym momencie dowiaduje się, że jest w ciąży. 

„Kołysanka” wybrzmiewa tym razem w tonacji a-moll i z wykorzystaniem posze-

rzonej instrumentacji.  

Po raz czwarty melodię słychać w scenie, w której przyszli rodzice urządzają pokój 

dla swojego dziecka. Rozpoczyna się ona jednak już w poprzedniej scenie, w której po 

nieprzyjemnej kłótni małżonków i obawach Rosemary o stan zdrowia nienarodzonego 

dziecka, porusza się ono w łonie matki. 

Piąty raz utwór wybrzmiewa w scenie krótkiego snu bohaterki. W fabule filmu jest 

to moment ucieczki Rosemary, która odnajduje chwilowe schronienie w gabinecie 

lekarza. Ze zmęczenia zapada w krótki sen, w którym widzi radosne momenty rodzinne, 

których centrum jest dziecko. W opisywanym przeprowadzeniu „Kołysanki” charakte-

rystyczna staje się instrumentacja. Otóż melodii głównej towarzyszy tym razem brzmie-

nie fortepianu, które wygrywa motywy opadających dźwięków w wysokim rejestrze. 

Po raz szósty „[…] pojawia się w filmie jeszcze jedna odsłona kołysanki, najdziw-

niejsza. Wybrzmiewa po długiej pauzie, a towarzyszy scenie, w której Rosemary, 

próbując uratować siebie i dziecko, ponownie staje się ofiarą swoich najbliższych. 

Linię melodyczną kołysanki grają teraz organy Hammonda, a fortepian, bass i per-

kusja tworzą zamierzone poczucie dysonansu, rozbijając harmonię utworu17
. To scena, 

w której mąż razem z doktorem Sapersteinem odprowadzają Rosemary do domu, po 

nieudanej ucieczce. 
Ostatni raz „Kołysanka” wybrzmiewa w finałowej scenie filmu. Przeprowadzona 

jest w taki sam sposób jak za pierwszym razem: głos solowy jest śpiewany przez główną 
bohaterkę, instrumentacja i tonacja są niezmienione. Konstrukcyjnie zmiana dokonuje 
się na samym początku utworu. Zamiast czterotaktowego wstępu, słychać powtarzający 
się motyw diaboliczny. Jest on jednak przekształcony w dwudźwięk, dzięki czemu, 
w niezakłócony sposób, wybrzmiewa sam interwał trytonu. Muzyka ta po raz kolejny 
przypomina o niespodziewanym zakończeniu filmu. Pierwsza fraza melodyczna została 
odśpiewana a’capella. Obraz przedstawia jednak główną bohaterkę wpatrzoną z mat-
czyną czułością w swoje dziecko. Muzyka w tym momencie wybrzmiewa jakby w myśli 
                                                                   
16 Tamże, s. 296-297. 
17 Pomostowski P., Reżyser na ścieżce dźwiękowej…, s. 98. 
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głównej bohaterki, przyjmując niejako postać muzyki diegetycznej. Kolejne, końcowe 
ujęcie to panorama nowojorskich kamienic, do której „Kołysanka” wybrzmiewa w ory-
ginalny sposób. Dzięki takiej konstrukcji, motyw przewodni staje się muzyczną klamrą. 

Poniżej rozpisano dokładny czas trwania utworu w różnych momentach filmu 
i tonacje, w których siedmiokrotnie wybrzmiewa melodia „Kołysanki”. 

0:13 – 2:40   tonacja g-moll 
11:52 – 12:50 tonacja e-moll 
52:53 – 53:53 tonacja a-moll 
1:23:10 – 1:24:20 tonacja a-moll 
1:51:50 – 1:52:09 tonacja a-moll 
1:53:47 – 1:54:13 tonacja d-moll 
2:15:45 – 2:16:58 tonacja g-moll 

4. Obraz matki przy akompaniamencie „Kołysanki Rosemary” 

„Kołysanka Rosemary” nie pojawia się w przypadkowych momentach filmu. Jest 
ona ściśle związana z bohaterką-matką. Mimo że w ostatnim wspólnym projekcie 
Polańskiego i Komedy mamy w zasadzie tylko jeden główny motyw, to muzycznie 
wyzwanie dla tego drugiego polegało na tym, że muzyka, którą trzeba było stworzyć, 
nie miała swojego wizualnego odpowiednika przynależnego do zmaterializowanej 
w obrazie filmowym postaci. Co za tym idzie – całkowity jej charakter musiał zostać 
zbudowany tylko i wyłącznie na podstawie struktury muzycznej. Ani diabła, ani dziecka 
w filmie nie widzimy, jednak czujemy ich obecność poprzez niezwykłą aranżację 
i nagromadzenie muzyki18

. 
Wskazana konstrukcja występowania motywu przewodniego ukazuje symetryczne 

ustawienie pokazów tematu. Pierwsze i ostatnie przeprowadzenia to klamrowa budowa 
dzieła i powtórzenie muzycznych znaczeń filmowych. Środkowe powtórzenia, które 
wykorzystują tę samą tonację, to momenty fabularne, które bezpośrednio dotyczą 
niewidocznego bohatera dziecka, co za tym idzie, główna bohaterka ukazana jest jako 
matka. Drugie i szóste pojawienie się „Kołysanki” wybrzmiewa w innych tonacjach. 
Jest to jednak konstrukcja w pełni zrozumiała, gdyż fabularnie są one do siebie prze-
ciwstawne. Oczekiwania głównej bohaterki, które zostały wyrażone w scenie, w której 
wybrzmiewa „Kołysanka” po raz drugi, zostały zaburzone w momencie występowania 
zniekształconej melodii (szóste przeprowadzenie motywu przewodniego). Bohaterka 
w tych scenach bezpośrednio nie jest ukazana jako matka, jednak sytuacje, którym towa-
rzyszy, są miejscami akcji, w których przyszła matka będzie musiała funkcjonować. 

Znając całą konstrukcję filmu, można stwierdzić, że Rosemary w tym dziele przyj-
muje znaczenie pozaziemskie. Jest jedyną wybranką spośród wszystkich kobiet na 
świecie, która ma urodzić dziecko Szatana i odegrać znaczącą rolę w antyzbawieniu 
świata. Jest to więc przeciwstawna historia w stosunku do tej, której doświadczyła Matka 
Boża. To odpowiedzialne i nieludzkie zadanie nie zaburza jej ludzkich zachowań. 
Rosemary, w momentach, w których wybrzmiewa „Kołysanka”, zachowuje się jak 
stereotypowa matka. Martwi się o swoje dziecko, z miłością się o nie troszczy i pomimo 
jego natury, nie odrzuca go. Taki obraz przedstawiony jest w finałowej scenie, w której 
Rosemary z czułością patrzy na swoje nowopoznane dziecko i otula je do snu, śpie-
wając „Kołysankę”. 

                                                                   
18 Tamże, s. 91-92. 
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5. Podsumowanie 

W odpowiedzi na postawione we wstępie pytania badawcze można zauważyć, że: 

po pierwsze utwór muzyczny, w filmie „Dziecko Rosemary” pełni rolę głównego 

motywu przewodniego. Po drugie, utwór ten towarzyszy głównej bohaterce w znaczących 

dla niej momentach fabularnych. Po trzecie, Rosemary ukazana jest w tych momentach 

jako troskliwa i zwyczajna matka.  

Główny muzyczny motyw przewodni, jakim jest „Kołysanka Rosemary”, jest więc 

ważnym elementem w filmie. Towarzyszy głównej bohaterce przypominając o tym, że 

będzie lub jest matką. Powtarzający się interwał trytonu, który kompozytor w inteli-

gentny sposób wykorzystał w swojej kompozycji, w sposób jednoznaczny przypomina 

odbiorcy, jakiego zakończenia powinien się spodziewać. Pomimo roli, jaką będzie 

musiała odegrać Rosemary (jej dziecko jest potomkiem Szatana), charakteryzuje się 

naturalnymi i łagodnymi matczynymi uczuciami.  
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„Kołysanka Rosemary” jako motyw matki w filmie Romana Polańskiego  

Streszczenie 

Tematem pracy jest opisanie utworu muzycznego, który staje się motywem przewodnim głównej 
bohaterki-matki. Analizowana kompozycja znana jest jako „Kołysanka Rosemary”. Została skompono-

wana przez polskiego kompozytora Krzysztofa Komedę na potrzeby filmu „Dziecko Rosemary” Romana 

Polańskiego. Utwór ten wybrzmiewa w momentach fabuły, z których jednoznacznie wynika, że bohaterka 

będzie lub jest matką. Z tego powodu przyjęto, że „Kołysanka Rosemary” jest utożsamiana z postacią 
Rosemary jako przyszłej matki. Fabuła filmu znacznie różni się od muzycznego motywu przewodniego. 

Zauważono, że „Kołysanka” nabiera cech profetycznych. Zastosowane przez kompozytora rozwiązania 

w zakresie melodyki, a przede wszystkim harmoniki (częste powtórzenia diabolicznego interwału trytonu) 

wpłynęły na odmienną interpretację konkretnych scen, sytuacji filmowych i emocji głównej bohaterki. 
Fabuła filmu stopniowo odkrywa przed widzem fakt, że Rosemary nie jest zwyczajną matką (sama dowia-

duje się o tym w finałowej scenie filmu). Szczegółowa analiza ścieżki dźwiękowej filmu pozwoliła zauważyć, 

że utwór zostaje przedstawiony w filmie w bardzo przemyślany i uporządkowany sposób. Wywnioskowano, 

że symboliczna cyfra powtórzeń utworu może być przejawem ciekawych korelacji z postacią Matki Bożej. 
Historia ta jednak jest przeciwieństwem powszechnie znanej historii biblijnej. Pojawienie się w utworze 

interwału trytonu, który w dawnych czasach uznawany był jako „diabeł w muzyce” jest nieprzypadkowe. 

Rosemary, bowiem okazuje się być matką potomka Szatana. 

Słowa kluczowe: Kołysanka, Rosemary, matka, tryton 
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Doświadczenie niezwykłe  

w opowiadaniu „Zielone Bindi”
2
 Mryduli Garg 

1. Wstęp 

Mrydula Garg (Mr dula  Garg) jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych pisarek 

współczesnej literatury hindi, autorką wielu uznanych publikacji, w tym powieści, 

zbiorów opowiadań, esejów i sztuk teatralnych. W zdobywających coraz większą popu-

larność utworach Mryduli Garg, głównym podejmowanym tematem są zależności 

między jednostką a społeczeństwem. W znakomitej większości opowiadań pisarka 

odmalowuje mentalność indyjską na tle konwenansów, norm i reguł społecznych
3
. 

Jednym z jej najbardziej znanych opowiadań jest „Zielone bindi”, cenione za nowa-

torskie podjęcie problematyki pozycji kobiety w społeczeństwie indyjskim. 

2. Doświadczenie zwykłe i niezwykłe 

Mrydula Garg mówi o literaturze jako medium, które daje autorowi możliwość stwo-

rzenia świata idealnego, podyktowanego jedynie jego wolą tworzenia
4
. Świat literacki 

pozwala na stworzenie postaci, odrzucających utarte normy i konserwatywne wzorce 

postępowania. Według niej, możliwość takiej kreacji daje szansę uświadomienia czytel-

nikom, jakie zmiany społeczne są niezbędne
5
. Identyfikacja tych sygnałów zmiany przez 

odbiorcę staje się możliwa dzięki wspólnemu doświadczeniu, czyli m.in. znajomość 

norm zachowań, reguł, jakie rządzą codziennym światem danej społeczności. Ta 

rzeczywistość „żywych ludzi”, czyli ludzkiego doświadczenia kulturowego, ma moc 

zmian, przekształcania lub podtrzymywania danych wzorców, bowiem powstaje ona 

na skutek interakcji jednostki z tym, co dookoła niej
6
.  

Pojęcie doświadczenia przekłada się również na inne dziedziny humanistyki, jak 

choćby filozofia, a od pewnego czasu stanowi jeden z głównych nurtów interesujących 

badaczy
7
. W badaniach antropologicznych doświadczenie jest nie tylko przedmiotem 

zainteresowania, już w latach 80. XX wieku uznano doświadczenie za główny obszar 

                                                                   
1 karolinapapis@student.uw.edu.pl, Wydział Orientalistyczny, Uniwersytet Warszawski, 

http://orient.uw.edu.pl/. 
2 Garg M., Har   bind  , [w:] Tejp l Si h Dh m  (red.), Mr dula  Garg k   y dga r   kaha niy  , Hind Pake  Buks, 

Na   Dill  2009, s. 7-12. 
3 Si h J., Mr dula  Garg kr t anitya itih s aur  khy n k  sambandh, Hind   S hitya Niketan, Dill   2008, s. 7. 

Bindi – kropka, ozdoba, pajetka, zdobiąca czoło. Hasło ‘bindi’ (hindi: bind ), [w:] McGregor R.S., Oxford 

Hindi – English Dictionary, Oxford University Press, Oxford 2014, s. 729. 
4 Garg M., Intervention of Women's Writing in Making of Literature, Indian Literature, t. 57, 4, 2013, s. 181. 
5 Tamże, s. 182. 
6 Godlewski G., Antropologia praktyk językowych: wprowadzenie, [w:] G. Godlewski, A. Karpowicz, M. 

Rakoczy (red.), Antropologia praktyk językowych, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 

2016, s. 11. 
7 Por.: Wolska D., Odzyskać doświadczenie. Sporny temat humanistyki współczesnej, Universitas, Kraków 

2012; Nycz R., Poetyka doświadczenia. Teoria – nowoczesność – literatura, IBL Instytut Badań Literackich 

PAN, Warszawa 2012. 
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badań, a dodatkowo za podstawę, na której wyrastają inne opisy i teorie
8
. Cliford 

Geertz uważał ponadto, że bez doświadczenia każda analiza kultury musiałaby 

szybować o kilka metrów ponad ludzkim poziomem9
. W końcu pierwotną rzeczywistość 

stanowi doświadczenie10
, jak stwierdza autor koncepcji antropologii doświadczenia 

Victor Turner
11

. Bezpośrednią jego inspiracją była myśl Wilhelma Diltheya (1833-

1911), która za doświadczenie (Erlebnis) uznawała „to, co przeżyte”
12

.  

Dilthey uważał, że rzeczywistość istnieje dla nas tylko w faktach świadomości 

danych nam w wewnętrznym przeżyciu13
. Zatem antropologia doświadczenia bada, jak 

jednostki przeżywają własną kulturę, a ściślej, jak ich świadomość odbiera tę kulturę. 

Przeżycia to nie tylko dane, jakie odbierają nasze receptory, to również uczucia, emocje 

czy oczekiwania. Doświadczamy poprzez obrazy, ale również poprzez wrażenia. Jak 

mówi Bruner, pierwotną rzeczywistość stanowi doświadczenie jako myśl i pragnienie, 

jako słowo i obraz14
. 

Jeżeli do działań i uczuć dodamy refleksję nad nimi, wtedy możemy mówić o prze-

życiu. Trudność z pojęciem przeżycia polega jednak na tym, że ma ono jednostkowy 

i osobisty charakter. Przeżywać możemy jedynie własne życie, to, co dociera do naszej 

świadomości. Całkowite poznanie czyjegoś przeżycia jest niemożliwe. Czy możemy 

zatem przekroczyć barierę jednostkowego doświadczenia? Dilthey twierdzi, że jest na 

to sposób: 

Wykraczamy poza wąski obszar przeżywania, jedynie dokonując wykładni 

przejawów życia15. 

Wykładnia to dla Diltheya rozumienie, interpretacja i metodologia hermeneutyczna. 

Przejawem życia może być natomiast tekst (w niniejszej analizie będzie to opowia-

danie), spektakl, gra czy mural
16

. Turner nazywa je ekspresjami, czyli swoistymi 

pojemnikami, w których przechowywane są ludzkie doświadczenia, skrystalizowanymi 

wydzielinami ludzkiego doświadczenia17
.  

Obaj badacze wprowadzają pewne rozróżnienie doświadczenia. Jest to podział na 
doświadczanie i doświadczenie. W tradycji badań antropologii doświadczenia pojęcia 
te są sobie niemal przeciwstawne. Doświadczanie bowiem to wszystko to, co ciągłe, 

                                                                   
8 Throop C.J., Articulating Experience, Anthropological Theory, 2, 2003, s. 220. 
9 Cyt. za: Geertz C., Zdobywając doświadczenia, autoryzując siebie, [w:] Turner V.W., Bruner E.M. (red.), 

Antropologia doświadczenia, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2011, s. 394.  
10 Cyt. za: Bruner E.M., Przeżycie i jego ekspresje, [w:] Antropologia doświadczenia, dz. cyt. s. 12. 
11 Turner zmarł w 1983 roku. 3 lata przed pierwszym wydaniem swojego dzieła, w którym przedstawił 

koncepcję antropologii doświadczenia. Praca ujrzała światło dzienne dzięki amerykańskiemu badaczowi 

i współpracownikowi Turnera, Edwardowi M. Brunerowi. Turner V., Bruner E. (red.), dz. cyt., s. 11.  
12 Por. Noras A.J., Kant i Hegel w sporach filozoficznych osiemnastego i dziewiętnastego wieku, 

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2007, s. 10, 15, 92-93. 
13 Cyt. za: Dilthey W., Dilthey: Selected Writings, Rickman H.P. (red.), Cambridge University Press, 

Cambridge 1976, s. 161. 
14 Cyt. za: Turner V., Bruner E.M. (red.), dz. cyt., s. 13. 
15 Cyt. za: Dilthey W., Budowa świata historycznego w naukach humanistycznych, Słowo/obraz terytoria, 
Gdańsk 2004, s. 208. 
16 Turner V., Bruner E.M., dz. cyt., s. 13. 
17 Cyt. za: Turner V., Od rytuału do teatru: Powaga zabawy, Volumen, Warszawa 2005, s. 24. 
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doznawanie otaczającego świata tu i teraz. Doświadczenie to akt, który ten ciągły 
proces przerywa, modyfikuje, odsłania coś nowego dla podmiotu

18
. 

Podobnego rozróżnienia dokonał amerykański folklorysta Roger D. Abrahams. 
Podzielił doświadczenie na zwyczajne i niezwykłe. Być może na pierwszy rzut oka 
tożsamość tych dwóch podziałów nie jest oczywista, jednak jeśli przyjrzeć się ich 
definicjom, zauważymy podobieństwo. Badacze mówią tu o tym samym, wychodząc 
jedynie od innych kryteriów. Doświadczenie zwyczajne jest zatem aktem ciągłym, 
dziejącym się nieprzerwanie, zaś doświadczenie niezwykłe burzy ten ciągły porządek 
oraz pozwala przeżyć podmiotowi coś nowego. Doświadczenie to zarówno odzwier-
ciedlenie czynności jednostki, jak i konwencjonalnych wzorów kulturowo wyuczonego 
i interpretowanego zachowania, które czyni je zrozumiałym dla innych19

. To jednostki 
wytwarzają doświadczenie, zatem raz będzie to coś niepowtarzalnego i niezwykłego, 
a czasem coś raczej typowego. Amerykański filozof i semiotyk Charles Morris nazwał 
te dwa typy doświadczeniem prywatnym i doświadczeniem pospolitym20

. 
Każde osobiste doświadczenie jest podstawą tworzenia naszej tożsamości. Nie-

zmiernie istotna jest refleksja nad tym, jak nasze własne doświadczenie odzwierciedla 
wzorce kulturowe. Kultura to bowiem nie tylko wyjątkowe święta, obrzędy i uroczy-
stości, ale również powiązania między nimi a życiem codziennym. Należy również 
pamiętać o rozgraniczeniu na to, co się wydarzyło (wydarzenia) i to, co przydarzyło się 
nam bądź innym (doświadczenia). Pojedyncze doświadczenia składają się na naszą 
tożsamość

21
. Jak twierdzi Abrahams, sensu życia upatrujemy w bardziej spontanicznych 

działaniach, nieplanowanych, które okazują się dla nas najbardziej autentyczne. Nie-
mniej jednak każde Ważne Wydarzenie może stać się dla nas na tyle wartościowe, że 
użyjemy go jako punkt odniesienia do działań codziennych. Odniesienie do tego typu 
wydarzeń często prowadzi nas do mało pozytywnego wniosku, że życie w dużej mierze 
jest po prostu nudne

22
. Dlatego też wielu tak bardzo ceni działanie (doświadczenie dla 

doświadczenia) mające potencjał wyrwania nas z codzienności i rutyny
23

. Codzienność 
gwarantuje ciągłość między wydarzeniami zwykłymi i tymi bardziej niezwykłymi. 

Zarówno u Turnera, jak i Abrahamsa, dostrzeżemy, że za bardziej cenione uznaje 
się owo doświadczenie niezwykłe. Zmianę, która miała potencjał transformacyjny. 
Była przejawem czasowego sposobu istnienia rzeczywistości kulturowej, który ginie 
w ujęciach systemowych24

. Dodatkowo, jednostki były świadome tylko tego rodzaju 
doświadczenia, co ułatwiało jego ekspresje, dzięki czemu przybierały trwałą postać 
(np. spektakle, obrazy, narracje), która wykraczała poza sferę przeżyć podmiotu i została 
udostępniona innym.  

                                                                   
18 Por. np.: Abrahams R.D., Doświadczenie zwyczajne i niezwykłe, [w:] Turner V., Bruner E.M. (red.), dz. 

cyt.; Bruner E.M., Przeżycie i jego ekspresje, [w:] Antropologia doświadczenia, Turner V., Bruner E.M. 

(red.), dz. cyt.; Jay M., Pieśni doświadczenia, Universitas, Kraków 2008; Geertz C., Zdobywając doświad-

czenia, autoryzując siebie, [w:] Antropologia doświadczenia, Turner V., Bruner E.M. (red.), dz. cyt.; Wolska 

D., Odzyskać doświadczenie, Sporny temat humanistyki współczesnej, Universitas, Kraków 2012; Nycz R., 

Poetyka doświadczenia. Teoria – nowoczesność – literatura, Instytut Badań Literackich PAN, Warszawa 2012. 
19 Abrahams R.D., Doświadczenie zwyczajne i niezwykłe, [w:] Turner V.W., Bruner E.M. (red.), dz, cyt., s. 59. 
20 Morris C., The Pragmatic Movement in American Philosophy, George Braziller, New York 1970, s. 115. 
21 Tamże, s. 66. 
22 Abrahams R.D., Doświadczenie zwyczajne i niezwykłe, [w:] Turner V.W., Bruner E.M (red.)., dz. cyt., s. 77. 
23 Tamże. 
24 Godlewski G., Poza nachylenie tekstowe, w stronę doświadczenia przedtekstowego. Wskazówki 

terapeutyczne, Teksty Drugie, 1, 2018, s. 13. 



 

Karolina Papis-Wróblewska 
 

100 

3. Niezwykłe doświadczenie zielonego bindi 

Kategoria doświadczenia niezwykłego wydaje się właściwym narzędziem do analizy 

tytułowego opowiadania Mryduli Garg, bowiem właśnie taki rodzaj przeżyć głównej 

bohaterki możemy w nim odnaleźć. 

Bohaterką „Zielonego bindi” jest mężatka, najprawdopodobniej w średnim wieku, 

w utworze nie pada jej imię, autorka nie skupia się na jej charakterystyce, a na pierw-

szy plan wysuwają się jej działania dnia codziennego. Jednak czytelnikowi nie będzie 

dane towarzyszyć jej w dniu zwykłym i monotonnym, wypełnionym obowiązkami 

wobec męża. Opisywany przez Garg dzień to dla bohaterki z pewnością Ważne 

Wydarzenie. 

Utwór rozpoczyna niespieszny moment przebudzenia. Kobieta patrzy na zegarek, 

widząc, że jest 6:30, czeka na słowa rutynowego ponaglania męża, przypominającego, 

że czas najwyższy wstać. Jak się okazuje, dzisiejszym Ważnym Wydarzeniem jest 

delegacja małżonka, Radźana (R jan), który wyjechał do Delhi. Pojawiające się oznaki 

błogiej atmosfery i dobrego samopoczucia (głębokie oddechy, możliwość zajęcia całej 

powierzchni łóżka) ukazują rozkosz tego poranka. Bohaterka nie musi wstawać przed 

swoim mężem, szykować mu śniadania i posiłku do pracy. Leży w łóżku i delektuje się 

tykaniem zegarka, którego normalnie nie mogłaby mieć na nadgarstku, gdyż Radźan 

nienawidzi jego dźwięku. Trzygodzinne opóźnienie zwykłej pory wstawania, ukazuje 

czytelnikowi, że jedynie podczas nieobecności męża, kobieta może sobie na to poz-

wolić. Zwykle jako żona musi wypełniać wobec niego obowiązki, jak choćby podanie 

śniadania i przygotowanie posiłku do pracy. Bohaterka szykuje się do wyjścia do miasta 

i w tym właśnie momencie w narracji opowiadania następuje jeden z jej najważniej-

szych symbolicznych aktów. Zakłada niebieskie ubranie, a czoło ozdabia zielonym bindi: 

Nagle nie wiadomo, co sobie pomyślała, odłożyła … [niebieskie bindi] i nało-

żyła duże, zielone bindi. Gdyby był Radźan, stwierdziłby: „Zielone do 

niebieskiego? Jaka w tym logika?”25. 

Nałożenie zielonego bindi symbolizuje przede wszystkim decyzję o przełamaniu 

konwenansów i monotonii – spędzeniu nadchodzącego dnia jedynie według własnych 

zachcianek. Istotnie, decyzje reszty dnia wydają się być pozbawione logiki, narracja 

przedstawia nam oznaki pozornej irracjonalności. To choćby niekontrolowany wybuch 

śmiechu kobiety w galerii sztuki. Bezpodstawna radość jest jedynie pozorna, jej przy-

czyną jest brak ciągłego wymogu opanowania, jakiego wymaga mąż od bohaterki na 

co dzień: 

W galerii odbywał się wernisaż któregoś ze współczesnych malarzy. Nie 

widziała w nim nic szczególnego, ale z pewnością dostarczał jej radości. Dziś 

robienie czegokolwiek sprawiało jej radość
26

. 

Kolejnym niezwykłym doświadczeniem, prowokującym w miarę postępowania 

akcji cały szereg kolejnych, jest samotna wyprawa bohaterki do kina na komedię twórcy, 

                                                                   
25 Phir na j ne kya  soc kar use cho  diy  aur ba    s   har   bind   lag  l  . R jan hot  to kaht , nile par har ? 

Ky  tuk hai?, Cyt. za: Garg M., Har   bind  , [w:] Mr dula  Garg k   y dga r   kaha niy  , dz. cyt, s. 8. Wszystkie 

przytoczone cytaty w niniejszej pracy są przekładem własnym. 
26 Gailer  m  kis   dhunik citrak r k  pradarśan  ho rah  th . Viśe  kuch samajh m  nah     y  par  nand 

avaśya  y .  j kuch bh  karne m   nand   rah  hai., Cyt. za: Garg M., Har   bind  , [w:] Mr dula  Garg k   

y dga r   kaha niy  , dz. cyt., tamże. 
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którego filmy nigdy nie bawiły Radźana. Podczas seansu mężczyzna siedzący obok, 

wraz z nią, raz po raz, wybucha śmiechem, nie bacząc na reakcje reszty publiczności. 

Spontaniczne wybuchy śmiechu zbliżają ich do siebie. Po seansie kobieta, łamiąc zasady 

obyczajności, zaprasza mężczyznę na wspólną kawę pod pretekstem schronienia przed 

silnym deszczem. Udają się do pobliskiej restauracji. Nie przedstawiają się sobie, nie 

wypytują o szczegóły swojego życia. Czytelnik jedynie może domyślać się, że towarzysz 

bohaterki nie mieszka na stałe w Indiach, a w Anglii i sporo podróżuje. Czas upływa 

obojgu na dyskusjach o aktualnych przemyśleniach, jakie nachodzą ich podczas roz-

mowy. Bohaterka czuje niewytłumaczalną, irracjonalną więź, łączącą ją z mężczyzną. 

Nie potrzeba im słów, wystarczają pogawędki. Po opłaceniu rachunku przez kobietę 

(kolejne doświadczenie, które możemy zdefiniować jako niezwykłe), wychodzą z restau-

racji i udają się na postój taksówek. Opowiadanie wieńczy scena pożegnania bohate-

rów: zanim bohaterka uda się do domu, mężczyzna zatrzymuje ją na chwilę i mówi:  

– Dzisiejszy dzień pozostanie dla mnie niezwykle cenny. 

– Jak to? 

– Do dziś nie widziałem nikogo, kto nałożyłby zielone bindi – odparł czułym 

głosem. 

Zawahała się lekko. Taksówka odjechała. Po jakimś czasie zniknęła 

z widoku
27

. 

Mimo niezwykłości doświadczanego dnia i prawdopodobnie chęci ponownego 

spotkania (czego oznaką może być zawahanie kobiety), bohaterka wie, że takie 

doświadczenie nie może być jej na dane na co dzień, w innym wypadku nie byłoby już 

niezwykłe. Pomimo wielokrotnego przekroczenia nakazów obyczajności, decyduje się 

na powrót do swojej zwykłej rzeczywistości. 

Doświadczenie nie musi być momentem, przełamującym konwenanse w trwały 

sposób. Bohaterka wie, że w jej rzeczywistości istnieją granice, których nie da się prze-

kroczyć. Jednak należy podkreślić, że ciąg przedstawionych zdarzeń dowodzi, że boha-

terka decyduje się złamać wiele zasad pozornie nieprzekraczalnych. Mrydula Garg 

ukazuje spętanie kobiety w więzach obowiązków małżeńskich, choć mąż nie został 

[przez nią] ukazany jako tyran, znęcający się psychicznie bądź też fizycznie. Nakreśla 

natomiast potrzebę tożsamości, która została odebrana bohaterce wraz z wejściem 

w związek małżeński. Jej Wielkim Wydarzeniem jest przeżycie dnia według własnych 

potrzeb i pobudek, pozwalającym doświadczyć niczym nieskrępowanej wolności.  

Pozycja kobiety w patriarchalnym społeczeństwie indyjskim jest niewątpliwie 

niższa od pozycji mężczyzny. Hinduskie teksty Wielkiej Tradycji
28

, wspierające patriar-

chalny charakter indyjskiego systemu społecznego, wpisały ją w szereg zakazów 

i nakazów, które pozwalałyby ją kontrolować i utrzymywać jej niższą pozycję. Teksty 

podkreślają przede wszystkim fakt, że kobieta od początku swojego życia tworzy własną 

tożsamość w odniesieniu do męskiego opiekuna. Przez całe życie musi podlegać kontroli 

                                                                   
27 „A j k  din mere lie k f  k  mt  rah  hai”. „Kaise?” „Ma ne  j ke pahle kis  ko har  bind  lag ye nah   

dekh ,” usne snigdh svar m  kah . Vah zar   hi hak  ki  aiks  cal d . Kuch du r j  kar   kh  se ojhal ho gay , 

Cyt. za: tamże, s. 12. 
28 Sanskryckie teksty o charakterze religijno-prawnym, będące podstawą tzw. Wielkiej Tradycji, idealnego 

modelu kultury hinduskiej. Por.: Singer M., When a Great Tradition Modernizes: An Anthropological 

Approach to Indian Civilization, Praeger, New York 1972. 
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mężczyzny, ojca, męża czy brata
29

. Sensem życia i najważniejszym sakramentem, 

jakiego doświadcza jest dla niej małżeństwo
30

. Tylko mąż może być jedynym dawcą 

szczęścia dla kobiety, dlatego też powinna oddawać mu boską cześć. Musi być mu 

posłuszna i wypełniać obowiązki domowe
31

. Jedynie cnotliwa, a więc wypełniająca 

rozkazy żona, będzie mogła udać się wraz z mężem do raju
32

. 

Rozpoczęcie nowego życia po zawarciu hinduskiego związku małżeńskiego jest 

podążaniem za ustalonymi normami, oznacza spełnienie obowiązku społecznego
33

. 

Głównym celem małżeństwa jest założenie rodziny i prokreacja. Miłość uważa się za 

niewystarczającą podstawę zawarcia związku małżeńskiego, ponieważ uczucie przyćmić 

może najważniejsze cechy partnera, a więc zaślepić i uniemożliwić racjonalny osąd. 

Zawarcie małżeństwa jest więc tylko początkiem na drodze do miłości, która pojawi 

się z czasem
34

. 

4. Wnioski 

Jeśli weźmiemy pod uwagę powyższe aspekty postrzegania powinności kobiet 

w Indiach, widać wyraźnie, jak bardzo opisywany w opowiadaniu dzień łamie prawa 

i zasady obyczajności. Emocje bohaterki, jej nieskrępowana radość i przeżywanie nawet 

najprostszych czynności (podczas nieobecności męża) dowodzą faktu, że małżeństwo 

ograniczyło indywidualność kobiety. Bohaterka w swoim długoletnim związku z mężem 

nie może przeżywać swoich codziennych dni tak, jak by tego chciała. Na pierwszym 

miejscu zawsze znaleźć muszą się preferencja i upodobania małżonka. Robi wszystko, 

aby sprostać oczekiwaniom Radźana. Kontroluje swoje potrzeby czy spontaniczne 

reakcje. Przyjmuje oczekiwaną od niej rolę służącej i posłusznej żony. Jednak dopiero 

wtedy, gdy nie jest dozorowana i decyduje się na ryzykowny krok, czuje się wolna, bez-

troska i szczęśliwa. Fakt, że czytelnik nie poznaje imienia bohaterki wydaje się celowym 

zabiegiem, podkreślającym uniwersalizm przedstawianej sytuacji. Czy oznacza to, że 

każda kobieta indyjska pragnie podobnych Wielkich Wydarzeń w swoim życiu? Było-

by to zbyt duże, ryzykowne uogólnienie, natomiast można stwierdzić, że potrzebą każ-

dego człowieka jest egzystencja w zgodzie ze sobą. Jednak, jak pokazuje zakończenie 

utworu, nie każde okoliczności i społeczno-kulturowe uwarunkowania mogą na to 

pozwolić. Należy tu jednak podkreślić, że kobieta staje przed wyborem powrotu do 

dawnego życia i rozpoczęcia nowego z nieznajomym, jednak nie decyduje się na ten 

krok. Rzeczywistość bohaterki jest z nimi nierozerwalnie scalona, co więcej wynika 

z nich bezpośrednio. Uniwersalizm zdaje się raczej podkreślać powszechność utraty 

tożsamości kobiet indyjskich w relacji małżeńskiej, przy jednoczesnym jej ciągłym 

pragnieniu.  

Pomimo pozornego braku motywów działania bohaterki, narracja podkreśla, że to 

w niej tkwi właśnie sens. Symbolem indywidualnej tożsamości staje się tytułowe bindi, 

                                                                   
29 Basham A.L., Indie od początków dziejów do podboju muzułmańskiego, Państwowy Instytut Wydawniczy, 

Warszawa 1973, s. 226. 
30 Gupta S.G., Bogini, kobiety i ich rytuały w hinduizmie, [w:] M. Jakubczak (red.), Boginie, prządki, wiedźmy 

i tancerki. Wizerunki Kobiety w Kulturze Indii, Universitas, Kraków 2005, s. 36. 
31 Swajambhuwa M., Manusmryti, czyli traktat o zacności, tłum. Byrski M.K., Warszawa 1985, s. 173. 
32 Tamże, s. 174. 
33 Gupta G.R., Love, Arranged Marriage, and the Indian Social Structure, Journal of Comparative Family 

Studies, 1, 1976, s. 75, http://www.jstor.org/stable/41600938, data dostępu: 04.03.2021. 
34 Tamże, s. 76. 
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które dla nieznajomego jest wyjątkowe. Można dostrzec, że dla jej męża byłoby irracjo-

nalnym wybrykiem, analizując jeden z powyższych cytatów. Para ludzi, żyjących obok 

siebie już zapewne wiele lat, jest dla siebie bardziej obca niż ulotny związek bohaterki 

z nieznajomym, z którym łączy ją niewytłumaczalna więź emocjonalna. Jednak rzeczy-

wistość nie jest bytem odizolowanym od wszelkich powiązań społecznych. Bohaterka 

po odważnym złamaniu konwenansów, nie decyduje się kontynuować owej znajo-

mości. Po odjeździe taksówki można przypuszczać, że bohaterka wróci do swojego 

statecznego życia po ulotnym doświadczeniu swojej indywidualności. Nałożenie 

i noszenie bindi jest również pierwszym wyraźnym aktem, jaki mogą zauważyć obcy, 

który inicjuje Wielkie Wydarzenia i niezwykłe doświadczenia przedstawianego dnia. 

Zielone bindi, niepasujące kolorystycznie do reszty stroju, pozwala bohaterce dokonać 

modyfikacji swojej codzienności. Te małe doświadczenia, jak choćby gromki, sponta-

niczny śmiech w kinie czy galerii, a w końcu zaproszenie nieznajomego na kawę, skła-

dają się na niezwykłe doświadczenie, sygnalizujące czytelnikowi pragnienia i tęsknoty 

bohaterki. 

Mrydula Garg ukazuje uwikłania w małżeńskie relacje, które dla kobiety, jako 

członka społeczności, są podstawowym składnikiem codzienności i jej doświadczania. 

Przyczyn takiej sytuacji można upatrywać w tradycyjnym społeczeństwie indyjskim, 

gdzie kobietę, inaczej niż mężczyznę realizującego się w sferze publicznej, wpisuje się 

w sferę prywatną życia. Jej obowiązkiem jest dbanie o dom, wychowywanie dzieci czy 

sprawowanie pieczy nad ogniskiem domowym. Siła narracji opowiadania „Zielone 

bindi” tkwi w suchym relacjonowaniu faktów, a taki zabieg uwypukla emocje i relacje 

bohaterki. Sposób ujęcia tematu jest wyjątkowy i jednocześnie oderwany od codziennej 

rzeczywistości indyjskiej mężatki. Autorka w ten sposób zwraca uwagę na istniejącą 

u każdego człowieka potrzebę wyrażania i zachowania indywidualności, co szczególnie 

może być powszechne oraz widoczne w przypadku odbierania kobietom osobowości 

we wzorcach kulturowych, chociażby takich, jak małżeństwo. Potrzeba zachowania 

własnej tożsamości jest jedną z podstawowych potrzeb i, jak zdaje się twierdzić 

Mrydula Garg, ukrywana sprawia, że stajemy się obcymi dla samych siebie.  
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Doświadczenie niezwykłe – opowiadanie „Zielone Bindi” Mryduli Garg  

Streszczenie 

Mrydula Garg (Mr dula Garg) jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych twórców współczesnej literatury 
hindi. Jest autorką wielu uznanych publikacji, w tym powieści, zbiorów opowiadań, esejów i sztuk teatral-

nych. W zdobywających coraz większą popularność utworach Mryduli Garg, głównym podejmowanym 

tematem są zależności między jednostką a społeczeństwem. W znakomitej większości opowiadań pisarka 

odmalowuje mentalność indyjską na tle konwenansów, norm i reguł społecznych. Mrydula Garg, ukazując 
życie codzienne bohaterek, podejmują temat ich seksualności, tożsamości czy uwikłania w rodzinne relacje, 

które dla kobiety, jako członka społeczności, są podstawowym składnikiem jej codzienności. Wynika to 

z faktu, że w tradycyjnym społeczeństwie indyjskim kobietę, inaczej niż mężczyznę realizującego się 

w sferze publicznej, wpisuje się w sferę prywatną życia. Jednym z jej najbardziej znanych opowiadań jest 
„Zielone bindi”. To opowieść ceniona za nowatorskie podjęcie tematu sytuacji kobiety indyjskiej. Opo-

wiadanie zostało poddane analizie z perspektywy antropologii doświadczenia w ujęciu trzech badaczy: 

W. Diltheya, V. Turnera, R.D. Abrahamsa oraz ich rozróżnienia na doświadczenie zwyczajne i niezwykłe. 

Celem pracy jest zbadanie potencjału tej metodologii na gruncie współczesnej literatury hindi. Zastosowanie 
pojęcia doświadczenia niezwykłego odsłania symbolikę utworu – chęć i poszukiwanie bohaterki własnej 

tożsamości. Sposób ujęcia tematu w opowiadaniu „Zielone bindi” jest wyjątkowy na scenie literatury hindi 

i oderwany od codziennej rzeczywistości indyjskiej mężatki. Autorka zwraca uwagę na fakt potrzeby 

indywidualności każdego człowieka, co jest szczególnie wyraźne w przypadku odbierania kobietom 
osobowości w kulturowych wzorcach, chociażby takich jak małżeństwo.  

Słowa kluczowe: literatura hindi, gender, kobieta, indie 
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„Oblicza lęku” – pokolenie córek wobec niszczącego 

wpływu traumy związanej z Holocaustem  

np. literatury Mai Lasker-Wallfisch i Magdaleny Tulli 

1. Trauma Holocaustu w dyskursie psychologicznym 

Badania z dziedziny psychopatologii wskazują na częste występowanie syndromu 

poobozowego u byłych więźniów obozów koncentracyjnych, przez co nie mogą przysto-

sować się do reszty społeczeństwa
2
. Jednak syndrom KZ to zespół zaburzeń psychicz-

nych, na które cierpią nie tylko byli więźniowie obozów koncentracyjnych, ale też ich 

dzieci. 

Magdalena Tulli i Maya Lasker-Wallfisch są córkami matek, które przeżyły obóz 

koncentracyjny Auschwitz. Ich dzieła ukazują, jak dalece trauma członka rodziny może 

oddziaływać na kolejne pokolenia. Lasker-Walfish i Tulli piszą, że Holocaust nie 

zakończył się wraz z wyzwoleniem więźniów z Auschwitz, że we wszystkich ludziach, 

którzy mieli z nim styczność żyje on dalej. 

Doświadczenia wczesnego dzieciństwa, przytaczając Continuum-Concept Joan 

Liedloff, ważą na całym życiu człowieka. Bohaterki zarówno u Lasker-Wallfisch, jak 

i Magdaleny Tulli obarczone były niezrozumiałym ciężarem wojennych doświadczeń, 

a ich matki stanowiły źródło tego ciężaru. Tulli pisze: Przeszłość waży najwięcej, zalega 

w ciele jak głaz3
. Zostało spustoszenie, gdyż dotychczasowa egzystencja unieważniła 

wcześniejsze życie, a powojenną rzeczywistość zamieniła w gołą, niemalże wegetatywną 

egzystencję jako pokłosie. Życie ocalałych z Holokaustu naznaczone było milczeniem 

i odrętwieniem, tłumieniem i zabijaniem pamięci o okropnościach, jakich doświad-

czyli. Literatura Magdaleny Tulli i Mai Lasker-Wallfisch pokazuje, jak trauma matek 

odbiła się na psychice córek i jakie ślady tam pozostawiła. „Petryfikacja i robotyzacja” 

były, przytaczając psychoterapeutkę Dinę Wardi, często diagnozowane jako konse-

kwencje doświadczenia obozowego. Pokolenie rodziców nigdy już nie znalazło trwałej 

intymności w relacjach, a unicestwienie wszelkich uczuć stanowiło często warunek 

konieczny do dalszego przeżycia: „Podczas Holocaustu zamordowano półtora miliona 

żydowskich dzieci. Po wyzwoleniu, narodziny nowych dzieci stanowiły symbol zwy-

cięstwa nad nazistami”. Jednak zwycięstwa okupionego wieloma nowymi ofiarami! 

I śrubującego oczekiwania wobec dzieci!4
.  

                                                                   
1 Aleksandra.Bak@germanistik.uni-giessen.de, Arbeitsstelle Holocaustliteratur, Institut für Germanistik, 

Justus-Liebig-Universität Gießen, https://www.uni-giessen.de/fbz/fb05/germanistik/index_html/kooperationen/ 
internkooperationen/holocaustliteratur. 
2 Nowak P., Łucka I., Siła transgeneracyjnej transmisji traumy. Psychiatria i psychologia kliniczna, 14, 2014, 

s. 84-88.  
3 Tulli M., Tryby, W.A.B., Warszawa 2003, s. 32. 
4 Moser T., Über die Weitergabe des stummen Entsetzens. Vorwort für die deutsche Ausgabe, [w:] Wardi D., 

Siegel der Erinnerung. Das Trauma des Holocaust – Psychotherapie mit den Kindern der Überlebenden, 

Klett-Cotta, Stuttgart 1997, s. 12. 
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Dzieła Lasker-Wallfisch i Tulli odsłaniają los córek, które nie były w stanie odna-

leźć własnej tożsamości. Dina Wardi określa dzieci ofiar Holocaustu jako „karawany” 

lub urny na prochy zmarłych albo ludzki materiał służący wypełnieniu „ogromnej 

pustki”5
. Maya Lasker-Wallfisch i Magdalena Tulli ujawniają, że to, co nigdy nie 

zostało nazwane, co matki przemilczały, mimo wszystko przeniknęło do psychiki i ciał 

córek. Wardi wskazuje, że brak ochrony doświadczonej ze strony własnych rodziców, 

pozostawił niewypowiedziany smutek, żal i złość. Fakt istnienia dziecka zadziałał jak 

lek, który równocześnie napawa strachem i uspokaja, stanowi początek „symbiozy 

przetrwania”
6
. Córki u Lasker-Wallfisch i Tulli nie przypominają sobie życzliwego 

dotyku, co według Wardi jest znamienne dla dzieci ofiar: Dziecko nie potrafi odczytać 

ani zinternalizować własnego znaczenia czy własnej wartości z pustej twarzy matki7
. 

Jako córki matek, które doświadczyły nieodwracalnych szkód na ciele i duszy, dorastały 

w cieniu psychicznych konfliktów, przepełnionych strachem, smutkiem, poczuciem 

straty i winy. 

2. „Piekło odziedziczone” np. literatury Mai Lasker-Wallfisch 

i Magdaleny Tulli 

 Głównym aspektem „Włoskich szpilek” i „Szumu” Magdaleny Tulli oraz „Letter 

to Breslau: My Story across three Generations” Mai Lasker-Wallfisch jest problema-

tyczna, zaburzona relacja córki z pozbawioną empatyczności oraz umiejętności okazy-

wania uczuć na skutek doświadczeń holokaustowych matką. Pisarki pokazały podmio-

towość człowieka i że poczucie panowania nad własnym losem jest złudne, gdyż 

człowieka definiuje w znacznym stopniu pochodzenie, a także przeszłość rodziców. 

Ich literatura wskazuje, że człowiek nie dziedziczy po rodzicach jedynie w sensie 

biologicznym, ale dziedziczy wszystko, co istniało przed jego urodzeniem. 

Matki dziewczynek zmagały się w milczeniu z traumą Holokaustu. Aby móc 

odnaleźć się w powojennej rzeczywistości, musiały odgrodzić się od swojej obozowej 

przeszłości. Postanowiły więc za wszelką cenę „trzymać fason”, ukrywając trauma-

tyczne wspomnienia pod fasadą normalności i wierząc, że w ten sposób przeszłość nie 

będzie miała wpływu na teraźniejszość. Doświadczenie matki miało nie mieć wpływu 

na dziecko. Nic bardziej mylnego. Mimo ukrywania swej tożsamości „spadek” został 

córkom przekazany, gdyż była to choroba, która przenosi się na potomstwo przez 

spojrzenia, przez westchnienia, dotyk8
, ale i obojętność. Brak świadomości swojego 

miejsca w historii był przyczyną nieustannych, coraz nowszych, pogłębiających się 

kłopotów i traum dzieci o rozmytej tożsamości, nieświadomych wyrastania w cieniu 

doświadczeń holokaustowych. 
Powojenny uraz, niczym „gorący kartofel”, matki nieświadomie przekazały swoim 

córkom, a niewypowiedziane krzywdy zamieniły się w pogardę i nienawiść, przekazy-
wane w nieskończoność innym, zazwyczaj słabszym jednostkom. Matki nie zdawały 
sobie sprawy z faktu, że głównym źródłem kłopotów dzieci była ich własna, nieprze-

                                                                   
5 Tamże. 
6 Por. tamże, s. 13. 
7 Tamże. 
8 Tulli M., Włoskie szpilki, Nisza, Warszawa 2014, s. 73-74. 
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pracowana, przemilczana przeszłość
9
. Skrywane cierpienie wypełniało psychikę matek 

bez reszty, co Magdalena Tulli podsumowała: Matka nie miała w sobie przestrzeni dla 
moich spraw, za dużo miejsca zajmowały jej własne blokady, o których nic nie 
wiedziałam. Miała co dźwigać10

. Córki były „obarczone” ciężarem matek, który – 
powołując się na Julię Kristevę – przytłacza, paraliżuje, spowalnia, przykuwa do łóżka 
i ziemi, obciążone codziennymi troskami, przełykanymi albo przelewanymi łzami, 
rozpaczą, której nie da się z nikim dzielić, czasem palącą, a czasem znów bezbarwną 
i pustą […] w gruncie rzeczy, pozbawione życia istnienie11

. Dziedziczony od matki 
ciężar, jaki stanowiła wojenna trauma, u Tulli został symbolicznie zamknięty 
w niedużej, ale ciężkiej, przeklętej kasetce bez kluczyka, który gdzieś przepadł12

. 
Dziewczynka, nie posiadając klucza do swojej zagadki13

, podejmuje sposoby szukania 
wewnętrznej równowagi, które są niezrozumiałe dla otoczenia, gdyż „stabilizowało” ją 
niepodporządkowanie się regułom społecznym: lekceważenie zobowiązań, nieodra-
bianie lekcji, nieczytanie lektur14

.  
 Świat niby odbudował się po katastrofie wojny, Holokaustu i życie toczy się w nim 

„normalnie”, lecz o tym, jak nikłe i niewiarygodne są dzisiaj „odgórne” gwarancje tej 
normalności: religijne, naukowe, historyczno-polityczne15

, świadczy literatura Magdaleny 
Tulli i Mai Lasker-Wallfisch. 

Normalność to wszystko, czego matki pragną dla córek. „Normalny” to jedno z jej 
ulubionych słów16

 – pisze Lasker-Wallfisch, przy czym córka po dziś dzień nie wie, co 
właściwie oznacza normalność. „Normalność” oznacza rozmawianie ze sobą, zwracanie 
się do siebie w uprzejmy sposób, szanowanie siebie nawzajem i przekazywanie w do-
wolnej formie historii rodzinnej. Maya nie doświadczyła tego w domu. Normalność, 
którą doświadczyła matka Mai, to trauma związana z koniecznością przeżycia 
w Auschwitz, a w Auschwitz normalność przybierała zupełnie inny wymiar. Normalność 
to też jedyne, czego pragnie matka w dziełach Tulli. Córki dorastają w ciszy, gdyż 
matka nie chciała niepokoić dzieci, nie chciała przyczynić się do powstawania w ich 
głowach koszmarów. Zatem panowało żelazne milczenie o zagładzie. 

A mimo tego obie córki opisują, jak trauma matek przeniosła się na nie. Miano-
wicie przemilczana trauma nieświadomie przeniosła się na córki z poziomu pewnego 
rodzaju metakomunikacji. Matki z pragnienia normalności wyszły za mąż, urodziły 
dzieci. Renata Tulli jako socjolog podjęła pracę na uniwersytecie, której poświęciła się 
całkowicie, podobnie jak Anita Lasker-Wallfisch, która swoje życie spędziła na ciągłych 
podróżach jako wiolonczelistka w English Chamber Orchestra. Renata Tulli mawiała, 
że za wszelką cenę należało „trzymać fason”, „sprostać zasadom”

17
, co również przeja-

wiało się w pogardzie dla wszelkiej uczuciowości. Trzymanie fasonu było też sposobem 
na relacje międzyludzkie: Matka była zmęczona życiem już jako młoda kobieta. Nie na 

                                                                   
9 Por. Dutka E., Historyjki czy historie? Parabole czy alegorie? O prozie Magdaleny Tulli, [w:] Nęcka A., 

Nowacki D., Pasterska J., (red.), Skład osobowy: szkice o prozaikach współczesnych, Wydawnictwo 

Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2014, s. 525-550.  
10 Kubisiowska K., Tulli M., Same dwóje, Tygodnik Powszechny, 27.05.2013. 
11 Kristeva J., Czarne słońce. Depresja i melancholia, Kraków 2007, s. 5.  
12 Tulli M., Włoskie Szpilki, s. 75. 
13 Tulli M., Jaka piękna iluzja, s. 44. 
14 Tamże, s. 48. 
15 Tulli M., Włoskie Szpilki, s. 5. 
16 Tamże, s. 16. 
17 Tamże, s. 27. 
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każdy rodzaj relacji było ją stać. Nie wybierała swojego losu, a on w niej coś zmienił. 
Wymagała od siebie bardzo dużo. Nikomu nie zrobiłaby świństwa dla żadnych honorów 
ani korzyści. Ludzie ją lubili. Dla przyjaciół miała lojalność i uwagę, wszystko prócz 
emocji. Ale nieobecność emocji nie rzucała się w oczy. Matka była uprzejma18

. Obozów, 
jak pisze Tulli matka nie miała „wypisanych na czole”, gdyż „zrobiła wszystko, żeby 
nie mieć”

19
: Moja matka była w warstwie powierzchownej bardzo pozbierana, […]. 

Potrafiła roztoczyć obraz normalności, któremu każdy by uległ, to był jej mur obronny20
. 

Życie w emocjonalnym zamrożeniu nosi znamiona zjawiska określanego w psycho-
logii mianem syndromu królowej śniegu. Według niemieckiej psychoanalityczki Karen 
Horney z neurotycznym wyizolowaniem się mamy do czynienia, kiedy przebywanie 
z innymi ludźmi staje się dolegliwością nie do zniesienia. Neurotyczna matka pracuje 
i funkcjonuje jak normalni ludzie, ale jest beznamiętna, martwa wewnątrz. Przeżyty 
Holokaust odebrał jej możliwość odczuwania i wyrażania uczuć. 

Zastanawiając się nad uporaniem się z demonami holokaustowej przeszłości, Tulli 
podkreśla, że pokolenie matek było przekonane o tym, że jak najszybciej należało 
przejść nad nią do porządku dziennego. Za wszelką cenę należało prowadzić pozornie 
normalne życie i nie wypadało dramatyzować: Było, minęło – należało powiedzieć, 
wzruszając ramionami. Kto, zamiast rozpamiętywać to, co utracone, zabrał się szybko 
do roboty, mógł mieć nadzieję, że prędzej zapomni. Człowiek, to brzmi dumnie, 
człowieka nie można złamać – powtarzano. Nawet odbierając mu wszystko, nawet 
posyłając go do samego piekła. Piekło było więc miejscem, w którym także należało 
umieć się znaleźć21

. Próby odbudowy normalnego życia po holokauście okazywały się 
zadaniem trudnym, a dla niektórych – niewykonalnym. Lecz kto nie krył rozpaczy, 
budził odrazę i pogardę, a takie zachowanie „kwitowano wzgardliwą ciszą”

22
, żałoba 

i słabość budziły zażenowanie, na nikim nie robiąc wrażenia
23

. Według narratorki 
w tamtych czasach wobec powojennej traumy w cenie była nienawiść i pogarda

24
, zaś 

zaciśnięte pięści sugerowały godną szacunku siłę charakteru25
. Ostatecznie Tulli nie 

potrafiła rozstrzygnąć, które zachowanie wobec tak dramatycznego doświadczenia było 
słuszniejszym wyborem, bo ci, którzy poddali się presji otoczenia, w konsekwencji 
„opuścili w nieszczęściu samych siebie”, a o tych, którzy pogrążyli się w otchłani 
rozpaczy, idący naprzód świat pragnął jak najszybciej zapomnieć. Matka dziewczynki, 
stojąc przed powyższym wyborem, po powrocie z obozu koncentracyjnego postanowiła 
wyskoczyć z przeszłości jak z walącego się domu26

, za wszelką cenę próbując zacho-
wywać się w taki sposób, jakby nigdy nie było żadnej przeszłości. Należało trzymać 
fason27

, żyć normalnie, a to oznaczało, że należało oprócz pracy zawodowej założyć 

                                                                   
18 Kubisiowska K., Tulli M., Ludzik mi padł, więc gram następnym Gazeta Wyborcza. Duży Format, 

30.10.2011. 
19 Dąbrowska J., Tulli M., Jaka piękna iluzja, znak, Kraków 2017, s. 48. 
20 Tamże, s. 43-44.  
21 Por. Tulli M., Włoskie szpilki, s. 23. 
22 Tamże. 
23 Tamże. 
24 Tamże. 
25 Tamże. 
26 Tamże, s. 24. 
27 Tamże, s. 26. 
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rodzinę i jeśli to konieczne dla celów konspiracyjnych – w swoim czasie także dziecko. 
Nie przyszło jej do głowy, że dziecko ją zdekonspiruje28

. 
Ale ten plan się jednak nie udał, gdyż dziecko nie chciało „współpracować”. Być 

może dlatego, jak zauważa Tulli, że nie rozumiało powagi sytuacji, zaś zapora odgra-
dzająca od przeszłości okazała się być iluzoryczna: Tak, zginęliśmy. Oto dlaczego żyję 
tylko na pół gwizdka, w każdej minucie wątpiąc w grunt pod nogami, chmury, trawę 
i wszystko inne. Stąd skrywana niechęć do planowania na dłuższą metę. Stąd ironia – 
ostatnia deska ratunku. Stąd nieufność wobec rzeczywistości, która – co może się 
okazać w najmniej oczekiwanym momencie – przy pozorach solidności zrobiona jest 
z łatwopalnej tektury. Najbardziej przeszkadza brak dostatecznie silnej wiary w ist-
nienie świata29

. 
Ran z przeszłości nie da się wyplenić, a ustabilizowane życie okazuje się niemoż-

liwe. Nic nie było normalne, bo czy dom, rodzina może być normalna, gdy jedno 
z rodziców przeżyło taką traumę jak moja matka?30

 – podjęła Maya Lasker-Wallfisch. 
Matki w literaturze Lasker-Wallfisch i Tulli były na bakier ze światem, gdyż ich 

przeżycia okupacyjne pozostawały „powyżej średniej statystycznej trudności”
31

. One 
zaliczyły obozy koncentracyjne, a po ich zaliczeniu ludzie nie są tak całkiem już 
normalni, na różne sposoby się robią nienormalni, mimo że bardzo chcieli być 
normalni. Oni nie chcą, żeby ta normalność została im odebrana, ale została naprawdę 
odebrana, więc trzeba to czymś załatać – stwierdza Tulli. Dziecko miało być rodzajem 
korka, który miał zamknąć butelkę nieszczęść32

. 
W obu przypadkach dziewczynki spotykały się z niezrozumieniem, chłodem, 

odrzuceniem oraz zupełnym brakiem empatii nie tylko w domu rodzinnym, ale także 
wśród nauczycieli czy rówieśników. Literatura pisarek ukazuje osamotnienie i bezrad-
ność dziecka wobec wrogo doń nastawionego świata, z którym toczy walkę o własną 
podmiotowość

33
. W wyniku zaburzonych doświadczeń rodzinnych u dziewczynek po-

jawiały się zachowania aspołeczne, charakteryzujące się biernością, izolacją, problemami 
z koncentracją, trudnościami w nauce. Nietypowy układ rodzinny był przyczyną tego, 
że lata szkolne dziewczynki z „Włoskich szpilek” naznaczyła trauma wyobcowania 
z grupy rówieśniczej. Nauczyciele nie stronili od kar cielesnych, upokarzali ją, 
wpędzali w poczucie winy, niesłusznie oskarżali o niecne czyny, z którymi nie miała 
nic wspólnego, ośmieszając ją na forum całej klasy. Była pośmiewiskiem. Tego typu 
upokorzeń dziewczynka z „Letter to Breslau – My Story across Three Generations” 
uniknęła, stosując techniki manipulacji psychologicznej: W czasach szkoły podstawowej 
szybko opracowałam strategie, dzięki którym mogłam się przypodobać innym dzieciom. 
To było konieczne dla mojego przetrwania. Kupowałam cukierki i rozdawałam je. 
Dzięki temu byłam lubiana. Ale to kosztowało. Kradłam więc pieniądze, żeby kupić 
słodycze, którymi kupowałam sobie przyjaciół34

. 
                                                                   
28 Tamże. 
29 Tamże, s. 73-74. 
30 Tamże, s. 16. 
31 Magdalena Tulli w rozmowie ze Stanisławem Bereś. Wrocławskie Promocje Dobrych Książek. Galeria 

BWA Awangarda, 30.11.2012, [w:] Telewizja Literacka TVL. 
32 Tamże. 
33 Por. Kowalczyk J., Magdalena Tulli, „Włoskie szpilki”, https://culture.pl/pl/dzielo/magdalena-tulli-wloskie-
szpilki. 
34 Lasker-Wallfisch M., Briefe nach Breslau. Meine Geschichte über drei Generationen, Insel Verlag, Berlin 

2020, s. 13. 
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Szkoła podstawowa była dla niej pierwszym i ostatnim bezpiecznym miejscem. 

Poczucie bezpieczeństwa oraz przynależności skończyło się w wieku jedenastu lat 

wraz z pójściem do szkoły średniej. Po tym wydarzeniu nie tylko nigdy już nie stała się 

częścią grupy, ale była prześladowana i bita za to, że była jedyną żydowską dziew-

czyną w szkole. 

Podobnie jak bohaterka u Tulli, dziewczyna u Lasker-Wallfisch również wśród grona 

pedagogicznego nie zyskała sobie sympatii. Obie czuły, że są rozczarowaniem dla 

swoich rodziców, którzy nieustannie musieli się za córki wstydzić. Czuły się bezwarto-

ściowe. Maya pisze: Byłam przekonana, że nie ma we mnie nic dobrego […], że składam 

się z samych brzydkich rzeczy […]35
. Nikt nie traktował jej poważnie, nie uznawał jej 

przeżyć, nie szanował jej. Notoryczne wagary doprowadziły do wyrzucenia jej ze 

szkoły: Było mi niezmiernie trudno być w świecie. Miałam wrażenie, że nie mam skóry, 

że nie mam niczego, co by mnie ochroniło […]36
. 

Dziewczynki musiały mierzyć się z poczuciem obcości, wykluczeniem i rozpaczą 

o nieznanym pochodzeniu. Nie były w stanie sprostać oczekiwaniom i zadaniom sta-

wianym im przez otoczenie. Nieradzenie sobie z emocjami skutkowało u dziewczynki 

z „Włoskich szpilek” wybuchami gniewu i złości przeradzającymi się w agresję, zaś 

dziewczynka u Lasker-Wallfisch zaczęła wykazywać zachowania autoagresywne. 

Poczucie, że jest jednym wielkim rozczarowaniem, doprowadziło ją do uzależnienia od 

narkotyków. Narkotyki dały jej „poczucie tożsamości” i bezpieczeństwa, sprawiły, że 

zyskała „skórę”, „ochronną zbroję”
37

, dzięki której mogła stawić czoła światu. Przez 

nie zeszła na drogę przestępczości i doprowadziły ją do skrajnego pogorszenia stanu 

fizycznego, kiedy nie miała jeszcze ukończonych dwudziestu lat. Paradoksalnie jednak 

narkotyki uratowały jej życie, gdyż w przeciwnym razie – jak sama przyznała – 

popełniłaby samobójstwo. 

Tulli napisała, że dziecko jest najsłabszym ogniwem w rodzinie. Najsłabsze ze 

słabych „dławi” się strachem, który narastał w kolejnych odrzucających je rękach: Ona 

wierzy, że nie boi się niczego. A przecież zawsze się czegoś boi. Zawsze tego samego 

i niczego więcej. Ale ten strach tak wrósł w jej serce, że na co dzień wcale go nie czuje, 

tylko czasem coś ją zaczyna dławić, jakby w gardle utkwiło obce ciało, które wzięło się 

tam nie wiadomo skąd. Otóż właśnie. To strach ją dławi, okrągły i twardy jak piłka, jak 

dziecięca piłeczka, nie da się go wypluć, nie da się przełknąć38
. 

Ambiwalentna relacja wynika z tego, że gdy z pokolenia na pokolenie gromadzą się 
w rodzinach złe zdarzenia, mają one swe konsekwencje, za które zwykle płaci dziecko. 
Za wszystko płaci najsłabszy, napięcia przenoszą się z silniejszych na słabszych: jest 
mechanizm przerzucania własnych napięć na kogoś słabszego, a najsłabsze są dzieci. 
One muszą wszystko dźwigać, a wśród dzieci jedne są silniejsze, drugie słabsze, więc 
ten mechanizm zmierza do tego, że ten najsłabszy płaci za wszystko i najlepiej, żeby 
potem zszedł z tego świata z tymi swoimi krzywdami, to w ten sposób świat się 

                                                                   
35 Tamże, s. 41. 
36 Tamże, s. 21. 
37 Tamże, s. 17. 
38 Tulli M., Włoskie szpilki, s. 142. 
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oczyszcza39
. Lasker-Wallfisch i Tulli opisały rzeczywistość, w której „latają cudze 

grzechy” i winy, jakie dopadają ludzi, którzy na to nie zasługują. 
Relacje obu córek z matkami miały charakter mało osobisty. Jak pisze Tulli 

z punktu widzenia rodzinności jedno wielkie fiasko40
. 

W domach rodzinnych dziewczynek panowała cisza, córki nie miały wspólnego 
języka z matkami. Matki była dla dziewczynek „znakiem zapytania” – nigdy nie 
wiedziały, co czują, co myślą. Tulli wskazała na powierzchowność tej relacji: Znałam 
się z sukienkami, w których chodziła. Z nimi znałam się doskonale i to musiało wystar-
czyć41

. Między matką a córką nie istniała bliska relacja. Matka nie życzyła sobie 
obecności córki: Nie życzyła sobie kłopotów. A ja byłam fabryką kłopotów. Nie życzyła 
sobie mojego towarzystwa. Ani mojej miłości. Dlaczego miłości też nie? Gdyby spytał 
ją o to ktoś obcy, odwróciłaby wzrok, zażenowana. Obcemu nie zdołałaby tego 
wytłumaczyć. Przed dociekliwością obcych pewne rzeczy należało skrywać. Co do 
mnie, rozumiałam bez zbędnych pytań. Z grubsza wiedziałam przecież wszystko. 
O lepkich rękach i o tym, że ją nudziły przedszkolne historie, którymi chciałam ją 
zabawić. W takich sprawach wierzy się na słowo, nie czując własnego cierpienia. Nic 
się nie staje oczywistością tak łatwo jak to, że nas nie ma i nigdy nie będzie42

. W tej 
relacji nie było cielesnej więzi, czułości: A o matce wiedziałam bardzo mało. Tylko to, 
co jej zdaniem wiedzieć powinnam. Wiedziałam, czego sobie nie życzy. Tak się 
składało, że nie życzyła sobie akurat tego, czego nie sposób było jej oszczędzić. Nie 
życzyła sobie być dotykana, bo dzieci zawsze mają lepkie ręce43

. 
Nie inaczej było w domu rodzinnym Mai Lasker-Wallfisch, w którym mówiło się 

w dwóch językach: był to język muzyki i język niemiecki. Nie znałam żadnego z nich 
– pisała Maya. Córka czuła się zdradzona, ale zdawała sobie sprawę z tego, że matka 
raniła ją w dużym stopniu nieświadomie, dlatego że sama nieludzko została poraniona 
przez Holokaust: Jestem przekonana, że moja matka chciała dobrze. Z pewnością nie 
była złą matką w klasycznym znaczeniu tego zwrotu44

. A ponieważ muzyka najpraw-
dopodobniej uratowała jej życie, pałała do niej miłością. Robiła wszystko, by ładnie 
grać. Matka zajmowała się muzyką nie tylko podczas długich dni pracy, kiedy nie miała 
czasu na kontakt z dziećmi – wyjeżdżała też często na tournee z English Chamber 
Orchestra, wówczas nie było jej tygodniami, czasem miesiącami. Gdy grała w Or-
kiestrze Kameralnej córce kazano opuszczać dom: W domu często zachowywałam się 
niegrzecznie, rodzice denerwowali się na mnie, a ojciec sam nie był w stanie sobie ze 
mną poradzić. Kazano mi iść gdziekolwiek. Zwykle nie lubiłam miejsc, do których 
trafiałam45

. Czasem szła do przyjaciół, czasem była wysyłana na wyjazdowe obozy 
letnie lub zimowe. Zawsze miała wrażenie, że rodzice tylko znosili jej obecność i że 
musi im się przypodobać. Jej relacja z rodzicami istniała tylko na niby, cechowały ją 
„milcząca niechęć”

46
, „złowrogie spojrzenia”

47
, pochłanianie niewytłumaczalnego 

                                                                   
39 Magdalena Tulli w rozmowie ze Stanisławem Beresiem. Wrocławskie Promocje Dobrych Książek. Galeria 

BWA Awangarda. 30.11.2012. W: Telewizja Literacka TVL. 
40 Tulli M., Jaka piękna iluzja, s. 27. 
41 Tulli M., Włoskie szpilki, s. 81. 
42 Tamże, s. 32. 
43 Tamże. 
44 Lasker-Wallfisch M., Briefe nach Breslau, s. 19. 
45 Tamże, s. 13. 
46 Tamże, s. 19. 
47 Tamże, s. 20. 
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„niepokoju” rodziców
48

. Maya Lasker-Wallfisch tak pisze o „traumie ponadpokole-
niowej”

49
: dziecko [nosi w sobie] rany zadane przez nieznane mu okrucieństwo, tak jak 

miało to miejsce w mojej rodzinie. Rany wojenne są głębokie i mogą ujawnić się nawet 
po wielu latach, wywierając wpływ na następne pokolenie – tak było to w moim przy-
padku50

. Bardzo rzadko miała w domu poczucie bezpieczeństwa, czuła się zadowolona, 
szczęśliwa czy doświadczała „czułości”. Tęskniła na uznaniem ze strony rodziców, 
zazdrościła uczniom ojca, do których ten – jako nauczyciel muzyki – uśmiechał się, 
których chwalił i którym gratulował

51
. Z biegiem czasu nabrała przekonania, że to ona 

jest winna temu wszystkiemu: zaczęłam zachowywać się bardzo źle, bo miałam na-
dzieję, że jak będę się tak zachowywać, to przynajmniej będę wiedziała, dlaczego ojciec 
mnie nie lubi”52

. Już w bardzo młodym wieku jej mózg pod wpływem chronicznego 
stresu wykształcił „stałe połączenia neuronowe”

53
. Obszary mózgu aktywne u osób 

z depresją, które odczuwają strach, były stale w pogotowiu i aktywne, za to inne 
obszary funkcjonowały powolnie i ociężale – pisze Maya Lasker-Wallfisch

54
.  

Problemem był nie tylko brak wspólnego języka, brak uwagi i zrozumienia ze strony 
rodziców, ale również poczucie gorszości i odmienności. Poczucie inności skutkowało 
wieloletnim poczuciem niepokoju zrodzonego z ciągłej dezorientacji i strachu: Kiedy 
byłam trochę starsza, musiałam wymyślić jakieś wyjaśnienie dla moich przyjaciół, 
kiedy pytali, dlaczego moja mama napisała sobie numer telefonu na ręku55

. Od zawsze 
czuła się inna, tylko nie wiedziała, dlaczego nigdzie nie czuje się na swoim miejscu 
i nigdzie nie przynależy. 

O społecznym wykluczeniu, braku akceptacji ze względu na „inność”, pisała również 
Tulli. Przez rówieśników i nauczycieli dziewczynka uznawana była za Żydówkę, bo 
miała czarne oczy. Odziedziczyła nie tylko wojenną traumę, ale także wartościowanie 
tych „czarnych oczu”, społeczno-kulturową percepcję wpisaną w fizjologię, której nie 
sposób zaprzeczyć. 

3. „Przerwane milczenie” – punktem zwrotnym?  

Milczenie matek na temat przeszłości przerwane zostało dopiero w momencie, 
kiedy córki stały się dorosłymi kobietami. U Mai cisza panowała do końca lat 80. 
W 1988 roku matka podarowała jej na Boże Narodzenie rękopis zatytułowany „Moja 
historia”. Właściwie nigdy nie nastąpił punkt zwrotny, nigdy nie było momentu, 
w którym wspólnie zasiedliby do stołu i rozmawiali o szczegółach. Anita nie potrafiła. 
Córeczka pytała, dlaczego matka ma na przedramieniu napisany numer telefonu. Anita 
nie potrafiła odpowiedzieć. 

Podobnie było u Tulli: dopiero na skutek zdiagnozowanej u matki choroby Alzhei-
mera dorosła już córka została skonfrontowana z dotąd skrywaną przeszłością rodzi-
cielki i próbowała zrekonstruować oraz zrozumieć swoją historię: W tej czarnej chmurze, 
niesionej wiatrem ponad lądami i morzami, płynęła po niebie moja rodzina. Trudno 

                                                                   
48 Tamże, s. 20. 
49 Tamże, s. 67. 
50 Tamże, s. 66-67. 
51 Por. tamże, s. 18. 
52 Tamże. 
53 Tamże, s. 21. 
54 Por. tamże. 
55 Tamże, s. 10. 
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uporać się z zamętem, który wniosło do mojego życia to pokrewieństwo. Chmura 
czarnego dymu unieważnia całe moje życie, odbiera prawo do własnego losu, czyni ze 
mnie kropkę na końcu zdania, w którym nie o mnie mowa. Urodziłam się, kiedy było 
dawno po wszystkim, i dlatego moje pragnienia i starania, jeden czy drugi akt 
desperackiej odwagi, romanse, porody i rozwody obracają się w fakty bez znaczenia56

. 
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„Oblicza lęku” – pokolenie córek wobec niszczącego wpływu traumy związanej 

z Holocaustem np. literatury Mai Lasker-Wallfisch i Magdaleny Tulli 
Streszczenie  
Pokolenie córek porusza w swych dziełach literackich temat „niszczącego wpływu traumy”, tego, jak prze-
kazywana z pokolenia na pokolenie trauma Holocaustu wpływa na kształtowanie ich własnej tożsamości 
i tego, że własne życie jest zawsze uwarunkowane tym, co wydarzyło się wcześniej. Gdyby do postaci 

matek z dzieł m.in. Mai Lasker-Wallfisch („Letter to Breslau – My Story across Three Generations”) lub 
Magdaleny Tulli („Włoskie szpilki”, „Szum”) odnieść charakterologię zastosowaną przez psychoanalityka 
Fritza Riemanna („Grundformen der Angst”/„Oblicza lęku”), kobiety te należałoby zdecydowanie określić 
mianem depresyjno-histerycznych, jako że żadna z nich nie odważa się żyć, żadna nie przeciwstawia się 
duchowemu „wygnaniu”. Kobiety te, wręcz przeciwnie, zachowują się masochistycznie i choć nie użalają 
się nad sobą, to wolą cierpieć w milczeniu niż walczyć. Kobiety w taki sposób wewnętrznie rozdarte, mają 
z uwagi na braki ich słabej osobowości, tendencję do dopuszczania się przemocy emocjonalnej wobec 
własnych dzieci i uniemożliwiają dziecku rozwój autonomicznej tożsamości, własnej woli i zainteresowań. 
Z takich relacji rodzi się wysoce wybuchowa mieszanka nienawiści i miłości, jako że postaci córek odnoszą 
wrażenie, że stanowią własność, są całkowicie zależne od okoliczności zewnętrznych i nieistotne. Córki nie 
są w stanie pozbyć się gniewu i „odtruć” własną osobę. Okazuje się, że ukrywanie cierpienia to straszny 
ciężar, a odziedziczona trauma nie musi objawiać się nieustanną rozpaczą, ale ma wpływ na rodzaj 
kłopotów, w jakie popadamy i jakie się za nami ciągną. To nie jest nic magicznego, przeszłość przechodzi 
z matek na dzieci […]. W ten sposób dziecko osoby okrutnie skrzywdzonej płaci resztę rachunku za to, co 
się stało. 
Słowa kluczowe: trauma, Holokaust, Maya Lasker-Walfisch, Magdalena Tulli 

                                                                   
56 Tulli M., Włoskie szpilki, s. 140. 
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Agnieszka Chwastek
1
  

Romantyczna wizja miłości zbawiającej  

w niemieckich dziełach operowych – próba zarysowania 

modelu teoretycznego kategorii Zbawienia  

1. Wstęp 

Idea zbawienia nieśmiertelnej duszy grzesznego człowieka narodziła się w chwili 

śmierci Chrystusa na krzyżu. Jezus poświęcił siebie, by każdy śmiertelnik mógł zostać 

zbawiony. Jedynym powodem tego czynu była miłość Jezusa – Boga do człowieka. 

Tym samym miłość stała się narzędziem, dzięki któremu grzeszny człowiek dostał 

szansę na uwolnienie od wiecznej kary. Romantyczna filozofia nadała tej idei nowy 

wymiar.  

O zaistnieniu tej idei w kulturze niemieckiej można mówić od momentu pojawienia 

się „Fausta” Johanna Wolfganga Goethego, które to dzieło ukazuje siłę idealnej 

miłości, dzięki której kobieta przynosi zbawienie mężczyźnie
2
. Chwila, w której 

w świadomości twórców początku romantyzmu zaczyna funkcjonować taka interpretacja 

dramatu Goethego, staje się momentem narodzin idei Zbawienia w sztuce XIX wieku.  

Celem moich badań jest prześledzenie procesu powstawania i rozwoju idei 

Zbawienia na gruncie muzyki niemieckiej stanowiącej rzecz jasna część rodzącej się 

w tym czasie kultury niemieckiej.  

2. „Faust” Johanna Wolfganga von Goethego 

Dramat Goethego jest syntezą kultury europejskiej od czasów Homera po lata 

trzydzieste XIX wieku
3
. Pracę nad tym utworem poeta rozpoczął w 1773 roku, a za-

kończył w 1831. „Faust”, obok „Cierpień młodego Wertera”, był jedną z najważniej-

szych inspiracji artystów XIX wieku. Cała literacka, a więc również i operowa kultura 

niemiecka XIX wieku opiera się w swoich najszczytniejszych przejawach na mniej lub 

bardziej wyraziście zarysowanym i archetypicznie potraktowanym modelu faustowskim4
. 

Prób interpretacji „Fausta” jest bardzo wiele, a każda akcentuje inny problem tego 

dramatu. Dla niniejszych rozważać ważna jest jednak romantyczna interpretacja 

„Fausta” oraz uchwycenie kluczowych dla niej problemów. Recepcja tego dramatu pole-

gała przede wszystkim na odniesieniu do I części „Fausta”, a konkretnie do monologu, 

który zapowiada wytężenie sił indywidualnych i wydarcie ziemi jej tajemnic5
.  

                                                                   
1 Akademia Muzyczna im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu  
2 Jest to interpretacja romantyczna, która stała się podstawą dla rozwoju omawianej przeze mnie idei. Na 

przestrzeni XIX wieku artyście inspirowali się zarówno samym dramatem, jak i legendą o Fauście. 

Charakteryzowało ich różne podejście do problematyki obecnej w utworze – por. Golianek R.D., Zrozumieć 

operę, Wyd. Akademii Muzycznej w Łodzi, Łódź 2009, s. 81-91.  
3 Szturc Wł., Faust Goethego: ku antropologii romantycznej, Kraków 1995, s. 33.  
4 Mianowski J., Semantyka tonacji w niemieckich dziełach operowych XVIII-XIX w., Toruń 2000, s. 73.  
5 Szturc Wł., Faust Goethego..., s. 23.  
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Podstawowe wątki toposu faustowskiego to rozdwojenie i tragizm głównego boha-

tera, zaprzedanie duszy diabłu, siła wiecznej kobiecości, idea miłości zbawiającej6. 

Faust jest powszechnie uznany za prototyp bohatera romantycznego. Wyraża marzenia 

człowieka o wiecznym szczęściu, odmłodzeniu oraz odrodzeniu ciała i ducha. Jego 

pycha i niepohamowana chęć opanowania sił natury wpisują go w mityczny porządek 

tytaniczny, a potrzeba uwznioślenia człowieka – w porządek prometejski
7
. Jest to więc 

bohater spoza chrześcijaństwa. Tę obcą postać Goethe wpisał w świat judeo-

chrześcijański.
8
  

Z jednej strony Faust jest dzieckiem oświecenia, wychowanym w kulcie poznaw-

czych możliwości człowieka, z drugiej strony występuje przeciw ograniczonej wiedzy 

udzielonej człowiekowi9
. Buntuje się przeciwko martwej wiedzy, przeciwko pustym, 

jałowym spekulacjom oficjalnej nauki10
. Charakter tego buntu i towarzyszącego mu 

niepokoju ukazuje już pierwsza scena – monolog Fausta. Bohater Goethego przeżywa 

bolesny dysonans charakterystyczny dla romantycznego poznania, polegający z jednej 

strony na rozczarowaniu życiem, a z drugiej – na zachłannym jego pragnieniu. Faust 

jest rozgoryczony. Przestudiował wszystko, co można było przestudiować i odkrył, że 

wie tyle samo, ile wcześniej. Rozum ponosi klęskę. Jak pisze ksiądz Tischner, być 

rozczarowanym to być wewnętrznie rozdartym, być przeciwko sobie, stracić siebie11
. 

Ten duchowy konflikt wyrażony został ustami Fausta w słynnym zdaniu, które nieraz 

traktowane było, jako rodzaj dewizy antropologicznej całego dzieła Goethego: „Dwie 

dusze we mnie żyją w wiecznym sporze”.
12

  

Zdanie to tłumaczyć można również w inny sposób. Jedna dusza – ziemska przepeł-

niona ciemnością, druga – przeczuwa swe uczestnictwo w strumieniach boskości13
. 

W romantycznej antropologii filozoficznej człowiek był istotą „podwójną” – homo 

duplex, co tłumaczy jego wewnętrzne rozdarcie. Człowiek istniał w dwu odmiennych 

płaszczyznach: materialnej i duchowej, przez co znajduje się we władaniu zarówno 

prawa natury, jak i prawa moralnego. Staje się przez to zagubiony i bezskutecznie 

poszukuje utraconej harmonii
14

. Zgodnie z ideą, jaką rozważał sam Goethe, istoty 

rozdwojenia człowieka faustycznego należy szukać właśnie w tej koncepcji
15

. Dodać 

należy, że taka interpretacja podwójnej natury człowieka była jednym ze źródeł roman-

tycznej koncepcji twórcy-geniusza, artysty-wieszcza
16

, wybitnej indywidualności 

stojącej ponad społeczeństwem, dzięki łączności z innym światem.  

Według niektórych badaczy przesłaniem dramatu jest twierdzenie, że kto wiecznie 

dążąc trudzi się, może zostać zbawiony. Teza ta wydaje się zasadna tylko po przyjęciu 

gnostyckiego punktu widzenia. Gnostycy wierzą bowiem, że zerwana więź z Bogiem 

może zostać odbudowana tylko dzięki wiedzy i dążeniu do poznania. Odnowienie tej 

                                                                   
6 Mianowski J., Semantyka tonacji..., s. 73.   
7 Szturc Wł., Faust Goethego..., s. 40.  
8 Janion M., Wobec zła, Warszawa 1989, s. 166.  
9 Puchalska I., [w] J.W. Goethe, Faust, przeł. J. Paszkowski, Kraków 2005, s. 487.  
10 Jakubowski J.Z., [w] J.W. Goethe, Faust, przeł. J. Konopka, Warszawa 1962, s. 14.  
11 Tischner J., [w] J.W. Goethe, Faust, cz. 1, przeł. St. Buras, Kraków 1997, s. 236.  
12 Janion M., Wobec zła..., s. 164.  
13 Szturc Wł., Faust Goethego..., s. 71. 
14 Kamionka-Straszakowa J., Zbłąkany wędrowiec. Z romantycznej topiki, Warszawa 1992, s. 19.  
15 Szturc Wł., Faust Goethego..., s. 26.  
16 Straszewska M., Romantyzm, Warszawa 1969, s. 108.  
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utraconej harmonii możliwe jest dzięki poszukiwaniu zbawienia na drodze zdobywania 

mądrości (Sophia, Sapientia).
17

 Z tej perspektywy to nie miłość Małgorzaty, ale 

właśnie nieustanne dążenie Fausta do pełnego poznania może go zbawić. Bóg nie ma 

złudzeń co do ludzkich słabości i wie, że błądzi człowiek, póki dąży, ale nie zapomina 

upomnieć się o niego w ostatecznej chwili – mimo jego grzechów
18

.  

W tym miejscu na scenie pojawia się kobieta. Właśnie niewiasta-przewodniczka 

prowadzi w ciemnościach byty ku utraconej jedności – wspólnocie życia i miłości, 

których pełnię może ofiarować jedynie Bóg. W nauce chrześcijańskiej zbawienie będzie 

możliwe dzięki wstawiennictwu Marii, w wierzeniach gnostyckich – dzięki Sophii. 

Będą one prowadziły zagubione byty ku prajedni
19

. Kobiecość ma siłę gładzenia 

nieprawości i wyprowadzania z błędu, kieruje grzesznika na właściwą drogę. 

Dla dziewiętnastowiecznych twórców Małgorzata stała się symbolem idei wiecznej 

kobiecości. Razem z Faustem romantycy odkryli, że do szczęścia niezbędna jest 

dziewczyna. Z jednej strony kobieta-anioł staje się przewodniczką, która ciągnie boha-

tera ku wyższym bytom. Z drugiej jednak, niewiasta potrzebna jest romantykowi, 

a więc też Faustowi, aby osiągnąć „pełną indywidualność”. Jak stwierdza ksiądz, Józef 

Tischner Faust pragnie Małgorzaty nie dla zaspokojenia swoich pożądliwości, lecz po 

to, by w niej oglądać siebie. Staje się ona dla niego lustrem. Na tym właśnie ma polegać 

indywidualizm, że wszystko, co inne, staje się odbiciem tego samego. Inny człowiek to 

po prostu inny Ja20.  

Małgorzata jawi się Faustowi jako prosta, naiwna, ale pracowita dziewczyna. 

Pozostaje wierna ukochanemu do końca, nie zna granic poświęcenia, nie cofa się przed 

żadnym niebezpieczeństwem. W przeciwieństwie do Fausta jest daleka od wszelkiego 

egoizmu. Swoje życie podporządkowuje miłości, wszystko, co robi, czyni z miłości. 

Jest bliska romantykom, bo kieruje się sercem i intuicją: umie intuicyjnie czytać 

w charakterach, a nawet w myślach21
. Mefistofeles nie może się do niej zbliżyć, nie 

rozumie jej, dlatego nie potrafi jej niczym skusić. Tragizm tej bohaterki wynika 

logicznie z jej niczym nieskomplikowanej prostolinijności. Podobnie jak tragizm 

Fausta wynika w sposób nieuchronny z sytuacji człowieka, którego ożywia pragnienie 

bezwzględnego poświęcenia się swojemu wielkiemu dziełu i jednocześnie pochłania go 

miłość22
. 

Małgorzata, mimo popełnionych grzechów, dostąpi zbawienia, choć nikt się za nią 

nie poświęci. W kluczowym momencie, gdy zostaje uwięziona, odzyskuje swój zmysł 

moralny. Od razu wyczuwa pojawienie się diabła i nie pozwala mu się zwieść po raz 

drugi. Dziewczyna teraz już widzi fałszywość miłości, która ją doprowadziła do zbrodni. 

Pokornie uznaje, że tylko poprzez pokutę może naprawić swoje błędy i nie ucieka przed 

odpowiedzialnością. Odważnie decyduje się ponieść konsekwencje swoich czynów
23

, 

co odróżnia ją od Fausta.  

                                                                   
17 Szturc Wł., Faust Goethego..., s. 66.  
18 Puchalska I., [w] J.W. Goethe, Faust..., s. 488.  
19 Tamże, s. 65.  
20 Tischner J., [w] J.W. Goethe, Faust..., s. 238. 
21 Lukásc G., Od Goethego do Balzaka. Studia z historii literatury XVIII i XIX wieku, Warszawa 1958, s. 163.  
22 Tamże, s. 165.  
23 Puchalska I., [w] J.W. Goethe, Faust..., s. 489.  
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Równie ważną postacią w dramacie Goethego jest Mefistofeles. Jego rola w „Fauście” 

była niejednokrotnie przyczyną wielu sporów. Przez jednych była interpretowana 

zgodnie ze średniowiecznymi elementami legendy faustowskiej, w której bardzo ostro 

są oddzielone pierwiastki dobra i zła. Diabeł toczył tu bój o duszę bohatera z siłami 

niebieskimi, niezależnie od samego zainteresowanego. Możliwe jest jednak inne rozu-

mienie roli Mefistofelesa w tej tragedii. Niektórzy z interpretatorów dramatu Goethego 

twierdzą, że walka, jaką Faust toczy z Mefistofelesem o swoją przyszłość, to w istocie 

spór wewnętrzny głównego bohatera. Mefistofeles, zgodnie z tradycją legendy ludowej, 

jest bardzo sugestywnie ukazany jako żywa postać, ale nie od jego diabelskich intryg 

zależy los Fausta. Dialogi, jakie toczą się między Faustem a Mefistofelesem, mają na 

celu tylko i wyłącznie uplastycznienie walki różnych sił w człowieku
24

. Może to być 

dowód na to, iż Goethe chciał uszanować wolną wolę człowieka. Zakończenie dramatu 

nastręcza jednak wątpliwości co do tego, czy Faust, aby na pewno chciał zbawienia. 

Przecież sam do niego nie dążył. W swoich działaniach miał zupełnie inne motywy. 

Jego poczynania nie były skierowane ani przeciw Bogu, ani na Jego chwałę. Faust 

z Mefistofelesem – to Faust bez Boga, samodzielnie poszukujący drogi spełnienia 

swoich oczekiwań25
 i chcący samodzielnie odpowiadać za swój los.  

3. Repertuar operowy  

W niniejszym opracowaniu wyróżniono 11 niemieckich oper, w których konstrukcja 

akcji oparta jest na idei Zbawienia. W kolejności powstania są to następujące dzieła:  

 Louis Spohr – „Zemira i Azor” (1819);  

 Carl Maria von Weber – „Wolny strzelec” (1821); 

 Carl Maria von Weber – „Euryanthe” (1823);  

 Louis Spohr – „Piotr z Abano” (1827); 

 Heinrich Marschner – „Wampir” (1828); 

 Peter Joseph von Lindpainter – „Wampir” (1828);  

 Ryszard Wagner – „Holender tułacz” (1843);  

 Albert Lortzig – „Undyna” (1845);  

 Ryszard Wagner – „Tannhäuser” (1845);  

 Ryszard Wagner – „Lohengrin” (1850);  

 Ryszard Wagner – „Parsifal” (1882). 

Autorem libretta opery Louisa Spohra „Zemira i Azor” jest Johann Jacob Ihlée, który 

swój tekst napisał na podstawie francuskiej bajki „Piękna i bestia” Jean François 

Marmontela.  

Wątek miłości zbawiającej dotyczy w tym utworze tytułowych bohaterów. Azor 

jest księciem, który z powodu swej próżności został zaklęty przez wróżkę w potwora
26

. 

Któregoś dnia do zaczarowanego ogrodu Azora trafia kupiec Sander, który chcąc 

przywieźć swej najmłodszej córce upragniony prezent, zrywa najpiękniejszą różę. 

W tym samym momencie wpada w łapy oszalałego potwora. Sander opowiada Azorowi 

o tym, dla kogo zerwał kwiat. Książę puszcza kupca wolno pod warunkiem, że ten 

                                                                   
24 Jakubowski J.Z., [w] J.W. Goethe, Faust..., s. 15. 
25 Puchalska I., [w] J.W. Goethe, Faust..., s. 488.  
26 Wszystkie streszczenia zostały opracowane na podstawie opisów librett zawartych w The New Grove 

Dictionary of Opera, red. S. Sadie, Londyn 1997.  



 

Agnieszka Chwastek 
 

118 

odda mu swoją córkę – Zemirę. Azor ma nadzieję, że miłość dziewczyny pomoże mu 

uwolnić się od zaklęcia. Zemira jest przerażona na widok bestii, jednak troska o ojca 

daje jej siły do pozostania w zamku bestii. Z czasem dziewczyna szczerze zakochuje 

się w Azorze. Książę pozwala stęsknionej Zemirze wrócić do najbliższych. Miłość 

dziewczyny jest jednak tak wielka, że chce być z powrotem z ukochanym. Dzięki 

odwadze, wierności i nieskończonej miłości Zemiry, Azor na powrót odzyskuje ludzką 

postać. Odtąd oboje żyją długo i szczęśliwie.  

Akcja opery toczy się w Persji. Kompozytora jednak bardziej niż egzotyczne milieu 

interesuje etyczna strona baśni. Postaci, mimo tego, że odrealniony charakter akcji 

nadaje im typowe cechy baśniowych bohaterów, uosabiają idee etyczne i ostro zakreślają 

swymi kreacjami granice dobra i zła
27

.  

Autorem libretta „Wolnego strzelca” jest Friedrich Kind, dla którego inspiracją była 

historia Augusta Apla „Wolny strzelec. Podanie ludowe”.  

Maks musi wygrać turniej strzelców, by zdobyć prawo do ręki ukochanej Agaty. 

Szczęście jednak mu nie dopisuje i nie potrafi już celnie strzelać. Przystaje na propo-

zycję Kacpra, by odlać zaklęte kule, które zawsze trafią do celu. Młody myśliwy nie 

wie jednak, że w istocie Kacper jest sługą szatana, który za 3 lata życia na ziemi musi 

ciemności przyprowadzić jedną duszę. 6 z odlanych kul trafi do celu wybranego przez 

myśliwego, ostatnia do celu, który wybierze sam diabeł. Agata – ukochana Maksa – 

przeczuwa zbliżające się zło. W czasie zawodów, gdy pada ostatni strzał Agata 

i Kacper padają na ziemię: ona – zemdlona, a on – martwy i to właśnie Kacper okazuje 

się prawdziwą ofiarą Samiela. Maks natomiast, by zasłużyć na rękę Agaty, przez rok 

musi wieść cnotliwe życie.  

Autorką libretta „Euryanthe” jest poetka Helmina von Chezy. Inspiracją była dla 

niej anonimowa powieść z XVI wieku „Opowieść o Gerardzie de Nevers i pięknej, cnot-

liwej Euryancie z Sabudii, jego miłej”. Librecistka Webera przetłumaczyła na język 

niemiecki historię Gerarda i wydała w zbiorze Friedricha von Schlegla „Średnio-

wieczne poematy romantyczne” (1806)
28

. 

Emma, w przeszłości, z powodu żalu po śmierci ukochanego popełniła samobójstwo 

zażywając truciznę, która ukryta była w pierścieniu. Teraz jej dusza nie zazna spokoju, 

dopóki trucizny nie zmyją łzy zrozpaczonej i niewinnej dziewczyny. Wskutek działa-

nia postaci negatywnych – Eglantyny i Lysiarta to Euryanthe, ukochana brata Emmy, 

została oskarżona o zdradę przyszłego męża, a ów pierścień miał być dowodem jej 

występku. Euryanthe znała historię pierścienia, ale nie wyjawiła jej, pozostając wierną 

niedoszłej szwagierce. Wygnana, zrozpaczona, niewinnie oskarżone i nieszczęśliwie 

zakochana Euryanthe płacze nad swoim losem, nieświadomie wypełniając słowa 

przepowiedni i uwalniając duszę Emmy.  

Do prawdziwie romantycznych źródeł nawiązuje libretto opery Spohra „Piotr 

z Abano” autorstwa Karla Pfeiffera. Tekst opery powstał w oparciu o nowelę Ludwika 

Tiecka „Pietro von Abano” lub „Petrus Apone, eine Zaubergeschichte”
29

. Jest to baśnio-

wa opowieść o średniowiecznym doktorze, wykazującym pewne podobieństwa do Fausta.  

                                                                   
27 Niewiadomska-Labiak B., Opera romantyczna Louisa Spohra. Charakterystyka stylu, „Przegląd 
muzykologiczny”, nr 2/2002, red. Skowron Z., Warszawa 2002, s. 44.  
28 Kamiński P., Tysiąc i jedna opera, tom II, Kraków 2008, s. 717.  
29 Niewiadomska-Labiak B., Opera romantyczna Louisa Spora..., s. 51.  
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Piotr – doktor, naukowiec, filozof był opętany rządzą zdobycia Cecylii, która od-

rzuciła jego względy. Mimo jej śmierci planuje zemstę – wykrada jej zwłoki i ożywia 

ją. Dawny narzeczony Cecylii – Antonio odkrywa sekret Piotra. Dziewczyna błaga go, 

by wyzwolił ją spod piekielnych zaklęć, by jej dusza mogła zaznać spokoju. Możliwe 

to jest w świętym miejscu. Antonio zanosi ją do katedry i przed tłumem ujawnia 

występki Piotra, który paktował z diabłem. Diabelskie zaklęcie traci swoją moc i Cecylia 

pada martwa przed ołtarzem, a tłum porywa Piotra i zabija go.  

Piotr jest jednym z wielu wcieleń bohatera faustowskiego. Podobnie jak postać 

wykreowana przez Goethego, jest on naukowcem, cieszącym się szacunkiem ogółu 

mieszkańców Padwy. Z Faustem łączy go również to, że i on zawarł pakt z diabłem. 

W przeciwieństwie jednak do niego, dwie natury Piotra – ludzka i szatańska – są ze sobą 

ściśle powiązane. To uniemożliwia jednoznaczną identyfikację Piotra jako człowieka 

lub demona
30

. 

Kanwą dla libretta „Wampira” stała się opublikowana w 1819 roku nowela „The 

Vampyre” Johna W. Polidoriego
31

. Autorem tekstu tej opery jest Wilhelm A. 

Wohlbrück. Korzystał on jednak z niemieckiej adaptacji historii o wampirze pióra 

Heinricha Ludwiga Rittera
32

. 

Tytułowy Wampir z opery Marschnera to Lord Ruthven, który, aby uzyskać kolejny 

rok życia na ziemi, musi dostarczyć władcy wampirów w ciągu doby trzy niewinne 

dusze. Dwie pierwsze ofiary okazały się dla niego łatwą zdobyczą. Janthe i Emma od 

razu ulegają urokowi wampira, za co płacą życiem. Trzecią ofiarą wampira jest Mal-

wina. Aby ją zdobyć, Ruthven podaje się za właściciela posiadłości sąsiadującej z mająt-

kiem ojca Malwiny – sir Humphrey'a Davanau i prosi go o jej rękę. Na nieszczęście 

Malwiny i mimo jej usilnych próśb – ojciec wyraża zgodę na ten ożenek. Aubry kocha 

jednak Malwinę i jest gotowy poświęcić siebie, by tylko ocalić dziewczynę. W ostat-

niej chwili decyduje się na wyjawienie sekretu Lorda. W tym samym momencie wampir 

zostaje wciągnięty do piekieł, a młodzi kochankowie mogą wziąć ślub. 

Tę samą historię przedstawia Peter J. von Lindpainter w swojej operze o tym samym 

tytule, co dzieło Marschnera. Zmianie ulegają tylko imiona bohaterów: Ruthven to 

Hipolit, Aubry – Aubri, Malwina – Izolda, Davenau – Port d'Amor. Mit wampira 

uchodzi za jeden z najpowszechniejszych i najtrwalszych nie tylko w kulturze euro-

pejskiej. Jednym z pierwszych literackich opracowań tego tematu jest „Narzeczona 

z Koryntu” Johanna Wolfganga Goethego, przez samego autora nazwana utworem 

„wampirycznym”.
33

  

Głównymi źródłami inspiracji dla Ryszarda Wagnera w czasie tworzenia tekstu 

„Holendra tułacza” była przede wszystkim obfitująca w sztormy podróż morska z Rygi 

do Londynu, a także „Pamiętniki Pana Sznabelewopskiego” Heinricha Heinego
34

. 

Wagner opiera swoje libretto na zawartej w tym dziele wersji legendy o przeklętym 

kapitanie, dodaje jednak postać Eryka – zakochanego w Sencie.  

Holender tułacz to przeklęty kapitan statku skazany na wieczną tułaczkę. Raz na 7 

lat może zejść na ląd, po to, by szukać kobiety, która go pokocha i pozostanie mu 

                                                                   
30 Tamże, s. 52.  
31 Petoia E., Wampiry i wilkołaki. Źródła, historia, legendy od antyku do współczesności, Kraków 2003, s. 313.  
32 Czapliński L., W kręgu operowych..., s. 135.  
33 Janion M., Wampir – biografia symboliczna, Gdańsk 2008, s. 14.  
34 Pociej B., Wagner, Kraków 2004, s. 77.  



 

Agnieszka Chwastek 
 

120 

wierna aż do śmierci. Jedynie to może wybawić go od tej strasznej kary. Senta, córka 

Dalanda, przeczuwa, że tylko ona może uratować legendarnego marynarza od klątwy. 

Gdy tylko ojciec przyprowadza nieznajomego do domu, ona od razu rozpoznaje w nim 

Holendra tułacza i zgadza się zostać jego żoną. Przysięga mu wierność do śmierci. Tuż 

przed wyjściem w morze Holender jest świadkiem spotkania Senty z byłym narze-

czonym – Erykiem. Kapitan, będąc przekonanym, że Senta go zdradziła, wpada w szał 

zazdrości. Postanawia odpłynąć. Senta, widząc to rzuca się ze skały. Opera kończy się 

widokiem tulących się dusz Senty i Holendra, unoszących się do nieba.  

„Holender tułacz” jest kolejnym przykładem wykorzystania bardzo popularnej 

legendy, która w kulturze zachodnioeuropejskiej istnieje w różnych wersjach, zarówno 

jako opowieść o „Żydzie, wiecznym tułaczu”, czy o „Latającym Holendrze”. Najpeł-

niejszą wersję legendy o Latającym Holendrze zawarł Frederick Marryat w powieści 

„Okręt Widmo” z 1839 roku. Popularność motywu błędnego żeglarza wynikała 

z zainteresowania tematem wędrówki, która stała się dla romantyków doświadczeniem 

egzystencjalnym
35

.  

Do skomponowania „Undyny” Lortzinga pobudziła śmierć autora noweli „Undine”, 

barona Friedricha de la Motte Fouqué. Inspiracją dla Fouquégo była legenda o wodnej 

bogince, zaczerpnięta z księgi Paracelsusa: „Księga o nimfach, sylfach, gnomach i sala-

mandrach, oraz tym podobnych duchach”. Lortzing sam stworzył tekst swojej opery. 

Mimo że przygotowanie libretta nastręczyło kompozytorowi trochę problemów, udało 

mu się stworzyć ciekawy tekst
36

.  

Hugo zakochuje się w adoptowanej córce rybaka – Undynie, która w rzeczy-

wistości jest córką ducha wody – Kűhleborna. Młodzi biorą ślub i wracają do ojczyzny 

Hugona, gdzie spotykają dawną ukochaną chłopaka – Bertaldę. W krótkim czasie 

Bertalda rozkochuje w sobie Hugona, a ten szybko odprawia swoją pierwszą żonę, 

odrzucając jej miłość i łamiąc tym samym małżeńską przysięgę. Rozwścieczona Undyna 

wraca do wodnego królestwa ojca. W czasie ceremonii ślubnej pojawia się płacząca 

rusałka. Hugo natychmiast pada jej do stóp. Zjawia się Kűhleborn. Undyna i Hugo 

klękają przed wodnym duchem. Kűhleborn zamierza ukarać niewiernego mężczyznę, 

Undyna błaga jednak, aby tego nie robił. Prosi o łaskę dla ukochanego, a ojciec spełnia 

jej prośbę. Hugo może dzięki temu pozostać w królestwie duchów wody przy swej 

pierwszej i zarazem prawowitej żonie.  

Wykorzystując ten temat Lortzing nawiązał do romantycznego tematu duchów 

wodnych, które poszukiwały miłości mężczyzny, gdyż tylko małżeństwo mogło dać 

im nieśmiertelną duszę. Zgodnie z legendami rusałka, mimo ślubnych więzów, mogła 

wrócić do wodnego królestwa, co nie było równoznaczne z zerwaniem przysięgi. 

Gdyby jednak opuszczony w ten sposób młodzieniec złamał przysięgę małżeńską, 

nimfa powracała, by ukarać niewierność małżonka śmiercią
37

. 

Z postacią Tannhäusera Wagner zapoznał się za pośrednictwem opowieści Tiecka. 

Ta skłoniło go do lektury starych podań frankońsko-germańskich i poematów dworsko-

epickich. Libretto stworzone przez kompozytora jest zbiorem jego własnych pomy-

słów, jakie narodziły się pod wpływem lektury zarówno dawnych tekstów, jak i ich 

nowych opracowań, do których można zaliczyć przede wszystkim romans Heinego 
                                                                   
35 Kamionka-Straszakowa J., Zbłąkany wędrowiec…, s. 10. 
36 Kronika opery, red. M. Michalik, Warszawa 1993, s. 121.  
37 Borkowska-Rychlewska A., „Ondyna” E.T.A. Hoffmanna – u źródeł..., s. 30. 
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o Tannhäuserze
38 

oraz nowelę E.T.A. Hoffmanna „Der Kampf der Sänger” („Bitwa 

śpiewaka”).  

Tytułowy Tannhäuser znajduje się w grocie Wenus, gdzie zaznaje wszelkich 

cielesnych uciech. Chce jednak wrócić na ziemię, co mu się udaje po wezwaniu imienia 

Matki Boskiej. Tu czeka jego dawna ukochana – Elżbieta. Jej miłość do niego jest 

czysta, nieskazitelna i wolna od zmysłowych rozkoszy. Na zamku rozpoczyna się turniej 

śpiewaków, których zadaniem jest wyśpiewanie istoty miłości. Tannhäuser śpiewa 

o urokach rozkoszy zmysłowej, łamiąc tym serce Elżbiety. Mimo tego księżniczka ratuje 

go przed gniewem pozostałych rycerzy. Tannhäuser, chcąc odkupić winy, wyrusza do 

Rzymu, by uzyskać rozgrzeszenie od papieża. Nie udaje mu się. Ojciec święty stwierdza, 

że jego grzechy zostaną odpuszczone, gdy zakwitną suche laski pielgrzymów. 

W szalonej rozpaczy Tannhäuser chce wrócić do groty Wenus. Powstrzymuje go przed 

tym przyjaciel – Wolfram. O świcie pojawia się orszak pogrzebowy niosący ciało 

Elżbiety, która zmarła, modląc się za duszę ukochanego. Przy jej zwłokach umiera 

Tannhäuser, a laski pielgrzymów zaczynają kwitnąć... 

Podobnie jak przy Tannhäuserze, Wagner i tu sięgnął nie do pojedynczej legendy, 

lecz po pewien krąg sag, z kompilacji których w jego umyśle zrodził się tekst do opery 

„Lohengrin”. Obok historii o rycerzu-łabędziu Wolframie von Eschenbachu i bawar-

skiego eposu „Lohengrin, rycerz z łabędziem”, kompozytor wykorzystał także motywy 

z mitu Nibelungów (w szczególności spór między Ortrudą i Elzą)
39

. 

„Lohengrin” rozpoczyna się od ukazania Elzy, która zostaje niesłusznie oskarżona 

przez Telramunda o zamordowanie brata. Dziewczyna błaga Boga o pomoc. W widzeniu 

dane jest jej poznać swego obrońcę. Sen staje się rzeczywistością i obrońca Elzy 

pokonuje Telramunda. Ma on zostać nowym władcą Brabantu i mężem Elzy. Jest jeden 

warunek, jaki przybysz stawia Elzie – nie może ona pytać o jego imię i pochodzenie. 

Po uroczystościach weselnych, już w komnacie, gdy nowożeńcy zostają sami, Elza 

zadaje zakazane pytanie. Następnego dnia na brzegu rzeki obcy udziela odpowiedzi 

Elzie przed zgromadzonymi ludźmi – nazywa się Lohengrin i jest rycerzem Graala. 

Przybywa po niego łabędź, który przemienia się w Gotfryda – zaginionego brata Elzy. 

Cały spisek Telramunda i Ortrudy wychodzi na jaw. Elza traci męża, ale odzyskuje brata.  

Nakreślając główny temat „Parsifala”, Wagner zwrócił się ku mitologii bretońskiej, 

z której wybrał legendy o królu Arturze i rycerzach okrągłego stołu. Samo imię – 

Parsifal – pojawia się już we wcześniejszej operze – „Lohengrinie”, w której tytułowy 

bohater przyznaje, że jest synem Parsifala i rycerzem w jego drużynie. Bezpośrednią 

inspiracją dla Wagnera były dwa średniowieczne poematy: „Perceval” Chrétiena dé 

Troyesa oraz „Perzival” Wolframa von Echenbacha.  

Wątek miłości zbawiającej dotyczy przede wszystkim Amfortasa, który wskutek 

własnej słabości ściąga na siebie cierpienie – dał się uwieść kobiecie, która, wykorzy-

stując jego słabość, wykradła mu czarodziejską włócznię – tę samą, którą żołnierz 

przebił na krzyżu bok Chrystusa. Dzięki temu czarnoksiężnikowi Klingsorowi udało 

się zranić Amfortasa, powodując niekończące się dla niego cierpienie. Jedynym 

wybawieniem jest Parsifal, który dzięki miłości – miłosierdziu może wybawić króla od 

                                                                   
38 Jachimecki Z., Ryszard Wagner, Kraków 1922, s. 79.  
39 Kronika opery..., s. 134.  
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cierpienia. Tytułowy bohater, dzięki swej czystości i niewinności opiera się odwiecznej 

kusicielce – Kundry i przynosi ukojenie Amfortasowi.  

Kompozytor, tworząc tekst dramatu, sięgnął przede wszystkim do symboliki zwią-

zanej z legendami o świętym Gralu. Duchowe przesłanie Grala przez wieki rozniecało 

fantazję i pobudzało do rozważań. Mitologia Grala stała się częścią religijnej historii 

Zachodu
40

. Swój specyficzny charakter dzieło to zawdzięcza licznym nawiązaniom do 

aksjomatów chrześcijańskiego światopoglądu, takich jak przebaczenie, skrucha, miłość 

bliźniego, pokuta oraz wykorzystaniu semantyki sakramentów świętych, jak na przykład 

chrzest czy Eucharystia. 

4. Model teoretyczny idei zbawienia  

Wykształcenie się operowej idei Zbawienia jest efektem nałożenia romantycznej 

wizji świata na interpretację dramatu Goethego.  

4.1. Dramatis personae 

Centralną postacią tej idei jest osoba potrzebująca wybawienia, która zwana będzie 

dalej bohaterem naznaczonym lub uwikłanym. Jest to bohater romantyczny, któremu 

jednak zdecydowanie bliżej do postaci wykreowanych przez Byrona niż do – wyda-

wałoby się pierwowzoru potrzebujących wybawienia – Fausta.  

Postać naznaczona posiada wszystkie cechy bohatera romantycznego. Jest to zarówno 

byronowski buntownik, jak i fatalny kochanek. Nie zgadza się na zastaną rzeczy-

wistość, działa przeciw światu i sobie. Bohater naznaczony, jest postacią samotną 

i przez nikogo nierozumianą, wyobcowaną, często odrzuconą przez otoczenie z powodu 

swojej odmienności. Jest weberowskim indywidualistą, który sam chce podejmować 

decyzje, nierzadko błędne i doprowadzające do katastrofy. Staje się przez to coraz 

bardziej zagubiony, cierpiący, skryty, rozdarty wewnętrznie, jak Tannhäuser, który 

z jednej strony zakorzeniony jest w kulturze narzucającej sztywny gorset obyczajowości, 

a z drugiej pochłonięty przez świat cielesnej rozkoszy
41

. Najczęściej zostaje skazany na 

tułaczkę niczym wagnerowski Holender, bezdomny, zawieszony między światami, 

rzucony w nieskończoność. Bohater uwikłany jest naznaczony przez los, fatum czy 

czary, co wynika z powiązania go z siłami nadprzyrodzonymi, czego przykładem jest 

Azor.  

Bohater naznaczony może być zarówno postacią ze świata materialnego – Maks 

w „Wolnym Strzelcu”, jak i duchem – weberowska Cecylia. Może dobrowolnym aktem 

woli wejść w kontakt z rzeczywistością duchową, jak wspomniany Maks odlewający 

kule z Kacprem spiskującym z kolei z Samielem, i tym samym ściągnąć na siebie 

przekleństwo, jak i w sposób nieświadomy stać się ofiarą piekielnych mocy wzorem 

niewinnej Malwiny, która miała być ostatnią ofiarą wampira. Bohater uwikłany zostaje 

skazany na potępienie, a jego dusza nigdy ma nie zaznać spokoju. Jedynie miłość 

mająca moc zbawczą – ma siłę wybawienia od wiecznej kary, czy wyzwolenia spod 

czarów. Tak wielkim uczuciem najczęściej bohatera uwikłanego darzy właśnie kobieta-

anioł. On jednak również na nią sprowadza nieszczęście. Niczym wampiryczny kocha-

                                                                   
40 Eliade M., Historia wierzeń i idei religijnych. Od Mahometa do Wieku Reform, tom III, Przeł A. Kuryś, 
Warszawa 2008, s. 100.  
41 Burzawa-Wessel E., Literackie adaptacje Tannhäusera na przełomie XIX i XX wieku, s. 74, [w:] red. 

Sokalska M., „Opera w kulturze”, Wyd. Avalon, Kraków 2016.  
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nek niszczy ją swoim uczuciem. Doprowadza do jej śmierci, poprzedzonej nierzadko 

cierpieniem. Taką ofiarę musiała ponieść i Senta, i Elżbieta.  

Bohater naznaczony jest postacią tragiczną. Uwikłanie głównej postaci w świat 

duchowy wynika z romantycznego postrzegania świata. Ma to swoje korzenie w ro-

mantycznej filozofii, dla której istnieje drugi, nieznany świat, dostępny tylko wybitnej 

jednostce. Świat niematerialny ma jednak zawsze negatywny wpływ na bohatera 

uwikłanego, a jego powiązanie z mocami nadprzyrodzonymi czyni go postacią tajem-

niczą. Jego los, myśli, uczucia nie dadzą się poznać na drodze dyskursywnego myślenia, 

odrzuconego przez romantyków z ogromną nienawiścią. Postać naznaczoną zrozumieć 

może tylko ktoś, kto kieruje się sercem i uczuciami, ktoś, kto pokocha go bezwarun-

kową miłością i ofiaruje absolutną wierność. Prawdziwy pokój i wybawienie ten 

przeklęty bohater odnajdzie dopiero w ramionach ukochanej kobiety. Człowiek grzeszny 

ma potrzebę uzdrowienia i „wyzwolenia” ze swej sytuacji grzechu, która dotyka z jednej 

strony jego życiowej relacji z Bogiem i która, z drugiej strony, czyni z niego człowieka 

zdezorientowanego, zranionego, „zepsutego”42. 

Głównym założeniem omawianej kategorii jest zbawienie, czyli wybawienie głów-

nego bohatera od kary za grzechy. Dla dziewiętnastowiecznych twórców wybawienie 

to mogło nastąpić dzięki idealnej miłości, co stanowi najważniejszy wyróżnik idei 

Zbawienia. Była to miłość, która nie zna żadnych granic poświęcenia, wytrzymuje 

wszystkie próby, jak uczucie Malwiny do Aubry’ego, ale też jest to miłość pozbawiona 

ludzkich namiętności i słabości, jak uczucie Elżbiety do Tannhäusera. Wyróżnikiem 

tego uczucia jest wierność, które trwa nawet po śmierci, co udowodniła Senta. Miłość 

romantyczna pozwala ponosić najwyższe ofiary, przygotowana jest nawet na oddanie 

życia za ukochaną osobę, jak w przypadku Jezusa Chrystusa, który poświęca się za 

ludzkość. W obliczu tak wielkiego afektu śmierć przestaje być straszna i staje się wyba-

wieniem dla umęczonej duszy.  

Konieczne wydaje się podkreślenie jeszcze jednego aspektu tak rozumianego 

wybawienia. Charakterystyczne jest to, że bohater uwikłany sam nie jest w stanie sobie 

pomóc. Nie może siebie zbawić, w związku z czym często nie robi nic w tym 

kierunku. Chce zbawienia, ale rzadko postępuje tak, by na nie zasłużyć. Mimo tego 

w efekcie końcowym i tak zostaje wybawiony od wiecznego potępienia, choć niektórzy 

mogliby stwierdzić, że niezasłużenie. Jest to widoczny wpływ zarówno Fausta, który 

przez całe życie grzeszył i ani przez chwilę nie myślał o dalszym losie swej duszy, ale 

też w pewnym stopniu religii protestanckiej, w myśl której człowiek jest odgórnie 

przeznaczony do zbawienia lub potępienia, bez względu na swoje uczynki, więc nie 

musi nic robić, by uzyskać wybawienie.  

Moc zbawczą miała miłość romantyczna. Jej uosobieniem często stawała się kobieta-

anioł. W tej figurze miała poprowadzić do zbawienia. Była przewodniczką, przyjaciółką, 

powierniczką, dla swojego ukochanego – wybranką, muzą, boginią. Stała się uoso-

bieniem Maryi – ideału nieskalanego grzechem. Romantycy chcieli w niej widzieć 

anioła. W modelu idei Zbawienia postać dzięki, której bohater uwikłany zostanie zba-

wiony będzie nazwana bohaterem zbawiającym. Postać ta stała się kluczowa od 

momentu, gdy romantycy poznali Małgorzatę – wybawicielkę Fausta. Nie chcieli 

widzieć w niej jednak prostej wiejskiej dziewczyny, która nie była przecież wolna od 
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 Grossi V., Człowiek i jego zbawienie, przeł. P. Rak, Kraków 2001, s. 24. 
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ludzkich ułomności. Faustowska Małgorzata to dziewczyna grzeszna, która dała się 

ponieść miłosnemu szaleństwu. Postać zbawiająca natomiast staje się boginią, która 

wydaje się wolna od ludzkich wątpliwości, rozterek i namiętności. Ma charakter ideal-

nego posągu, nie jest postacią skomplikowaną wewnętrznie i ma jeden cel w życiu – 

miłość prowadzącą do poświęcenia za ukochaną osobę.  

Postać wybawiająca – mimo swej prostoty, czasami naiwności i niedoświadczenia – 

stanowi bardzo ważne dopełnienie i zarazem przeciwstawienie bohatera naznaczonego. 

Bohater zbawiający jest w stanie wpłynąć swym postępowaniem na siły zła, niwelując 

ich działanie, wybawiając od kary, przekleństwa, niszcząc czar, odwracając fatum. Za 

jej przyczyną grzesznik może dostąpić zbawienia, unikając wiecznego potępienia 

umęczonej duszy. Często jest uosobieniem idei wiecznej kobiecości, w której kobieta 

pociąga za sobą byty wzwyż, zgodnie z zakończeniem dramatu Goethego: Das Ewig-

Weibliche zieht uns hinan43. Była to jedna z ważniejszych sentencji dla twórców 

romantycznych. Stała się inspiracją dla ogromnej liczby dzieł. Jest to przecież apoteoza 

kobiety – symbolu Boskiej Wiedzy, ideału i czystości.  

Bohater zbawiający jest jedyną postacią zdolną zrozumieć bohatera uwikłanego, ale 

nie na drodze myślenia dyskursywnego, lecz za pomocą intuicji, przeczucia i wiary. 

Pozwala na to jej szczególna wrażliwość, czasem nawet nadwrażliwość. Bohater zba-

wiający to najczęściej marzyciel, idealista skłonny do bezinteresownych poświęceń, 

uosobienie dobroci i prostolinijności. Świat tej postaci pozornie jest mały, ograniczony 

i prosty. Ta ograniczoność polega na tym, że jedynym, do czego dąży bohater zbawia-

jący, wydaje się być wybawienie postaci naznaczonej i nic poza tym celem się dla niej 

nie liczy. Dzięki temu świat ten jest harmonijny, pełny i idylliczny, poukładany 

i spokojny. Świat bohatera wprowadzającego uwikłanie nie może go pochłonąć ani 

zniszczyć, do samej postaci bohatera zbawiającego nie ma też żadnego dostępu zło, 

bez względu na formę, w jakiej się pojawia.  

Trzecim ogniwem niezbędnym do zaistnienia idei Zbawienia jest bohater wprowa-

dzający uwikłanie. Na początku należy zaznaczyć, iż nie zawsze można utożsamiać tę 

postać z bohaterem negatywnym historii ukazanej w danej operze.  

Problematyka zła nurtowała romantyków, którzy żywo interesowali się pierwiastkiem 

demonicznym otaczającego ich świata. Dziewiętnasty wiek uwielbił przede wszystkim 

Diabła, który stał się najpowszechniejszą personifikacją zła.  

Bohater wprowadzający uwikłanie może, ale nie musi, przyjmować formy osobo-

wej – może być siłą, fatum, losem, jak w przypadku przekleństwa ciążącego nad 

Holendrem Tułaczem, może to być demon – jak marchnerowski Wampir, szatan pod 

imieniem Samiela lub po prostu człowiek, jak doktor Piotr z Abado. Uwikłanie może 

wprowadzać zarówno postać ze świata ziemskiego, jak i z duchowego. Zazwyczaj, gdy 

przyjmuje tę pierwszą formę, staje się bohaterem negatywnym. Kiedy bohaterem 

wprowadzającym uwikłanie jest ktoś pochodzący ze świata rzeczywistego, obarczony 

zostaje najbardziej pejoratywnymi cechami ludzkimi, takimi jak zawiść i okrucieństwo, 

nienawiść do bohatera uwikłanego, które charakteryzują choćby Kacpra z „Wolnego 

Strzelca”. Działa on poprzez podstęp i kłamstwo. Zadaniem bohatera wprowadza-

jącego uwikłanie staje się niedopuszczenie do wybawienia postaci naznaczonej oraz do 

                                                                   
43 W zależności od tłumaczeń: to co wiecznie kobiece pociąga nas wzwyż lub nieśmiertelny urok kobiecości 

nas zbawi bądź z niewiasty łona, zbawienie nam.  
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połączenia się kochanków. Moce pochodzące ze świata nadprzyrodzonego wykorzy-

stują ludzkie słabości, kuszą, oferują tajemnicze zdolności w zamian za dusze. Działają 

w taki sposób, by bohater uwikłany sam wszedł na złą drogę, by sam ściągnął na siebie 

przekleństwo. W istocie jest to sposób działania Mefistofelesa Goethego. Demon sam 

przyznaje, że Faust musiałby zginąć, bo sam ściągnął na siebie potępienie swoim 

działaniem, zły duch nie musi nic robić, by tak się stało
44

. 

Świat bohatera wprowadzającego uwikłanie to chaos. Jest zimny, ciemny i nie-

przenikniony. Wkracza w życie bohatera uwikłanego i otacza go ze wszystkich stron. 

Możność pokonania czy zwalczenia tego świata ma tylko bohater zbawiający.  

Bardzo ciekawym zabiegiem jest pogłębianie psychologiczne bohatera wprowadza-

jącego uwikłanie. W większości oper – bohater ten jest jednoznacznie zły – nikt nie 

pyta dlaczego, co się stało, jakie były tego przyczyny, nie wspominając już o rozterkach 

wewnętrznych. Czyż Wenus ma jakieś wątpliwości, kusząc i zniewalając mężczyzn 

w swej grocie? Bohater wprowadzający uwikłanie może jednak stać się bohaterem 

romantycznym, rozdartym między dwoma światami, niczym marchnerowski Wampir, 

zagubionym w historii ludzkości, na wzór wagnerowskiej Kundry, której dwoistą 

naturę podkreśla jeszcze kompozytor, ukazując ścierające się w niej samej dwa oblicza 

miłości: cielesne zaspokojenie pożądań i instynktów oraz duchowe pragnienie dążenia 

wzwyż…
45

. 

Nieodzownym elementem wątku Zbawienia jest odpowiednia ilość postaci i ich 

konfiguracja. Konieczna jest obecność minimum trzech bohaterów opisanych powyżej, 

z których każdy spełnia określoną funkcję. Postaci te, tworząc swoisty trójkąt, oddziałują 

wzajemnie na siebie, dzięki czemu powstaje sieć skomplikowanych niekiedy powiązań. 

Bohater wprowadzający uwikłanie oddziałuje negatywnie na bohatera naznaczonego, 

ale jednocześnie nie może w żaden sposób wpłynąć na bohatera zbawiającego. Działania 

bohatera zbawiającego rzutują na świat bohatera uwikłanego – ratują go i jednocześnie 

niwelują wpływ bohatera wprowadzającego uwikłanie, a w niektórych przypadkach 

doprowadzają nawet do jego zniszczenia. Prototypem tego modelu jest topos faustowski. 

Taki układ sił między poszczególnymi modułami omawianej kategorii jest prostym 

odwzorowaniem stosunków zachodzących między postaciami modelu faustowskiego. 

Ten pierwowzór zdeterminował też w pewnym stopniu płeć bohaterów, choć nie mały 

wpływ miał na to również romantyczny światopogląd. Bohater uwikłany w zdecydo-

wanej większości jest mężczyzną, natomiast postać zbawiająca to kobieta. Z uwagi na 

przeróżne i tak samo żywe w świadomości ludzkiej personifikacje zła, płeć bohatera 

wprowadzającego uwikłanie nie jest jednoznacznie określona. Ten układ postaci jest 

odpowiedzią na poglądy romantyków, dotyczące przede wszystkim wizji kobiety-

anioła jako zbawicielki ludzkości i dziewiętnastowiecznego ideału mężczyzny: artysty, 

fatalnego kochanka, wybitnej jednostki, buntownika, poszukującego sensu istnienia, 

podróżnika, zagubionego grzesznika.  

W szerszej perspektywie można wskazać na inne korzenie opisanego wyżej układu 

triadycznego. Jeśli przyjąć, że kobieta – postać zbawiająca – rzeczywiście w pewnym 

stopniu zastępowała romantykom Boga, a bohater uwikłany – mężczyzna – był syno-

nimem człowieka (którym w XIX wieku nie była jeszcze kobieta), to konfiguracja 

                                                                   
44 Lukàsc G., Od Goethego do Balzaka..., s. 121.  
45 Sokalska M., Wagnerowska mozaika. Wagner i wagneryzm w kulturze, Wyd. Avalon, Kraków 2018, s. 426. 
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postaci idei wybawienia: kobieta – mężczyzna – zło odpowiada układowi Bóg – czło-

wiek – Szatan. Przy takim założeniu łatwo wyjaśnić, dlaczego do postaci zbawiającej 

nie ma dostępu bohater wprowadzający uwikłanie. Otóż zgodnie z wierzeniami 

chrześcijan oraz przede wszystkim z ich świętymi księgami – Starym i Nowym Testa-

mentem – Szatan nie ma żadnego dostępu do Boga, który w przeciwieństwie do Złego 

jest wszechmogący. Diabeł nigdy nie był w stanie walczyć ze Stwórcą bezpośrednio, 

od zawsze mógł wpływać tylko na człowieka. Tym też można tłumaczyć to, dlaczego 

bohater wprowadzający uwikłanie oddziałuje tylko na postać naznaczoną.  

4.2. Konstrukcja akcji 

Dla zaistnienia idei Zbawienia ważna jest również odpowiednia konstrukcja akcji. 

Konieczne i absolutnie niezbędne w przebiegu fabuły wykorzystującej ten wątek 

wydają się następujące elementy:  

 spotkanie, zapoznanie bohatera uwikłanego i bohatera zbawiającego;  

 wyznanie miłości;  

 popełnienie grzechu lub przedstawienie ciążącej już na bohaterze uwikłanym 

klątwy; 

 zbawienie bohatera uwikłanego. 

Pierwszym znaczącym wydarzeniem w toku akcji jest spotkanie bohatera uwikła-

nego i zbawiającego. Postaci mogą się już znać, ale równie dobrze może to być też ich 

pierwsza konfrontacja. Oba przypadki implikują wyznanie miłości, mające miejsce od 

razu w scenie zapoznania lub nieco później, w dalszym rozwoju akcji. Spotkanie to 

może nastąpić w towarzystwie innych osób, ale nigdy nie bierze udziału w nim bohater 

wprowadzający uwikłanie. Scena, w której dochodzi do spotkania postaci naznaczonej 

i zbawiającej jest ważnym momentem w konstrukcji przebiegu akcji nie tylko ze 

względu na możliwe wyznanie miłości, ale również, a może przede wszystkim, dlatego 

że jest to zetknięcie skrajnie różnych światów obu postaci. Ukazywanie tych dwóch 

przeciwieństw, zmagających się ze sobą pierwiastków – męskiego i żeńskiego – było 

w dziełach romantycznych wręcz programowo wymagane. Równie ważne stało się 

zobrazowanie, jak te dwa, na pierwszy rzut oka, nieprzystające do siebie elementy, 

wzajemnie się uzupełniają. Dualizm otaczającego świata stał się swoistą obsesją 

romantyków, widzących we wszystkim przeciwieństwa, które jednocześnie nie mogą 

bez siebie istnieć. Tą dwoistością przesiąknięta jest też idea Zbawienia. Realizuje się to 

w przeciwstawianiu sobie bohatera naznaczonego i zbawiającego, czyli mężczyzny 

i kobiety oraz w maksymalnym zróżnicowaniu nie tylko ich charakterów, ale światów, 

w jakich żyją i które reprezentują.  

Spotkanie postaci uwikłanej i wybawiającej staje się pierwszą chwilą, w której 

naznaczony i zagubiony w swoim świecie bohater wkracza w idealny, spokojny, ciepły 

i poukładany świat postaci zbawiającej. Choć przez krótki czas może zaznać namiastki 

miłości, której cały czas szuka. Jest to chwila, w której bohater naznaczony czuje, że 

ma przed sobą to, do czego tak naprawdę dąży. W przypadku, gdy nie dochodzi do 

bezpośredniego spotkania kochanków konieczna staje się odrębna prezentacja krań-

cowo zróżnicowanych światów tych postaci. Ważne jest, by kontrast między nimi 

został możliwie jak najbardziej uwidoczniony. Ukazywanie skrajnych różnic ma na 

celu z jednej strony uwidocznienie tragizmu bohatera uwikłanego, a z drugiej – pod-

kreślenie wielkości przemian, jakie nastąpią w jego świecie pod wpływem bohatera 
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wybawiającego. Podkreślanie przez twórcę zaistniałych odrębności i różnic staje się 

wizytówką romantyzmu, dla którego dualizm świata był podstawowym hasłem nowej 

filozofii. Wydaje się więc konieczne podkreślenie, że nie samo spotkanie i jego przebieg 

są tak ważne, jak właśnie ukazanie obu pierwiastków: męskiego i żeńskiego oraz odpo-

wiadających im światów.  

Drugim ważnym dla zaistnienia idei wybawienia warunkiem jest scena potocznie 

nazwana wyznaniem miłosnym. Może ona nastąpić w każdym momencie akcji. Jej 

istotą staje się ukazanie siły czystej miłości oraz wskazanie na gotowość bohatera zba-

wiającego do poniesienia wszelkiej ofiary za ukochanego. Bohaterowie mogą poczuć 

potęgę tego romantycznego uczucia, jego zbawczą moc. Drugim istotnym elementem 

jest ukazanie gotowości bohatera zbawiającego do poświęcenia siebie w imię uczucia, 

które na razie tylko on w pełni rozumie. Bohater zbawiający musi też głęboko wierzyć, 

że postać naznaczona w końcu pozwoli, by w jej sercu również zagościła miłość 

i pokój, bo inaczej jego poświęcenie nie miałoby sensu. Właśnie ukazanie bezgranicz-

nej wiary w siłę prawdziwej miłości wydawać się może istotą tej sceny. Romantycy 

lubowali się w ukazywaniu ogromnej, idealnej miłości, która na ziemi nie może być 

spełniona. Tragizm potęgowało rozdzielenie kochanków i świadomość, że tylko po 

śmierci będę mogli się połączyć. Dramatyczne uczucie, które szczególnie w średnio-

wieczu prowadziło kochanków do śmierci, w romantyzmie stało się siłą o zbawczej 

mocy, dzięki czemu zakochani mogli uzyskać życie wieczne.  

Bardzo znaczącą sceną z punktu widzenia konstrukcji akcji jest moment popeł-

nienia grzechu przez bohatera uwikłanego bądź też ukazanie ciążącego już nad nim 

fatum. Miejsce w przebiegu akcji jest dowolne: to czy bohater popełni grzech na 

początku, czy w środku akcji, nie będzie miało większego znaczenia dla samej idei 

Zbawienia. Istotne staje się tu zetknięcie postaci naznaczonej i bohatera wprowadza-

jącego uwikłanie. To spotkanie ma inny charakter niż opisywane wcześniej – bohatera 

uwikłanego i zbawiającego. Założeniem tej sceny (czy układu scen) jest ukazanie, jak 

postać naznaczona zatraca się, wręcz tonie w świecie bohatera wprowadzającego 

uwikłanie. Motyw zła budził powszechną ciekawość wśród dziewiętnastowiecznych 

twórców. Wprowadzanie tego rodzaju scen ma swoje korzenie właśnie w romantycznym 

zamiłowaniu do Szatana. Element demoniczny stał się nieodzownym składnikiem tego 

świata, dlatego nie mogło go zabraknąć w konstrukcji na wskroś romantycznej idei 

Zbawienia.  

W strukturze scen ukazujących spotkanie bohatera naznaczonego i wprowadza-

jącego uwikłanie ważne jest, by uwidocznione zostało, jak chaos czy zło, które są 

owym światem bohatera wprowadzającego uwikłanie, pochłaniają postać naznaczoną. 

Scena czy układ scen powinny pokazywać, jak bohater uwikłany pogrąża się w swoim 

grzechu, jak błądzi, szuka ukojenia, cierpi, dokonuje kolejnych wyborów, fatalnych 

w skutkach dla niego, a czasem nawet dla jego otoczenia. Z drugiej strony ze względu 

na możliwość ukazania bohatera wprowadzającego uwikłanie w postaci bezosobowej – 

jako siły mającej pewną kontrolę nad życiem postaci naznaczonej – scena taka może 

ukazywać już przeklętego bohatera, który błądzi po świecie w poszukiwaniu wyba-

wienia. W takim układzie scen prezentowany jest ogrom nieszczęść, jakie spotkały tę 

postać, jej zagubienie, samotność i niedola. Ważne wydaje się podkreślenie, iż męka ta 

dotyczy przede wszystkim duszy grzesznika, który pozbawiony został możliwości 

zbawienia.  
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Uwidacznia się tu również kontrast między bohaterem wprowadzającym uwikłanie 

a zbawiającym. Różnice te widoczne są przede wszystkim w tym, jaki wpływ na boha-

tera uwikłanego ma jedna i druga postać: zbawienny, kojący wpływ postaci wybawia-

jącej i destrukcyjny – bohatera wprowadzającego uwikłanie. Przepaść między tymi 

postaciami ujawnia się również w sposobie działania. Z jednej strony: natarczywy, agre-

sywny, nieznośny, nachalny wpływ bohatera wprowadzającego uwikłanie, a z drugiej – 

dyskretne, subtelne, niepozorne, nienarzucające się działanie postaci zbawiającej.  

W toku akcji rzadko dochodzi do bezpośredniego spotkania postaci wprowadzającej 

uwikłanie z bohaterem zbawiającym. Jest to spowodowane tym, że bohater wybawiający 

nigdy nie konfrontuje się bezpośrednio z bohaterem wprowadzającym uwikłanie i nie 

pokonuje go bezpośrednio. Postać zbawiająca niweluje przede wszystkim skutki dzia-

łania zła, ale nie musi zniszczyć jego samego ostatecznie. 

Finał akcji wykorzystującej omawiany wątek może być tylko jeden – wybawienie 

bohatera uwikłanego. Jest to logiczna konsekwencja rozwoju całej akcji. Dwa skrajnie 

skontrastowane światy bohatera uwikłanego i zbawiającego, dwa różne pierwiastki – 

męski i żeński – stają się jednym, złączone triumfującą, prawdziwą miłością. Cud 

zbawienia dokonuje się na styku obu światów (ziemskiego i nadprzyrodzonego). Nato-

miast świat bohatera wprowadzającego uwikłanie, jak i on sam, musi ponieść klęskę, 

nie ma już żadnego wpływu na bohatera uwikłanego, który pozwolił, by całkowicie 

zawładnęła min wszechogarniająca miłość.  

Wyróżnione elementy akcji są egzemplifikacją poszczególnych elementów roman-

tycznego światopoglądu. Spotkanie bohatera zbawiającego i uwikłanego realizuje 

postulat dualistycznej wizji świat. Wyznanie miłości jest pierwszą sceną, która akcentuje 

wielką – romantyczną moc tego uczucie. Wszystkie wydarzenia związane z popełnia-

niem grzechu przez postać naznaczoną są zobrazowaniem potęgi zła oraz jedną z wielu 

jego wizji obecnych w kulturze zachodnioeuropejskiej. Scena wybawienia nawiązuje 

nie tylko do potęgi miłość, ale również do romantycznej wizji kobiety-anioła pociąga-

jącej za sobą byty wzwyż.  

5. Zakończenie  

Twórczość operowa, od początku jej istnienia stała się zwierciadłem kultury. 

Twórcy operowi bardzo szybko przejęli z literatury ideę Zbawienia. Nadali jej nie 

tylko ostateczny kształt, ale i ukazali różne aspekty. Poszerzali jej zakres, prezentując 

zarówno świat bohatera naznaczonego, jak i zbawiającego oraz wprowadzającego 

uwikłanie. Eksponowali rozterki, cierpienie, ale i nadzieję wszystkich trzech postaci. 

To na gruncie opery możliwe było, aby głównym bohaterem stał się zarówno demon, 

jak i wcielenie Boga na ziemi w osobie postaci zbawiającej.  

W ciągu kilkudziesięciu lat motyw ten ulegał przeobrażeniom. Polegały one przede 

wszystkim na pogłębieniu strony duchowej, dzięki jej coraz głębszej analizie. Idea ta 

zmieniała się, ukazując początkowo miłość kochanków, która ich uwzniośla poprzez 

poczynione wyrzeczenia, a kończąc na miłości do bliźniego, wypływającej z najgłęb-

szego współczucia.  

Prześledzenie procesu powstania i rozwoju idei Zbawienia na gruncie muzyki 

niemieckiej, zrealizowane w niniejszej pracy, wymagałoby jeszcze głębszych badań. 

Badania libretta operowego są jedynie pierwszym etapem badań nad estetyką teatru 



Romantyczna wizja miłości zbawiającej w niemieckich dziełach operowych –  

próba zarysowania modelu teoretycznego kategorii Zbawienia 
 

129 

operowego.
46

 Szczegółowe omówienie wszystkich kwestii związanych z tym tematem 

jest zagadnieniem bardzo szerokim i wymagającym współpracy literaturoznawców, 

kulturoznawców, teatrologów i muzykologów. Dla uzyskania pełnego obrazu idei 

Zbawienia konieczne byłyby studia z historii kultury, a w szczególności literatury. 

W takich badaniach należałoby szczególnie zwrócić uwagę na rodzącą się w tym 

czasie kulturę i świadomość narodową Niemców. Dla pogłębionego określenia roli 

tego motywu w kulturze europejskiej przydatne byłyby także studia porównawcze 

dotyczące tego, jak idea Zbawienia funkcjonowała w twórczości artystycznej innych 

krajów.  
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Romantyczna wizja miłości zbawiającej w niemieckich dziełach operowych – 

próba zarysowania modelu teoretycznego kategorii Zbawienia 

Streszczenie 

Ukształtowanie się specyficznej kategorii Zbawienia związane było z formowaniem się w romantyzmie 

szczególnego światopoglądu, który z jednej strony w każdym kraju miał inny wymiar, ale z drugiej – jego 
istota pozostawała taka sama – wybawienie, dzięki czystej miłości kobiety idealnej. W niniejszym tekście 

zostały opisane wybrane elementy romantycznej wizja świata, które odegrały zasadniczą rolę w ukształto-

waniu się omawianej idei nie tylko w muzyce, ale w szeroko pojętej sztuce. 

O zaistnieniu idei Zbawienia w kulturze niemieckiej można mówić od momentu pojawienia się „Fausta” 
J.W. Goethego, które to dzieło ukazuje siłę idealnej miłości, dzięki której kobieta przynosi zbawienie 

mężczyźnie (co jest właśnie istotą omawianego wątku). Sam poeta wcale nie uważał tego za główny temat 

dzieła. Dopiero połączenie dziewiętnastowiecznego światopoglądu z interpretacją tego dramatu w duchu 

XIX-wiecznych idei, co również zostało tu opisane, dało nową kategorię w twórczości. Chwila, w której 
w świadomości twórców początku romantyzmu zaczyna funkcjonować taka właśnie interpretacja dramatu 

Goethego, staje się momentem narodzin idei Zbawienia.  

Głównym celem pracy było stworzenie modelu teoretycznego kategorii, w oparciu o analizę twórczości 

operowej – jedynej dziedziny w pełni realizującej romantyczny postulat syntezy sztuk, na obszarze której 
najbardziej widoczne wydają się wpływy nurtów stojących u podstaw filozofii niemieckiego romantyzmu. 

Analizie zostały poddane wybrane libretta operowe powstałe w ciągu całego XIX wieku, autorstwa 

niemieckich kompozytorów.  

Słowa kluczowe: niemiecka opera romantyczna, wątek faustowski, opera w XIX wieku 
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„Amor omnia vincit” – antyczne exempla miłości 
w ikonografii książkowej wybranych twórców 

1. Wstęp 

Uczucie miłości tkwi u zarania wszelkiego rodzaju „origines”. Można wręcz 
przewrotnie stwierdzić, że bez niej owe początki nie miałyby miejsca. Mity, za pomocą 
których Grecy (a za ich wzorem także i Rzymianie) wyjaśniali niezwykłe czy niepo-
kojące zjawiska naturalne, stanowiły narzędzie porządkowania pierwotnego chaosu. 
Ich osnową stały się epizody z życia nie tylko najważniejszych bogów, ale i niezliczo-
nego zastępu pomniejszych istot: satyrów, centaurów, chimer czy syren, reprezentujące 
naturę jeszcze nie całkiem ujarzmioną, powleczoną cienką warstwą powłoki cywili-
zacyjnej. Zatem ich wyobrażenie, co zrozumiałe, zawierało cechy zwierzęce. Nie 
zabrakło też w owym dziele mitotwórczym kreacji herosów, a wreszcie udziału samych 
ludzi. Tematem przewodnim niniejszego tekstu staną się różne oblicza miłości zwer-
balizowane w antycznych przekazach

2
, stanowiących bazę wyjściową, natomiast za 

bazę ilustracyjną do ikonograficznych rozważań posłużą wyselekcjonowane prace 
Johna Flaxmana i Stanisława Wyspiańskiego (uzupełnione o twórczość innych autorów). 
Taki wybór podyktowała z jednej strony chronologia, z drugiej zaś zróżnicowane gra-
ficznie potraktowanie tematu u wybranych twórców.  

Uzasadnienia zaś wyboru tematu można by szukać w wielu źródłach, ale niech 
staną się nim słowa Elżbiety Skierkowskiej ze wstępu do dzieła „Wyspiański artysta 
książki”: Ilustracje w ścisłym tego słowa znaczeniu – to kompozycje malarskie, rysun-
kowe czy graficzne, związane bezpośrednio z treścią utworu literackiego i wyrażające 
w plastyce zdarzenia opisane w danym utworze. Zadanie artysty ilustratora polega na 
stworzeniu i zrealizowaniu takiej koncepcji artystycznej, która wprowadzałaby 
czytelnika w świat literackiej fikcji3

. Owo uzasadnienie – niezwykle proste i klarowne – 
wydaje się najwłaściwsze, ponieważ analizowany temat też jest zagadnieniem pow-
szechnie znanym. To aprioryczne założenie zaczyna jednak podlegać transformacji 
wraz z zagłębianiem się w szczegółowe dywagacje.  

Z kolei nawiązując do słów Ernsta Beutlera ze wstępu do „John Flaxman’s 
Zeichnungen zu Sagen des klassischen Altertums”: Alles Nebensächtliche und 
Unbedeutende ist fortgelassen; möglichst nur Vordergrund, keine Szenerie, höchstens 
ein geschwiester Sessel oder ein Felsblock […] mit einem Blick musste das Bild 
überschaut werden können4

 kompozycje żyjącego na przełomie XVIII i XIX wieku 
Johna Flaxmana, jednego z czołowych przedstawicieli angielskiego neoklasycyzmu

5
, 

stanowiąc naśladownictwo greckiego i wczesnoitalskiego malarstwa wazowego, 
w sposób niesłychanie skondensowany oddają przedstawiany temat z zachowaniem 
greckiej symetrii i harmonii.  

                                                                   
1 Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych ,Uniwersytet Śląski. 
2 Nowicka M., Antyczna książka ilustrowana, Wydawnictwo Ossolineum, Wrocław 1979, s. 19. 
3 Skierkowska E., Wyspiański artysta książki, [w:] Książki o książce, red. A. Birkenmajer, Wrocław 1970, s. 5-6. 
4 John Flaxman’s Zeichnungen zu Sagen des klassischen Altertums, Leipzig 1910, s. 2. 
5 Skierkowska E., Wyspiański artysta…, s. 152. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Ä
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2. Typologia miłości w ikonografii Johna Flaxmana i Stanisława 

Wyspiańskiego 

Pramateria wszelkiego życia była definiowana w różny sposób. U Hezjoda 

w „Teogonii” miłość w postaci Erosa pojawia się u samego zarania już jako kreacja 

antropomorficzna
6
: 

Toż się Eros, śród bogów najpiękniejszy, budzi, 

Co rozwiązuje członki, a u bóstw i ludzi 

Wiąże serca i zdrowe ogłupia umysły7
. 

Tę kreację przedstawia Flaxman w momencie niesłychanej koncentracji wyrażonej 

w pozornym spokoju. Eros ze złożonymi rękami i skrzydłami, zakrywającymi atrybuty 

płci, unosi się nad wyłonionymi już: Chaosem, Erebosem i Nocą. W antycznym świecie 

Greków i Rzymian antropomorfizowanie rzeczywistości było czymś naturalnym i tę 

cechę wyraźnie odzwierciedlało owo wyobrażenie pierwszych postaci świata in statu 

nascendi. 

 

Rysunek 1. Eros unoszący się nad Nocą, Erebosem i Chaosem 8 

Zresztą świat boski i ludzki istniejąc równolegle, jednocześnie w sposób oczywisty 

nieustannie krzyżowały się w czasach antycznych nie tylko w przedstawieniach 

werbalnych, ale i plastycznych. Wybrane przykłady różnych etapów miłości w świecie 

ludzi zobrazują bogactwo jej odcieni.  

Miłość czysta, jeszcze nieskrystalizowana, przybierająca postać nieuświadomionej 

wzajemnej fascynacji, to Nauzykaa i Odys. Obydwoje wtłoczeni w obowiązujące 

reguły społeczne, wyrażone w sztywnych pozach u Flaxmana, nie są w stanie do końca 

ukryć swoich uczuć. Świadczy o tym pełne zrozumienia spojrzenie jednej ze służących 

skierowane na Nauzykaę. 
                                                                   
6 Kubiak Z., Mitologia Greków i Rzymian, Warszawa 2003, s. 38-40 
7 Hezjod, Teogonja, przełożył i objaśnił K. Kaszewski, Warszawa 1904. [Dostęp: 11.03.2021 Teogonja 

Hezjoda/całość – Wikiźródła, wolna biblioteka (wikisource.org). 
8 John Flaxman’s Zeichnungen zu Sagen…, Tafel XXIII. 

https://pl.wikisource.org/wiki/Teogonja_Hezjoda/całość
https://pl.wikisource.org/wiki/Teogonja_Hezjoda/całość
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Rysunek 2. Odys i Nauzykaa w otoczeniu służek9  

Miłość zaś tragicznie niespełnioną reprezentuje Achilles w konfrontacji z Bryzejdą; 

tworzą oni specyficzny układ (miłość ujarzmiona zewnętrznymi uwarunkowaniami) 

wynikający z niezwykłej sytuacji, narzuconej przez warunki wojenne
10

. Pozycja spo-

łeczna obu postaci jest w zasadzie porównywalna. Achilles to heros, wódz Myrmi-

donów, Bryzejda natomiast jest córką kapłana Bryzesa, postawioną w sytuacji branki, 

niezwykle cennej dla zwycięzcy. Dlatego odebranie jej Achillesowi przez Agamem-

nona boleśnie rani bohatera dumę bohatera. Ten właśnie początkowy moment rozstania 

i wewnętrznego rozdarcia, wyrażony u Achillesa jedynie przez wyraz twarzy, w połą-

czeniu z niezwykle delikatnym gestem Patroklosa oddającego Bryzejdę w ręce wysłan-

ników Agamemnona, stanowi właśnie o sile przekazu wizji Flaxmana, pogłębionej 

świadomością odbiorcy, że ów przyjaciel Achillesa również niedługo zginie. Po lewej 

bowiem stronie widać przygotowaną do walki zbroję Achillesa, w tym momencie 

bezużyteczną, wraz ze zdjęciem której bohater składa cały ciążący na nim bagaż ocze-

kiwań. Znajduje się on teraz na moment w sytuacji zwykłego śmiertelnika, doznając 

zwyczajnych ludzkich uczuć. Przedstawiona scena, w której delikatnie zarysowany 

głęboki związek między nim a Patroklosem pozwala dostrzec troskę tego ostatniego 

o syna Tetydy, znanego z porywczych zachowań o nieodwracalnych skutkach, uwi-

dacznia go zastygłego w pozornym spokoju.  

Całkowitym przeciwieństwem tej sceny, doskonale jednak odmalowującym 

charakter syna Tetydy, jest rysunek Wyspiańskiego „Pallas i Achilles”. Achilles już 

w zbroi rwie się do działania i jedynie przemożna wola bogini Ateny zdolna jest go 

powstrzymać. Całość wiążących ich emocji wyrażają odmiennego rodzaju spojrzenia: 

władczy wzrok bogini nakazującej zachowanie spokoju i pełne zdziwienia, a w końcu 

posłuszeństwa wejrzenie herosa.  

Przedstawione obrazy to jednocześnie exempla: miłości przyjacielskiej zawiązującej 

się na płaszczyźnie ludzkiej pomiędzy Achillesem i Patroklosem, a także miłości trans-

cendującej naturę ludzką pomiędzy Achillesem i Ateną. 

 

                                                                   
9 John Flaxman’s Zeichnungen zu Sagen…, Tafel LXXXVII. 
10 Kubiak Z., Mitologia …, s. 515. 
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Rysunek 3. Achilles, Patroklos i Bryzejda w towarzystwie heroldów 11  

 

Rysunek 4. St. Wyspiański: „Achilles, którego Pallas za włosy wstrzymała”12 

Wierną i niezachwianą miłość małżeńską, choć umiejscowioną w dwóch przeciw-

stawnych punktach, reprezentują rysunki Flaxmana odnoszące się do Andromachy 

i Hektora oraz Penelopy i Odysa. W scenie pożegnania wyruszającego do walki 

Hektora wyważone gesty stojącego w pełnym rynsztunku bohatera i wspartej na jego 

ramieniu Andromachy w zestawieniu z widokiem rozpaczliwego zaciśnięcia ich dłoni 

w pożegnalnym uścisku, tworzy atmosferę smutku i zagrożenia, której jeszcze nie 

przeczuwa śpiący w objęciach niańki synek Astyanaks.  

                                                                   
11 John Flaxman’s Zeichnungen zu Sagen…, Tafel XXXIX. 
12 Homer, Homerowej Iliady Pomór, Gniew, Druk. Uniw. Jagiell., Kraków 1903, s. 17. 
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Rysunek 5. Hektor z Andromachą oraz służąca z Astynaksem13  

Księga XXIII „Odysei” zawiera wiele rozbudowanych opisów zachowania i dia-

logów wewnętrznych, przede wszystkim Penelopy: 

Ona długo milczała, 

Jestem cała w zdumieniu, myśli się zmąciły w walce sama z sobą 

Płacząc w objęciach trzymał drogą połowicę14. 

Przywołane wyżej fragmenty Homera stanowią doskonałe tło dla rysunku Flaxmana. 

Bardzo oszczędne w przedstawieniu pozy Penelopy i Odysa, trwających jeszcze 

w pełnym niedowierzenia uścisku, pulsują ukrytym uczuciem. Ta niezwykła ekspresja 

postaci widoczna jest dopiero dzięki pogłębionemu wyrazowi twarzy spoglądających 

sobie głęboko w oczy małżonków, tworząc moment niezwykłej kondensacji emocji, 

która za chwilę wybuchnie niekłamaną radością.  

Z taką radością męża powitała żona, 

Dwojgiem śnieżystych ramion garnąc go do łona. 

Miłość małżeńska w świecie boskim przedstawiana jest dokładnie tak samo jak 

w świecie ludzkim. Gdyby nie podpis, odbiorca nie byłby w stanie zinterpretować 

przedstawionej sceny jako rozgrywającej się w świecie bogów. Podobnie rzecz się ma 

z uniwersalną miłością matczyną. Przepełniona nią kobieta bądź bogini zdolna jest do 

podjęcia wszelkich działań dla dobra swojego dziecka, pragnąc zapewnić mu poczucie 

bezpieczeństwa. Tak właśnie u Flaxmana wygląda idylliczna scena przedstawiająca 

małego Zeusa z Gają, czy Tetydę i Eurynome (okeanidę, córkę Okeanosa) z małym 

Hefajstosem. 

 

                                                                   
13 John Flaxman’s Zeichnungen zu Sagen…, Tafel L. 
14 Ten i następne cytaty wg: Homer, Odyseja. Przekład L. Siemieński, wstęp i objaśnienia T. Sinko, Wrocław 

1953, s. 338-342. 
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Rysunek 6. Odys z Penelopą w towarzystwie służek15  

 

Rysunek 7. Zeus z Gają, Ziemią i Uranosem16 

                                                                   
15 John Flaxman’s Zeichnungen zu Sagen…, Tafel CVIII. 
16 John Flaxman’s Zeichnungen zu Sagen…, Tafel XXXI. 
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Rysunek 8. Tetyda i Eurynome z małym Hefajstosem17  

Z kolei Stanisław Wyspiański, artysta o iście renesansowych uzdolnieniach, tworzył 

malarskie kompozycje figuralne, pełne zarówno ekspresji i dramatycznego wyrazu, jak 

i doskonale wpisujące się w krąg zachowanych antycznych przedstawień rzeźbiarskich 

okresu postklasycznego. I taka jest też jego Tetyda wynurzająca się ku synowi 

z morskich odmętów (rysunek ołówkiem: Tetyda i Achilles z ok. 1897 r.) 

 

Rysunek 9. St. Wyspiański: „Thetis z fal wynurza się ku synowi”18  

                                                                   
17 John Flaxman’s Zeichnungen zu Sagen…, Tafel LXV. 
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Konfrontacja prac obu artystów przebiega na linii: statyka Flaxmana i dynamika 

Wyspiańskiego. Rzecz jasna, nie faworyzujemy tu żadnego z nich w kwestii zdolności 

do oddziaływania obrazem na wyobraźnię odbiorcy. 

Przykład miłość spełnionej, dojrzałej, stanowią postaci Zeusa i Tetydy. Tych dwoje 

bogów przedstawionych zostało na tle nieboskłonu reprezentującego w wizji Flaxmana 

wszechświat z nienaruszalnymi, nawet dla bogów, prawami
19

. Wyrok fatum nieodwo-

łalnie przypieczętował los syna Tetydy, skazując go na śmierć. Postawa Zeusa wyraża 

pełne zrozumienia współczucie dla błagającej matki, ale jednocześnie jego spojrzenie 

jest jakby nieobecne. 

 

Rysunek 10. Tetyda u stóp Zeusa20 

Inaczej rzecz się ma u Wyspiańskiego, u którego bogowie przypominają raczej ludzi, 

a Zeus jakby wciąż zastanawia się nad sposobem pomocy dla Tetydy. Jego wycią-

gnięta w geście pocieszenia w kierunku bogini lewa ręka nadaje całości właśnie 

wymiar ludzki
21

. 

                                                                   
18 Homer, Homerowej Iliady…, s. 19. 
19 Kubiak Z., Mitologia…, s. 56. 
20 John Flaxman’s Zeichnungen zu Sagen…, Tafel XLI. 
21 Skierkowska E., Wyspiański artysta… s. 154: Obie postaci sprawiają tu wrażenie odtwarzających ściśle 

starożytne wzory. Natomiast Zeus Wyspiańskiego, może obcy starożytnym jego wizerunkom, sprawia 

wrażenie wszechmocnego władcy, a Thetis – uosobienie kobiecej pokory i prośby. 
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Rysunek 11. St. Wyspiański: „Zeus i Thetis”22  

3. Wybrane exempla typologii miłości 

Przedstawione wizje różnych typów (oraz stadiów) miłości uwidaczniające się na 

płótnach zaprezentowanych twórców wręcz domagają się, choćby skrótowego, dopeł-

nienia dodatkowymi przykładami. Z racji ogromu dostępnego materiału badawczego, 

ich dobór siłą rzeczy będzie subiektywny. 

Ozdobę egzemplarza dzieła Diktysa z Krety zatytułowanego „Warhafftige Historie 

vnd beschreybung von dem Troianischen krieg vnd zerstörung der Stat Troie”
23

 stano-

wią niewątpliwie doskonałe szesnastowieczne drzeworyty, będące jednakowoż 

pierwszorzędnym uzupełnieniem jego treści z racji tego, iż zawsze realizacja dzieła na 

płaszczyźnie plastycznej wzmaga sugestię słowa. Owe drzeworyty, chociaż niesygno-

wane, odznaczają się dużą wartością artystyczną przede wszystkim ze względu na 

precyzję wykonania oraz ciekawe opracowanie tematu
24

. W ścisłej korelacji z przed-

stawianym tematem pozostaje drzeworyt zawierający, obok obrazu upadku Troi, rozgry-

wające się w tle ważne wydarzenie, jakim są symboliczne narodziny nowego potężnego 

miasta w osobie Eneasza, protoplasty Romulusa i Remusa, założycieli Rzymu. Eneasz 

jako wpisany w świadomość kulturową archetyp miłości synowskiej, na tle symulta-

nicznych scen wyobrażonych na drzeworycie zajmuje pozycję niemal marginalną. 

                                                                   
22 Homer, Homerowej Iliady…, s. 25. 
23 Warhafftige Historie vnd Beschreybung von dem Troianischen Krieg vnd Zerstörung der Stat Troie/durch... 

Dictyn Cretensem vn[d] Darem Phrygium erstlich in griechischer Sprach beschribe[n]; darnach Latein vn[d] 

yetzund newlich durch Marcum Tatium etc. auß de[m] Latein ins Teütsch verwandelt vormals nie gesehen mit 

durhauß schönen Figuren gezieret: Gedruckt vnd volendet inn der Kayserlichen Statt Augspurg: durch 
Haynrich Stayner, 26 VI 1536. 
24 Kocot A., Artyści „czarnej sztuki”. Typografia druków Floriana Unglera i Macieja Wirzbięty, Księgarnia 

Akademicka, Kraków 2015, s. 248-252. 
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Rysunek 12. Eneasz ratujący ojca z płonącej Troi25  

                                                                   
25 Warhafftige Historie vnd Beschreybung…, s. 2. 
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Natomiast już postać Andromachy, stanowiąca wzór tragicznej miłości małżeńskiej 

finalnie zaprezentowana została pierwszoplanowo i centralnie. Bohaterka, błagająca 

Priama o podjęcie działań w sprawie wydania ciała pokonanego w walce z Achillesem 

męża, Hektora, niezależnie od faktu, iż personae dramatis pozostają w strojach 

z epoki, wywołuje u odbiorcy uczucie współczucia.  

 

Rysunek 13. Andromacha błagająca Priama w sprawie sprowadzenia do Troi zwłok zabitego Hektora26 

                                                                   
26 Warhafftige Historie vnd Beschreybung…, s. 31. 
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W sposób całkowicie odmienny niż u Flaxmana zainteresowania epoki klasycy-

stycznej odzwierciedla osiemnastowieczne dzieło pod znamiennym tytułem: „Karl 

Wilhelm Ramlers Kurzgefaßte Mythologie oder Lehre von den fabelhaften Göttern, 

Halbgöttern und Helden des Alterthums”
27

. Twórcą pięknej szaty typograficznej, jak 

głosi podpis „Weinrauch fec. Vienne 1794”, był urodzony w Bambergu Johann Caspar 

Weinrauch (1765-1846), związany z Wiedniem uzdolniony miedziorytnik i znany 

twórca rycin książkowych. Wśród nich znaleźć można kilka stanowiących ilustrację 

dla miłości pożądliwej, wyobrażonej w krótkiej serii niezwykłych porwań znanych ze 

starożytnej literatury i mitologii. Na szczególną uwagę zasługuje porównanie dwóch 

osiemnastowiecznych przedstawień miłości pożądliwej, wyrażonej w namiętności 

Zeusa do Ganimedesa
28

. Pierwsze exemplum to właśnie Ganimedes z dzieła Ramlera 

w konfrontacji z wizerunkiem tego młodzieńca z dzieła „Abbildungen…”
29

. Ów piękny 

książę trojański wzbudził namiętność władcy bogów, który, przybrawszy postać orła, 

porwał go na Olimp, obdarzając nieśmiertelnością i czyniąc swoim podczaszym. 

Ganimedes Weinraucha wydaje się być całkowicie bezwolny i pogodzony z losem, 

jaki wybrał dla niego Zeus, wyobrażony na rycinie pod postacią zwycięskiego orła, 

unoszącego w przestworzach zdobycz. 

Natomiast przedstawienie Ganimedesa z drugiego, przywołanego dzieła emanuje 

spokojną pewnością zwycięskiej władzy młodości i nieodpartym urokiem męskiego 

piękna, któremu nie oparł się władca bogów wyobrażony pod postacią orła, jakże jednak 

różnego od poprzedniego. Tu orzeł z uległą miłością wpatruje się we wspartego na 

jego skrzydłach z nonszalancją młodzieńca. 

Typologia miłości, którą można odnaleźć w antycznych pierwowzorach i później-

szym, różnorakim naśladownictwie plastycznym, jest oczywiście o wiele bardziej 

zróżnicowana niż przedstawiona na wybranych przykładach
30

. W świecie bogów 

antycznych wzorową parę małżeńską tworzyli Persefona i Hades, chociaż początki ich 

związku były dość burzliwe. W świecie ludzi zaś miłość wierną reprezentowali Pyram 

i Tysbe, dwoje zakochanych, których tragiczny splot niesprzyjających zdarzeń przywiódł 

do samobójczej śmierci. Wreszcie w aspekcie symbolicznym miłość do sztuki wyobraża 

choćby Apollo Stanisława Wyspiańskiego, którego pracę w doskonały sposób zinter-

pretowała Elżbieta Skierkowska: „Starożytni Grecy przedstawiali czasami nagiego 

Apollina grającego na cytrze. Na ogół jednak w starożytnych wizerunkach Apollo 

grający na lirze przyodziany jest w uroczyste szaty. Oblicza boga w tym rysunku 

Wyspiański nie ukazał. Zasłaniają je bujne włosy. Apollo zatopiony jest całkowicie 

w muzyce i gra jakby w natchnieniu. Uwaga widza koncentruje się na jego ręce, przesu-

wającej się po strunach ukośnie umieszczonej liry”
31

.  

 

                                                                   
27 Ramler K.W., Kurzgefaßte Mythologie oder Lehre von den fabelhaften Göttern, Halbgöttern und Helden 

des Alterthums, Wien 1794. 
28 Kubiak Z., Mitologia…, s. 144. 
29 Perrier F., Abbildungen der vorzüglichsten alten Statuen und Grouppen, die sich theils in Rom theils in 
Paris befinden/nach den Zeichnungen des H.F. Perrier; [mit erklärenden Texte von Jos. Ernst], Wien 1797.  
30 Białostocki J., Symbole i obrazy w świecie sztuki, Warszawa 1982, s. 462-466. 
31 Skierkowska E., Wyspiański artysta…, s. 148. 
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Rysunek 14. Ganimedes porwany przez Zeusa pod postacią orła32 

Nie można też nie wspomnieć tu o ludzkiej miłości do książek, przejawiającej się 

choćby w pięknych oprawach czy sygnetach wydawniczych. Jeszcze inną odmianę 

omawianego zagadnienia tworzy miłość quasi ludzka, której najbardziej znanym i od-

twarzanym w ikonografii przykładem jest wilczyca – opiekunka Romulusa i Remusa. 

W licznej grupie przedstawień ikonograficznych tego zagadnienia dostępnych na kartach 

książek szczególne zainteresowanie wzbudzają nie tylko uniwersalne wartości meryto-

ryczne zawarte w dziełach, ale właśnie dopracowana szata graficzna. Mityczne początki 

Rzymu związane zostały z podaniem o zrodzonych przez Reę Sylwię, kapłankę Westy 

zobowiązaną do zachowania czystości, bliźniętach, przypisującą zaś ich ojcostwo 

bogowi Marsowi. Skazane na śmierć bliźnięta zostały puszczone z prądem Tybru, ale 

fala wyrzuciła je na brzeg, gdzie zostały wykarmione przez wilczycę w grocie Luperkal 

na zboczach Palatynu. I właśnie ta końcowa scena stawała się często w graficznych 

przedstawieniach symbolicznym odniesieniem do początków Rzymu, niekiedy wysu-

nięta na plan pierwszy, niekiedy zaś prawie niewidoczna wśród innych detali. Na 

przykład centralne miejsce zajmuje przedstawienie omawianej grupy w Ritvvm, qvi 

olim apvd Romanos obtinvervnt, na którym leżąca wilczyca spogląda wymownie na 

kobiecą postać dzierżącą wagę – symbol sprawiedliwości. Dla uważnego odbiorcy 

scena w sposób klarowny wyrażała usankcjonowanie działań władzy rzymskiej, której 

niepodważalne podstawy przodkowie wyssali wraz z mlekiem karmiącej ich wilczycy. 

                                                                   
32 Ramler K.W., Kurzgefaßte Mythologie…, s. 168. 
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Rysunek 15. Ganimedes porwany przez Zeusa pod postacią orła33 

 

Rysunek 16. St. Wyspiański: „Apollo na Olimpie” 34 

                                                                   
33 Perrier F., Abbildungen der vorzüglichsten…, s. 64. 
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Rysunek 17. Frontyspis z centralnym przedstawieniem wilczycy karmiącej Romulusa i Remusa35 

Wspaniała zaś rycina z karty tytułowej osiemnastowiecznego przewodnika 

„Descrizione di Roma antica” autorstwa Filippo de' Rossi o bogatym programie ikono-

graficznym przedstawia w lewym dolnym rogu wilczycę karmiącą Romulusa i Remusa, 

na tle zaś boga Tiberinusa, personifikację rzeki Tyber w okolicznościach prawie 

idyllicznych, ale już drugoplanowo. Notabene takie wyobrażenie Tybru w postaci 

dojrzałego mężczyzny, często z rogiem obfitości w ręce, zwykle towarzyszy scenie 

z wilczycą. 

 

Rysunek 18. Frontyspis z drugoplanowym przedstawieniem wilczycy karmiącej Romulusa i Remusa36 

                                                                   
34 Tamże, s. 27. 
35 Nieupoort W.H., Ritvvm, qvi olim apvd Romanos obtinvervnt, svccincta explicatio/ad intelligentiam 

vetervm avctorvm facili methodo conscripta a G.H. Nieupoort: Bvdissae: apvd Joh. Georg. Hvnel, 1713. 
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Prezentowany temat niezwykle ciekawie ukazany jest jako równorzędny element 

rozbudowanej kompozycji składającej się na frontispis dzieła „Fastos magistratvvm 

Romanorvum”.Wilczyca spoglądająca dosyć drapieżnie na pozostające pod jej opieką 

dzieci stanowi doskonałe, symboliczne wyobrażenie agresywnej polityki rzymskiej. 

 

Rysunek 19. Frontyspis z drugoplanowym przedstawieniem drapieżnej wilczycy  

karmiącej Romulusa i Remusa37 

Zamierzeniem autorki było nie tyle wyliczenie wszystkich najbardziej znanych 

wyobrażeń ikonograficznych różnych postaci miłości, ile zasygnalizowanie na wybra-

nych przykładach maestrii wykonania i opracowania tematu. Nowatorstwo bowiem 

zaprezentowanych ujęć wyrasta z całokształtu zjawisk życia społecznego, kulturalnego 

i artystycznego epoki, w której przyszło tworzyć wybranym artystom, czerpiącym 

natchnienie z antyku, ale przetwarzającym go na swój subiektywny sposób
38

. 
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„Amor omnia vincit” – antyczne exempla miłości w ikonografii książkowej 

wybranych twórców  

Streszczenie 
Zaprezentowany, skrótowy przegląd antycznych przykładów różnych etapów rozwoju miłości w ikono-

grafii wybranych twórców pozwala dostrzec trwałość tradycji grecko-rzymskiej w twórczości plastycznej 

zogniskowanej na ilustracji książkowej. Mimo bowiem kształtowania się na przestrzeni dziejów nowych 

zasad estetycznych oraz odmiennego spojrzenia na funkcję obrazu, wzory antyczne stanowiły dla wielu 

pokoleń twórców niewyczerpane źródło inspiracji, a ich prace znajdowały żywy oddźwięk u odbiorców. 

Wybrane ilustracje książkowe miały podkreślić ich ważką rolę w inicjowaniu zmian w sztukach plastycz-

nych poprzez rozpowszechnianie nowych lub nowatorsko potraktowanych motywów estetycznych i ikono-

graficznych oraz tematów i wyobrażeń. Dzięki twórczemu procesowi adaptowania antycznych prawzorów 
możliwe stało się ich nowatorskie przedstawienie za słowami Agostino Mascardiego: Naiwnością jest 

pytać kogoś w jakim pisze stylu; nie może bowiem w innym stylu tworzyć, tylko we własnym, dyktowanym 

mu przez talent39.  

Słowa kluczowe: Stanisław Wyspiański, John Flaxman, ikonografia miłości, typologia miłości  

                                                                   
39

 Białostocki J., Sztuka i myśl humanistyczna. Studia z dziejów sztuki i myśli o sztuce, Państwowy Instytut 

Wydawniczy, Warszawa 1966, s. 79. 
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1
 

Uczucie w służbie moralności. Kilka refleksji na temat 

bohaterów powieści niderlandzkiej końca XVIII wieku 

1. Wstęp 

Powieść w XVIII-wiecznych
2
 Niderlandach przeżywała wyraźny rozkwit. Wpływ 

na to miał nie tylko relatywnie wysoki stopień alfabetyzacji niderlandzkiego społe-

czeństwa czy dynamiczny rozwój rynku wydawniczego, oferującego mnogość, także 

powieściowych, tytułów
3
. Powieść poprzez prosty język, atrakcyjną, wielowątkową 

fabułę, mówienie o tym, co dzieje się „tu i teraz”, szybko stała się ważnym narzędziem 

społecznej naprawy – parenetyczna wartość powieści z powodzeniem wykorzystana 

została w procesie moralnej reorientacji społeczeństwa niderlandzkiego4
, szeroko zakro-

jonego projektu mającego na celu przywrócić Niderlandom dawny „złotowieczny” 

blask
5
. 

W niniejszym artykule analizuję niderlandzką powieść końca XVIII stulecia 

właśnie przez pryzmat „moralnej reorientacji”. W analizie tej korzystam z dwóch 

                                                                   
1 jan.urbaniak@uwr.edu.pl, Katedra Filologii Niderlandzkiej im. Erazma z Rotterdamu, Wydział 

Filologiczny, Uniwersytet Wrocławski, www.kfn.uni.wroc.pl. 
2 Należy podkreślić, że wiek XVIII w Niderlandach nie zamyka się w sztywnych granicach stulecia. Początek 

„wieku XVIII” przypada na koniec lat 60. XVII wieku, a jego koniec zbiega się z rewolucją belgijską, która 
miała miejsce w kolejnym stuleciu (1830). Historycy często używają w tym kontekście pojęcia „długi wiek 

osiemnasty” (zob. Hanou A., Nederlandse literatur van de Verlichting (1670-1830), Vantilt, Nijmegen 2002). 
3 Stopień alfabetyzacji społeczeństwa niderlandzkiego (ok. 2 mln mieszkańców pod koniec XVIII wieku) 

określany jest na podstawie analizy aktów małżeńskich. Wynika z niej, że ok. 1780 roku ponad 80% świeżo 
upieczonych małżonków i ponad 60% małżonek potrafiło się podpisać. Wiarygodności takiej metodzie 

badawczej dodaje fakt, iż w XVIII-wiecznym niderlandzkim systemie kształcenia podstawowego nauka 

pisania wprowadzana była dopiero po opanowaniu sztuki czytania – stąd można zakładać, że potrafiący się 

podpisać małżonkowie umieli także czytać (zob. m.in. Leemans I., Johannes G.-J., Worm en donder. 
Geschiedenis van de Nederlandse literatuur 1700-1800, Bert Bakker, Amsterdam 2013, s. 91). O pewnej 

„eksplozji” czytelnictwa świadczą także inne dane: wzrost produkcji literackiej (ok. 12 000 nowych tytułów 

w latach 1780-1789), liczba aktywnie działających drukarni (pełniących jednocześnie funkcje wydawnictw), 

która w latach 1770-1779 wynosiła ok. pół tysiąca, czy powstanie rozbudowanej sieci stowarzyszeń 
czytelniczych – miejsc kolektywnego czytania (zob. Van Gemert L., De verlichte lezer, s. 33-55, [w:] De 

Moor W., Vanheste B. (red.), De lezer in ogenschouw. Een caleidoscoop van het lezen, Biblion, Den Haag 

1999; Van Sas N., De metamorfose van Nederland. Van oude orde naar moderniteit 1750-1900, Amsterdam 

University Press, Amsterdam 2004; Jansen D., Uitgerekend op intekening. De kwantitatieve ontwikkeling van 
het leesgezelschap in Nederland. 1781-1850, „De Negentiende Eeuw”, 14, 1990, s. 181-188). Zasięg 

„rewolucji czytelniczej” został poddany krytycznej analizie przez Leemans I., Johannes G.-J., dz. cyt., s. 86-87. 
4 Buijnsters P., Traditie en vernieuwing. Nederlandse ABC-boeken uit de achttiende eeuw, s. 161, [w:] Ter 

Linden J., De Welsink D. (red.), A is een Aapje. Opstellen over ABC-boeken van de vijftiende eeuw tot heden, 
Querido, Amsterdam 1995; Urbaniak J., Batalia o człowieka Oświecenia. XVIII-wieczne czasopiśmiennictwo 

holendersakie jako zwierciadło epoki, Atut, Wrocław 2016.  
5 Złoty Wiek w Niderlandach to okres przypadający na XVII stulecie – czasy prosperity niderlandzkiej 

Republiki Zjednoczonych Prowincji pod względem ekonomicznym (handlowy monopol Niderlandów 
w imporcie przypraw z Azji Pd.-Wsch.), politycznym (pluralistyczny model federacyjny) i kulturowym 

(dynamiczny rozwój literatury, gł. dramatu, a także malarstwa). Niderlandy w tamtych czasach to symbol 

tolerancji religijnej (zob. m.in. Prak M., Gouden eeuw. Het raadsel van de Republiek, Boom, Meppel 2012). 

mailto:jan.urbaniak@uwr.edu.pl
http://www.kfn.uni.wroc.pl/
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przeciwstawnych przykładów: powieści moralizatorskiej duetu pisarskiego Elisabeth 

Wolff (1738-1804) – Agatha Deken (1741-1804) zatytułowanej „Historia panny Sary 

Burgerhart” („De historie van mejjufrouw Sara Burgerhart”, 1782) oraz powieści 

sentymentalnej „Julia” („Julia”, 1783) autorstwa Rhijnvisa Feitha (1754-1824). Styli-

styczna różnorodność opisywanych przykładów nie tylko podkreśla ścieranie się dwóch 

nurtów literackich pod koniec XVIII stulecia
6
, ale przede wszystkim daje możliwość 

zbadania odmiennych perspektyw dopasowywania utworów literackich do projektu „mo-

ralnej reorientacji”. Kluczowe jest pytanie o to, jaką rolę w owym projekcie autorzy 

przyznawali uczuciu – coraz ważniejszemu elementowi konstrukcji bohatera literackiego.  

2. „Człowiek, państwo i moralność” – powieściopisarz jako censor morum 

Termin censor morum oznacza moralizującego rezonera dbającego o dobre obyczaje, 

zawsze gotowego, aby udzielić (niekiedy surowej) lekcji właściwego postępowania 

i bezwzględnie wytykającego błędy w zachowaniu
7
. Rolę takiego obyczajowego cen-

zora pełnił XVIII-wieczny powieściopisarz – powieść stawała się tym samym swoistym 

kodeksem moralności: wyznaczała normy społeczne, uczyła szacunku do tradycji 

i wiary oraz lansowała postawę obyczajową opartą na miłości do ojczyzny
8
. 

Paradoksem jest fakt, iż tego typu patriotyczne, tradycyjne wzorce zamknięte 

w powieściowej konwencji dotarły do Niderlandów z zewnątrz. Wskazuje to na silny 

związek XVIII-wiecznych Niderlandów z obcymi modelami kultury, co na gruncie 

literackim najwyraźniej manifestowało się poprzez wpływ, jaki na niderlandzki dramat 

wywarł francuski klasycyzm w duchu Corneille’a, Racine’a czy Moliera
9
. Zresztą owo 

uzależnienie od obcych wzorców kulturowych (co dla niewielkiego państwa wciśnię-

tego pomiędzy Francję, Prusy i Wielką Brytanię należałoby uznać za zjawisko typowe 

i nieuniknione) widoczne było już w najstarszych zabytkach piśmiennictwa nider-

landzkiego
10

. 

Umoralniająca literatura dotarła do Niderlandów za sprawą brytyjskiego powieścio-

pisarza Samuela Richardsona (1689-1761) – autora dzieł nacechowanych autentycz-

nością, naturalnością, w których lekcje moralności przekazywane były bez zbytniej 

nachalności, a czytelnik odnosił wrażenie aktywnego uczestnictwa w świecie przedsta-

wionym. Richardson w Niderlandach uznany został za geniusza, który przedstawia 

świat nie takim, jaki on jest, lecz jakim być powinien. Jego Pamela, Clarissa 

i Grandison prezentują obraz cnót, jaki nigdzie indziej nie zostanie już namalowany11
. 

                                                                   
6 Knuvelder G., Handboek tot de geschiedenis der Nederlandse letterkunde (t. III), Malmberg, Den Bosch 

1980, s. 150. 
7 Censor morum, s. 96, [w:] Landowki Z., Woś K., Słownik cytatów łacińskich, Wydawnictwo Literackie, 

Kraków 2016; Hanou A., Dutch periodicals from 1697 to 1721: in imitation of the English?, „Studies on 

Voltaire and the eighteenth Century”, 199, 1981, s. 193. 
8 Urbaniak J., Holenderski Werter i Sara o chłodnym sercu, czyli żar uczuć kontra dogmatyczny racjonalizm, 

s. 594, [w:] Koch J., Oczko P. (red.), Widzę rzeki szerokie… Z dziejów dawnej literatury niderlandzkiej (t. I), 
Biblioteka Werkwinkel, Poznań 2018. 
9 De Haas A., Frans-classicisme en het Nederlandse toneel, 1660-1730, „De Achttiende Eeuw”, 29, 1997, 

s. 127-140. 
10 Knuvelder G., dz. cyt. 
11 Chodzi o bohaterów powieści S. Richardsona: „Pamela, or Virtue Rewarded” (1740), „Clarissa, or the 

history of a young lady” (1747-1748) oraz „The History of Sir Charles Grandison” (1753). Cytat pochodzi 

z periodyku „De Gryzaard”, t. II, 1769, s. 388. 
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Myśl tę na łamach jednego z czasopism spektatorowych
12

 sformułowała E. Wolff, 

uwielbienie dla brytyjskiego powieściopisarza wyrażając także na kartach interesującej 

mnie powieści „Sara Burgerhart”
13

.  

W pochwałach na cześć Richardsona Wolff zwracała przede wszystkim uwagę na 

jego chęć naprawy świata – świata, który w zamyśle autora miał być pełen niewymu-

szonej cnoty; świata, gdzie na pierwszy plan wysuwał się paradygmat moralnego postę-

powania. Tego typu powieści – adresowane do mieszczan, wychowujące w duchu racjo-

nalizmu i wskazujące na wagę społecznych obowiązków musiały trafić w Nider-

landach na podatny grunt. Mieszczaństwo było tam głównym odbiorcą rynku wydaw-

niczego, racjonalizm (a wraz z nim społeczna sekularyzacja) dominował w filozofii 

oraz w polityce, społeczeństwo zaś wymagało naprawy
14

. 

Wiek XVIII w Niderlandach to okres pewnej stagnacji ekonomicznej i zawieruchy 

politycznej. Państwo traciło pozycję wypracowaną w Złotym Wieku – handel nie 

przynosił już takich bogactw jak dotychczas, a społeczne zadowolenie ustąpiło miejsca 

mieszczańskiej rewolucji (rewolucja „patriotów), co rozpoczęło narodową debatę nad 

losami państwa
15

.  

Moralno-obyczajowa powieść przedstawiająca czytelne przykłady właściwego 

postępowania stała się ważnym medium w owej debacie. Dyskutanci zastanawiali się 

nad narzędziami potrzebnymi do wydźwignięcia kraju z zapaści, piętnowali niewła-

ściwe postawy oraz poszukiwali winnych złej kondycji państwa
16

. W debatę, która 

w innym miejscu została określona jako moralna reorientacja społeczeństwa nider-

landzkiego zaangażowani byli zarówno przedstawiciele kalwińskiego Kościoła reformo-

wanego, mniejszości religijne (przede wszystkim menonici i luteranie), jak i miesz-

czańskie stowarzyszenia o charakterze politycznym, kulturowym czy naukowym
17

. 

Z tęsknotą spoglądano w przeszłość, próbując odkurzyć stare sprawdzone wzorce 

gwarantujące niegdyś wysoką pozycję Niderlandów w świecie, z drugiej zaś strony 

z nieufnością podchodzono do tego, co obce, konserwując tradycjonalizm i krytykując 

kosmopolityzm. Jednak niezależnie od pomysłów na przywrócenie Niderlandom pozycji 

z okresu Złotego Wieku zgodnie uznawano, iż poprawa sytuacji w państwie powinna 

rozpocząć się od naprawy moralności, a powieść do owej naprawy nadawała się 

idealnie. 

                                                                   
12 Pisma spektatorowe (moralno-obyczajowe) to gatunek czasopiśmienniczy powstały w XVIII-wiecznej 
Wielkiej Brytanii. Jego formuła oparta była na wymianie (zazwyczaj) fikcyjnych listów pomiędzy autorem 

(„Panem Spektatorem”) a czytelnikami. W listach tych poruszano aktualne problemy natury obyczajowej. 

Wielu literaturoznawców widzi związek pomiędzy prasą spektatorową a rozwojem powieści w listach (zob. 

m.in. Leemans I., Johannes G-J., dz. cyt., s. 184-185; Urbaniak J., Pisarscy dorobkiewicze, spektatorowi 
moraliści i satyryczni paszkwilanci, s. 582-587 [w:] Koch J., Oczko P. (red.), Widzę rzeki szerokie… Z dziejów 

dawnej literatury niderlandzkiej (t. I), Biblioteka Werkwinkel, Poznań 2018). 
13 Deken A., Wolff E., Historie van mejuffrouw Sara Burgerhart, Isaac van Cleef, Den Haag 1782, s. VI, 138. 
14 Mijnhardt W., Urbanization, culture and the Dutch origins of the European Enlightenment, „BMGN” 125, 
2010, s. 141-177. 
15 Van Deursen A., De last van veel geluk: de geschiedenis van Nederland, 1555-1702, Bert Bakker, 

Amsterdam 2004, s. 335-337; Israel J., The Dutch Republic. Its Rise, Greatness and Fall 1477-1806, 

Clarendon Press, Oxford 1995, s. 1129. 
16 Zob. przypis 4. 
17 Baar-de Weerd C., Uw sekse en de onze. Vrouwen en genootschappen in Nederland en in ons omringende 

landen (1750-ca. 1810), Verloren, Hilversum 2009. 
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Powieści Richardsona miały jeszcze jeden ważny atut – pisane były w listach. 

Korespondencja listowa dawała czytelnikowi przepustkę do intymnego świata boha-

terów, a różnorodność perspektyw, przez pryzmat których korespondenci opisywali 

dane zjawisko, wydarzenie bądź osobę wpływała na atrakcyjność powieści oraz prze-

konywała o szacunku do indywidualności
18

. Powieściowy bohater to niepowtarzalna 

jednostka o ciekawym wnętrzu, reprezentująca konkrety światopogląd i przede wszy-

stkim podobna do przeciętnego mieszczańskiego odbiorcy literatury. Harriet Byron 

z richardsonowskiej powieści „The History of Sir Charles Grandison” to postać niena-

ganna moralnie, mająca szacunek do starszych, której czarująca aparycja i interesujące 

wnętrze przyciągały uwagę mężczyzn. Fakt, iż Harriet była sierotą niejako skazywało 

ją na intensywniejsze doświadczanie życia – pozbawiona rodziców zdana była na nie 

zawsze udane próby radzenia sobie z przeciwnościami losu, dobrem i złem. Domi-

nujące w rysunku tej postaci było jednak coś zgoła innego, a mianowicie uczucie, które, 

jak przekonuje autor, z jednej strony mogło leżeć u podstaw chorobliwej zazdrości, 

z drugiej zaś stanowiło ukoronowanie cnotliwego życia
19

. Model uczuciowej, pogłę-

bionej psychologicznie i naturalnej bohaterki przyjął się na niderlandzkim gruncie: 

zarówno szczęśliwie zakochana Sara Burgerhart z powieści Wolff i Deken, jak i kona-

jąca z rozpaczy Julia sentymentalisty Feitha zdradzały cechy richardsonowskich postaci. 

3. Miłość w służbie moralności: casus Sary Burgerhart 

Indywidualizm i racjonalizm, które decydowały o charakterze XVIII-wiecznego 

społeczeństwa niderlandzkiego (a przynajmniej jego warstw mieszczańskich) znalazły 

swoje odbicie także w określaniu społecznego wymiaru uczucia (przejawem takiego 

społecznego wymiaru był związek małżeński). W XVIII stuleciu status społeczny 

i materialny przy zawieraniu związku małżeńskiego powoli zaczął schodzić na dalszy 

plan (proces ten widoczny był zresztą już wcześniej). Zastąpił je świadomy, indy-

widualny wybór, a co za tym idzie uczucie – coraz ważniejszy czynnik motywujący 

małżeństwo
20

. Ważną rolę w tym procesie odegrał Kościół protestancki – uznając 

prawo do indywidualizmu i suwerenności decyzji wskazał na konieczność wzajemnej 

zgody na ślub jako gwarancji duchowej jedności
21

. Uczucie małżeńskie nabierało tym 

samym coraz większego znaczenia. 

W „Sarze Burgerhart” świat przedstawiony jawił się jako swego rodzaju społeczne 

laboratorium, w którym zamknięta została tytułowa bohaterka. Do złudzenia przypo-

minała ona wzmiankowaną w innym miejscu Harriet Byron. Sara także była sierotą – 

pozbawiona naturalnej busoli moralnej, którą mogłaby zapewnić jej rodzina, odbijała 

się od ścian laboratorium poddawana przez autorki różnym eksperymentom: musiała 

odnaleźć się w środowisku religijnych dewotów, wykazać zrozumienie dla krytyki 

                                                                   
18 Van den Berg W., 1 oktober 1782: Wolff en Deken publiceren hun eerste briefroman – Epistolair 

onderricht: Sara Burgerhart als briefroman, s. 355-360, [w:] Schenkeveld-Van der Dussen M. (red.), 
Nederlandse Literatuur, een geschiedenis, Martinus Nijhoff, Groningen 1993. 
19 Doody M., Samuel Richardson: fiction and knowledge, s. 90-119, [w:] Richetti J. (red.), Companion to the 

Eighteenth Century Novel, Cambridge University Press, Cambridge 1998.  
20 Ward J., Women in medieval Europe 1200-1500, Pearson Longman, London 2002, s. 30-31.  
21 Kloek E., Seksualiteit, huwelijk en gezinsleven tijdens de lange zestiende eeuw, 

1450-1650, s. 107-138, [w:] Zwaan T., Brinkgreve C. (red.), Familie, huwelijk en gezin in West-Europa: van 

middeleeuwen tot moderne tijd, Open Universiteit Boom, Amsterdam 1993. 
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własnego zachowania, odrzucić zaloty sfrancuziałego fircyka (to przykład Holendra 

ulegającego modzie na francuszczyznę), otworzyć serce przed swoją wychowawczynią 

czy podjąć ostateczną decyzję o przejściu na moralną stronę egzystencji. W jej wybo-

rach (szczególnie dotyczy to relacji Sary z mężczyznami) uczucie odgrywało niebaga-

telną rolę, leżąc u podstaw kluczowej dla konstrukcji postaci moralnej metamorfozy – 

Sara z niesfornego podlotka, który lubił salonowe życie na pokaz i towarzystwo 

mężczyzn, stała się oddaną rodzinie żoną i matką, wypełniając tym samym przesłanie 

powieści wpisujące się w proces „moralnej reorientacji”. Przesłanie to zawierało się 

w […] pokazaniu, iż przesadna egzaltacja, która leży u podstaw usankcjonowanego 

przez modę i luksus nieodpartego pragnienia prowadzącej na złą drogę zabawy, nawet 

dla najszlachetniejszych panienek może być zgubna. Stanie się wówczas przyczyną ich 

życiowych porażek […]22
. W „Sarze Burgerhart” nie było zatem miejsca na znane 

z „Niebezpiecznych związków” Pierre’a Chaderlos de Laclosa (1782) miłosne intrygi, 

„zabawę w miłość”, której jedynym celem miało być zaspokojenie sensualnych żądz. 

Egzaltacja, (francuska) moda i luksus jako przejaw źle pojętego indywidualizmu – 

skupiania się na sobie, chęci bycia w centrum uwagi w nadziei na zainteresowanie 

swoją osobą rozochoconych adoratorów, autorki zdecydowanie odrzucały. Proponowały 

w zamian skromność, wierność i poczucie społecznej odpowiedzialności.  

Kiedy niejaki Jakub Brunier – typ frankofilskiego fircyka – zaoferował Sarze udział 

w miłosnej intrydze, która pozbawiona wyraźnego celu mogła jedynie zaszkodzić 

reputacji głównej bohaterki, ta w bezpośrednich słowach (tak jak chciały autorki po-

wieści) zrugała niesfornego absztyfikanta: Mogłabym być na Ciebie zła, co nie leży 

w mojej naturze, lub szczerze Cię wyśmiać. Nigdy jeszcze nie widziałam takiego 

amalgamatu nieszczęsnych bzdur i idiotycznych urojeń co do moich wielce wątpliwych 

przymiotów, jakie zawarte są w tym liście23
. Skromność głównej bohaterki, a przede 

wszystkim dojrzałe podejście do uczucia wysuwały się na pierwszy plan, wraz z Jaku-

bem Brunierem w negatywnym świetle stawiając francuską modę (czy patrząc szerzej: 

frankofilską postawę obyczajową). List młodzieńca do Sary naszpikowany był galicy-

zmami, dominowała w nim naiwność, beztroska oraz miłość własna (Tak, zapewne 

wiele pięknych liczek strapi się słysząc o moim conquête [podbój miłosny – przyp. aut.] 

względem panienki. Dziewczęta wprost za mną szaleją. Ale cóż na to poradzę?24
). 

Antytezę takiej postawy uosabiała tytułowa bohaterka utworu, choć zanim ostatecznie 

wypełniła nakazy moralne autorek, w brutalny sposób unaoczniono jej konsekwencje 

lekceważącego podejścia do uczucia, braku szacunku do kobiet i popularnej w arysto-

kratycznych salonach „miłosnej zabawy”, tym bardziej niebezpiecznej, że ukrytej za 

fałszywą fasadą z pozoru uprzejmych konwenansów. Aby się o tym przekonać, na 

drodze Sary autorki postawiły cynicznego i niebezpiecznego oświeceniowego libertyna – 

niejakiego „panicza R.”. Nie poznamy jego nazwiska, gdyż w zamyśle autorek poprzez 

swoje naganne zachowanie nie był godny, aby przedstawić go na równi z innymi 

bohaterami powieści
25

. Sara cudem uniknęła porwania z rąk szelmy i od czasu tego 

                                                                   
22 Cyt. za: Deken A., Wolff E., dz. cyt., s. VIII (przeł. Autor). 
23 Tamże, s. 227. 
24 Tamże, s. 208. 
25 Buijnsters P., Karakteruitbeelding in de roman Sara Burgerhart, „De Nieuwe Taalgids”, 64, 1971, s. 193-

202. Dla porównania, w brytyjskiej powieści tamtego okresu inicjałów używano w przypadku przedstawicieli 

arystokracji, chroniąc się tym samym przed typowymi dla tego środowiska plotkami i skandalami 
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przykrego incydentu zmieniła się nie do poznania. „Moralna reorientacja” bohaterki 

dobiegła tym samym końca, a wynik laboratoryjnego eksperymentu na moralności Sary 

został z dumą obwieszczony przez nią czytelnikom: Mam zamiar w domu swojego 

męża i u jego boku znaleźć to, czego do tej pory nadaremnie poszukiwałam – radość 

i satysfakcję. Mam zamiar […] stać się przykładną gospodynią, żoną i – jeśli będę 

mieć dzieci – także matką. Nie mam natomiast zamiaru wydawać przyjęć, czy chodzić 

na zabawy […]26
. Sara znalazła prawdziwą miłość u boku niejakiego Henryka 

Edelinga – ukrytego za imieniem znaczącym szlachetnego panicza („edel” w języku 

niderlandzkim oznacza „szlachetny”) o szczerym uczuciu; dojrzałego i, co najważniejsze, 

reprezentującego typowo holenderskie cechy: racjonalne myślenie, pracowitość, spo-

łeczną odpowiedzialność oraz wewnętrzny spokój. Spokój ów zmącony został tylko 

raz – miało to miejsce, gdy Henryk po raz pierwszy ujrzał Sarę.  

4. Miłość sentymentalna: casus Julii i Eduarda 

Od wczoraj jestem nie w humorze, niespokojny, rozdrażniony, jakbym był 

w chorobie, do niczego się nie nadaję27
. Tak w liście do swojego brata Henryk Edeling 

zwierzał się ze swojego stanu. Z listu pobrzmiewał ton będący zaprzeczeniem trzeź-

wego, racjonalnego myślenia. U Henryka tryumfowały emocje, a do głosu dochodziło 

uczucie. Ten z pozoru niewiele mówiący fragment był w istocie manifestacją postawy, 

która z oporem wdzierała się do literatury niderlandzkiej. Chodziło o sentymentalizm, 

nurt literacki, którego bodaj najjaskrawszym przykładem stały się „Cierpienia młodego 

Wertera” Goethego (1774). Społeczne odizolowanie, wszechogarniające uczucie, 

labilność bohaterów oraz ucieczka od rzeczywistości stanowiły o charakterze świata 

przedstawionego powieści sentymentalnej
28

.  

Odpowiednikiem niemieckiego Wertera był w Niderlandach niejaki Eduard, 

bohater powieści „Julia” Rhijnvisa Feitha. Utwór ukazał się rok po „Sarze Burgerhart” 

(1783) i był w każdym aspekcie kunsztu literackiego od „Sary” odmienny. Inna była 

konstrukcja psychologiczna bohaterów, inna uczuciowość, inne podejście do spo-

łecznych nakazów. Obie powieści łączyła jedynie forma – zarówno „Sara Burgerhart”, 

jak i „Julia” pisane były w listach, choć w drugim przypadku brakowało elementów 

urealniających korespondencję, jak miejsce nadania listu, nazwisko adresata bądź data. 

Taki zabieg czynił z „Julii” powieść dość enigmatyczną, tajemniczą, oderwaną od 

rzeczywistości. 

Fabuła powieści była dość schematyczna, typowa dla literatury sentymentalnej: 

miłość Eduarda do tytułowej Julii z gruntu musiała być nieszczęśliwa – niemożność 

bycia razem pary kochanków, którym na drodze stanął trzeźwo myślący i despotyczny 

ojciec Julii, dający sobie prawo do decydowania o losie swojej córki, miała tragiczne 

konsekwencje. Julia, dowiadując się o ojcowskim zakazie widywania Eduarda wkrótce 

zmarła ze zgryzoty. Od tej pory więź kochanków nabrała mistycznego wymiaru. Za-

płakany Eduard odwiedzał swoją Julię na cmentarzu, wyczekując momentu spotkania 

                                                                   

dotyczącymi konkretnych osób (zob. Watt I., The Naming of Characters in Defoe, Richardson, and Fielding, 

„Review of English Studies”, 25, 1949, s. 328). 
26 Cyt. za: Deken A., Wolff E., dz. cyt., s. 727. 
27 Tamże, s. 111-112. 
28 Urbaniak J., Holenderski Werter…, s. 602. 
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w świecie wiecznym. Dokąd mam iść? – cóż mam opisać? – wszystko to chaos, 

wszystko wokół spowite mgłą ponurą – tysiące myśli kołaczą się po głowie niczym 

wichry niespokojne, a dusza nie jest w stanie ich zatrzymać – Och! […] Żadne słowo 

nie jest już w stanie wyrazić mej udręki – to już koniec – to – już – ko---niec – serce mi 

pęka – już nie wytrzymam!...29
 Nawet sama typografia zdradzała emocje bohatera, 

który zdawał się balansować na granicy dwóch światów – doczesnego, w którym nie 

powinno być miejsca na odbierające rozum porywy duszy i wiecznego, który nie tylko 

rozszerzał perspektywę powieści, ale przede wszystkim zapowiadał nadejście nowej sty-

listyki literackiej – wrażliwego, podatnego na uczucia i emocjonalnego romantyzmu.  

Uczucie w powieści Feitha stawało się narzędziem umożliwiającym poznanie dru-

giego człowieka, a także zbliżenie się do tajemnicy uniwersum, doświadczenie siły 

boskiego przeznaczenia oraz spełnienia w życiu wiecznym. To sprawiało, że Julia mogła 

być odczytywana jako exemplum czystej miłości, która swoją naturalność i siłę czerpała 

z wiary. Ostatnie słowa Eduarda, który trapiony niewyobrażalnym żalem ostatecznie 

skonał nad grobem ukochanej, były wyrazistym świadectwem konieczności ucieczki 

od doczesności w celu prawdziwego przeżycia uczucia: Julio! Teraz, kiedy razem 

odchodzimy z tego świata – ten moment jest naszym zwycięstwem. Właśnie łączymy się 

z wiecznością silniejszymi więzami niż te, którymi dotychczas związani byliśmy 

z przemijaniem
30

. Wyznanie Eduarda nad grobem Julii paradoksalnie niosło ze sobą 

optymistyczny wydźwięk – „zwycięstwo” uczucia nad rozumem pokazywało alterna-

tywę dla świata zamkniętego w sztywnych granicach racjonalnej myśli, ograniczonego 

i przewidywalnego. 

Podobnie jak Wolff i Deken, także Feith wierzył w siłę swojej literatury i jej 

oddziaływanie na czytelnika. Dla autora „Julii” moralność rodziła się w bogatym, 

subtelnym wnętrzu, przejawiając się w chrześcijańskiej cnocie i czystości. Przymioty 

jego bohaterów sięgały ponad racjonalnie pojęty układ społeczny, w którym każdy 

zobowiązany był do kurczowego trzymania się norm i nakazów. Mimo że Julia mogła 

służyć za ikonę moralnego postępowania także w świecie doczesnym (wszak z szacunku 

do ojca pokornie przestała spotykać się z ukochanym), to pełnię wartości bohaterka 

nabierała poprzez zupełnie inną „korność” – pogodzenie się z boskim przeznaczeniem, 

które zabierało kochanków w inny wymiar nieznany kategoriom ratio. Podobnie było 

w przypadku Eduarda: jego postać oddziaływała na czytelnika dzięki metamorfozie 

bohatera, której uwieńczeniem była… śmierć nad grobem Julii. Ten symboliczny gest 

oznaczał w istocie triumf wiary, pojednanie się z losem oraz iście średniowieczne 

oddanie duszy w ręce Przeznaczenia. Eduard był w swojej „reorientacji” tym bardziej 

przekonywujący, że w przypływie emocji zdarzało mu się niekiedy kontestować 

boskie prawa, a jego cnota wielokrotnie wystawiana była przez autora na próbę. 

Ostatecznie jednak zrozumiał, że […] tylko bycie cnotliwym jest jedynym sposobem na 

szczęście i że Miłość do mojej Pani musi pochodzić właśnie od Boga31
.  

  

                                                                   
29 Feith R., Julia (ed. Kloek J.J., Paasman B.), Martinus Nijhoff, Den Haag 1982, s. 147. 
30 Tamże, s. 94. 
31 Tamże, s. 162. 
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5. Triumf miłości 

Sentymentalizm nie przyjął się w Niderlandach – zwyczajnie nie pasował do trzeźwo 

myślącego, podążającego tropem Kartezjańskiego racjonalizmu XVIII-wiecznego 

odbiorcy niderlandzkiej kultury32
. To dość często powtarzane przez krytyków senty-

mentalizmu stwierdzenie należałoby jednak nieco zniuansować. Owszem krytyków nie 

brakowało: filozof Johannes Kinker (1764-1845) czy satyryk Arend Fokke Simonsz 

(1755-1812) w prześmiewczym tonie wyszydzali uczuciowość sentymentalnych 

bohaterów, podlaną łzami stylistykę i sztuczność opisywanych sytuacji
33

. Podsycali 

spór, który jednak zdawał się nie posiadać wyraźnego lidera. Niezależnie od siły satyry, 

która skierowała swoje ostrze przeciwko sentymentalizmowi w bezpardonowej walce 

o prymat na polu niderlandzkiej literatury, uczuciowa literatura miała się całkiem 

dobrze. Rozpoczętego wraz z „Julią” procesu romantyzowania literatury nie dało się 

już zatrzymać: „Werter” uznany w Niderlandach za powieść wręcz niebezpieczną 

i psującą młodzież nadal był chętnie czytany, a wielu powieściopisarzy poza Feithem 

(Elizabeth Maria Post czy Jacob Eduard de Witte Jr.) naśladowali Goethego, uznając, 

iż uczuciowość nie musi oznaczać postaw a-społecznych, dziwacznych i zasługujących 

na potępienie
34

. „Moralna reorientacja” mogła zatem być realizowana zarówno przez 

trzeźwo myślącą, świadomą obowiązków społecznych Sarę, jak i rzewnego Eduarda, 

który otwierał przed czytelnikiem świat uczucia, wiary i bezgranicznego oddania 

drugiej osobie. 

Jeśli spojrzymy na omówione w niniejszym artykule powieściowe przykłady, 

zauważymy, że koniec końców mimo racjonalnego sztafażu niderlandzkiej sceny 

literackiej końca XVIII stulecia, uczucie odgrywało tam ważną rolę, a jego brak 

prowadził do tragedii, wywracając do góry nogami świat bohaterów.  

W „Sarze Burgerhart” jedną z ważniejszych ról odgrywała niejaka wdowa Spilgoed. 

Czując osamotnienie i rozpacz po stracie najbliższych oraz, odczuwając potrzebę spo-

łecznego posłannictwa, zdecydowała się na prowadzenie pensjonatu dla osieroconych 

panien z dobrych domów. Jedną z jej pensjonariuszek była tytułowa bohaterka powieści. 

Szczerość wdowy, oddanie pełnionej funkcji i szczere uczucie, jakim darzyła swoje 

podopieczne, czyniły z niej idealne uosobienie „moralnej reorientacji” – lekcje moral-

ności wdowy przyczyniły się do metamorfozy Sary, o której pisałem w innym miejscu. 

W jednym z listów wdowa Spilgoed podzieliła się historią swojego życia – życia nazna-

czonego bólem, upokorzeniem i cierpieniem. Wychodząc za mąż tylko i wyłącznie po 

to, aby wypełnić wynikające z konwenansów zobowiązanie, stała się nie tylko owych 

zobowiązań niewolnikiem, lecz także ofiarą swoistego fatum o tragicznych konse-

kwencjach. Zdradzana i upokarzana straciła wkrótce cały majątek, męża oraz jedyne 

dziecko. Historia wdowy Spilgoed zawierała w sobie czytelne przesłanie: nie należało 

igrać z uczuciem, a małżeństwo zawarte z konieczności nie miało szans powodzenia. 

                                                                   
32 Leemans I., Johannes G.-J., dz. cyt, s. 383. 
33 Meijer A., The Pure Language of the Heart. Sentimentalism in the Netherlands 1775-1800, Rodopi, 

Amsterdam 1998, s. 133. Przykładów krytyki sentymentalizmu dostarczają Kinker i tworzone przez niego 
czasopismo „De Post van den Helicon” (J. ten Brink, Amsterdam 1788) oraz satyra na literaturę niderlandzką 

końca XVIII stulecia autorstwa Fokke Simonsza zatytułowana De moderne Helicon (1792). 
34 Kloek J., Over Werther geschreven... (t. I), HES, Utrecht 1985, s. 91. 
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To przykład triumfu uczucia oraz jego coraz istotniejszej roli przy zawieraniu związku 

małżeńskiego, co zasygnalizowałem w innym miejscu artykułu. 

Triumf miłości widoczny był także na kartach „Julii”, w przemianie postawy ojca 

tytułowej bohaterki, choć mówiąc nieco ironicznie, niewiele to mogło pomóc boha-

terom powieści, gdyż mentalna metamorfoza przyszła zbyt późno. Despotyczny, 

trzeźwo myślący ojciec Julii koniec końców ugiął się przed siłą uczucia, godząc się na 

ślub swojej córki z Eduardem. Jego decyzja zapadła jednak po czasie, wzmacniając 

tragiczny wymiar powieści. 

6. Podsumowanie 

XVIII-wieczna powieść w Niderlandach stała na straży moralności. Zresztą nie 

tylko powieściopisarze zaangażowani byli w proces społecznej naprawy. Dążenie do 

moralności widoczne było właściwie na całej scenie literackiej w większości dostęp-

nych wówczas gatunków. Niezależnie od tego, czy „moralna reorientacja” powiodła 

się, powieść końca XVIII stulecia pokazała ogromne oddziaływanie na czytelnika: jego 

wybory, oceny i światopogląd.  

Zarówno Sara, jak i Julia czy Eduard poprzez swoją autentyczność mogli służyć za 

wzorce osobowe. Pierwszy z opisywanych przykładów był w tym względzie bardzo 

wyrazisty: Sara doświadczała swoistej metamorfozy, pokazując dojrzałą zmianę, która 

wyznaczała moralną drogę młodym niderlandzkim czytelniczkom. Stawała się odpo-

wiedzialna, rozsądna i świadoma społecznych obowiązków. Kochała szczerze, choć 

w jej uczuciu nie było nieokiełznanej namiętności – w konstrukcji bohaterki dominował 

racjonalny chłód, co jednak w żaden sposób nie wykluczało jej z gry o „radość i satys-

fakcję”, wartości, których do tej pory na próżno poszukiwała gdzie indziej.  

Zracjonalizowanego uczucia nie odnajdujemy w „Julii”, jednak targani uczuciami 

tragiczni bohaterowie, zdający się uciekać od rzeczywistego świata, także mieli swój 

udział w „moralnej reorientacji”. To właśnie uczucie decydowało w ich przypadku 

o opartej na chrześcijańskiej wizji świata wiecznego moralności, może nieco labilnej, 

trudnej do zdefiniowania przy pomocy ratio, a na pewno odmiennej od sztywnego 

gorsetu moralnych nakazów na kartach „Sary Burgerhart”. „Julia” tym samym poka-

zywała, iż społecznie zaangażowana literatura nie musiała podążać wytyczoną przez 

racjonalizm ścieżką, otwierając chłodno myślących Holendrów na nowe literackie 

doznania i nową definicję moralności.  
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Uczucie w służbie moralności. Kilka refleksji na temat bohaterów powieści 

niderlandzkiej końca XVIII wieku 

Streszczenie 

W niniejszym rozdziale przedstawiłem wpływ literatury moralizatorskiej końca XVIII wieku w Nider-

landach na przemiany społeczne („moralna reorientacja społeczeństwa niderlandzkiego”). Dla zobrazo-
wania tego wpływu posłużyłem się przykładem dwóch powieści epistolarnych, które cieszyły się wówczas 

wielką popularnością. Chodzi o „Historię panny Sary Burgerhart” duetu pisarskiego E. Wolff i A. Deken 

(1782) oraz „Julię” R. Feitha (1783). Porównanie kilku fragmentów omawianych powieści miało dać 

odpowiedź na pytanie o rolę uczucia w kreowaniu bohatera literackiego, szczególnie w odniesieniu do 
moralności postaci. Propagowany na łamach obu powieści wzorzec moralno-obyczajowy nie mógł obejść 

się bez uczucia: uczuciowość stanowiła naturalny rys charakteru, bez którego w zamyśle autentyczni boha-

terowie traciliby na wiarygodności. Z jednej strony uczucie leżało u podstaw postawy wyróżniającej się 

społeczną odpowiedzialnością („Sara Burherhart”), z drugiej zaś świadczyło o pogłębionym wnętrzu 
postaci i jej bezgranicznej wierze („Julia”). „Moralna reorientacja” wykorzystała uczucie do osiągnięcia 

zamierzonego celu – ulepszenia moralnego potencjału przeciętnego mieszkańca XVIII-wiecznych Nider-

landów. Chociaż dominującą cechą narodu niderlandzkiego był w omawianych przeze mnie czasach 

racjonalizm, manifestujący się w trzeźwym, chłodnym myśleniu, to uczucie pozwoliło ów racjonalizm 
nieco zniuansować, nadając literaturze końca XVIII w. nowe, pogłębione oblicze. 

Słowa kluczowe: Oświecenie, literatura niderlandzka, powieść epistolarna, uczucie, moralność  
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Agata Demkowicz
1
 

I tak żyliśmy, takeśmy podróżowali.  

Miłość wobec przemijania i śmierci,  

na podstawie „Listów do Jerzego” Marii Kuncewiczowej 

1. Wprowadzenie 

Związek Marii i Jerzego Kuncewiczów trwał 63 lata. Punktem inicjującym ich relację 

była potrzeba akceptacji (i) wzajemnej inności2
. W ciągu długiej wspólnej drogi więzi 

obojga zacieśniały się i pogłębiały, dzięki przyjaźni, tolerancji i wspólnym potrzebom 

intelektualnym3
.  

Pożycie małżonków nie było oczywiście pozbawione sytuacji konfliktowych, kłótni 

wywołanych trudnościami natury egzystencjalnej czy też innymi spornymi kwestiami. 

Mieli jednak w sobie oparcie, zwłaszcza w okresie drugiej wojny światowej i ponad 

dwudziestoletniej emigracji. Ich rodzinę scalał także jedyny syn, Witold oraz dom 

w Kazimierzu, który stał się miejscem znaczącym dla Kuncewiczów.  

Refleksje związane z życiem małżeńskim i rodzinnym pisarki znalazły odzwier-

ciedlenie w jej twórczości osnutej w dużej mierze na wątkach autobiograficznych. 

Szczególne znaczenie w dorobku Kuncewiczowej zajmują „Listy do Jerzego”
4
 będące 

formą jej pożegnania ze zmarłym małżonkiem. Utwór składa się z dwudziestu trzech 

listów, które zostały kolejno ponumerowane. Otwiera go epitafium oparte na kanwie 

tekstu literackiego powstałego na rok przed śmiercią męża pisarki. Zamyka zaś „Post 

scriptum” stanowiące dopełnienie treści zawartej w listach. Warto w tym miejscu 

przypomnieć, że „Listy” zostały poprzedzone trzema tomami wyznań autorstwa Kun-

cewiczowej. Mowa o „Przeźroczach”, „Fantomach” i „Naturze”. Były one, jak suge-

rował Stanisław Stanik, pamiętnikami zauroczenia światem i jego odbiciem w ludzkim 

wzruszeniu, zapamiętaniu, skojarzeniu5
. Dostrzegano łączność tego tryptyku z „Listami”. 

Sama Kuncewiczowa określiła publikację, którą zamknęła swoją karierę pisarską 

mianem post scriptum do „Przeźroczy”, „Fantomów” i „Natury”. Istotę zbieżności 

między omawianą książką a wspomnianą trylogią sprecyzował Stanisław Stanik. Jego 

                                                                   
1 agatadem2@wp.pl, dr, absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Jej zainteresowania 

badawcze skupiają się głównie na twórczości jezuitów białoruskich z lat 1773-1820 oraz na dorobku, jaki 

preferowali członkowie Towarzystwa Jezusowego po wypędzeniu zakonu z granic Rosji. Poświęciła tej 

tematyce artykuły oraz monografię pt. „Poezja białoruskich jezuitów po utracie niepodległości”. Publikowała 

swoje prace między innymi w „Tematach i Kontekstach” i w materiałach pokonferencyjnych. Jeden z jej 

ostatnich artykułów ukazał się w „Oświeceniowym zapisywaniu pamięci” (redakcja M. Chachaj i A. Timo-

fiejew, Lublin 2019).   
2 Szymczak-Maciejczyk M., Rozdział VI, „Ty milczysz niewidzialny Jerzy”. Samotność po utracie miłości, 
[w:] Doświadczenie miłości i samotności. Przetwarzanie życia w literaturę w prozie Marii Kuncewiczowej, 

Kraków 2018, s. 161, https://rep.up.krakow.pl/xmlui/bistream/handle/11716/4998/Barbara%20Szymczak-

Maciejczyk-pracadoktorska, pdf?sequence=1&isAllowed=y (data dostępu: 2019).  
3 Szałagan A., Maria Kuncewiczowa. Monografia dokumentacyjna, Wydawnictwo Instytutu Badań 
Literackich, Warszawa 1995, s. 315.    
4 Kuncewiczowa M., Listy do Jerzego, posłowie H. Zaworska, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 1988.  
5 Stanik S., Pożegnanie dwóch światów, „Nowe Książki” 1989, nr 10, s. 47. 
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zdaniem „Listy” stanowiły „jakby kontynuację subiektywnego, indywidualnego odbioru 

świata”
6
, z którym czytelnik utworów Kuncewiczowej miał okazję zetknąć się w wy-

mienionym już cyklu.  

 Ostatnie dzieło pisarki wzbudziło uznanie tego recenzenta. Uczony zwracał uwagę 

na obecne w niej przemyślenia pełne mądrości, które sformułowała osoba doświadczona, 

wiarygodna i utalentowana
7
. W podobnym tonie wypowiadali się na temat „Listów” 

pozostali opiniodawcy. Niektórzy z nich zastanawiali się czy nie są one największym 

dokonaniem literackim Kuncewiczowej. Alicja Szałagan przytoczyła znaczące oceny 

recenzentów w monografii dokumentacyjnej poświęconej jej życiu oraz twórczości
8
. 

Wśród wymienionych przez badaczkę krytyków znaleźli się – (obok Stanisława Stanika) 

Tadeusz J. Żółciński, Barbara Kazimierczyk, Zdzisława Konty, Tadeusz Swat, Wojciech 

Natanson i Piotr Szewc
9
. Podjęli oni próbę rozpatrzenia „Listów” pod względem genolo-

gicznym. W polu ich zainteresowania znalazła się także analiza przesłania Kunce-

wiczowej. Do tej problematyki odniosła się również badaczka młodszej generacji, 

Marta Szymczak-Maciejczyk, w jednej ze swoich publikacji
10

, oraz w napisanej przez 

siebie dysertacji doktorskiej
11

. W sferze jej zainteresowań znalazło się odzwiercie-

dlenie aspektów autobiograficznych w twórczości Kuncewiczowej
12

.  

 Niniejsza publikacja stanowi kontynuację badań przeprowadzonych nad „Listami”. 

Dlatego niejednokrotnie odwołuje się do opinii wymienionych tu badaczy. Kwestią, 

którą warto byłoby przybliżyć jest charakter relacji łączącej Jerzego i Marię Kunce-

wiczów. Wydaje się, że czytelny obraz interesującego nas problemu uzyskamy, dzięki 

próbie analizy kształtowania się tej więzi od jej początków aż po kres.  

2. „Naprawdę jest: namiot, dwa plecaki i piesza poślubna podróż 

w Nieznane”. Rzecz o genezie i programie związku Marii i Jerzego  

Kuncewiczowie zetknęli się za pośrednictwem Związku Młodzieży Polskiej 

(w skrócie Zet). Oboje utrzymywali kontakty z młodzieżą należącą do tej organizacji. 

Uczestniczyli na przykład w imieninach kolegi, Stanisława Janikowskiego, członka 

Zetu, w maju 1920 roku. Był to, jak przyznali po latach, „punkt zwrotny dla ich znajo-

mości”
13

. Dwudziestotrzyletnia wówczas Maria była kobietą wykształconą i obytą 

towarzysko. W jej edukacji kładziono duży nacisk na wykształcenie muzyczne oraz 

językowe. Muzyki i języków obcych uczyła się od dziecka. Posiadała biegłą znajo-

mość języka francuskiego (poświadczoną stosownym certyfikatem zdobytym na uni-

wersytecie, w Nancy) oraz niemieckiego. Ukończyła dwuletni kurs pedagogiczny przy 

Gimnazjum Żeńskim Leonii Rudzkiej, w Warszawie. Zaliczyła ponadto cztery semestry 

studiów w Katedrze Historii Literatury Polskiej, na Uniwersytecie Jagiellońskim, które 

                                                                   
6 Tamże.  
7 Tamże.  
8 Szałagan A., Maria Kuncewiczowa. Monografia dokumentacyjna…, s. 316-318.   
9 Tamże.  
10 Szymczak-Maciejczyk M., Odkrywanie ostatnich kart życia – starość i śmierć w późnej prozie Marii 

Kuncewiczowej, [w:] Walęciuk-Dejneka B., Oblicza kobiecej starości. Literatura i historia, Wydawnictwo 

Aureus, Kraków 2016. s. 184-192.  
11 Tamże, Szymczak-Maciejczyk M., Rozdział VI, „Ty milczysz niewidzialny Jerzy”. Samotność po utracie 
miłości…, s. 161-175.   
12 Szałagan A., Maria Kuncewiczowa. Monografia dokumentacyjna…, s. 33.  
13 Tamże, s. 32.  
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zakończyła na tym etapie. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości kontynuowała, 

przez jakiś czas, naukę na Uniwersytecie Warszawskim. Później uzyskała posadę tłu-

maczki w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Gdy, w 1920 roku, wybuchła wojna 

polsko-bolszewicka, postanowiła wziąć w niej czynny udział jako łączniczka naczel-

nego dowództwa
14

.  

Podobnie uczynił starszy od niej o cztery lata Jerzy, który przystąpił do służby 

wojskowej i walczył w 1 Pułku Szwoleżerów. W tym okresie musiał zrezygnować 

z posady w Ministerstwie Opieki Społecznej i ze studiów prawniczych na Uniwersytecie 

Warszawskim. Powrócił do nauki, kiedy wojna dobiegła końca. Po 1926 roku odbył 

praktykę sędziowską i został adwokatem
15

.  

Kuncewicz, potomek inteligenckiej rodziny, o szlacheckim rodowodzie, osadzonej 

w Jakubówce
16

, na Lubelszczyźnie, ujął Marię swoim autentycznym zaangażowaniem 

w pracę społeczno-polityczną. Był bowiem zagorzałym działaczem Polskiego Stron-

nictwa Ludowego „Wyzwolenie”. Jego patriotyzm i kreatywność w poszukiwaniu naj-

lepszych dróg służących rozwojowi Polski zostały ukształtowane przez wychowanie, 

jakie otrzymał w domu rodzinnym. Dużą rolę odegrała w tym matka Jerzego Kunce-

wicza, Cecylia Helena z Wyszyńskich, która była działaczką społeczną, założycielką 

i dyrektorką seminarium nauczycielskiego w Zamościu. Później zajmowała się orga-

nizacją edukacji dla dzieci polskich emigrantów, we Francji i w Brazylii. Z pewnością 

na postawę syna wywierał wpływ także ojciec, Wiktor Kuncewicz. Z wykształcenia 

był rolnikiem. Po stracie majątku zajmował się nadzorem plantacji buraków w cuk-

rowni
17

.  

Jerzy rozwijał przekazane mu ideały patriotyczno-społeczne od wczesnej młodości. 

Kuncewiczowa nie miała predylekcji w tym kierunku. Wartości, które były istotne dla 

jej przyszłego małżonka stanowiły dla niej nowość, ale właśnie ta „siła obcości”
18

 pocią-

gała Marię. To ona sprawiła, że kobieta obdarzona „zaciekłym indywidualizmem”
19

 

zafascynowała się ambitnym aktywistą. W taki oto sposób Kuncewiczowa skomen-

towała ten fakt w „Fantomach”: 

Jerzy myślał, że podbił mnie siłą inteligencji, nie siłą obcości. Że zwalczył 

innych mężczyzn, nie że ja schodząc w małżeństwo zwalczyłam siebie. I to 

fortunne, jak widać, nieporozumienie przetrwało pół wieku20.  

W tym miejscu należy nadmienić, że Kuncewicz nie był jedynym mężczyzną 

wzbudzającym jej zainteresowanie. Jako podlotek przeżywała przelotne zauroczenia
21

. 

W trakcie studiów na Uniwersytecie Warszawskim obdarzyła platonicznym uczuciem 

Zygmunta Rusinka, prezesa organizacji szkół wyższych „Zjednoczenie” (pochodnej 

Zetu), do której sama należała
22

. Rusinek ożenił się z koleżanką Marii, Janiną Maza-

                                                                   
14 Tamże, s. 25-32.  
15 Tamże, s. 33.  
16 Szałagan A., Maria Kuncewiczowa. Monografia dokumentacyjna…, s. 32.  
17 Tamże, s. 32.  
18 Kuncewiczowa M., Fantomy, Wydawnictwo Lubelskie, Lublin 1971, s. 166.  
19 Cyt. za Szałagan A., Maria Kuncewiczowa – przybliżenia. Szkice biograficzne, Wydawnictwo Erte, Łódź 

2015, s. 80 
20 Kuncewiczowa M., Fantomy…, s. 166.  
21 Tamże, s. 105.  
22 Szałagan A., Maria Kuncewiczowa. Monografia dokumentacyjna…, s. 30.  
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nowską
23

. Kuncewiczowa nie stroniła również od młodzieńczych flirtów. Jako dzie-

więtnastoletnia dziewczyna spotykała się jednocześnie z młodym ułanem Kazimierzem 

Wyszyńskim i warszawskim wytwórcą futer, Stanisławem Schneiderem
24

. Kilka lat 

później, dokładnie w 1920 roku, przeżyła romantyczną przygodę z „pięknym porucz-

nikiem”
25

 z Wołynia, Jerzym Płońskim. Poznali się w jednym z zakopiańskich pensjo-

natów. Postanowili się pobrać. Zauroczenie nie trwało zbyt długo. Rozczarowanie 

i obrzydzenie wywołane pierwszym pocałunkiem odwiodło natychmiast Kuncewiczową 

od małżeństwa z Płońskim. Wkrótce jej towarzyszem życiowym został inny mężczyzna. 

W rok później wyszłam za Działacza [Jerzego Kuncewicza – przyp. A.D.]
26

, jak 

skonstatowała znacząco w „Fantomach”.  

Trudno jednoznacznie stwierdzić czy Jerzy próbował nawiązywać relacje damsko-

męskie, zanim poznał swoją żonę. Nie zachowały się jakiekolwiek informacje na ten 

temat. Wiadomo natomiast, jakimi predyspozycjami charakterologicznymi odznaczał 

się już w czasach swojej młodości:  

Jeżeli chodzi o mego narzeczonego, to był młody, wykształcony i „na 

stanowisku”. Mówiło się, że trochę narwany, bo za dużo politykuje, ale syn 

dyrektorki seminarium nauczycielskiego musi się przecież wyrobić na podporę 

społeczeństwa27
.  

Przyszły mąż Marii był ekstrawertykiem. Świadczy o tym jeden z fragmentów 

„Listów”: Ja jestem Skorpion z żądłem skierowanym do siebie. Ty? Rzekomo Byk. 

Hałaśliwy, zakochany i tak uprzejmy, że w swoim mitologicznym czasie pomógł Zeusowi 

do porwania Europy28
. Kuncewiczowa jawiła się natomiast jako typ introwertyczny, 

co potwierdziła również w jednym z wywiadów: Nie wiem, jak to się stało, ojciec i ja 

jesteśmy ludźmi milczącymi raczej, niż gadatliwymi, dlatego wolę raczej pisać niż 

mówić
29

.  

Mimo odmienności w konstrukcji psychicznej i w sferze aspiracji Marii i Jerzego, 

powzięte przez nich plany matrymonialne doszły do skutku. Pobrali się po krótkim 

okresie narzeczeństwa. Wspólne życie tej pary rozpoczęło się w dniu 14 maja 1921 

roku, późnym popołudniem, o godzinie siedemnastej, w kościele panien wizytek 

w Warszawie
30

, w którym siedem lat wcześniej odbył się ślub ukochanego brata Kun-

cewiczowej, o kilkanaście lat starszego od niej Aleksandra Szczepańskiego, z Marią 

Znatowicz
31

. Sakramentu udzielił nowożeńcom ksiądz Wacław Biliński [lub Bliziński]
32

.  

Kuncewiczowa powróciła do tego wydarzenia między innymi w „Fantomach”:  

                                                                   
23 Kuncewiczowa M., Fantomy…, s. 276.  
24 Szałagan A., Maria Kuncewiczowa. Monografia dokumentacyjna…, s. 31.  
25 Kuncewiczowa M., Fantomy…, s. 175.    
26 Tamże.  
27 Tamże, s. 275.  
28 Kuncewiczowa M., Listy do Jerzego…, s. 113.  
29Rozmowy z Marią Kuncewiczową, wybór, opracowanie i posłowie H. Zaworska, Czytelnik, Warszawa 

1983, s. 42.  
30 Szałagan A., Maria Kuncewiczowa. Monografia dokumentacyjna…, s. 33.  
31 Kuncewiczowa M., Fantomy…, s. 85.  
32 Tamże, Listy…, s. 19. W „Listach” Kuncewiczowa wspomina o księdzu Blizińskim, pośle na sejm. Alicja 

Szałagan wymienia zaś nazwisko księdza Bilińskiego, także posła na sejm (Szałagan A., Maria Kunce-

wiczowa. Monografia dokumentacyjna…, s. 33).    
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Tak oto w maju 1921 roku weszłam biała i ukwiecona w progi kościoła 

wizytek, wsparta na ramieniu ojca w czarnym surducie, a odeszłam od ołtarza 

porwana szybkim krokiem przez Jerzego we fraku33. […] Młody owszem 

przeniósł Młodą przez próg i rodzice stali na progu, a za nimi stały pokolenia. 

Ale to wszystko było na pamiątkę. Naprawdę jest: namiot, dwa plecaki i piesza 

poślubna podróż w Nieznane34.  

 W niniejszych opisach szczególną uwagę przykuwa metafora związku małżeń-

skiego rozumianego jako piesza poślubna podróż w Nieznane. Jeśli idzie o Kuncewi-

czów, to właśnie podróżowanie naznaczyło kierunek i styl ich egzystencji.  

Rzeczą znamienną jest, że ciągłe zmiany miejsca pobytu były poniekąd wpisane 

w geny Kuncewiczowej. Działo się tak za sprawą trybu życia jej przodków, zwłaszcza 

ze strony matki, Adeliny Róży z Dziubińskich Szczepańskiej. Wśród nich – do czwar-

tego pokolenia wstecz – znajdowali się żołnierze, zesłańcy, emigranci. Byli to ludzie 

zmuszeni do funkcjonowania w różnych krajach i miastach wskutek okoliczności histo-

rycznych
35

. Dziad Marii, Józef Dziubiński, służył w Legionach Polskich i przeszedł 

związany z nimi szlak bojowy. Jego syn, sztabskapitan Adolf Dziubiński, dziadek 

Marii, został wcielony do armii rosyjskiej. Brał udział w kampanii węgierskiej w 1848 

roku. Z powodu złego stanu zdrowia przeniesiono go na Krym. Był naczelnikiem 

garnizonu w Karasubrze. W 1858 roku przeszedł na emeryturę i ożenił się z córką 

lekarza, Stanisława Goreckiego i szlachcianki żmudzkiej, Anastazji Kozakiewiczówny, 

Zofią. Dwa lata później, w Rostowie, Dziubińskim urodziła się córka, wspomniana 

Adelina Róża. Adolf był wówczas zarządcą znajdującego się tam więzienia. W 1876 

roku wraz z żoną podjął decyzję o przeprowadzce do Polski. Małżonkowie pragnęli, 

aby ich jedynaczka, późniejsza skrzypaczka, odebrała wykształcenie w duchu narodo-

wym
36

. Gdy wyszła za mąż za Józefa Szczepańskiego, nauczyciela matematyki, którego 

poznała w Warszawie, gdzie uczęszczała do klasy skrzypiec prowadzonej przez Apoli-

narego Kątskiego, powróciła z nim do Rosji
37

. Młoda para zamieszkała w Samarze, 

gdzie na świat przyszła Kuncewiczowa. Kilka lat później Adelina Róża i Józef Szcze-

pańscy postanowili, że wyjadą do Warszawy wraz z przyszłą pisarką oraz jej ukocha-

nym, starszym bratem, Aleksandrem. Zadecydowały o tym względy edukacyjne. 

Szczepańscy zamierzali kształcić swoje dzieci zgodnie z wartościami patriotycznymi, 

ale trudno było im znaleźć miejsce, w którym mogliby zapuścić korzenie. Ambicje 

zawodowe i patriotyczne ojca pisarki przyczyniły się do opuszczenia przez nich 

Warszawy. Udali się do Płocka, a stamtąd do Włocławka. W obu miastach, podobnie 

jak w Warszawie, Józef Szczepański podejmował starania o organizację edukacji 

młodzieży w oparciu o program unarodowiania szkół popularyzowany przez Stowarzy-

szenie Nauczycielstwa Polskiego, do którego należał. W późniejszym okresie Kunce-

wiczowa przenosiła się kilkakrotnie w związku ze swoimi studiami
38

.  

Sytuacja Marii zdawała się stabilizować po jej ślubie z Jerzym. Nowożeńcy 

zamieszkali w Warszawie, w mieszkaniu Szczepańskich, przy Placu Trzech Krzyży. 

                                                                   
33 Kuncewiczowa M., Fantomy…, s. 151. 
34 Tamże, s. 276.  
35 Tamże, s. 72. 
36 Szałagan A., Maria Kuncewiczowa. Monografia dokumentacyjna…, s. 16-20.  
37 Kuncewiczowa M., Fantomy…, s. 26.  
38 Szałagan A., Maria Kuncewiczowa. Monografia dokumentacyjna…, s. 16-20   
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W 1936 roku przenieśli się do Kazimierza, do własnego domu „Pod wiewiórką” (zwa-

nego także Kuncewiczówką). Zamierzali osiąść tam na stałe. Niestety, tuż po wybuchu 

II wojny światowej, dokładnie 10 września 1939 roku, musieli opuścić swoje nowo 

wybudowane lokum. Rozpoczął się dla nich okres wieloletniej tułaczki, najpierw 

wojennej (Francja – Wielka Brytania), później emigracyjnej (Wielka Brytania – Stany 

Zjednoczone). Do Kuncewiczówki wprowadzili się ponownie w 1962 roku, po 

uprzednich staraniach o jej odzyskanie od państwa
39

. Ten powrót nie oznaczał jednak 

kresu wyjazdów. Trwały one jeszcze przez kilkanaście lat. Miały charakter zawodowy, 

poznawczy, a czasem wypoczynkowy.  

Każda ze wspólnych czy (rzadziej) samotnych wędrówek Kuncewiczów, związane 

z nimi różnorakie niedogodności lub pozytywy – w postaci rozwoju intelektualnego 

małżonków, nawiązywania przez nich kontaktów z ludźmi kultury, literatami, dyplo-

matami i działaczami politycznymi – kształtowały ich związek. Najbardziej formowała 

go jednak konfrontacja Marii (i Jerzego) z historią rodziny Dziubińskich i Szczepań-

skich oraz z żyjącymi, na pewnych etapach małżeństwa Kuncewiczów, członkami 

wymienionych rodów. Niewiele wiadomo na temat przodków Jerzego. Kuncewiczowa 

nie koncentrowała się na ich życiu w swojej twórczości. W jej książkach pojawiały się 

tylko aluzje dotyczące rodziny męża. Takie, jak na przykład te oto napomknienia – 

W każdym razie w obu rodzinach, tej, z której wyszłam, i tej, do której weszłam, szcze-

gólne było zagęszczenie indywidualizmów, nie znoszących wspólnego mianownika 

[…]40
 lub inne wspomnienie: Więc pytam cicho, po dawnemu pytam mego męża, 

którego matka, kiedy był dzieckiem, nazywała <<Pan>> […]41
. W jednym z frag-

mentów „Natury” pisarka odniosła się z kolei do miejsca pochówku matki Jerzego. 

Pisała o tym, że jej teściowa spoczywała w nowej kwaterze cmentarza w Jakubówce, 

która została przyłączona do Lublina
42

. Na kartach tej samej powieści pisarka odno-

towała także, iż widziała kamienicę, w której mieścił się trybunał. Niegdyś urzędował 

tam dziadek Kuncewicza. Budynek znajdował się w starej części Lublina
43

.  

Skąpe informacje dotyczące rodziny Jerzego, w rozważaniach Kuncewiczowej, nie 

świadczyły o ignorancji przejawianej przez pisarkę wobec najbliższych jej męża. Jest 

bowiem rzeczą oczywistą, że dysponowała większym zasobem wiadomości na temat 

swoich bliskich niż o Kuncewiczach. Zaprezentowany przed momentem fragment 

„Fantomów” wskazuje na to, iż przodkowie małżonka byli jednak obecni w świado-

mości autorki „Listów”. Prawdopodobnie myślała także o nich odwołując się do swoich 

zaślubin z Jerzym. Powróćmy raz jeszcze do przywołanych uprzednio opisów. Jak 

pamiętamy, ceremonia ślubna w kościele została dopełniona tradycyjnym przenie-

sieniem żony przez próg. Stali na nim rodzice (Szczepańscy oraz, według naszych 

przypuszczeń, Kuncewiczowie), a za nimi stały pokolenia. Pisarka podkreśliła jedno-

cześnie, że była to tylko „pamiątka”, ponieważ w rzeczywistości dopiero co zaślubieni 

małżonkowie sami wybierają się w pieszą poślubną podróż w Nieznane, zabierając ze 

sobą nieodzowne atrybuty podróżników: namiot i dwa plecaki. Przekroczenie progu 

                                                                   
39 Turski S., Śladami Marii i Jerzego Kuncewiczów,  red. M. Januszek-Surdacka, Algraf Lublin, Kazimierz 

Dolny 2017, s. 6.  
40 Kuncewiczowa M., Fantomy…, s. 267.  
41 Tamże, Listy do Jerzego…, s. 13.  
42 Kuncewiczowa M., Natura, Wydawnictwo Lubelskie, Lublin 1989, s. 282.  
43 Tamże, s. 284.  
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przez młodą parę rozumie się tutaj jako metaforę i symbol rozpoczęcia przez nich 

nowej drogi życiowej. Warto przy okazji nadmienić, że kilkanaście lat później Kunce-

wiczowie niejako powtórzyli ten akt. Doszło do tego około 1934 roku, w Kazimierzu, 

gdy inaugurując budowę rodzinnego domu, zakopali pod jego progiem „Dwa księ-

życe” autorstwa Marii i „Przebudowę” napisaną przez Jerzego
44

.  

Odniesienie do progu, które pojawiło się w twórczości Kuncewiczowej wpisuje się 

także w kontekst rozważań Michaiła Michajłowicza Bachtina poświęconych koncepcji 

chronotopu, który rozumiał jako współpowiązanie relacji czasowych i przestrzennych45
 

w świecie przedstawionym utworu literackiego. Według rosyjskiego badacza próg to 

czasoprzestrzeń „nasycona w dużym stopniu emocjonalno-wartościującą intensyw-

nością”46
. W świetle badań Bachtina można interpretować go także jako miejsce 

spotkań i rozłąk, pogranicze między światami. Wymienione aspekty stanowiły znalazły 

odzwierciedlenie w publikacjach Marii Kuncewiczowej. Jej ślub z Jerzym, przenie-

sienie panny młodej przez próg, były niejako aktami spotkania dwojga młodych ludzi 

ze sobą i z historią pokoleń zapisaną w życiu poszczególnych członkach obu rodów, 

Szczepańskich oraz Kuncewiczów. Przekroczenie progu przez nowożeńców, podjęta 

przez nich decyzja o samodzielnym (choć opartym na doświadczeniu przodków) budo-

waniu własnego związku stanowiły zarazem symboliczne rozstanie z pradziadkami, 

dziadkami i rodzicami.  

Próg był dla Kuncewiczowej obszarem granicznym, który nadawał kierunek jej 

egzystencji i poszukiwaniu własnej tożsamości. Dostrzega się tu pewne analogie z kono-

tacjami progu w kulturze ludowej. Próg miał niezwykły wymiar dla mieszkańców wsi. 

Kojarzyli go z wejściem do ich domu. Bardzo cenne w tej materii są wypowiedzi 

najstarszych mieszkańców wsi: Próg prowadzi, tu jest moje miejsce, mój dom, moje 

miejsce za progiem jest47
, W domu muszą być drzwi i progi48

. Próg odgrywał istotną 

rolę także w dawnych obrzędach rodzinnych. Akcentowano jego znaczenie między 

innymi w dniu ślubu, gdy pan młody przenosił przez niego swoją żonę oraz w dniu 

pogrzebu jednego z domowników. Pożegnanie zmarłego dokonywało się na progu, 

który stanowił ekwiwalent całego domostwa. Rzeczą ciekawą jest fakt, że zakopy-

wanie czegoś pod progiem było traktowane w wierzeniach ludowych jako zły omen. 

Nie dokonywali tego ludzie wierzący, lecz osoby, które chciały się zemścić na gospo-

darzach domostwa i sprowadzić na nich nieszczęście
49

.  

Kuncewiczowie nadali temu zwyczajowi zupełnie inny wymiar. Umieszczenie 

dwóch książek pod progiem ich przyszłego domu stało się dla nich symbolem spot-

kania dwóch różnych osobowości i przypieczętowaniem trwałości ich związku. Wokół 

najważniejszego dla obojga małżonków miejsca na ziemi oscylował „program 

życiowy”
50

 pisarki. Współistniały w nim dość zgodnie, choć nie bezkonfliktowo, roz-

bieżne koncepcje domu: domu – kotwicy pokoleń i mieszkań – namiotów. Wynikało to 

                                                                   
44 Szałagan A., Maria Kuncewiczowa. Monografia dokumentacyjna…, s. 146.   
45 Bachtin M.M., Czas i przestrzeń w powieści, „Pamiętnik Literacki” 1974, nr 65, z. 4, s. 273. 
46 Tamże, s. 310.   
47Etnografia Lubelszczyzny – ludowe wierzenia o domu, http://teatrnn.pl/leksykon/artykuly/etnografia-

lubelszczyzny-ludowe-wierzenia-o-domu/ (data ostatniej publikacji: 01.02.2021).   
48 Tamże.  
49 Tamże.  
50 Szałagan A., Maria Kuncewiczowa – przybliżenia. Szkice biograficzne…, s. 41.  
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z jednej strony z uwikłania biografii pisarki w historię, z drugiej strony z natury Kun-

cewiczowej, u której splatały się dwie wykluczające się potrzeby – „bycia u siebie”
51

 

i „bycia gdzie indziej”
52

. Pierwszy zamysł odzwierciedlał predyspozycję pisarki do 

posiadania stałego punktu odniesienia. Drugi stanowił wypadkową przymusu i zarazem 

pasji podróżowania zakodowanego w niej przez styl życia jej przodków.  

Wędrówka małżeńska autorki „Listów” stała się odzwierciedleniem „bycia 

u siebie” i „bycia gdzie indziej”. Będąc w drodze, z Jerzym, Kuncewiczowa pozo-

stawała w łączności z poprzednimi pokoleniami. Symbolicznie osadziła ich i siebie 

w domu (kotwicy), w obszarze, jak zauważył Ryszard Przybylski, „świętym”
53

, 

„uprzywilejowanym”
54

, w którym głównie, dzięki rodzinie stale obecnej i bliskiej 

znajduje się niewidzialna oś świata, organizująca, mimo wszystkich wybryków historii, 

byt człowieka w sensowny system55
. Pokolenia stanowiły dla Kuncewiczowej wspom-

niany punkt odniesienia. Na podstawie dialogu z nimi rozszerzała swój horyzont. 

Czyniła to poprzez gromadzenie własnych doświadczeń, przybliżając do siebie, dzięki 

temu „bycie gdzie indziej”. Znacząco interpretowała tę perspektywę Małgorzata 

Czermińska. Badaczka twierdziła, że „bycie gdzie indziej” było dla Kuncewiczowej 

„sposobem intensywniejszego, trwalszego doznawania siebie i świata niż ten sposób, 

który ofiaruje nam doświadczenie potoczne, skażone powierzchownością i pośpiechem, 

ograniczone regułami norm społecznych”
56

. Było dla niej równoznaczne z „głodem 

inności”
57

 i związanym z nim „głodem poznania”
58

.  

Reasumując, związek małżeński jawił się dla pisarki jako przestrzeń, w której mał-

żonkowie, dialogując z poprzednimi pokoleniami, trwają przez cały czas we własnej 

podróży. Dlatego, jak sugerowała, niosą ze sobą plecaki, tu interpretowane jako 

symbole zdobywania doświadczenia, oraz namioty. 

Zgodnie z tym, co już powiedziano, mieszkania – namioty stanowiły dla Kuncewi-

czowej drugą koncepcję domu, obok wspomnianego domu – kotwicy. Według opinii 

Ryszarda Przybylskiego należy rozumieć je jako miejsca przy drodze, które można 

porzucić bez poczucia utraty czegoś istotnego i z przekonaniem, że nie opuszcza się 

„punktu stałego”, lecz przygodne i chwilowe schronienie59
. Kuncewiczowie spotkali 

wiele mieszkań – namiotów na mapie swojego wspólnego życia. Zwłaszcza w okresie 

wojennych i emigracyjnych wędrówek. Stanowiły one przystanki na trasie wiodącej 

w kierunku „Nieznanym”. Dla Marii i Jerzego przybrał on kształt ich kazimierskiego 

domu. Kuncewiczowa nadała mu znaczenie domu – kotwicy pokoleń. To także 

miejsce, gdzie się umrze u siebie, we własnych ścianach, na własnej ziemi60
, jak pisała 

w „Fantomach”.  

                                                                   
51 Tamże.  
52 Tamże.  
53 Tamże.  
54 Tamże.  
55 Tamże, s. 41. 
56 Tamże, s, 296.  
57 Gutkowska B., Poetyka i problematyka „Przeźroczy” Marii Kuncewiczowej, [w:] W stronę Kun-

cewiczowej. Studia i szkice, pod red. W. Wójcika, Wydawca Uniwersytet Śląski, Katowice 1988, s. 66.   
58 Tamże.  
59 Cyt. za Szałagan A., Maria Kuncewiczowa – przybliżenia. Szkice biograficzne…, s. 41. 
60 Tamże, s. 53.  
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Kuncewiczowie zetknęli się również z „Nieznanym” dochodząc do momentu, 

w którym kończyła się ich wspólna ziemska wędrówka. Pisarka wymownie przed-

stawiła ten fakt w „Listach”: 

Jerzy, wtenczas ogarnął mnie strach. Jak to? Wybierasz się w nową podróż, 

otrzymałeś na nią błogosławieństwo tej mocy, która rządzi rękami księży 

i rękami kobiet, ukwiałami, olejami, hostiami, krzyżami… A gdzie, z kim, z czym 

i na jak długo ja zostanę?61. 

Zwróćmy uwagę, że rozłąka małżonków jawiła się jako „nowa podróż”. Także 

w tej przestrzeni, jak wykażemy w dalszej części niniejszej publikacji, uobecniła się 

rodzina Kuncewiczowej.  

Nie ulega wątpliwości, że pisarka zrozumiała i zaakceptowała prawdę o tym, iż 

historia jej małżeństwa została osadzona w historii pokoleń. Nie brakowało w niej 

momentów bolesnych. Pradziadkowie, dziadkowie i rodzice Kuncewiczowej byli, jak 

sama pisała, ludźmi „z obcym akcentem”
62

, tułającymi się po „cudzych ziemiach”
63

, 

wyobcowanymi pod względem etnicznym i politycznym. Egzystencja uzależniona od 

przemian historycznych, (zapewne) ogromny stres związany z częstymi przenosinami 

i wchodzeniem w nowe środowisko, nie sprzyjały budowaniu przez nich relacji 

małżeńskich i rodzinnych. Decydowały o tym zresztą nie tylko czynniki zewnętrzne. 

Dziad Kuncewiczowej, Józef Dziubiński, nie zdążył prawdopodobnie przyzwyczaić się 

do roli męża i ojca, ponieważ zmarł przedwcześnie, osierocając czwórkę dzieci. 

Małżeństwo jej dziadków, Zofii i Adolfa, zostało zawarte „w celu patriotycznym”
64

. 

Adolf był w dodatku inwalidą wojennym, starszym od żony o dwadzieścia lat. Z kolei 

Adelina Róża i Józef Szczepańscy, rodzice pisarki, stanowili parę ludzi zupełnie 

niedobranych. Każde z nich pochodziło „spod innego adresu”
65

. Matka była kobietą 

niezwykle skomplikowaną wewnętrznie, histeryczną, trudną, a nawet despotyczną, ale 

jako osoba związana z muzyką posiadała jednocześnie duszę artystyczną
66

. Na całym 

życiu małżeńskim Adeliny Róży ciążyło wspomnienie Marcina Kątskiego – jej 

pierwszej (młodzieńczej) miłości. Kątski porzucił ją dla innej kobiety
67

. Matka autorki 

„Listów” nigdy nie pokochała swojego męża, mimo że był mężczyzną inteligentnym, 

wykształconym i ambitnym
68

. Należał ponadto do typów zrównoważonych i spo-

kojnych, o ustalonych poglądach
69

. Oboje małżonkowie, Adelina Róża i Józef, okazali 

wierność przeznaczeniu, które ich nie zjednoczyło, choć połączyło w stadło70
. 

Przodkowie i rodzice Kuncewiczowej nie zdołali odnaleźć spełnienia w założonych 

przez siebie rodzinach. Dopiero jej, po wielu latach spędzonych u boku Jerzego, udało 

się określić sens i cel własnego małżeństwa.  

                                                                   
61 Kuncewiczowa M., Listy do Jerzego…, s. 15.  
62 Tamże, Fantomy…, s. 72.  
63 Tamże.  
64 Szałagan A., Maria Kuncewiczowa. Monografia dokumentacyjna…, s. 16.  
65 Kuncewiczowa M., Fantomy…, s. 154.  
66 Szałagan A., Maria Kuncewiczowa. Monografia dokumentacyjna…, s. 242.  
67 Kuncewiczowa M., Fantomy…, s. 91. 
68 Tamże, s. 273.  
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3. Jerzy, jak bardzo niezwykłym byłeś człowiekiem, poznaję za późno. Uwagi 

nad specyfiką podróży małżeńskiej Kuncewiczów  

W zapiskach Kuncewiczowej odnajdujemy pochwałę jej nieżyjącego partnera. 

Rzeczą znamienną jest, że nie zamierzała nadawać tej postaci rysu panegirycznego. 

Była bowiem świadoma tego, iż idealizowanie Jerzego zniekształciłoby realne wspom-

nienie
71

 o nim. Dlatego starała się raczej o autentyczne docenienie jego osoby i wkładu 

włożonego przez niego w ich związek małżeński. Towarzyszyła temu swoista przemiana 

samej Kuncewiczowej. Zwróciła na to uwagę Barbara Szymczak-Maciejczyk. Zdaniem 

badaczki pisarka, która zazwyczaj była nieco zdystansowana wobec otoczenia, funk-

cjonowała bardziej jako obserwatorka niż zaangażowana uczestniczka wydarzeń, po 

śmierci męża doznała pewnego rodzaju przebudzenia
72

. Docierała jakby do pełni 

dojrzałości. Oglądała rzeczywistość z perspektywy jej głębszego zrozumienia i odczu-

wania. Marta Szymczak-Maciejczyk sugeruje, że autorka „Listów” wzorem własnej 

matki zaczyna realne życie dopiero na krótko przed własną śmiercią, niejako osiągając 

dojrzałość dopiero w ostatnich latach życia73
.  

Kuncewiczowa wymownie określiła stan, którego doświadczała w jednym z udzie-

lonych przez siebie wywiadów: Ale tak naprawdę niezmierna, trudna do wysłowienia 

tajemniczość życia objawia się człowiekowi dopiero z biegiem lat, najbardziej na 

starość […]74
. U pisarki znalazło to przełożenie w „Listach”. Wskazują one na stopień 

zintensyfikowania się jej wrażliwości na otaczający świat (na doznania akustyczne, 

muzyczne, bodźce cielesne, kolory, piękno przyrody). W bardziej wyrazisty sposób 

mówiła również o uczuciach i emocjach preferowanych wobec męża oraz swoich 

bliskich i przyjaciół. Nie opisywała ich przy pomocy przesadnej, rozbudowanej meta-

foryki, „pewnego przerostu afektacji”
75

, rażącej niegdyś krytyków recenzujących jej 

wcześniejsze utwory. W „Listach” dominował zwięzły styl. Poza tym utwór przybrał 

krótką formę
76

.  

Niejako pełnia dojrzałości uzyskana przez Kuncewiczową w najtrudniejszych 

chwilach jej egzystencji generowała postrzeganie charakteru, sposobu bycia, poglądów 

męża i przebytej wraz z nim wspólnej drogi. Pisarka rozpatrywała przeszłość swoją 

i Jerzego posługując się metodą asocjacji
77

. Oznaczało to, że retrospekcja nie była 

sygnowana chronologią i datami. Odbywała się na zasadzie skojarzeń. Jedne wspom-

nienia wywoływały drugie. Przeszłość przeplatała się ze współczesnością. Między 

opisami związanymi z odchodzeniem Jerzego, a także śmiercią jego teściów, szwagra 

i wspólnych przyjaciół Kuncewiczów, raz jeszcze rozgrywała się historia ich małżeń-

stwa. Pojawiały się także luźne nawiązania do filozofii, literatury i sztuki (począwszy 

od starożytności po czasy, w których żyła Kuncewiczowa), do spraw znanych małżon-

kom kiedyś lub odkrywanych przez Marię w okresie wdowieństwa. Świadczyły one, 

                                                                   
71 Doka K.J., Żałoba jest podróżą. Jak zmagać się ze stratą, Wydawnictwo Charaktery, Kielce 2017, s. 59.  
72 Szymczak-Maciejczyk M., Rozdział VI, „Ty milczysz niewidzialny Jerzy”. Samotność po utracie miłości..., 
s. 169 
73 Tamże.  
74 Rozmowy z Marią Kuncewiczową…, s. 20.  
75 Tamże, s. 94 
76 Szymczak-Maciejczyk M., Rozdział VI, „Ty milczysz niewidzialny Jerzy”. Samotność po utracie miłości…, 

s. 169 
77 Konty Z., „My zawsze podróżujemy razem”, „Akcent” 1989, nr 2, s. 152.   
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jak słusznie podkreślała Zdzisława Konty, o imponującej erudycji autorki „Listów”
78

. 

Swoboda, z jaką Kuncewiczowa odwoływała się do różnych wydarzeń, osób, spotkań, 

miejsc, utworów literackich, duchowych i muzycznych, pozwala na odczytywanie jej 

ostatniej publikacji jako książki „pisanej jakby ponad czasem”
79

.  

Wydaje się, że właśnie owo bycie ponad wymiarem czasowym ułatwiło Kuncewi-

czowej powrót do wspomnień o wspólnej podróży małżeńskiej z Jerzym. Z tej pers-

pektywy mogła również oceniać siebie, dokładnie zastanowić się nad zaangażowania 

Kuncewicza w ich związek i zaprezentować te cechy jego charakteru, które jej 

zdaniem były godne utrwalenia. Uczyniła to powracając do pierwszych chwil oraz lat 

spędzonych z mężem. Pozwólmy sobie, w tym miejscu, na nieco dłuższą cytację:  

Trzydzieści lat z moją rodziną nie upłynęło na Ziemi. Mieszkałam w Domu, 

czyli w klatce przygotowanej na fatalistyczne, bezproblemowe istnienie. 

Dawano mi, więc brałam. Dyktowano mi, więc spełniałam. Podczas naszego 

ślubu, klęcząc z tobą przed ołtarzem w kościele panien wizytek, czy obudziłam 

się z letargu? Może noc poślubna w Konstancinie przy majowym kląskaniu 

słowików obudziła we mnie świadomość wspólnej Ziemi, ludzi, ptaków 

i miesięcy? Może później „Przymierze z dzieckiem” uzbroiło mnie przeciw 

sankcjom losu? Chyba nie. I tu wielka twoja wina, wielka twoja chwała: nie 

chciałeś mnie obudzić. Szanowałeś mój zachwyt, moją ciemnotę, mój beztroski 

urojony byt, seks nigdy nie przesłonił ci miłości. Nie pytałeś mnie, skąd 

wracam. Czekałeś na balkonie, czekałeś na mnie, nie na uścisk. Na mnie całą 

czekałeś, głupią, olśnioną, nieprzytomną. I tak żyliśmy, takeśmy podróżowali. 

Ty, myśląc „o wiecznej przemienności”, chroniłeś mnie przed logiką, ja – 

podejrzewając, że pływam w niebycie – rozwijałam wiedzę o bycie. 

I dopracowałam się tej wiedzy, ale to nie była wiedza o mnie, to była wiedza 

o,,ludzkości”. Ja? Mnie, jako przedmiotu, ciągle nie było. Ja byłam wyłącznie 

przedmiotem, byłam świadkiem. Ty byłeś działaczem Sprawy, zaangażowanym 

w każdy polski i światowy problem. Humanista, ludowiec, patriota w sensie 

ludzkim, nie państwowym. Byłeś dobrze zarabiającym prawnikiem – publiczny 

sens naszego życia wydawał się załatwiony80.  

Analizę zawartości merytorycznej, zaprezentowanej w przedstawionym fragmencie, 

należałoby rozpocząć od przyjrzenia się jego formie językowo-stylistycznej i typizacji 

konstrukcji zastosowanej przez pisarkę. Kuncewiczowa posługuje się bardzo klarownym 

językiem. Tekst został nasycony odwołaniami o charakterze metaforycznym. Są czy-

telne, ale ich pełne zrozumienie wymaga obeznania z wcześniejszymi publikacjami 

autobiograficznymi pisarki. W wypowiedzi mamy do czynienia ze zdaniami oznajmu-

jącymi. Kuncewiczowa posługuje się w niektórych tokiem wyliczeniowym. Formułuje 

także szereg zdań pytających, na które sama udziela odpowiedzi. Służą one wyekspo-

nowaniu postaci Jerzego. Zaś nagromadzenie form zaimkowych – typu „Ja”, „Ty”, 

„Mnie” – w ostatniej części przywołanej cytacji, stanowi próbę podtrzymania kontaktu 

między podmiotem a adresatem. Typ zaprezentowanej w niniejszym fragmencie 

wypowiedzi (odnosi się to także do całości „Listów”) jest, w opinii Stanisława Stanika, 

                                                                   
78 Tamże.  
79 Szałagan A., Maria Kuncewiczowa. Monografia dokumentacyjna…, s. 317. 
80 Kuncewiczowa M., Listy…, s. 24.  
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rodzajem intymnego „zwierzenia”
81

. Badacz twierdzi, że Mieści ono w sobie i nakie-

rowanie na postać adresata (tu: wyobrażeniowego) i intymność „rozmowy”, i wielo-

tematyczność poruszanych wątków, i wiarę w oczyszczającą moc kontaktu słownego 

(tu: monologu)82
.  

W interesującym nas fragmencie „Listów” pisarka przybliżyła proces formowania 

się więzi intelektualnej, duchowej i fizycznej między nią oraz jej mężem. Dużą rolę 

odegrał tu wpływ domów, z których wywodzili się Kuncewiczowie. Oboje małżon-

kowie posiadali rodziny, które miały za sobą różne przeżycia i w związku z tym 

odmienne priorytety wychowawcze. Jerzy otrzymywał prawdopodobnie dużo większą 

swobodę w okresie dzieciństwa i dorastania niż jego żona. Od wczesnych lat młodzień-

czych przygotowywano go do działalności społeczno-politycznej. Musiał zatem uczyć 

się otwartości na drugiego człowieka. Okazała się przydatna w zawodzie adwokackim, 

jaki później uprawiał, i we wspomnianej działalności społeczno-politycznej. Naj-

bardziej zaś w codzienności małżeńskiej.  

Maria Kuncewicza była typem zamkniętym w sobie. Przyczyny tego stanu zaryso-

wała w przedstawionej powyżej cytacji. Pisarka nawiązała w niej do atmosfery swojego 

domu rodzinnego. Czyniła to formułując lakoniczne zdania. Niemalże symbolicznie 

nakreśliła w nich sytuacje, których doświadczyła, ponieważ o szczegółach pisała 

w swoich wcześniejszych książkach autobiograficznych. Poza tym „Listy” zostały 

pomyślane jako dojrzała refleksja nad przeszłością. Oznaczało to, że odwołując się do 

kwestii bolesnych czy spornych, związanych ze swoim życiem wystrzegała się krytyki 

i pretensji. Starała się raczej okazywać zrozumienie, poszukiwać dobrych stron, ponad-

czasowej wartości w minionych wydarzeniach, spotkaniach i relacjach międzyludzkich.  

Mimo dyskrecji Kuncewiczowej, trudno nie zauważyć, że wypowiedź dotycząca jej 

domu została nasycona sporą dozą emocji. Zaskakuje porównanie go do klatki, z jakby 

odgórnie narzuconym, gotowym schematem życiowym, jaki pisarka powinna była 

wdrażać w swoim życiu jako dorosła kobieta. Po śmierci męża i u progu własnego 

odchodzenia nadal mocno odczuwała i świadomie przeżywała swoje zakorzenienie 

w rodzinie Szczepańskich i Dziubińskich, czego dowodzi pisownia rzeczownika 

„dom”. W przytoczonym cytacie figuruje on jako wyraz zapisany z dużej litery.  

Upływ lat najwyraźniej nie zatarł w pamięci Kuncewiczowej obrazu stosunków 

panujących w jej domu rodzinnym. Funkcjonowała tam niegdyś pod ogromną presją, 

na co dobitnie wskazują zdania zaczerpnięte z omawianego cytatu, rozpoczynające się 

od bezosobowych form czasowników typu: Dawano mi […]. Dyktowano mi […]. Dla 

zrozumienia aluzji pisarki zawartych w „Listach” należy po raz kolejny sięgnąć do 

„Fantomów”. Kuncewiczowa powraca w tej powieści do swojego dzieciństwa, okresu 

dorastania i wczesnej młodości, które spędziła w otoczeniu apodyktycznej matki-

mizantropki, uległego wobec małżonki, ale niezwykle czułego dla swoich dzieci, ojca, 

oraz brata Aleksandra i babci Zofii (Sophie). Babcia (matka Adeliny Róży Szcze-

pańskiej) – weredyczka, paląca papierosy, grająca na gitarze, opłacająca wnuczce, 

w tajemnicy przed rodzicami, naukę jazdy na rowerze damskim i pozwalająca jej na 

korzystanie z kołobiegu w płockim Ogrodzie Kolarzy – była osobą, która wraz z ojcem 

i bratem pisarki usiłowała łagodzić Kuncewiczowej przykre dzieciństwo
83

.  
                                                                   
81 Stanik S., Pożegnanie dwóch światów…, s. 47. 
82 Tamże.  
83 Kuncewiczowa M., Fantomy…, s. 47-49, 72.  
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Podejmowane przez bliskich starania nie stanowiły wystarczającego antidotum. 

Dziwaczne zachowania i pomysły matki pogłębiały w Marii skłonność do zamykania 

się w sobie. Jeszcze przed urodzeniem przyszłej pisarki Adelina Róża postanowiła 

wprowadzić sterylne porządki w swoim domostwie. Antyludzka fobia matki, wywołana 

utratą narzeczonego, podwoiła się o strach przed zarazą84
, jak sugerowała Kuncewi-

czowa. Ten paniczny lęk wywołała u niej śmierć dwóch starszych braci Kunce-

wiczowej, którzy we wczesnym dzieciństwie zostali zarażeni szkarlatyną z dyfterytem. 

Śmiertelne zarazki miał przynieść do domu Szczepańskich, z miasta, masażysta ojca 

Kuncewiczowej. Od tej pory Adelina Róża popadła w pewnego rodzaju obsesję. W jej 

opinii w domu należało unikać gości i zarazków. Zaleciła stosowanie antyseptyki do 

wszystkiego, co mogło być zwleczone ze świata – plotek, zawiści, choroby85
. Panował 

tam chłód i smutek. Normą stało się Polerowanie, wietrzenie, czyszczenie, zabobonny 

strach przed owadami […]86
.  

Kuncewiczowa nie powieliła anormalnych zachowań matki. Tak oto skomentowała 

ten fakt w „Fantomach”: Że nie popadłam w patologię, zawdzięczam ojcu i sztuce87
. 

Domowe życie Szczepańskich, skrupulatnie organizowane przez Adelinę Różę, pozo-

stawiło jednak ślady w psychice pisarki. Przede wszystkim utrwaliło w niej skłonności 

introwertyczne. Poza tym wprowadzona przez matkę żelazna dyscyplina blokowała jej 

naturalną spontaniczność w każdej aktywności, jaką podejmowała. Najpierw w edu-

kacji muzycznej – w grze na fortepianie, w kształceniu się w sztuce wokalnej – później 

w pisarstwie:  

Przypuszczam, że dyscyplina, jaką musiałam od wczesnych lat narzucać 

najpierw swoim palcom, później głosowi – dla muzyki, a jeszcze później 

słowom i myślom – dla literatury, zniszczyła we mnie zdolność krzyku i łatwość 

miłosnej ekstazy
88

.  

Jest sprawą oczywistą, że wieloletnia egzystencja Kuncewiczowej w takich 

okolicznościach nie sprzyjała jej przygotowaniu do budowania własnej rodziny. 

W związku z powyższym Kuncewiczowa miała ogromne trudności z zaakceptowaniem 

siebie w roli żony, a później matki. Wagę problemu znacząco podkreśliła w „Fanto-

mach”, w których podzieliła się takimi oto refleksjami: Otóż z obowiązków społecz-

nych najmniej mnie pociągał obowiązek kobiecości. Żona! Matka! Słowa jak kamienie 

młyńskie, ciągnące za sobą szlam umarłych marzeń. Słowa-nagrobki, pod którymi roz-

kłada się beztroskie piękno. Słowa zalane łzami mojej rodzicielki, Róży89
. Kontrower-

syjnie brzmiące stwierdzenia stają się zrozumiałe w kontekście jej relacji z matką. 

Kuncewiczowa urodziła się jako późne dziecko płci żeńskiej90
, a płeć ta była zniena-

widzona przez Adelinę Różę z racji tego, że narzeczony porzucił ją niegdyś dla innej 

kobiety. Ten aspekt mocno zaważył na stosunku pisarki do własnej kobiecości i cieles-

ności. Problem pogłębiał się wraz z dorastaniem Kuncewiczowej. W jednym z naj-

ważniejszych dla siebie etapów życia została skazana na osamotnienie w poznawaniu 

                                                                   
84 Tamże, s. 96.  
85 Tamże.  
86 Tamże.  
87 Tamże.  
88 Tamże, s. 106.  
89 Kuncewiczowa M., Fantomy…, s. 147.  
90 Tamże, s. 94.  
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i oswajaniu owych sfer. Budzące się wtedy zaciekawienie swoją seksualnością oraz 

płcią przeciwną starała się zaspokoić lekturą różnych powieści, ale tam nigdy nie było 

jasne, co jest faktem, a co fikcją91
. W jej najbliższym otoczeniu zabrakło także kuzynów, 

tych naturalnych popularyzatorów wiedzy tajemnej92
. Nie odnalazła również, jak 

wspominała po latach, zrozumienia wśród rówieśników: Moja pierwsza wojna światowa 

zaczęła się w Sopocie – wtenczas Sopotach. Dopomogła, żeby się zmaterializował 

„nastrój erotyczny”, który mnie męczył od tamtego jesiennego wieczoru we Włocławku, 

kiedy zostałam dopuszczona do pensjonarskiej trójki i chłopiec wyśmiał moje 

książkowe słowa. W ogóle nie miałam szczęścia do moich pierwszych chłopców, czy 

może oni nie mieli szczęścia do mnie, bo nie byłam jak ich siostry, oni nie byli tacy jak 

Oleś [Aleksander Szczepański – A.D.], i moja matka była złą przewodniczką do 

miłości, a ojciec milczał93
.  

Poczucia bezpieczeństwa i oparcia, których wówczas potrzebowała szukała więc 

w muzyce, gdzie – jak pisała – nie istniała potrzeba myślenia, a frazowanie dyktowała 

mi matka94
. Gdy Adelina Róża odkryła talent muzyczny u córki, zbliżyła się do niej. 

Udzielała młodej adeptce sztuki wokalnej lekcji śpiewu. Przebaczyła wówczas przy-

szłej pisarce, że jest „potencjalną kobietą”
95

.  

 Wiążąc się z Jerzym Kuncewiczowa nie była do końca świadoma swojej niedoj-

rzałości stanowiącej konsekwencję wpływu rodzinnego domu. Potwierdzenie tego 

odnajdujemy w znanym nam już cytacie, w którym mowa o jej pierwszych chwilach 

oraz latach spędzonych z mężem. W monologu skierowanym do Jerzego przyznaje, że 

ani w momencie ślubu, ani po pierwszej wspólnej nocy nie zdawała sobie sprawy, na 

czym dokładnie polega bycie z drugą osobą do końca życia. Nie zmieniły początkowo 

tego stanu nieświadomości, czy letargu, snu, jak sama go nazwała, narodziny jej 

jedynego dziecka, Witolda. W tej części „Listów” nawiązała do owego wydarzenia 

symbolicznie, czyniąc aluzję do opowiadania „Przymierze z dzieckiem”, z tomu o tym 

samym tytule, wydanego w 1927 roku.  

 Określenie siebie wobec drugiej osoby, w związku, stało się możliwe dla 

Kuncewiczowej dopiero po wielu latach spędzonych z Jerzym. Poruszyła ten problem 

w wywiadzie udzielonym Helenie Zaworskiej: […] bardzo wyraziste jest we mnie 

poczucie obecności drugiego człowieka oraz poczucie odpowiedzialności za los kogoś 

kogo się podjęłam. Ja się tego człowieka podjęłam. Jest z tym związana sprawa, która 

należy do gatunku rewelacji doznawanych w starości. Teraz, po sześćdziesięciu latach 

małżeństwa, tzn. życia w tym samym domu albo w tym samym pokoju, zdaję sobie 

sprawę, że przez sześćdziesiąt lat słyszałam bicie serca drugiego człowieka, oddy-

chałam tym samym powietrzem96
. W trakcie tej samej rozmowy znakomicie uchwyciła 

proces swojego dojrzewania w związku z Jerzym: Przecież ja z młodej dziewczyny 

stawałam się kobietą w małżeństwie, wszystko na nowo odkrywałam z tym człowiekiem 

za ścianą albo w tym samym pokoju97
.  

                                                                   
91 Tamże, s. 112.  
92 Tamże.  
93 Tamże, s. 105.  
94 Tamże.  
95 Tamże.  
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Dość osobliwa i niezwykła była postawa samego Jerzego wobec zagubienia żony 

i zainicjowanych przez nią prób odnalezienia samej siebie w każdym aspekcie 

wspólnoty małżeńskiej. We fragmencie „Listów” dotyczącym inauguracji i ukonsty-

tuowania się ich wspólnego życia, na którym nadal się opieramy, Kuncewiczowa 

wyraziła uznanie dla męża za autentyczny szacunek, jaki okazywał jej od samego 

początku trwania małżeństwa. Starał się honorować każde uczucie i doznanie pisarki. 

Począwszy od „zachwytu”, „ciemnoty”, aż po „beztroski byt”. Wykazywał się odda-

niem i akceptacją także w sferze pożycia intymnego. Okazał zrozumienie dla koniecz-

ności podjęcia obopólnych starań o to, by połączyła ich siła większa niż erotyzm
98

. 

Kuncewiczowa wyraziła uznanie dla jego postawy już kilkanaście lat wcześniej, 

w swojej korespondencji do Jerzego, pochodzącej z dziesięciolecia powojennego, 

w której czytamy: Nie było między nami ani miłosnego czadu, ani nałogu wspólnej 

sypialni, więc rzeczywiście coś istotnego, coś trwalszego, niż erotyzm musiało między 

nas wejść i tak nas z sobą związać99
. Doceniła mądrość Jerzego w tej materii również 

w „Listach”, formułując następującą konkluzję: […] seks nigdy nie przesłonił ci 

miłości100
.  

Brak erotycznej spontaniczności i stonowana namiętność w małżeństwie Kunce-

wiczów wynikały zapewne z usposobienia pisarki ukształtowanego pod wpływem 

układów panujących w jej domu rodzinnym. Dużą rolę odegrała w tej materii wspom-

niana relacja Kuncewiczowej z matką. Alicja Szałagan podkreśliła, że w małżeństwie 

Kuncewiczów stroną bardziej zaangażowaną emocjonalnie był mąż101
. Kolejny frag-

ment cytacji zaczerpniętej z „Listów” zdaje się potwierdzać osąd uczonej: Nie pytałeś 

skąd wracam. Stałeś na balkonie, czekałeś na mnie, nie na uścisk. Na mnie całą czekałeś, 

głupią, olśnioną, nieprzytomną. Warto dokładniej przyjrzeć się zaprezentowanej przez 

Kuncewiczową scenie – być może rozgrywającej się wiele razy w realnej codzienności 

małżonków – gdyż ma ona niezwykle interesujące konotacje. Balkon, o którym 

wspomniała pisarka, był elementem budowlanym ich warszawskiego mieszkania nr 

13, przy Placu Trzech Krzyży. Kiedy z lokalu usunęli się wszyscy Szczepańscy 

(Adelina Róża i Józef oraz Aleksander, brat Marii, razem ze swoją żoną i dziećmi), 

balkon wraz z przyległościami102
 przypadł młodym wówczas Kuncewiczom. Z tego 

miejsca – jak sugerowała w „Fantomach” – warszawska rodzina, sklecona, z różnych 

czasów własnych i dziejowych, z różnych prowincjonalizmów i różnych katastrof, dla 

świata zachodniego nietypowa, dla wschodniego – obca; ojciec Działacz, matka 

artystka, syn szczenię, w każdej odmianie węszące pewną przygodę103
 [mowa o Jerzym, 

Marii i Witoldzie Kuncewiczach – przyp. A.D.] obserwowała rozgrywające się na jej 

oczach wydarzenia historyczne: między innymi śmierć i pogrzeb pierwszego prezy-

denta Rzeczypospolitej Polskiej, Gabriela Narutowicza, rozruchy majowe z 1926 roku 

związane z przejęciem władzy w II Rzeczypospolitej przez Józefa Piłsudskiego, różne 

Manifestacje „za”, demonstracje „przeciw” […]104
.  

                                                                   
98 Szałagan A., Maria Kuncewiczowa – przybliżenia. Szkice biograficzne…, s. 31.  
99 Tamże, s. 30.  
100 Kuncewiczowa M., Listy…, s. 24.  
101 Szałagan A., Maria Kuncewiczowa – przybliżenia. Szkice biograficzne…, s. 29.  
102 Kuncewiczowa M., Fantomy…, s. 220.  
103 Tamże.  
104 Tamże. 
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Wydaje się, że balkon stał się znaczącym symbolem dla Kuncewiczowej również 

w innych aspektach. Wskazywał na jej związki z pradziadkami, dziadkami i rodzicami. 

O tym jak bardzo były one silne świadczą refleksje, jakimi podzieliła się w „Fan-

tomach” po zniszczeniu mieszkania przy placu Trzech Krzyży spowodowanego wybu-

chem drugiej wojny światowej: […] balkon dogonił mnie nad Tamizą. Oddarty od 

warszawskiego muru, leżał płasko między stokrotkami na trawniku Webleyów105
. 

Balkon stanowił dla niej także synonim trudów macierzyńskich (niejednokrotnie stała 

na nim zmęczona obowiązkami żony i matki) oraz nowej jakości, nowego stylu życia 

małżeńskiego. Odmiennego od tego, co przekazały jej poprzednie pokolenia.  

 W odróżnieniu od małżeństw Dziubińskich i Szczepańskich Kuncewiczowie pre-

zentowali się jako para partnerska starająca się mimo różnych trudności świadomie 

przeżywać wspólną drogę. Małżonkowie z czasem coraz lepiej orientowali się 

w swoich charakterach i upodobaniach. Dzięki temu nie przytłaczali i nie blokowali 

siebie nawzajem. Znalazło to odzwierciedlenie w ich życiu codziennym. Świadczy 

o tym między innymi wspomniany opis Jerzego czekającego cierpliwie na Marię, na 

balkonie. Wskazywał na to, że mąż okazywał żonie przywiązanie, nie starał się jej 

jednocześnie osaczać. W innej części „Listów” pisarka zwróciła uwagę, iż Jerzy nie 

zgłaszał sprzeciwu, kiedy miała ochotę na samodzielne wyjścia do miejsc, których on 

akurat nie lubił: Ty na bale nie chodziłeś, ale mnie ich nie wzbraniałeś. Miałam 

złotawą suknię, pasjami lubiłam tańczyć106
. Kuncewiczowa bardzo ceniła wolność, 

jaką dawał jej Jerzy i podzielała jego poglądy w tej kwestii. W taki sposób wspomniała 

o tym w rozmowie z Heleną Zaworską: […] nasz związek miał – że tak powiem – 

długie lejce. Dawaliśmy sobie bardzo daleko posuniętą swobodę. Może właśnie 

dlatego, że byliśmy świadomi, że razem dojrzewamy, że nie wolno nam aż tak zaciążyć 

jedno na drugim107
.  

„Daleko posunięta swoboda” w małżeństwie, o której mówiła pisarka, niosła jednak 

ze sobą ryzyko zdrady, a nawet rozwodu. W obliczu śmierci Jerzego – znajdując się 

między ciałem Jerzego, które „chłodło”
108

, a swoim łóżkiem w szpitalu
109

 – Kuncewi-

czowa przypomniała epizody zdające się wskazywać na to, iż także oni zetknęli się 

z powyższymi problemami. W przypadku Kuncewiczów mogło chodzić raczej o krót-

kotrwałe i mało istotne zauroczenia. Jeżeli takowe miały miejsce, ich znaczenie zostało 

przez Kuncewiczową zminimalizowane. Zdają się na to wskazywać następujące 

sugestie pisarki, z którymi podzieliła się w „Listach”: Więc zapomniałam, że miałeś 

piękne sekretarki i że na transatlantyku […] w drodze z Calais do Nowego Jorku 

uczyły ciebie tańczyć [nieskutecznie] baletnice z paryskich „Siegfield Follies”. A moje 

miłosne przygody? To były anegdoty, ze mną prawdziwą, ani z prawdziwym tobą nic 

niemające wspólnego…110
. Środowisko warszawskich literatów przypisywało jej bliskie 

relacje z prozaikiem i eseistą żydowskiego pochodzenia, młodszym od niej o czter-

naście lat, Adolfem Rudnickim. Według Alicji Szałagan trudno ustalić czy ta zażyłość, 

o ile w ogóle istniała, zakończyła się przed wyjazdem Kuncewiczowej z kraju w 1939 

                                                                   
105 Tamże, s. 221.  
106 Kuncewiczowa M., Listy…, s. 17.  
107 Rozmowy z Marią Kuncewiczową…, s. 46.  
108 Kuncewiczowa M., Listy…, s. 25.  
109 Tamże.  
110 Tamże, s. 26.  
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roku i kto ją ewentualnie jako pierwszy zakończył
111

. W materii swoich domnie-

manych lub prawdziwych romansów pisarka wykazała się w „Listach” niezwykłą 

dyskrecją. Podobnie uczyniła w wywiadzie udzielonym Helenie Zaworskiej. Przyznała 

wówczas, iż nie zdecydowałaby się na opuszczenie Jerzego. Uzasadniała to zaś 

następująco: Widocznie jestem za małą kobietą, za lękliwą112
. Jednak nie wykluczyła, 

że gdyby nie było drugiej wojny światowej może nasze [tzn. jej i męża] drogi rozszcze-

piłyby się na zawsze113
.  

Ten scenariusz nie został nigdy zrealizowany, a więzi między małżonkami 

pogłębiały się wraz z kolejnymi latami ich wspólnej egzystencji. Dużą rolę odgrywał 

w tym sposób, w jaki wyrażali swoje potrzeby intelektualne i kształtowali swoje poglądy. 

Rzeczą znamienną jest, że swoboda i przestrzeń, jaką sobie oboje dawali obowiązy-

wała również w obszarze pojmowania rzeczywistości przez każde z nich. Reprezen-

towali oni, w trafnym ujęciu Alfreda Łaszowskiego, dwa zgoła różne sposoby i style 

myślenia, jak gdyby uzupełniające się nawzajem114
. Jerzy Kuncewicz był, co zostało 

zresztą pokazane w „Listach”, człowiekiem o logicznym i rzeczowym podejściu do 

otaczającego go świata, reagującym na dokonujące się w nim przemiany. Ty byłeś 

działaczem Sprawy, zaangażowanym w każdy polski i światowy problem. Humanista, 

ludowiec, patriota w sensie ludzkim, nie państwowym – jak czytamy w „Listach”. 

Próba usystematyzowanego oglądu realiów prezentowana przez Jerzego Kuncewicza 

wynikała w dużej mierze z uprawianego przez niego zawodu i z typu preferowanych 

przez niego zainteresowań. Ich pokłosiem stały się następujące publikacje: „Nieskoń-

czoność a rzeczywistość” – będąca filozoficznym wyznaniem wiary Autora115
 oraz 

pozycje podejmujące problematykę polityczno-gospodarczą, takie jak wspomniana 

uprzednio w niniejszej publikacji „Przebudowa” i „Republika globu”. Z perspektywy 

minionego czasu, po odejściu Jerzego, Kuncewiczowa doceniła zainteresowania męża, 

choć były one niejednokrotnie powodem kłótni w czasie trwania ich związku. Pisarce 

podobało się jego zaangażowanie polityczno-społeczne, ale partie ludowe oceniała 

jako „zgrzebne”
116

. Drażniły ją „plebejskie zachowania”
117

 i „chłopomania”
118

 Kunce-

wicza. Postrzegała politykowanie męża jako zajęcie bez perspektyw. Twierdziła, że 

Jerzy się tak nieskutecznie męczy z tą polityką, mało uzyskując satysfakcji119
. W jej 

opinii, wyrażonej w listach zagranicznych do Jerzego, była to taka sama pasja, jaką 

inni mężczyźni miewają do kobiet, albo gry w karty120
. Wspomniana korespondencja 

ujawnia, iż zniechęcała go do zajmowania się tą dziedziną, argumentując ten fakt tym, 

że przez nią może zdrowie sobie i humor na ostatnie lata popsuć121.  

W „Listach” powyższe kwestie zostały pominięte. Kuncewiczowa starała się pokazać 

tę stronę działalności męża, która wywarła budujący wpływ na rozwój ich relacji. 

                                                                   
111 Cyt. za Szałagan A., Maria Kuncewiczowa – przybliżenia. Szkice biograficzne…, s. 28.  
112 Rozmowy z Marią Kuncewiczową…, s. 50.  
113 Cyt. za Szałagan A., Maria Kuncewiczowa – przybliżenia. Szkice biograficzne…, s. 26.  
114 Rozmowy z Marią Kuncewiczową…, s. 170.  
115 Tamże.  
116 Cyt. za Szałagan A., Maria Kuncewiczowa – przybliżenia. Szkice biograficzne…, s. 25.  
117 Tamże.  
118 Kuncewiczowa M., Fantomy…, s. 212.  
119 Cyt. za Szałagan A., Maria Kuncewiczowa – przybliżenia. Szkice biograficzne…, s. 86.  
120 Tamże. 
121 Tamże, s. 97.  
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Zatem okazywała Jerzemu wdzięczność za to, że nie wymagał od niej aktywnego 

włączania się w bliską mu problematykę. Nie nakłaniał jej do swojego pragmatyzmu. 

Pozwalał na budowanie własnego światopoglądu i własną kreatywność: […] chroniłeś 

mnie przed logiką, ja – podejrzewając, że pływam w niebycie – rozwijałam swoją 

wiedzę o bycie. I dopracowałam się tej wiedzy, ale to nie była wiedzy o mnie, to była 

wiedza „o ludzkości”122
. Dzięki Jerzemu mogła rozwijać utopijne fantazjowanie. 

Wspomniała o tym również w „Fantomach”, ujmując rzecz następująco: Mnie się 

ciągle śnił świat wyzwolony od wodzów i żandarmów, bezkarny step dla myśli, wolne 

pole doświadczeń […]123
.  

Kuncewicz wysoko oceniał wartość spostrzeżeń i przemyśleń swojej żony. Dlatego 

stał się aktywnym promotorem i animatorem jej rozwoju na niwie pisarskiej. Maria nie 

miała planów, ani ambicji do uzyskania prestiżu w tej dziedzinie. W podobnych kate-

goriach rozważała swoją ewentualną karierę muzyczną, z której ostatecznie zrezygno-

wała. Jeśli idzie o literackie zdolności Kuncewiczowej, Jerzy rozpatrywał rzecz w szer-

szych perspektywach. Na tym tle dochodziło do konfliktów między małżonkami. 

Kuncewicz starał się bowiem mobilizować żonę do pisania. Swoją stanowczością 

i nieustępliwością doprowadzał ją do wybuchów złości i frustracji. Kuncewiczowa 

mistrzowsko opisała tę kwestię w „Listach”:  

Była niechęć do notowania zdarzeń, widoków i zachwytów. Czasami opowia-

dałam ci, zachłystując się z wrażenia, co właśnie przeżyłam. Mówiłeś: „Zapisz 

to”. Oburzałam się: „Ach, nie! To zostało mi darowane. Mam to okaleczyć 

przez zapis? Mam to sprzedać za pieniądze?” Owszem, przetrwają mnie po 

szufladach jakieś notatki… Ale tych wstydliwych nie będzie. Tych „społecz-

nych” także nie będzie, bo nie czułam się cząstką społeczności. Ot, przecho-

dzień! Powiesz: „Bzdura. Twoje książki roją się od pejzaży, zdarzeń i uczuć 

potrzebnych”. Tak, Jerzy, ale to nie jest moje, to jest osad tego, co się tak we 

mnie przetworzyło, że przestało być już moje124.  

Mamy tu do czynienia z zapisem małżeńskiego sporu czy raczej kłótni. Na uwagę 

zasługuje jego warstwa językowo-stylistyczna, jak staraliśmy się wykazać we wcześniej-

szych rozważaniach, niezmiernie interesująca u Kuncewiczowej. Zastosowane przez 

nią w niniejszej wypowiedzi formy czasownikowe typu: „opowiadałam ci”, „mówiłeś”, 

„oburzałam się”, „powiesz”, znacząco podkreślały burzliwą atmosferę dialogu. 

Podobną funkcję spełniały zdania pytające i wykropkowanie imitujące zawieszenie 

głosu, czy wykrzyknikowe zawołanie: „Ach, nie!”, oraz zdanie wykrzyknikowe: „Ot, 

przechodzień!” Pisarka starała się zdewaluować wszystkie argumenty męża i prze-

konać go, że nie chce zapisywać swoich przemyśleń, po to, by dzielić się nimi z szero-

kim gronem czytelników, a zwłaszcza „sprzedawać” ich za pieniądze. Wymiana zdań 

między Kuncewiczami przybrała konkretny i rzeczowy charakter. Przekaz sygnowały 

krótkie konstrukcje zdaniowe. Autorka „Listów” unikała tym razem metaforyzacji, co 

potęgowało odczucie realizmu sytuacji. Wymienione środki wyrazu znakomicie oddały 

temperament Kuncewiczów. Świetnie została pokazana postawa Jerzego i sposób, 

w jaki usiłował wywrzeć presję na żonie. Skłaniał ją do poważnego zajęcia się literaturą 
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używając perswazji. Ton jego wypowiedzi wyraźnie wzmocniły dwa określenia: forma 

trybu rozkazującego „Zapisz to” oraz rzeczownik „bzdura”, dzięki któremu znacząco 

podkreślił, że nie zgadza się ze swoją żoną. Według niego odbiorcy potrzebowali 

tematyki, którą pisarka podejmowała w swoich książkach.  

Doskonałym uzupełnieniem omawianego fragmentu „Listów” są wypowiedzi Kun-

cewiczowej sformułowane w trakcie wywiadów, jakich udzieliła Helenie Zaworskiej 

i Stefanii Szurlejównie oraz czasopismu „Przekrój”. W rozmowie z dziennikarzami 

pisarka twierdziła, że nie ma ambicji na pozostawienie jakichś śladów w kulturze, nie 

zależy jej na byciu sławną
125

. Pisze po to, by żyć nie jako pisarz, lecz człowiek126
, 

pragnie uzewnętrzniać swoją kaleką prawdę127
, żeby dać upust przeżywanym przez 

siebie emocjom, uczuciom, przeżyciom. Sugerowała, iż przystępując do pisania 

książki nie liczy się aż tak bardzo z odbiorcami, tworzy właściwie dla siebie. Nawet 

gdyby nie miała możliwości publikacji swojej twórczości, gdyby nikt nie czytał jej 

publikacji pisałaby tak samo, jak czyni to obecnie – Bo pisarstwo jest moją funkcją 

życiową, tak samo jak oddychanie, spanie, mówienie128
.  

Jerzy rozumiał wrażliwość swojej żony. Pragnął jednak, żeby jej kariera rozwijała 

się na poziomie międzynarodowym
129

. Zaangażował się mocno w tę sprawę po wyjeź-

dzie z Europy do Stanów Zjednoczonych, kiedy stracił swoją pozycję jako polityk. 

Wspierał Kuncewiczową w zaistnieniu jej książek na rynku zachodnim, choć sam 

podejmował wówczas nieudane próby pisarskie. Gdy ponownie zaczęła publikować 

w Polsce, gdzie była bardzo popularna, zabiegał o to, aby moda na autorkę „Tristana 

1946” nie przeminęła. Wiązało się to z obecnością pisarki w mediach. Na tym tle 

często dochodziło między nimi do nieporozumień. Kuncewiczowa była zniechęcona 

wysiłkami męża nakierowanymi na jej rozwój na polu literackim
130

. Pisała o tym 

synowi w jednym z listów: Jego [mowa o Jerzym – przyp. A.D.] ambicja ciągle gra, 

mnie sprawy wydawnicze, prestiżowe itd. stały się kompletnie obojętne, raczej wstrętne 

i nudne. Jest mi tym trudniej, że zmuszam się do „działania” na wszelkich frontach – 

domowym i publicznym – ale robię to z takim wysiłkiem, że prawie z wewnętrznym 

płaczem131
. Sytuację utrudniał również inny fakt. Aspiracje Jerzego uruchamiały w niej 

wspomnienie jej relacji z matką. W opinii pisarki Adelina Róża Szczepańska, a potem 

Jerzy Kuncewicz zmuszali ją do realizacji swoich własnych ambicji
132

.  

Kuncewiczowa zrozumiała w końcu intencje męża dotyczące jej kariery. Pojęła jak 

wiele poświęcił, aby świat docenił talent, który posiadała. Jednak doszło do tego 

dopiero po jego śmierci. Wspomniała o tym w korespondencji do syna. Stwierdziła 

w niej, że gdyby nie Jerzy jej dorobek literacki byłby znacznie uboższy. Dodajmy, iż 

w tym samym liście, stanowiącym swoiste podsumowanie wkładu męża w ich wspólne 

życie, zwróciła uwagę również na jego inne zalety, których nie dostrzegała wcześniej. 

Okazał się człowiekiem wielkodusznym i cierpliwym na przeciwności losu. W odróż-

                                                                   
125 Rozmowy z Marią Kuncewiczową…, s. 40.   
126 Tamże, s. 41.  
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129 Szałagan A., Maria Kuncewiczowa – przybliżenia. Szkice biograficzne…, s. 79.  
130 Tamże, s. 31-32.  
131 Cyt. za Szałagan A., Maria Kuncewiczowa – przybliżenia. Szkice biograficzne…, s. 31.  
132 Tamże.  



 

Agata Demkowicz 
 

178 

nieniu od niej lepiej rozumiał powagę życia. Przejawiało się to tym, że posiadał świetny 

zmysł organizacyjny. Podejmował trafne decyzje, jeśli idzie o każdy aspekt domowej 

egzystencji Kuncewiczów. Czuwał nad finansami. Dzięki niemu mogli cieszyć się 

Kuncewiczówką w Kazimierzu
133

. Jak już wcześniej powiedzieliśmy, Maria Kuncewi-

czowa wywodziła się z rodziny wędrującej, korzystającej z wynajmowanych mieszkań 

(nigdy nie były to domy), dlatego posiadanie własnego stałego miejsca – domu, miało 

dla niej ogromne znaczenie psychiczne. Skomentowała ten fakt znacząco w jednej 

z rozmów z Heleną Zaworską: Muszę powiedzieć, że materialną okolicznością, która 

utwierdziła naszą wspólnotę, [rodzinę Kuncewiczów – przyp. A.D.] było to, że drugi 

człowiek, z którym sprzęgło się moje życie, wybudował mi dom134
. Dzięki jego zarad-

ności mogli przeprowadzić się do pięknie urządzonej Kuncewiczówki, z Warszawy, 

wraz ze swoim synem. Fakt posiadania własnego domu i dziecka najmocniej zaważył 

na scaleniu ich związku. Nie dziwi zatem, że Kuncewiczowa eksponowała osobę syna 

w „Listach”. Witold był bezpośrednim, a później pośrednim towarzyszem małżeńskiej 

drogi swoich rodziców. Wiedział o zmaganiach, kłopotach czy sukcesach, jakie stały 

się udziałem jego najbliższych. Wzajemne więzi nigdy nie zostały zerwane. Jako 

dorosły człowiek Witold pozostawał w stałym kontakcie z rodzicami. Wspomagał 

Kuncewiczów między innymi w trudnym dla nich okresie pobytu w Stanach Zjedno-

czonych. Spotykali się razem w miarę możliwości. Prowadzili także, jak sugerowa-

liśmy uprzednio, wymianę korespondencyjną.  

W ostatniej publikacji Kuncewiczowej zainteresowanie wzbudzają fragmenty 

odnoszące się do ostatnich momentów poprzedzających narodziny Witolda oraz do 

opisu tego przełomowego wydarzenia w życiu jego rodziców. Przedstawione sceny 

odzwierciedlają stosunek Marii i Jerzego do czekającego ich rodzicielstwa. Ujawniają, 

w jaki sposób próbowali odnaleźć się w nowej dla siebie sytuacji. Stanowią one 

ponadto w „Listach” kolejny powrót pisarki do początków jej związku z Jerzym, 

bowiem Witold urodził się w drugim roku ich małżeńskiej podróży. Warto zatrzymać 

się w tym miejscu przy wybranych cytacjach:  

Kiedyś tam, dawno, był wieczór wrześniowy chłodny. Mościłam się jak kokosz 

na tapczanie w mojej sypialni na Placu Trzech Krzyży w Warszawie, było mi 

niewygodnie i nudno. Spoglądałam z niechęcią na swój wzdęty brzuch. Płód 

rośnie, uwiera, mdli, ale nie czułam się chora, tylko dziwna. Wtenczas, ty, 

Jerzy przyszedłeś, zmęczony dniem, ale dziarski, i żeby mnie nie urazić, siadłeś 

opodal. Wtedy jakaś niedorzeczna myśl we mnie wstąpiła, jakiś bunt. Przecież 

nic się nie zmieniło, słyszę zgrzyt i klekot tramwaju i klaksony taksówek, słyszę, 

jak zegar w stołowym pokoju bije późną godzinę, czas nie zastygł, ani się nie 

cofnął. Zrzuciłam szlafrok, ubrałam się jak na spacer w Aleje.. Płaszcz był 

obszerny. Następne, co pamiętam, to stukot obcasów na pustej jezdni trzeciego 

mostu. Tańczyliśmy. Jak dwoje wariatów, w kompletnej pustce, tańczyliśmy na 

rozgrzewkę hucznego mazura. Ty coś krzyczałeś, ja coś krzyczałam, obcasy 

stukały, było nieprzytomnie, jak nigdy przedtem ani potem. Wesoło jak nigdy135.  
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Potem nastąpiły narodziny Witolda. W kolejnych fragmentach „Listów” pisarka 

wspomniała te niezwykłe chwile: 

Oprzytomniałeś pierwszy i złapałeś zapóźnioną taksówkę […]. Rzuciłeś się do 

telefonu. Zjawiła się pielęgniarka z kliniki, w której miałam rodzić. Powie-

działa: „Wody odeszły”. 

Skąd się wzięły wody? Dlaczego odeszły? Skąd się wziął potop? Dlaczego 

ustąpił Noemu? Coś wezbrało i coś wróciło do normy. Chłopiec urodził się 

zdrowy jak ryba, tylko mnie pękły żyłki w oczach. Na kilka tygodni straciłam 

białka, patrzyłam na ciebie i na świat przez dwie czarne jamy. Doktor 

oświadczył, że mam wątłe żyły i słabe serce. Na to ty powiedziałeś: „Nigdy 

więcej”. I tak zostaliśmy z tym jedynakiem, który z czasem wypłynął na własne 

szerokie wody”136. 

Zaprezentowane fragmenty „Listów” są kolejną odsłoną wielkiego kunsztu pisar-

skiego Kuncewiczowej i niosą ze sobą niezwykły przekaz, jeśli idzie o treść. Pisarka 

budowała swoją opowieść konstruując różnego typu wypowiedzenia. Począwszy od 

lakonicznych, rzeczowych zdań oznajmujących. Oprócz nich pojawiły się zdania roz-

budowane, także o toku wyliczeniowym i pytającym. Dostrzega się w nich wrażliwość 

muzyczną pisarki, która znakomicie odtwarzała swoje wrażenia akustyczne związane 

z ruchem ulicznym. Jej uwagę zwracał rytm zegara domowego wybijającego godzinę 

i płynność czasowa, jaką odczuwała tuż przed narodzinami dziecka.  

W odróżnieniu od fragmentów przedstawionych we wcześniejszych rozważaniach 

niniejsze cytacje zostały wzbogacone licznymi obrazami metaforycznymi oraz sym-

boliką. Niezwykle interesujące są tutaj konotacje przypisane wodzie. Kuncewiczowa 

wyraźnie podkreśliła jej życiodajną moc. Kojarzyła ją z porodem i biblijnym potopem, 

z którego ocalały stworzenia dające początek nowym istnieniom i z własną drogą 

życiową swojego syna. Woda wyznaczyła kierunek w późniejszej egzystencji, urodzo-

nego pod znakiem „Panny Wodnej”
137

 Witolda, na wiele lat. Najpierw interesował się 

nią hobbystycznie. Jako chłopiec zbudował sobie na warsztatach łódkę żaglową. Lubił 

spędzać wakacje na Wiśle
138

. Sprawy przybrały poważniejszy obrót nieco później, po 

wybuchu drugiej wojny światowej. Tuż po zdaniu matury w Lycée Cyprian Norwid, 

w Paryżu, zaciągnął się do Oddziału Polskiej Marynarki Wojennej w Wielkiej Brytanii, 

z bazą w Szkocji. Pełnił służbę telegrafisty na łodziach podwodnych. Za wykazane 

w czasie służby bohaterstwo został odznaczony medalami polskimi (w tym krzyżem 

Virtuti Militari) i brytyjskimi. Po 1945 roku nadal był związany z pracą na wodzie. 

Pływał między innymi w marynarce handlowej pod brytyjską banderą. Swoją morską 

przygodę zakończył w 1952 roku. Wyjechał wówczas na stałe do Stanów Zjedno-

czonych, gdzie był przedsiębiorcą. Zajmował się także hodowlą koni i farmerstwem
139

.  

Czas poprzedzający narodziny Witolda był okresem niełatwym dla Kuncewiczów, 

zwłaszcza dla Marii. Zaprezentowane fragmenty „Listów” potwierdzają to, co zostało 

zasugerowane przez nas we wcześniejszych spostrzeżeniach. Z wiadomych względów 

przeżywała ona ogromne trudności z zaakceptowaniem siebie w roli matki. Dotkliwie 
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odczuwała naturalne zmiany fizjologiczne i fakt, że jej ciało się zmienia. Pisała o tym 

również w „Fantomach”: Cieszyłam się, że nie jestem starą panną, ale z coraz więk-

szym obrzydzeniem patrzyłam na swój brzuch. Na kilka dni przed datą [porodu – 

przyp. A.D.] ogarnęła mnie rozpacz: nie było takiego miejsca na ziemi, dokąd mogła-

bym uciec przed czymś, co chciało się ze mnie wyłamać140
. Wnioskując po intro-

wertycznym usposobieniu Kuncewiczowej należy przypuszczać, że raczej nie dzieliła 

wszystkich swoich niepokojów z Jerzym, który w świetle opisu żony wykazał się 

subtelnością w najtrudniejszych dla niej chwilach. Starał się dodać jej odwagi i otuchy. 

Pisarka przedstawiła opis spaceru, jaki odbyli z mężem. Tuż przed urodzeniem Witolda 

mieli tańczyć na moście mazura. Nie wiadomo czy ta scena znalazła odbicie w rzeczy-

wistości czy jest to raczej metaforyczne odniesienie. Wydaje się, że wspomniany 

taniec można byłoby tu odczytać również jako symbol rodzącego się życia.  

Wracając do rodzicielstwa Kuncewiczów należy podkreślić, że zarówno oczeki-

wanie na narodziny Witolda, jak i wczesna opieka nad nim okazały się dużym wyzwa-

niem dla obojga małżonków. Szczególnie dla Marii, która walczyła niejednokrotnie ze 

zmęczeniem i zniechęceniem. Łączenie roli żony i młodej matki przekraczało czasem 

jej siły. Kuncewiczowa ujęła ten problem wymownie w jednym z fragmentów „Fanto-

mów”: Z mieszkania numer 13 znikały święte kanapy, genialne umywalnie i klasycy 

moich rodziców. Za to w łóżku czekał mąż, w dziecinnym pokoju – termometr. Nieraz 

w nocy wychodziłam na balkon w nadziei, że może jestem lunatyczką i odejdę po 

dachach. Ale pięciopalcówki i wokalizy wyrobiły cierpliwość141
.  

Kuncewiczowie napotykali na pewne trudności w wychowaniu Witolda także 

w późniejszym okresie jego życia. Gdy syn był już dojrzałym mężczyzną Maria, 

wyrzucała sobie, że zajęta karierą pisarską i wokalną poświęcała mu za mało czasu 

i uwagi. Była, poza tym, za mało stanowcza i zdecydowana. Bezmyślnie poddawałam 

się Twoim chęciom142
 – jak pisała w jednym z listów do Witolda. Pragnęła bowiem dać 

mu to wszystko, czego sama nie otrzymała od swojej matki
143

. Dlatego wychowanie, 

jakie od niej odebrał nie opierało się na zasadach, tylko na uczuciach
144

. 

Jerzy, podobnie jak Maria, bardzo kochał swojego syna, był on jego największym 

osiągnięciem, ale według Alicji Szałagan z prywatnych listów Kuncewiczowej do 

Witolda wynikałoby, że już od wczesnych lat życia nie udało się im zbudować głęb-

szych relacji. W opinii badaczki ojciec i syn nie mieli ze sobą dobrego kontaktu
145

. Nie 

ulega wątpliwości, że Witold od dzieciństwa odznaczał się mocną osobowością, nie-

pokorną naturą i był ciekawym świata indywidualistą, podobnie zresztą jak każde 

z jego rodziców
146

. Jednak po śmierci ojca cyklicznie powracał do Kazimierza ze Stanów 

Zjednoczonych, aby spotkać się z matką i odwiedzić grób Jerzego. Kuncewiczowa 

wymownie podkreśliła ten fakt w „Listach – Tu dodam: przestrzeń między fermą Old 

Kennels w stanie Virginia a miasteczkiem Kazimierz Dolny nad Wisłą nie okazała się 
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przepastna dla miłości. Co kilka miesięcy Witold przylatuje zza morza i chodzi ze mną 

pod twój kazimierski dąb147
.  

Powyższy fragment świadczyłby o tym, że w pamięci syna Jerzy Kuncewicz był 

raczej dobrym ojcem, żona oceniała go zaś jako wspaniałego męża. Napisane przez nią 

„Listy” stanowią rodzaj kroniki rodzinnej, w której zarejestrowane zostały najważniejsze 

momenty wspólnego życia Kuncewiczów. Mimo braku chronologii czasowej i licznych 

odniesień pisarki do literatury, sztuki, muzyki, uwag dotyczących pozostałych człon-

ków rodziny Szczepańskich i wspólnych przyjaciół Kuncewiczów układają się one 

w zwartą całość: ślub, noc poślubna, ciąża i narodziny dziecka, kariera pisarska Kunce-

wiczowej i rozwój zawodowy jej męża, losy ich syna, śmierć Jerzego. Z owego zapisu 

wyłania się przede wszystkim postać Jerzego. Rozpatrywaliśmy ją na tle jego stosunku 

do żony oraz syna. W znacznym stopniu odwoływaliśmy się do przeszłości Marii, do 

jej relacji ze Szczepańskimi i Dziubińskimi, do konstrukcji psychicznej pisarki jaka się 

pod wpływem jej związków z rodziną ukształtowała, aby w pełni zaprezentować wkład 

wniesiony przez Jerzego do ich małżeństwa. W opinii Kuncewiczowej jej mąż był 

znakomitym adwokatem i prawdziwym patriotą. Z autentyczną powagą realizował się 

na polu społeczno-politycznym. Największą wartością była jednak dla niego rodzina. 

Dlatego z oddaniem zabiegał o jej dobro. Był mądrym, wrażliwym i delikatnym męż-

czyzną. Mimo ekstrawertycznego i dynamicznego usposobienia posiadał zdolność 

empatii. Starał się również, jak powiedzieliśmy, być dobrym ojcem dla Witolda. Autorka 

„Listów” poświęconych Jerzemu okazywała mu szacunek, eksponując przede wszy-

stkim te strony wspólnej podróży małżeńskiej, które przyczyniły się do konstruktyw-

nego budowania ich związku. Perspektywa odejścia Jerzego sprawiła, że na wiele 

aspektów wspólnego z nim egzystowania spojrzała z dojrzalszej i głębszej perspektywy. 

Następstwem tego był żal pisarki o to, iż nie potrafiła docenić męża wcześniej. Stąd jej 

pełne rozpaczy słowa, które wyraziła przy łóżku umierającego Jerzego w 1984 roku, 

w lubelskiej klinice:  

Szeptałam czułe wyrazy z żarliwością, jakiej skąpiłam, gdy byłam młoda. 

Teraz omdlewam z żalu: dlaczego? Dlaczego szczędziłam tak długo tej mowy 

erotycznej, jedynej prawdy serca? Zaklinałam ciebie: Usłysz! Słuchaj, jak ja 

ciebie kocham, jak pragnę, jak dziękuję!148 

Śmierć męża wywołała w niej tęsknotę, z której tak oto zwierzała się później 

Witoldowi, w jednym z listów: jest mi obco i smutno, nie mogę przywyknąć do 

nieobecności Jerzego149
.  
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I tak żyliśmy, takeśmy podróżowali. Miłość wobec przemijania i śmierci, 

na podstawie „Listów do Jerzego” Marii Kuncewiczowej 

Streszczenie  

Małżeństwo Marii i Jerzego Kuncewiczów trwało 63 lata. Ich relacja opierała się na „potrzebie akceptacji 

(i) wzajemnej inności”. We wspólnym pożyciu tej pary nie brakowało konfliktów i trudności. Małżon-
kowie mieli jednak w sobie oparcie, szczególnie w okresie drugiej wojny światowej oraz emigracji. 

W sposób szczególny łączył ich także jedyny syn, Witold i dom w Kazimierzu. Po śmierci męża, na rok przed 

własnym odejściem, Kuncewiczowa opublikowała zbiór dwudziestu trzech „Listów do Jerzego’, dołączając 

do niego również „Post scriptum”. Odnajdujemy w nich pochwałę jej nieżyjącego partnera. Pisarka nie nadała 
im charakteru panegirycznego. Starała się raczej o wyeksponowanie tych cech jego charakteru, które jej 

zdaniem przyczyniły się do konstruktywnego budowania ich związku rozumianego przez nią jako podróż. 

Kuncewiczowa miała jednocześnie świadomość faktu, że nie zawsze potrafiła docenić wkład Jerzego w tej 

kwestii. Dokonując analizy „Listów” warto zwrócić uwagę również na środki artystyczne i konstrukcje 
zdaniowe, którymi posługiwała się ich autorka. Należały do nich między innymi metafory, epitety i oksy-

morony, wyrazy dźwiękonaśladowcze. Zdania formułowane przez Kuncewiczową odznaczały się precyzją. 

Unikała między innymi przesadnej metaforyzacji.  

Słowa kluczowe: Kuncewiczowie, Kazimierz, podróż, domy – kotwice, domy – namioty 
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Agata Demkowicz
1
 

Ja zawsze chcę być z tobą. „Listy do Jerzego” 

Marii Kuncewiczowej jako wielki hymn na chwałę życia 

Ostateczne rozstanie Marii i Jerzego Kuncewiczów dokonywało się stopniowo. Był 

to wieloletni proces, którego symptomem stały się oznaki przemijania małżonków 

obserwowane i odnotowywane przez samą pisarkę lub osoby postronne. Według Alicji 

Szałagan Kuncewiczowa zwróciła uwagę na powyższe aspekty w początkach lat 

pięćdziesiątych dwudziestego wieku. Miała wówczas 55 lat. Dowodzi tego jeden 

z listów, który napisała do męża z Oxfordu. Wspominała w nim podróż do Florencji, 

jaką odbyli wspólnie przed kilkoma laty. W trakcie zwiedzania tego rejonu Włoch 

zrodziło się w niej przekonanie, że już piękniej być nie może, że to jest szczyt życia2
. 

Pobyt w Wielkiej Brytanii obudził w niejprzeczucie zbliżania się innego okresu 

życiowego – starości: Bardzo wyraźnie czuję w sobie ten ferment czegoś nowego, co 

nadchodzi, pewnie silniejsze i lepsze niż to, co było3
.  

Powracając niejednokrotnie do tego kraju po zakończeniu wojny spotykała 

sięrównież z Margaret Storm Jameson, brytyjską dziennikarką i autorką dwutomowej 

autobiografii „Journey from the North”. Poznały się w okresie swojej młodości. 

Kuncewiczowa zauważyła, że ich relacje ulegały przeobrażeniom wraz z upływem 

czasu. Tak oto skomentowała ten fakt w „Fantomach”: Dawniej nigdy nie obcowa-

łyśmy ze sobą tak łatwo, dwie kobiety, nareszcie stare, którym życie przestało grozić za 

wczesnym końcem, a jednocześnie nie przestało być tajemnicze, chociaż stało się 

bardziej czytelne4
. Obie pisarki dostrzegały, iż kolejne lata życiapozostawiają na ich 

twarzach „te same znaki przemijania”
5
. Odczuwały „ten sam podskórny strach”

6
, który 

prowokował każdą z nich do zadawania sobie fundamentalnych pytań: czy jestem 

jeszcze kobietą? Człowiekiem? Pisarzem?7
 Nie znajdywały na nie jednoznacznej 

odpowiedzi, ale były świadome swojego osadzenia w procesie przemijania. Świadczy 

o tym następująca konkluzja Kuncewiczowej: Tak, czas i przemijanie na pewno mamy 

wspólne8
.  

                                                                   
1agatadem2@wp.pl, dr, absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Jej zainteresowania 

badawcze skupiają się głównie na twórczości jezuitów białoruskich z lat 1773-1820 oraz na dorobku, jaki 

preferowali członkowie Towarzystwa Jezusowego po wypędzeniu zakonu z granic Rosji. Poświęciła tej 

tematyce artykuły oraz monografię pt. „Poezja białoruskich jezuitów po utracie niepodległości”. Publikowała 

swoje prace między innymi w „Tematach i Kontekstach” i w materiałach pokonferencyjnych. Jeden z jej 

ostatnich artykułów ukazał się w „Oświeceniowym zapisywaniu pamięci” (redakcja M. Chachaj i A. Timo-

fiejew, Lublin 2019).   
2 Cyt. za Szałagan A., Maria Kuncewiczowa – przybliżenia. Szkice biograficzne, Wydawnictwo Erte, Łódź 
2015, s. 111.  
3 Tamże.  
4 Kuncewiczowa M., Fantomy, Wydawnictwo Lubelskie, Lublin 1971, s. 199.  
5 Tamże, s. 200.  
6 Tamże, s. 200. 
7 Tamże.  
8 Tamże.  

mailto:agatadem2@wp.pl
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Maria obserwowała postępujące zmiany fizyczne nie tylko u siebie czy u Margaret 

Storm Jameson. Spostrzegła je również u swojego męża. O czym mowa w jednym 

z fragmentów „Fantomów”: Mówię do grubasa w fotelu – Jerzy – „posuń w głąb to 

polano, bo dymi” – czuję błotnisty zapach kaczeńców, które on kiedyś, balansując 

chudym ciałem po trzęsawisku, zrywał przy Wale Miedzeszyńskim9
.  

Prawdziwym wyzwaniem dla małżonków stały się lata, w których nasilające się 

dolegliwości zdrowotne, zmęczenie oraz ograniczenia związane z podróżowaniem 

odbierały im niejednokrotnie radość życia. Maria odczuwała znudzenie własną osobą 

i niechęć do słowa. Połączył ją wówczas rodzaj szczególnej więzi z mężem. Pisała 

o nim w liście do Jana Koprowskiego: Z Jerzym myśmy rozumieli swoje milczenie i to 

stanowiło pozory wszechświata10
.  

Mimo problemów, z jakimi borykali się Kuncewiczowie, wraz z upływającymi 

latami, starali się dbać o kondycję fizyczną, a przede wszystkim o swój komfort psy-

chiczny. Przekładało się to na preferowany przez nich styl życia. W 1978 roku, na 

sześć lat przed śmiercią Jerzego, małżonków odwiedziła Kaja Kamińska. Przeprowadziła 

z nimi wywiad. Byli wówczas ponad osiemdziesięcioletnimi ludźmi. Kamińska wyraziła 

podziw dla Kuncewiczowej. Widziała ją kilka razy przed swoją wizytą w Kazimierzu. 

Według niej pisarka była doskonale uczesana i ubrana. W najlepszym stylu, w naj-

lepszym guście
11

 – jak podkreśliła dziennikarka. Miała ładną sylwetkę, ładny profil 

i piękne szarofiołkowe oczy. Kaja Kamińska przywołała również wypowiedź jednej 

z pań zaprzyjaźnionych z Kuncewiczową, która powiedziała jej kiedyś, że Marysia 

w młodości nie była pięknością – ale jakże pięknie się zestarzała12
. W przytoczonym 

stwierdzeniu pobrzmiewały zapewne echa kobiecej zazdrości i zawiści. Było w nim 

jednocześnie sporo prawdy o ogromnej klasie Kuncewiczowej.  

Z podobnym uznaniem Kamińska wspominała Jerzego Kuncewicza. Opisywała go 

jako wysokiego i siwego człowieka będącego jej zdaniem w wieku, którego nie dało 

się precyzyjnie określić, ponieważ dysponował głosem pięćdziesięciolatka, a wiraż 

pod górkę w ciasnym wąwozie Małachowskiego13
 (prowadzący do Kuncewiczówki) 

pokonywał samochodem z „manierą dwudziestolatka”
14

. 

Pogodne usposobienie Jerzego nie przesłoniło mu jednak świadomości odcho-

dzenia. Oboje z żoną starali się przygotować do nadejścia najtrudniejszego momentu 

w ich życiu. Kuncewiczowa znacząco skomentowała ten fakt w „Przeźroczach”: […] 

w wielkim naszym domu jest nas dwoje starych ludzi, czekających na śmierć15
.  

Czytelnym świadectwem tego oczekiwania był wybór miejsca pochówku Kunce-

wiczów. Jerzy dokonał go na kilka lat przed swoją śmiercią. Pragnął spocząć wraz 

z Marią na cmentarzu kazimierskim, pod wielkim, sędziwym dębem. Bliskość pienia 

                                                                   
9 Tamże, s. 174.  
10 Cyt. za Szałagan A., Maria Kuncewiczowa. Monografia dokumentacyjna, Wydawnictwo Instytutu Badań 
Literackich, Warszawa, 1995, s. 316.  
11 Cyt. Za: Rozmowy z Marią Kuncewiczową, wybór, opracowanie i posłowie H. Zaworska, Czytelnik, 

Warszawa 1983, s. 206.  
12 Tamże.  
13 Tamże.  
14 Tamże.  
15 Cyt. za Szałagan A., Maria Kuncewiczowa. Monografia dokumentacyjna…, s. 310.  
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dębu symbolizowała w tym przypadku jak gdyby naturalne oparcie dla religii16
. Według 

dawnych ludowych wierzeń dusza zmarłego wcielała się w drzewo lub stawała się 

ptakiem
17

. Trudno ocenić czy Kuncewicz brał pod uwagę również tę mądrość ludową. 

Wiadomo natomiast, że szanował drzewa. Słyszał w nich powiew międzyplanetarny, 

zahaczający o Ziemię18
.  

Poza wytyczeniem godnego miejsca pochówku Jerzy poczynił także projekt wspól-

nego pomnika, który upamiętniłby jego i żonę. Realizację swojego pomysłu zlecił 

mistrzowi kamieniarskiemu z Bełżyc, Witoldowi Marcewiczowi. Kuncewicz życzył 

sobie, aby pomnik składał się z dwóch granitowych krzyży obejmujących się ramionami. 

U ich stóp miały zostać osadzone dwie kamienne tablice, na których z czasem pojawiły 

się stosowne napisy: Jerzy Kuncewicz 1893-1984. Ludowiec, prawnik, filozof; Maria 

Kuncewicz 1897-1989. Pisarka”
19

 oraz dwa wersety z Ewangelii św. Mateusza (Błogo-

sławieni, którzy płaczą, albowiem oni będą pocieszeni. Błogosławieni, którzy łakną 

sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni)20
.  

Krypta podzielona na dwa miejsca została najprawdopodobniej przygotowana jeszcze 

za życia obojga małżonków. Natomiast o koncepcji, zamówieniu i opłaceniu ich monu-

mentu przez Jerzego Kuncewiczowa miała dowiedzieć się po jego śmierci. Na co 

wskazywałby następujący fragment „Listów”: 

Przyszedł listopad i kazimierski cmentarz nabrał życia przed zlotem duchów na 

Dziady. Kamieniarz z Bełżyc powiadomił mnie, że już parę lat temu dałeś mu 

pieniądze na dwa granitowe krzyże, o czym albo mi nie powiedziałeś, albo ja 

tę wiadomość zlekceważyłam jako przedwczesną rezygnację. Otóż ten uczciwy 

młody człowiek robił teraz uczciwe wysiłki, żeby przed Zaduszkami te krzyże 

ustawić. Ale raz nie miał ciężarówki, raz nie miał ludzi, raz naglili ważniejsi 

klienci
21

.  

Zainteresowanie wzbudza forma i ton niniejszej cytacji. Sprawia ona wrażenie 

zwyczajnego sprawozdania z rozmowy, jaką pisarka odbyła z wykonawcą dyspozycji 

Jerzego. Wskazuje na to konstrukcja zdań. Wśród nich znajdują się między innymi 

zdania złożone oraz o charakterze wyliczeniowym. W wypowiedzi nie pojawiły się 

metafory, poza aluzją w pierwszym zdaniu. Pisarka nie kryła żalu i pretensji do męża 

o to, że nie powiadomił jej wcześniej o zamówieniu konstrukcji nagrobnej. Interesu-

jącym dopełnieniem omawianej cytacji są zdania dotyczące sfinalizowania sprawy 

nagrobka Kuncewiczów. Gdy kamieniarz usiłował znaleźć odpowiednie miejsce na 

umieszczenie dwóch krzyży, blisko głowy Jerzego, Kuncewiczowej nasunęły się skoja-

rzenia świadczące o jej ogromnym buncie przeciwko rozstaniu z małżonkiem – Zamy-

kam oczy na zgwałconą noc, wilgoć od rzeki dławi, usta i nos odmawiają oddechu, 

słyszę zgrzyt łopaty i nagle z takiego jakiegoś „straconego czasu” przerażeń i upojeń 

                                                                   
16 Kuncewiczowa M., Listy do Jerzego, posłowie H. Zaworska, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 1988, 

s. 71.  
17 Długozima A., Cmentarze jako przestrzenie terapeutyczne, [w:] Utrata i żałoba. Teoria i praktyka, redakcja 

naukowa R. Kleszcz-Szczyrba i A. Gałuszka, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2016, s. 55.  
18 Kuncewiczowa M., Listy…, s. 46.  
19 Turski S., Śladami Marii i Jerzego Kuncewiczów,  red. M. Januszek-Surdacka, Algraf Lublin, Kazimierz 
Dolny 2017, s. 30.  
20 Kuncewiczowa M., Listy…, s. 71. 
21 Tamże, s. 37.  
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wiecznością wraca szept „Alas poor Yorrick”, i prosto pod moje nogi toczy się pusta 

czaszka. Odtrącam ją, zasłaniam twarz, krzyczę bez głosu: To nie ta czaszka, nie ta! 

Czaszka Jerzego jest ciągle pełna myśli!22
. Rzeczą znamienną jest, że pisarka poz-

woliła sobie na uzewnętrznienie tak silnych emocji tylko w tym miejscu „Listów”. 

Niebagatelne znaczenie dla wzmocnienia tego przekazu miały zastosowane przez 

Kuncewiczową środki wyrazu, do których należały wyraziste metafory, wrażenia aku-

styczne i zapachowe, aluzje do szekspirowskiego „Hamleta” oraz zamknięcie przywo-

łanego cytatu dwoma zdaniami wykrzyknikowymi.  

 Plany Jerzego związane z wyborem miejsca wiecznego spoczynku poprzedziły 

ostatni etap trwania jego związku z Marią. Rozpoczął się na rok przed odejściem 

Kuncewicza. W pisarce zrodziło się wówczas wyraźne przeczucie zbliżania się finału 

ich wspólnej podróży. Wspominała o nim w epitafium otwierającym cykl „Listów” 

(osnutym na kanwie tekstu literackiego, który napisała w tamtym okresie): 

Jerzy, ja tamto napisałam na rok przed twoją śmiercią, bo czułam, że zbliża się 

coś, na co nie znajdę słów. Rzeczywistość wieloznaczna, całkowicie nierze-

czywista. Ta zimna wiedza spadła na mnie rok temu jak przedwczesny śnieg. 

Ale potrzeba nazywania rzeczy, które nie mają nazw, pozostała. I uczestnictwo 

w spektaklach bez sensu nadal doskwiera. Ciągle jeszcze, kiedy to piszę, nie 

tyle żyję, co „jestem żyta”. Dzisiaj, w siedem miesięcy po twojej śmierci
23

. 

Środki artystyczne, takie jak oksymoron „rzeczywistość nierzeczywista” czy epitety 

„rzeczywistość wieloznaczna”, „zimna wiedza” i „przedwczesny śnieg” doskonale 

odzwierciedlały emocje Kuncewiczowej spowodowane zbliżającym się czasem rozłąki 

z Jerzym. Odczuwała strach przed czymś nieznanym i niezbadanym. Nie zgadzała się 

na rozstanie z mężem. Z kolei przenośnia „jestem żyta” odnosiła się do stan psychicz-

nego, w jakim znajdowała się już po śmierci Jerzego. Zwraca uwagę fakt, iż pisarka 

dokładnie osadziła siebie w czasie. O czym świadczy zdanie zamykające cytat: Dzisiaj, 

w siedem miesięcy po twojej śmierci. Warto dodać, że w „Listach” kilkakrotnie pojawiły 

się wyrażenia o podobnym charakterze: Rozstaliśmy się – pozornie – 14 marca 84 roku 

[…]24
, W półtora roku potem, jak umarłeś w klinice lubelskiej, zabrano mnie Jerzy, do 

szpitala w Puławach25
, Jutro, 14 marca 86 roku minie dwa lata odkąd przestałeś mnie 

poznawać, zajęty trudem umierania […]26
, Mija drugi rok odkąd ciebie zakopano27

. 

Skrupulatne odnotowywanie kolejnych dat związanych z odchodzeniem i śmiercią 

Jerzego kończy konkluzja pisarki sformułowana po jej kolejnym pobycie w szpitalu: 

Już niedługo, Jerzy, przestanę do ciebie pisać, bo mój ludzki słownik się kończy i ręka 

drży. Już trzecia reanimacja, a wiadomo, że „do trzech razy sztuka”28
.  

Precyzja Kuncewiczowej odzwierciedlała ważne punkty w procesie żałoby, którą 

przeżywała. Podręczniki, artykuły psychologiczne lub psychiatryczne wyróżniają kilka 

etapów tego procesu. W ogólnym ujęciu wskazuje się w nim następujące fazy: wstrząs, 

                                                                   
22 Tamże, s. 38.  
23 Tamże, s. 7.  
24 Tamże, s. 29.  
25 Tamże, s. 89.  
26 Tamże, s. 66.  
27 Tamże, s. 47.  
28 Tamże, s 113.  
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szok i zaprzeczanie, protest, dezorganizację i reorganizację
29

. Analiza „Listów” wska-

zywałyby na to, że u Kuncewiczowej najmocniej zostały zaakcentowane cztery stadia – 

wstrząs (na przykład znana nam już cytacja Ciągle jeszcze, kiedy to piszę, nie tyle żyję, 

co „jestem żyta”), protest (ze wspomnianym już fragmentem To nie ta czaszka, nie ta! 

Czaszka Jerzego jest ciągle pełna myśli!), dezorganizacja ([…] nasz wspólny świat 

leżał martwy, Tak, Jerzy, ja twoje wargi całowałam. Gdzie są twoje drwinki, twoje 

wyskoki, twoje koncepty?30, Ty milczysz, niewidzialny Jerzy31, A gdzie, z kim, z czym 

i na jak długo ja zostanę?), reorganizacja (Rozstaliśmy się – pozornie […], Ja zawsze 

chcę być z tobą32
).  

Pisarka starała się przepracować żałobę poprzez „pełne doświadczenie bólu straty”
33

. 

Pozwalała sobie na wyrażanie emocji typowych dla tego stanu, takich jak smutek, 

tęsknota, samotność, poczucie winy i gniewu
34

. W sposobie przeżywania utraty przez 

Kuncewiczową dużą rolę odegrała jej obecność przy umierającym Jerzym. Był to dla 

niej okres przygotowujący do oswojenia się z ostatecznym odejściem partnera. Roz-

począł się już w klinice rzymskiej, w której Kuncewicz znalazł się w marcu 1984 roku. 

Autorka „Listów” była uważna na cierpienie i zachowanie męża. Świadczy o tym 

jeden z fragmentów omawianej książki: […] odtrąciłeś włoskiego pielęgniarza, wiel-

kiego chłopa, z taką siłą, że się zatoczył, bo nie chciałeś słabości, nienawiść do śmierci 

była jeszcze silna w twoim ciele
35

. Żona rejestrowała także każde wypowiadane przez 

Jerzego słowo. W pamięci utkwiło jej zdanie, jakie skierował do lekarza po swoim 

powrocie do Polski: Z Lublina wyszedłem, do Lublina wracam!36
. Przypisała również 

duże znaczenie jednej z ostatnich wypowiedzi Jerzego: Jakiż to skrót lakoniczny! 

Historia trzech pokoleń – lat sześćdziesiąt. I wcale nie chciałeś, żeby ta historia 

skończyła się w lubelskiej klinice37
. Pisarka obserwowała jak stopniowo odchodzi jego 

ciało. Swoją własną kondycję psychofizyczną opisywała wówczas jako „zdrętwienie”
38

. 

Martwiła się o to, że mają z mężem coraz mniej wspólnego czasu. Troszczyła się 

o dopełnienie wszystkich powinności sakramentalnych przy umierającym Jerzym
39

. 

Rzeczą znamienną jest, że nie zapamiętała szczegółów związanych z ceremonią pogrze-

bową męża. Przypomnijmy, iż zmarł dokładnie 15 marca 1984 roku
40

. Po śmierci 

Jerzego rozpoczął się dla Kuncewiczowej czas przyzwyczajania się do jego fizycznej 

nieobecności. Naturalne reakcje emocjonalne, o których wspomniano, wynikające 

z nich dolegliwości psychosomatyczne (nasilające się kłopoty z układem krążenia 

i ogólne osłabienie organizmu) nie blokowały jej, lecz wyzwoliły pragnienie dojrza-

                                                                   
29 Linek A., Miłość utracona – kiedy śmierć rozdzieli… O bólu i żałobie z perspektywy psychospołecznej, [w:] 

Żałoba i strata. Ujęcie interdyscyplinarne, pod red. J. Kurtyki-Chałas, J. Truszkowskiej, Wydawnictwo 

Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2016, s. 206.   
30 Kuncewiczowa M., Listy…, s. 38.  
31 Tamże, s. 34.  
32 Tamże, s. 50.  
33 Linek A., Miłość utracona – kiedy śmierć rozdzieli… O bólu i żałobie z perspektywy psychospołecznej…, 

[w:] Żałoba i strata…, s. 206.  
34 Doka K.J., Żałoba jest podróżą. Jak zmagać się ze stratą, Wydawnictwo Charaktery, Kielce 2017, s. 47.  
35 Kuncewiczowa M., Listy…, s. 9.  
36 Tamże. 
37 Tamże, s.10.  
38 Tamże.  
39 Tamże, s. 10-11.  
40 Turski S., Śladami Marii i Jerzego Kuncewiczów…, s. 30.  
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łego i autentycznego zmierzenia się z sytuacją, w jakiej się znalazła. Nie poszła w ślady 

swojej bratowej (poetki) Marii Szczepańskiej, której wdowieństwo przybrało charakter 

destrukcyjny: Marysia-wdowa była umarłą żoną. Była półkobietą41
. Żona Aleksandra, 

brata pisarki, podobnie jak ona towarzyszyła swojemu mężowi w chorobie, przy 

szpitalnym łóżku. Zdaniem Kuncewiczowej Maria Szczepańska nie próbowała po jego 

śmierci dialogować ze swoją rozpaczą i formułować na tej podstawie konstruktywnych 

wniosków. Skupiła się wyłącznie na wychowaniu dzieci, bowiem Jej samotne macie-

rzyństwo miało spłacić demonicznym siłom ziemi dług za szczęście małżeńskie42
. 

W odróżnieniu od bratowej Kuncewiczowa zdecydowała się na „twórcze przezwy-

ciężanie skutków utraty”, czyli przezwyciężanie ich przez twórczość43
, jak pisał w jednej 

ze swoich publikacji Roman Ingarden. Wydaje się, że dzięki temu udało się jej osiągnąć 

wymierny cel żałoby, jakim jest płynne połączenie życia sprzed straty i po niej44
. 

Zwróćmy uwagę, iż nadal traktowała Jerzego jako swojego partnera. Z uwzględnie-

niem dzielących ich wymiarów rzeczywistości zwracała się do niego, używając zwrotu 

„mój zmarły mężu”
45

. Utrzymywała z nim kontakt, który w pewnym momencie uległ 

wyraźnej transformacji. Wśród licznych wątpliwości i refleksji natury metafizycznej 

związanych z jego obecnym pozaziemskim bytem – takich jak na przykład to pytanie: 

Czy stamtąd, gdzie jesteś, zauważa się mroźne mgły, które w nocy tak szczelnie otulają 

brzozy, że słońce zastaje ich pnie i gałęzie zamienione w solidne srebro, bez jednej 

szczeliny na oddech?46
 – pojawiły się sformułowania świadczące o nawiązaniu się 

między małżonkami relacji: 

Stojąc tam przed tobą mówię co rano: „Jestem. I ty jesteś. Dziękuję za nasze 

długie piękne życie i modlę się, żeby ono trwało”. Ty się uśmiechasz. Czasem 

prawie szczęśliwy, czasem smutny, często jakby zmęczony tym trwaniem bez 

końca
47

.  

Powyższe słowa wypowiadała w jednym z pokoi ich kazimierskiego domu spoglą-

dając na zawieszone tam trzy wizerunki Jerzego, dwa portrety malarskie autorstwa 

Antoniego Michalaka i Władysława Filipiaka oraz fotografię wykonaną przez Zofię 

Nasierowską. Mąż był dla niej najbardziej bliski w pracy znakomitej artystki fotografii, 

ponieważ w odróżnieniu od Michalaka i Filipiaka Nasierowska zachowała dystans 

wobec uwiecznionej postaci. Uchwyciła ją na gorącym uczynku istnienia48
.  

Zaprezentowane przez Kuncewiczową przemyślenia świadczyły o tym, że w pew-

nym momencie zaakceptowała utratę Jerzego na takim poziomie, który umożliwił jej 

pielęgnowanie pamięci o nim. W przytoczonym fragmencie Kuncewiczowa opisuje, 

w jaki sposób odczuwa teraz obecność swojego męża. Kluczowe znaczenie mają tu dwa 

lakoniczne wypowiedzenia: „Jestem. Ty jesteś”. Wyrażają one ciągłość w trwaniu ich 
                                                                   
41 Kuncewiczowa M., Fantomy…, s. 272.  
42 Tamże.  
43 Okupnik M., Doświadczenie utraty w perspektywie fenomenologii, [w:] Żałoba i strata. Ujęcie 

interdyscyplinarne, pod red. J. Kurtyki-Chałas, J. Truszkowskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała 
Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2016, s. 34.  
44 Kleszcz-Szczyrba R., Czy każdej stracie „potrzebna jest” żałoba i czy każdej żałobie „potrzebna jest” 

terapia, [w:] Żałoba i strata…, s. 112.  
45 Kuncewiczowa M., Listy…, s. 50.  
46 Tamże, s. 46.  
47 Tamże, s. 63.  
48 Tamże.  
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małżeństwa. Jeszcze mocniej podkreśliła ją w podziękowaniu Jerzemu za wspólne 

życie. Dzięki postaci małżonka utrwalonej poprzez sztukę doświadczyła symbolicz-

nego kontaktu z nim, co zostało odzwierciedlone w lakonicznym zdaniu: „Ty się uśmie-

chasz”. Uśmiech Kuncewicza jest interpretowany przez nią w różnych aspektach. 

Stanowi odzwierciedlenie jej własnych nastrojów. Rzecz oddaje konstrukcja niniejszego 

zdania: Czasem prawie szczęśliwy, czasem smutny, często jakby zmęczony tym trwa-

niem bez końca. Pisarka posłużyła się w tym miejscu tokiem wyliczeniowym konstru-

ując go z form przysłówkowych. Zwróćmy uwagę, że w symbolicznym kontakcie 

małżonków zasygnalizowany został niedosyt pełnej, w domyśle cielesnej, obecności 

Jerzego. Jego uśmiech był bowiem „prawie szczęśliwy”, a nie w pełni „szczęśliwy”.  

Omawiany fragment „Listów” wyraźnie koreluje z innym cytatem pochodzącym 

z tej samej publikacji: Ale ja do ciebie, Jerzy ciągle mówię słowami. Chcę wierzyć, że 

cerber spraw nieludzkich ziewnie i przez jego nieuwagę ty, który nie dowierzałeś 

słowom, uśmiechniesz się do mnie49
. Posługując się metaforycznym obrazem pisarka 

odniosła się do chwili poprzedzającej nawiązanie przez nią symbolicznego kontaktu 

z Jerzym, gdy oczekiwała na znak od męża, że kierowane przez nią do niego wypo-

wiedzi są słyszalne. Zaprezentowana cytacja wskazywała na ważny punkt w przeży-

wanym przez nią procesie żałoby. Autorka „Listów” zbliżała się do momentu oswojenia 

fizycznej nieobecności Jerzego. Dzięki pokonaniu tej trudności była gotowa na rodzaj 

werbalnego spotkania z partnerem. Doszło do niego najprawdopodobniej w 1985 roku. 

Pisarka otrzymała wówczas z Lublina list od Leszka Grelli, w którym znajdowały się 

dwa wiersze autorstwa Jerzego Kuncewicza wydrukowane w piśmie „Polak Kresowy” 

z 1919 roku. Ta przesyłka wywołała różne przemyślenia u Kuncewiczowej. Pisarka 

skojarzyła sobie, że w 1919 roku Jerzy miał dwadzieścia pięć lat, a ona dwadzieścia 

dwa. Wtedy jeszcze się nie znali. Przypomniała sobie również jedną ze scen z począt-

ków ich małżeństwa. Rozegrała się w Warszawie. Jej tło stanowiły także zapiski 

poetyckie Jerzego, które wysypały się z jego kawalerskiej walizy, gdy Kuncewiczowa 

ją otworzyła. Były to wiersze o tematyce kosmogonicznej i filozoficznej. Niezro-

zumiałe dla Marii. Dostrzegała w nich coś z gadatliwości dziecka, które usiłowało coś 

tłumaczyć dorosłemu50
. Te, które ukazały się w ówczesnej warszawskiej prasie charak-

teryzowały się według niej obrazoburczym patosem51
.  

Z zupełnie innej perspektywy oceniała utwory męża nadesłane z Lublina. Odczy-

tanie tej twórczości i korespondencji miało dla Kuncewiczowej charakter celebracyjny. 

Uczyniła to przed portretami i zdjęciem Jerzego – Dziś poszłam do ciebie z listem pana 

Grelli i z dwoma twoimi wierszami […]. Pisarka okazała szacunek młodzieńczej poezji 

męża. Zaprezentowała ją w „Listach”. Były to liczące po cztery zwrotki wiersze pt. 

„Wysiedleńcy” i „Wezwanie”. Pierwszy opisywał dramat jednej z ubogich rodzin 

chłopskich, która została pozbawiona domu wskutek działań wojennych. Drugi z przed-

stawionych utworów to pieśń-wezwanie do walki o niepodległość Polski. Kunce-

wiczowa bardzo taktowanie zauważyła, że nie reprezentowały wysokiego poziomu. 

Były proste, nieświadome śmiertelnych skoków wyobraźni i semantycznej alchemii!52
. 

Jerzy Kuncewicz nie miał zbyt dobrej orientacji w zakresie rymów czy innych skład-

                                                                   
49 Tamże, s. 46.  
50 Tamże, s. 62. 
51 Tamże, s. 65.  
52 Tamże.  
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ników konstrukcyjnych poezji. Starał się po prostu przekazać swoje uczucia, tak jak 

najlepiej potrafił. Mimo niedoskonałości tych wierszy żona, specjalistka zajmująca się 

zawodowo literaturą, podniosła ich rangę: W sześćdziesiąt kilka lat od tamtej mrukliwej 

rozmowy nad kawalerską walizką, teraz nagle – obuchem w głowę – uderza mnie myśl, 

jak bardzo w ciągu wieków intelektualnego wysiłku estetyka zubożyła serca53
.  

Ten, jak powiedzieliśmy, rodzaj werbalnego spotkania z mężem pozwolił pisarce 

na zweryfikowanie swojego spojrzenia na poetycki dorobek Jerzego. W wierszach 

małżonka po raz kolejny odkryła jego autentyczną pasję i faktyczne zaangażowanie 

w sprawy ojczyzny. 

Zwróćmy uwagę, że na osiągniętym przez Kuncewiczową poziomie relacji ze 

zmarłym Jerzym jej odczucia wpisywały się symbolicznie w krąg ich wspólnych 

wrażeń. Dotyczyło to nie tylko wspomnianych wierszy. Pisarka dzieliła się z mężem 

refleksjami na temat odbytych przez siebie wycieczek (do Janowca i Łańcuta), spotkań 

ludźmi, przeczytanych publikacji, wysłuchanych koncertów, wydarzeń o charakterze 

religijnym (koronacja Matki Boskiej Kazimierskiej 7 września 1986 roku) oraz 

obserwacji przyrodniczych. W „Listach” odnotowała między innymi odwiedziny ich 

wspólnej przyjaciółki Eriki Wehemer, do których doszło w 1985 roku. Obie kobiety 

pojechały najpierw do Janowca położonego nieopodal Kazimierza. Swoją wędrówkę 

rozpoczęły od wizyty na cmentarzu – Jest Erika. W Kazimierzu. Poszłyśmy pod twój 

grób. Jest wiosna. Na twojej mogile widzę żółte bratki, cień i koronkowy migotliwy 

blask. Erika zrobiła zdjęcie dwóch krzyży naszego wspólnego losu w taki sposób, że 

stanowią część sielskiego krajobrazu: w głębi stodoła sąsiedniego gospodarza, bliżej 

pień dębu […]. Pod nim twoja tablica z datą urodzin i śmierci. Obok moja pusta 

tablica z miejscem na śmierć […]54
. Przedstawiony przez pisarkę metaforyczny obraz 

został osadzony w wiosennej scenerii. Grób Jerzego był jakby ożywiony. Symbolem 

tego ożywienia były żółte bratki. Natomiast współgrający ze sobą na grobie Kunce-

wicza cień i koronkowy migotliwy blask odwoływał się do antynomii życia i śmierci. 

Podobnie jak krzyże i tablice nagrobne pokazane na tle sielskiej scenerii w kadrze Eriki.  

Opis grobu Jerzego (podkreślony dzięki odpowiednim epitetom) był kolejnym syg-

nałem świadczącym o osiągnięciu przez Kuncewiczową wysokiego pułapu dojrzałości 

w procesie przyzwyczajania się do nieobecności męża. Odniesienie pisarki do odwie-

dzin na cmentarzu wskazywało także na znaczenie tego miejsca dla pisarki. Spełniało 

ono funkcję terapeutyczną. Autorka „Listów” przeżywała tu kolejne etapy procesu 

żałoby
55

. Po drugie przestrzeń cmentarna (zwłaszcza wspomniany pomnik) była dla 

niej, podobnie jak artystyczne wizerunki i wiersze męża, „substytutem zmarłego”
56

.  

Mimo tej swoistej terapii pisarka przez cały czas odczuwała niedosyt fizycznej 

obecności Jerzego. Uświadomiła to sobie również w trakcie wyprawy do Janowca, gdzie 

udała się wraz z Eriką. Poruszając się w obrębie przestrzeni pozamiejskiej, nie potrafiła 

podziwiać piękna tego terenu ani porastającej go dzikiej roślinności. Świadczy o tym 

następujący wyimek z „Listów” – Chciałam powiedzieć: to pachnie mięta, to macie-

rzanka, to tymian, to przybłąkana z księżego ogrodu nikotiana… Milczałam, bo to nie 

                                                                   
53 Tamże.  
54 Tamże, s. 71.  
55 Długozima A., Cmentarze jako przestrzenie terapeutyczne, [w:] Żałoba i strata…, s. 51. 
56 Tamże.  
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były nazwy pachnące, tylko botaniczne. Suche57
. Tok wyliczeniowy zakończony wykrop-

kowaniem oraz niewyszukane środki wyrazu, jakimi posłużyła się charakteryzując 

napotkane rośliny odzwierciedlały tęsknotę Kuncewiczowej. Niniejsza cytacja wskazuje 

na to, że nie zawsze była odczuwalna przez nią łagodnie, tak jak w kazimierskim pokoju, 

w którym znajdowały się artystyczne wizerunki Jerzego. Czasem była tak silna, że nie 

dało się jej wyrazić.  

Podobne uczucia towarzyszyły pisarce podczas jej wyjazdu do Łańcuta, w maju 

1985 roku. Odbyła go również z Eriką Wehemer. Został poprzedzony lekturą książki 

„Poland, a novel” Jamesa A. Michenera. Z tej publikacji Kuncewiczowa dowiedziała 

się o Łańcucie. Akcja powieści, jak pisała Jerzemu, rozgrywała się w fikcyjnym zamku 

przypominającym Baranów Sandomierski, ale Michener w przedmowie do książki 

wspomniał o Łańcucie. Dziękował w niej „komu należy”
58

 za możliwość dwukrotnego 

pobytu w tym mieście.  

Pretekstem do odwiedzenia Łańcuta stał się program odbywającego się tam Festi-

walu Muzyki, który przesłano Kuncewiczowej. Najbardziej chciała wysłuchać wyko-

nania utworu pt. „Messa da Requiem” Giuseppe Verdiego. Wiedziała, że dzięki muzyce 

ponownie będzie mogła doświadczyć tej szczególnie oczekiwanej przez siebie obec-

ności męża.  

Zanim do tego doszło zwiedziła wspólnie z Eriką łańcucki zamek. Towarzyszył im 

między innymi Władysław Minkiewicz. Kolekcje zgromadzone w Łańcucie wywołały 

w pisarce różne skojarzenia. Postrzegała je jako rzeczy drogocenne, ale pod względem 

rynkowym. Nie wzbudzały w pisarce zachwytu wiszące na ścianach portrety magnatek 

obwieszonych klejnotami, przypominających ikony, dzieci łóż nieprawych, ojców 

ojczyzn prywatnych59
. Była to dla niej Rodzina Człowiecza zastygła w swoich fałszach, 

wystawiona na bezmyślny wzrok turysty60
. Oglądając magnackie pamiątki Kuncewi-

czowa przywołała w pamięci swojego zmarłego męża. Domyślała się, w jaki sposób 

mógłby zareagować na widok tego arystokratycznego przepychu: Jerzy, ty nigdy muzeów 

nie zwiedzałeś z namaszczeniem, zawsze z dystansem. Jakże by ciebie ubawiła solenna 

arogancja kolejnych ordynatów, przeświadczonych o wieczności swoich ordynacji61
.  

Wydaje się, że w trakcie pobytu w zamku pojawiło się w pisarce również bardzo 
symptomatyczne przeczucie własnej śmierci. Przedstawiła je następująco: Ktoś za mną 
stanął. Z tunelu bez wyjścia, z morza bez dna, z nieba bez dachu, z zamkowej sieni 
wyłoniła się Ałła Dżijan gotowa do tańca i uścisnęła mnie jak żelazna obręcz. 
Próbowałam się wyzwolić, szarpałam obręcz, ale nie starczyło mi siły na wolność62

. 
Kluczem do zrozumienia tego metaforycznego obrazu jest Ałła Dżijan. Pojawiła się 
ona już na samym początku „Listów” w opisie symbolicznego tańca odbytego z pisarką. 
Nie można racjonalnie wytłumaczyć jej obecności w kontekście rozwoju wydarzeń 
przedstawionych w utworze. Ta nierzeczywista postać stanowiła jednak klamrę spaja-

                                                                   
57 Tamże, s. 72.  
58 Kuncewiczowa M., Listy…, s. 76.  
59 Tamże, s. 81.  
60 Tamże, s. 82.  
61 Tamże.  
62 Tamże, s. 83.  
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jącą kompozycję listów
63

. Zdaniem Stanisława Stanika ten ukwiał-dziewczynka jawił 
się u Kuncewiczowej jako symbol „mirażów życia”

64
. Innym razem kojarzył się ze 

„strindbergowskim tańcem śmierci”
65

. Pojawienie się Ałły Dżijan w zamkowej sieni 
wywołało w Kuncewiczowej paraliżujący strach i przerażenie. Te doznania zyskały na 
sile przez ułamek sekundy, w trakcie słuchania „Mszy Żałobnej” Verdiego. Nastąpiło 
to w Części pierwszej: „Requiem aeternam” opisanej przez nią w „Listach”. Chodziło 
o ten moment w utworze, w którym pisarka wyobraziła sobie jak śmiertelnicy żyjący 
w 1985 roku błagają Boga o spoczynek po rozterkach, nienawiściach i kłótniach widzial-
nego świata66

, z determinacją porównywalną do ludzi przedstawionych w Starym 
Testamencie przyzywających Mesjasza, aby się przed Nim ludy pochyliły67

. Kunce-
wiczowa miała wątpliwości czy ukorzyły się przed Jezusem. W grzmocie oddalającej 
się burzy (imitowanej przez grę muzyków) usłyszała gniew Jehowy. Dokładnie w tym 
miejscu doszło do wspomnianej eskalacji emocjonalnej, która została bardzo szybko 
przełamana: 

Poruszają się we mnie grzechy, ciemnieje wiedza o miłosierdziu. Ale to cień 
przelotny, bo zaraz w świetlistym obłoku pojawia się Jezus, widzi mój strach 
i ofiarowuje się Stworzycielowi na okup za moją słabość. Instrumenty milkną, 
słychać tylko śpiew: „Hosanna! Hosanna na wysokości”. Widzę światło… 
Widzę je i czuję, jak ono przenika moje ciało, żeby wprowadzić dusze na 
spotkanie z tobą, mój umarły mężu68.  

Niniejszy fragment ma wydźwięk metafizyczny. Pod wpływem muzyki pisarka 
przeżywa rodzaj ekstazy religijnej porównywalnej z doświadczeniami mistyków: 
ciemność (grzech i zwątpienie w Boże miłosierdzie) zostaje przeciwstawiona światłu 
(Chrystusowi i Bogu), śmierć życiu. Jej grzechy zostają odkupione, a oczyszczona 
z nich dusza jest gotowa na spotkanie z Jerzym. Zwróćmy uwagę na środki artystyczne, 
którymi posłużyła się Kuncewiczowa w zaprezentowanej cytacji: „Poruszają się we 
mnie grzechy” (metafora), „ciemnieje wiedza” (oksymoron), „cień przelotny” i „świe-
tlisty obłok” (epitety). Konstrukcje zdaniowe opierają się na wyraźnym nagromadzeniu 
osobowych i bezokolicznikowych form czasownikowych. Dzięki nim przedstawiony 
przez pisarkę obraz jest bardzo plastyczny i przekonujący. 

Omawiany wyimek z „Listów” wskazuje również na typ religijności Kuncewi-
czowej. Był on – zdaniem Mariana Kisiela – zbliżony do nauk św. Augustyna. 
Zwłaszcza do następujących pouczeń tego doktora Kościoła: Nie pojmiesz patrząc […] 
staraj się zrozumieć wierząc. Natęż ostrze oczów twego serca i patrz, a nastaw uszy 
serca i słuchaj69

. Podobnymi kategoriami zdawał się sugerować Jerzy Kuncewicz, 
                                                                   
63 Szymczak-Maciejczyk M., Rozdział VI, „Ty milczysz niewidzialny Jerzy”. Samotność po utracie miłości, 

[w:] Doświadczenie miłości i samotności. Przetwarzanie życia w literaturę w prozie Marii Kuncewiczowej, 
Kraków 2018, s. 174,  

https://rep.up.krakow.pl/xmlui/bistream/handle/11716/4998/Barbara%20Szymczak 

Maciejczyk-pracadoktorska, pdf?sequence=1&isAllowed=y(data dostępu: 2019).   
64 Stanik S., Pożegnanie dwóch światów, „Nowe Książki” 1989, nr 10, s. 47.  
65 Tamże. 
66 Kuncewiczowa M., Listy…, s. 88.  
67 Tamże.  
68 Tamże. 
69 Cyt. za Kisiel M., „Z gapiostwa, z ekstazy i niebycia”. O niektórych aspektach światopoglądu Marii 

Kuncewiczowej, [w:] W stronę Kuncewiczowej. Studia i szkice, pod red. W. Wójcika, Wydawca Uniwersytet 

Śląski, Katowice 1988, s. 27.  
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o czym świadczą jego słowa wypowiedziane w trakcie wywiadu, jaki przeprowadzono 
z nim oraz z Marią, na dziewięć lat przed jego śmiercią: Nie szukajmy Go zmysłami, 
ani rozumem. Nie szukajmy Go w chmurach, wśród gwiazd, a nawet wśród najdalszych 
mgławic, bo Go tam nie znajdziemy… Nasz Bóg może być tuż obok; niedostrzegalny, 
a obecny; będąc współtwórcą każdej skończoności sam pozostaje nieskończonością70

.  
 Zakorzenienie w wierze i nadzieja na rychłe spotkanie z Jerzym, jakie zrodziły się 

w Kuncewiczowej pod wpływem wysłuchania „Mszy Żałobnej” generowały kolejne, 
coraz trudniejsze lata jej życia. Wymienione aspekty pomagały jej w oswajaniu się 
ze zbliżającą się śmiercią. W „Listach” opisywała pogarszający się stan swojego 
zdrowia, powtarzające się pobyty w szpitalu i reanimacje. Doskonale zdawała sobie 
sprawę z tego, że jej sytuacja zdrowotna jest poważna, ale zachowywała pogodę ducha, 
a czasem pozwalała sobie na delikatne akcenty humorystyczne. W ten oto sposób 
przedstawiła wizytę lekarską podczas swojej pierwszej hospitalizacji w Puławach: 
Otworzyłam oczy. Pod ścianą stała biała grupa – Apollo i stadko nimf. Apollo zapytał: 
„Jak się pani czuje?” Z uniesieniem wyszeptałam: „Ja się wcale nie czuję!” Zygzaki. 
Może ludzie?71

. 
Rzeczą znamienną jest, iż w tamtym okresie odczuwała silne więzi z Jerzym. 

Porównywała nawet swoje obecne położenie z jednym z ostatnich pobytów męża 
w szpitalu: Wtenczas poczułam, że prawą rękę mam przytroczoną do maszyny obok, 
a nad głową sterczy przyrząd, który także ma połączenie z moją ręką. Ktoś objaśnił: 
„monitor” i „kroplówka”. Jak w Rzymie u ciebie – ucieszyłam się – kroplówka…72

. 
Przytoczona cytacja zdaje się wskazywać na to, iż Jerzy stał się dla pisarki także tą 
osobą, która jako pierwsza w ich małżeństwie przetarła szlak umierania. Marta Szym-
czak-Maciejczyk pisze nawet o pewnego rodzaju zazdrości, jaką zrodziła w Kuncewi-
czowej myśl o tym, że jej mąż poznał już drugą stronę bytu. Badaczka przywołała 
stosowny fragment „Listów” potwierdzający jej spostrzeżenia: Czyżby to było cudem, 
że nie czując smaku Ciała i Krwi Pańskiej staram się żyć, tak jak gdyby ten smak był 
mi znany? Ty się, Jerzy, uśmiechasz, Ty znasz już wszystkie smaki73

.  
Warto dodać, że Jerzy Kuncewicz wiernie towarzyszył żonie, kiedy odchodzili człon-

kowie rodziny Szczepańskich. Oswajał małżonkę ze śmiercią jej „rodzinnej trójcy”
74

. 
Gdy odeszła Adelina Róża, pomógł przetrwać pisarce czas żałoby. Tak oto wspomi-
nała ten fakt w „Listach”: Straciwszy matkę, uniesioną przez Brahmsa do nieba pełnego 
muzyki, pełnego smyczków, strun i klawiszy i głosów, wróciłam do domu płakać. Pła-
kałam tak długo, tak gorąco, że moja twarz ciebie przeraziła75

. To Jerzy powiadomił 
swoją partnerkę, przebywającą wówczas poza Warszawą, o ataku serca, jaki przeszedł 
Józef, mąż Adeliny Róży. Poprosił o udzielenie stosownych sakramentów teściowi, 
zaprzyjaźnionego z Kuncewiczami kapłana: Następnego dnia przyprowadziłeś [niby 
na obiad] księdza Blizińskiego [lub Bilińskiego – przyp. A.D.] dla oddania posługi 
praktykującemu katolikowi

76
. Po śmierci Aleksandra, brata pisarki („światło mego 

                                                                   
70 Turski S., Rozmowy z Marią Kuncewiczową…, s. 175.  
71 M. Kuncewiczowa, Listy…, s. 90.  
72 Tamże, s. 89.  
73 Cyt. za Szymczak-Maciejczyk M., Rozdział VI, „Ty milczysz niewidzialny Jerzy”. Samotność po utracie 

miłości…, s. 173.  
74 Kuncewiczowa M., Listy…, s. 20.  
75 Tamże, s. 23.  
76 Tamże, s. 19-20.  
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dzieciństwa, pierwszy model mężczyzny w moim życiu”
77

, jak pisała o nim w „Lis-
tach”), Jerzy udał się do Instytutu imienia Marii Słodowskiej-Curie w Warszawie 
i osobiście przygotował zmarłego do ceremonii pogrzebowych

78
.  

Kuncewiczowa bardzo doceniła w „Listach” subtelną obecność Jerzego w najtrud-
niejszych dla niej i dla jej najbliższych chwilach. Przed swoim odejściem, do którego 
doszło 15 lipca 1989 roku postanowiła symbolicznie celebrować wraz z mężem ten 
zbliżający się moment. Uczyniła to w części zamykającej „Listy” („Post scriptum”). 
Poświęciła ją ich synowi, Witoldowi oraz kazimierskiej Kuncewiczówce. Zawarte 
w „Post scriptum” wspomnienia zostały spięte klamrą, którą stanowiły znaczące zdania 
zamieszczone we wstępie i w zakończeniu tej części „Listów”. Jerzy, niedługo przestanę 
do ciebie pisać, bo mój ludzki słownik się kończy i ręka drży. Wróciłam znowu ze 
szpitala. Już trzecia reanimacja, a wiadomo, że „do trzech razy sztuka”79

 – tak pisała 
we wstępie „Post scriptum”. „Listy” zamykają natomiast te oto uwagi: Jerzy, lokatorze 
nieskończoności! Będę twoją sublokatorką niesforną, bo Ałła Dżijan pewnie zamieszka 
razem ze mną. Ale skrzydła także nie przeminą. Dzisiaj Anula oznajmiła, że widziała 
bociana. Przybysz z egzotycznych krajów stał na jednej czerwonej nodze w zaułku 
Lubelszczyzny i bił powietrze białymi skrzydłami, podczas kiedy bocianica mościła na 
cudzej stodole gniazdo dla nowych właścicieli ziemi i powietrza80

.  
Przedstawione fragmenty „Listów” raz jeszcze dobitnie podkreślają, jak twórczą 

drogę przebyła Kuncewiczowa w procesie żałoby. W pierwszej z zaprezentowanych 
cytacji pisarka bardzo rzeczowo informuje męża o swojej obecnej sytuacji zdrowotnej 
i o tym, że jest gotowa do odejścia, które może nastąpić w każdej chwili. Jego symbo-
lem stała się „drżąca ręka” i wyczerpujący się ludzki zasób słów. Pisarka nie epatowała 
strachem czy niepewnością. W drugim cytacie wyraziła nadzieję na kontynuację relacji 
z Jerzym w przestrzeni pozaziemskiej. Wymownymi symbolami wyobrażeń Kuncewi-
czowej są bociany. Stanowią one oś tego metaforycznego obrazu. Obecność tych 
ptaków oznacza tutaj budzenie się do nowego życia, zmartwychwstanie i wędrówkę. 
W wierzeniach Dalekiego Wschodu kojarzono je z nieśmiertelnością

81
.  

Jerzy również pragnął, aby więzi, jakie łączyły go z żoną w ciągu ziemskiej 
wędrówki były wieczne, o czym świadczy następujący zapis Kuncewiczowej w „Post 
scriptum”:  

Na pierwszej stronie twojej książki „Wieczna przemienność”, wydanej tuż 
przez twoją śmiercią, napisałeś ręką drżącą jak moja w tej chwili: <<Marysiu, 
nie mogłem zaznać większej łaski Bożej… niż jest nasz związek… O utrzymanie 
go w każdej formie bytu proszę Ojca naszego… >> A więc nic się nie kończy, 
wszystko się wiecznie przemienia. Ale przemiany nie dotyczą treści, dotyczą 
formy82.  

W ten sposób małżonkowie zamierzali funkcjonować „na planie wieczności”
83

. 

Natomiast przedłużeniem bytności ziemskiej Kuncewiczów był Witold. W poświęconej 

mu części „Listów” pisarka powróciła do momentu, w którym postanowił opuścić 
                                                                   
77 Tamże, s. 23.  
78 Tamże, s. 21.  
79 Tamże, s. 113.  
80 Tamże, s. 121.  
81 Kopaliński W., Słownik symboli, Oficyna Wydawnicza RYTM, Warszawa 2019, s. 23-24.   
82 Kuncewiczowa M., Listy.., s. 114.  
83 Tamże.  
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rodziców i poszukać własnej drogi życiowej: Rzeczy prawdziwych, jakie obrał sobie do 

przetrwania nasz syn, było wiele. Na przykład przyjęcie obcego świata za swój, kiedy 

własny okazał się mrzonką84
. Witold przystąpił do zrealizowania swoich planów po 

zdaniu matury w Lycée Cyprian Norwid w Paryżu. Pisarka powróciła do tych chwil 

z czułością. Syn Kuncewiczów był wówczas bardzo młodym i przede wszystkim nie-

doświadczonym człowiekiem. Kuncewiczowa określała go mianem „naszego awantur-

nika”
85

, „błędnego rycerza”
86

. Epitety te wskazywały na niepokorną, ciekawą świata 

naturę Witolda, którą odznaczał się od dziecka. Autorka „Listów” podkreśliła również, 

iż jako dojrzały człowiek stara się on żyć twórczo na „suchym lądzie”
87

. Rzeczą zna-

mienną jest, że Kuncewiczowa świadomie pominęła w ostatnim liście do męża bardzo 

bolesną dla niej i Jerzego kwestię rozwodu syna z brytyjską aktorką Eileen Herlie – 

traktowaną przez nich jak córka – i jego powtórny ożenek z Amerykanką Dorthy Adams 

oraz fakt, że wybrał życie farmera. Przypomnijmy w tym miejscu, iż matka próbowała 

odwieść Witolda od tej decyzji. Dowodzi tego jej korespondencja z synem pochodząca 

z lat 1954-1956. Alicja Szałagan zasugerowała, że wynika z niej, iż Kuncewiczowa 

potraktowała postanowienia swojego jedynego syna jako odrzucenie modelu życia 

i wartości cenionych przez rodziców88
. Prosiła Witolda w listach, wskazując na prawa 

boskie i ludzkie, aby pozostał z Eileen przestrzegając go przed zgubnymi jej zdaniem 

skutkami zawierania małżeństwa z Dorothy Adams
89

.  

Oboje z Jerzym musieli pogodzić się również z tym, że farmerska egzystencja syna 

w Stanach Zjednoczonych oznaczała definitywny koniec ich marzeń o dalszych losach 

Kuncewiczówki. Nie stała się ona domem – kotwicą pokoleń („gniazdem pokoleń”)
90

, 

nie mieszkali w nim otoczeni gromadą wnuków
91

, jak pragnęli. Wobec tego Kuncewi-

czowie ustalili, że przeznaczą swój dom na muzeum. Nieakceptowana przez nich 

Dorothy urodziła Witoldowi syna, ale dziadkowie najwyraźniej nie nawiązali z nim 

głębszych więzi, skoro w jednym z fragmentów „Listów” Kuncewiczowa zanotowała 

ten oto komentarz: Wnuki? Jeden jedyny wnuk, ogromny, brodaty, łagodny92
.  

W „Post scriptum” pisarka całkowicie wyciszyła bolesne emocje związane z rozcza-

rowaniem wyborami życiowymi Witolda: Jerzy, przemiana i mieszanina pierwiastków 

w naturze ludzkiej to nie jest temat na mój ostatni list do ciebie93
. Zamiast tego 

postanowiła przypomnieć sobie oraz mężowi korespondencję od syna, która pocho-

dziła z 22 czerwca 1973 roku, gdy nie pracował już na morzu. Jak sugerowała, był to 

jeden z najtrudniejszych dla niego okresów. Mimo kłopotów Witold okazywał rodzicom 

w liście dużo ciepła i najwyraźniej zamierzał podtrzymywać z nimi dobre relacje. 

Zakończył go zaś optymistycznym, pełnym nadziei akcentem. Dzielił się z nimi 

                                                                   
84 Tamże.  
85 Tamże, s. 117. 
86 Tamże.  
87 Tamże, s. 116.  
88 Cyt. za Szałagan A., Maria Kuncewiczowa – przybliżenia. Szkice biograficzne…, s. 36.  
89 Tamże.  
90 Kuncewiczowa M., Listy…, s. 91.  
91 Tamże, s. 45.  
92 Tamże.  
93 Tamże, s. 116.  
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mianowicie wiadomością o tym jak to waleczna mrówka [czyli on sam – przyp. A.D.] 

pcha się po suchym lądzie94
.  

Pisarka nieprzypadkowo posłużyła się listem od syna podsumowując swoje 

refleksje, którymi dzieliła się z nieżyjącym mężem. Obecna w nim nadzieja i walka 

o przezwyciężenie impasu życiowego przez Witolda stanowiły także (paradoksalnie) 

podstawę książki o starości, umieraniu oraz pożegnaniu dwojga bliskich sobie ludzi. 

Miłość stojąca ponad czasem, oparta na autentycznej więzi i przyjaźni budowanej 

przez 63 lata wspólnej drogi, przyniosła zwycięstwo Kuncewiczom. Ich związek 

przetrwał, choć musiał znieść wiele trudności i przeciwności losu. Jego wartości nie 

zniszczyła nawet śmierć Jerzego. Kres wspólnej podróży z mężem wywołał w pisarce 

rozpacz i żal, ale nie oznaczał dla niej definitywnego końca kontaktu z partnerem. Był 

on kontynuowany dzięki wspomnianej miłości, w której podkreślmy, nie brakowało 

wewnętrznej wolności i przestrzeni. Kuncewiczowa podtrzymywała relację ze zmarłym 

mężem także poprzez muzykę, sztukę, wiersze i jego portrety oraz czytane przez siebie 

książki, o których wspominała w „Listach”. 

Nie ulega wątpliwości, że ostatni utwór Kuncewiczowej jest dziełem wybitnym. 

Świadczy o kunszcie pisarskim autorki ujawnionym w zastosowanej przez nią technice 

oraz formie. Zwracali na to uwagę badacze komentujący „Listy” w swoich publikacjach. 

Podkreślali doniosłą rolę wspomnień w tym utworze. Tadeusz J. Żółciński dostrzegał 

w minionych reminiscencjach pisarki siłę konstrukcyjną całości95
. Twierdził, że uczyniły 

one z „Listów do Jerzego” liryczny pamiętnik uczuć i myśli96
, w którym uobecniła się 

intymność o charakterze zbliżonym do konfesji
97

. Uznanie Żółcińskiego wzbudziła 

także trafność wyboru formy epistolarnej dokonana przez Kuncewiczową. Była ona – 

jego zdaniem – jak najwłaściwszą strukturą dla wyrażenia bogactwa jej przemyśleń, 

skojarzeń, retrospekcji, a przede wszystkim dużego ładunku emocjonalnego
98

. Z opinią 

tego badacza zgadzał się Stanisław Stanik.  

Gatunkowy aspekt „Listów” był przedmiotem zainteresowania także dla współ-

czesnej badaczki, Marty Szymczak-Maciejczyk. Powołując się na analizy Krystyny 

Kardyni-Pelikánovej określiła publikację Kuncewiczowej mianem dzieła epistolarnego, 

na które składają się quasi-listy do nieżyjącego partnera autorki99
. Jak sugerowała 

Marta Szymczak-Maciejczyk w dalszej części swoich rozważań „Zaliczają się one do 

literatury intymistycznej, co nie jest wyjątkowe w odniesieniu do twórczości pisarki, 

jednak „ewenementem jest […] nawiązanie do gatunku listu”100
. Dzięki temu „ja” 

autorskie zostało w pełni wyrażone. Dokonując oceny „Listów” pod względem geno-

logicznym Marta Szymczak-Maciejczyk posłużyła się terminem stworzonym przez 

Krystynę Kardyni-Pelikánovą, dla której stanowiły one artystyczną prozę fikcjonalną 

wykorzystująca konwencję epistolarną101
.W ślad za Stefanią Skwarczyńską Kardyni-

Pelikánová wskazała cechy konstytutywne listu zrealizowane przez Kuncewiczową, 
                                                                   
94 Tamże, s. 117.  
95 Cyt. za Szałagan A., Maria Kuncewiczowa – przybliżenia. Szkice biograficzne…, s. 317.  
96 Tamże.  
97 Tamże.  
98 Tamże.  
99 Cyt. za Szymczak-Maciejczyk M., Rozdział VI, „Ty milczysz niewidzialny Jerzy”. Samotność po utracie 
miłości…, s. 166.  
100 Tamże.  
101 Tamże.  
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takie jak utylitarność, forma pisemna, nieobecność korespondenta, styczność tematyki 

listu z życiem adresata, różnorodność tematyczna oraz kompozycja
102

.  

W rozważaniach Marty Szymczak-Maciejczyk została omówiona ponadto kwestia 

związana z poetyką „Listów”. Zdaniem badaczki dostrzega się w nich niejednoznaczne 

odwołanie do tradycji utworów żałobnych. Na przykład do „Trenów” Jana Kochanow-

skiego
103

. Pytania kierowane przez Kuncewiczową do męża nawiązują do tych, które 

poeta czarnoleski zadawał Urszulce: Nie było z kim rozmawiać o twojej winie, twojej 

chwale, o tym, że mnie nie ma, ale ty jesteś. Gdzie? Pod dębem?104
, Jerzy, ty nie umiałeś 

powtarzać melodii, a tak lubiłeś ich słuchać. Czy teraz śpiewasz?105
 – „Gdzieśkolwiek 

jest, jeśliś jest […]”106
 („Tren X”, w. 15), „[…] Czyliś na szczęśliwe/Wyspy zapro-

wadzona?”107
 („Tren X”, w. 5-6). W „Listach” pojawiają się także elementy zna-

mienne dla utworów żałobnych (trenów, epicediów, nenii). Należą do nich: pochwały 

zmarłego (laudes), wyrażenie żalu spowodowanego jego odejściem (luctus), próba 

pogodzenia się ze stratą i odnalezienia pocieszenia (consolatio)
108

.  

„Listy” stały się swoistym katharsis i drogą do zaakceptowania nieuchronności 

ludzkiego losu. Rzeczą znamienną jest, że refleksjom Kuncewiczowej na temat śmierci 

towarzyszyła postawa akceptacji dla wszystkich etapów egzystencji człowieka. 

Odzwierciedleniem tego jest chociażby antynomiczna przestrzeń, z jaką mamy do 

czynienia w „Listach’ – przeszłość przenika się z teraźniejszością, młodość ze starością, 

życie ze śmiercią. Trudno zatem nie zgodzić się w tym miejscu z Barbarą Kazimier-

czyk, która uznała ten utwór za „wielki hymn życia”
109

.  
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Ja zawsze chcę być z tobą. „Listy do Jerzego” Marii Kuncewiczowej jako wielki 

hymn na chwałę życia 

Streszczenie  

„Listy do Jerzego” były komentowane przez badaczy. Wysoko oceniali wartość literacką tego utworu oraz 

zawarte w nim przesłanie. W opinii niektórych recenzentów stanowił on „liryczny pamiętnik uczuć i myśli”, 
w którym kluczową rolę odgrywały wspomnienia. Z uwagą rozpatrywali oni gatunkowe osadzenie zbioru 

korespondencji Kuncewiczowej. Do tej grupy należała między innymi młoda badaczka, Marta Szymczak-

Maciejczak. Powołując się na badania Krystyny Kardyni-Pelikánovej, twierdziła, że „Listy do Jerzego” 

były artystyczną prozą fikcjonalną, która wykorzystuje konwencję epistolarną. Utwór Kuncewiczowej 
świadczył o tym, że pisarka głęboko przeżywała odejście męża. Mimo to udało jej się twórczo przeżywać 

proces żałoby. Dzięki miłości, która stoi ponad czasem oraz pamięci, sztuce, książkom i muzyce utrzymy-

wała pozawerbalny kontakt z Jerzym. Kres ich wspólnej podróży był trudny dla autorki „Listów”, ale naj-

wyraźniej nie oznaczał dla niej definitywnego rozstania. Ostatnia publikacja Kuncewiczowej wskazywała 
na to, że każdy etap ludzkiej egzystencji, w tym również ten ostatni, związany ze starością i śmiercią, był 

dla niej ważny i przez nią akceptowany.  

Słowa kluczowe: Ałła Dżijan, konwencja epistolarna, starość, żałoba, śmierć 
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Kobiety w reklamie audiowizualnej.  

Stereotypy i dyskryminacja 

1. Wstęp 

Reklama stanowi w XXI wieku nieodłączny element życia codziennego. Człowiek 

właściwie w każdej sferze życia styka się z reklamą, bombardowany jest ofertami 

zakupu konkretnych towarów czy też usług. Producenci starają się wszelkim kanałami 

dotrzeć do odbiorcy: poprzez komunikację masową, marketing bezpośredni, interak-

tywny, szeptany i wszystkie inne możliwe formy promocji sprzedaży.  

Pierwsza reklama telewizyjna została wyemitowana w USA w dniu 1 lipca 1941 

roku (przed meczem baseballa), trwała 10 sekund, a jej emisja kosztowała 9 dolarów
2
. 

Obecnie za emisję 30-sekundowego spotu reklamowego, przykładowo podczas meczu 

Super Bowl, należy zapłacić kilka milionów dolarów. W trakcie Super Bowl w 2020 

roku marka Olay emitowała reklamę kosmetyków skierowanych dla kobiet, za kwotę 

blisko 5 mln dolarów (taki był koszt za rozpowszechnienie 30 sekund reklamy). Ten-

dencja ta potwierdza wzrost znaczenia reklamy telewizyjnej jako środka perswazji 

w komunikacji masowej. W Polsce pierwsze reklamy telewizyjne pojawiły się w latach 

80. XX wieku, ale dopiero z początkiem lat 90. nastąpił prawdziwy rozkwit tej branży: 

zarówno produkcji reklam, jak i ich emisji
3
. Coraz więcej reklam emitowano w telewizji, 

zwiększała się także liczba reklam produkowanych przez zagraniczne agencje rekla-

mowe oraz promujących towary i marki zagraniczne, których dostępność na rynku 

polskim się zwiększała.  

W XX wieku reklama określana była mianem najwspanialszej formy sztuki, naj-

bardziej potężnej, a jej przykłady, jako ekspozycje wystawiano w światowych muzeach
4
. 

Ceny reklam osiągały niewiarygodnie wysokie kwoty, a same grafiki reklamowe opra-

wione w niezwykłe ramy charakterystyczne dla obrazów, stały się ozdobą ścian 

mieszkań, biur i muzeów.  

Producenci reklam i podmioty zarządzające komunikacją masową określają cele 

reklamowe, rozpoznają odbiorców docelowych, określają cechy kompozycji narzędzi 

danego przekazu handlowego. Decydując się na przeznaczenie znacznego budżetu na 

                                                                   
1 absolwent wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; 

posiada ukończone studia menedżerskie EXECUTIVE MBA, a także Podyplomowe Studium Zagadnień 

Legislacyjnych. Posiada wieloletnie doświadczenie prawnicze w strukturach administracji państwowej 

w zakresie prawa postępowania administracyjnego, prawa mediów i reklamy. W trakcie przygotowywania 

rozprawy doktorskiej w trybie eksternistycznym pod kierunkiem prof. Wojciecha Lisa z Katolickiego 

Uniwersytetu Lubelskiego. Stanowisko prezentowane w publikacji stanowi własne przemyślenia autora, a nie 
oficjalne stanowisko urzędu państwowego, w którym autor jest zatrudniony. 
2 Informacja prasowa, Pierwsza reklama telewizyjna, (online) https://publicrelations.pl/pierwsza-reklama-

telewizyjna/ dostęp 06.03.2021. 
3 Reklama telewizyjna. Nie mamy się czego wstydzić, (online) https://www.motionpikczer.com/reklama-
telewizyjna-w-polsce dostęp 06.03.2021. 
4 Ies A., Ries L., Upadek reklamy i wzlot public relations, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 

2004, s. 33. 

https://publicrelations.pl/pierwsza-reklama-telewizyjna/
https://publicrelations.pl/pierwsza-reklama-telewizyjna/
https://www.motionpikczer.com/reklama-telewizyjna-w-polsce
https://www.motionpikczer.com/reklama-telewizyjna-w-polsce
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reklamę telewizyjną, radiową, prasową, zewnętrzną, internetową itd. pragną dotrzeć do 

potencjalnego klienta, stymulując szybką sprzedaż i zostawiając u odbiorcy ślad pamię-

ciowy związany z marką. Osoby występujące w reklamie mają zatem do odegrania 

scenariusz, promując towary bądź usługi. Ich siła perswazji wzrasta wraz z poziomem 

rozpoznawalności tych osób czy też ich atrakcyjności w ocenie docelowej, do której 

spot jest głównie kierowany. Tym samym bez zachowania należytej ostrożności przy 

produkcji i emisji reklam może dojść do przekroczenia przyjętych granic moralnych 

i norm prawnych. W niniejszym opracowaniu autor koncentruje się na sposobach 

ukazywania kobiet w reklamie telewizyjnej, w oparciu o wybraną literaturę i niektóre 

przykłady audiowizualnych przekazów handlowych. 

2. Reklama telewizyjna w polskim porządku prawnym 

Kwestie reklamy telewizyjnej w Polsce uregulowane są przede wszystkim 

w ustawie z dnia 29 grudnia 1992 roku o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2020 r. poz. 

805, z późn. zm., zwana dalej „Ustawa”). Było to pierwsze w Polsce zdefiniowanie 

reklamy w audycjach audiowizualnych, która w latach 90. XX wieku upowszechniła 

się w wyniku zmian gospodarczych i społecznych, konkurencji rynkowej. Ustawa ta 

reguluje rynek mediów telewizyjnych, radiofonicznych oraz audycji audiowizualnych 

na żądanie (VOD). Telewizja to m.in. audycja, przekaz handlowy. 
Zgodnie z art. 14 pkt 16 Ustawy przekazem handlowym jest każdy przekaz, w tym 

obrazy z dźwiękiem lub bez dźwięku albo tylko dźwięki, mający służyć bezpośrednio 
lub pośrednio promocji towarów, usług lub renomy podmiotu prowadzącego działalność 
gospodarczą lub zawodową, towarzyszący audycji lub włączony do niej, w zamian za 
opłatę lub podobne wynagrodzenie, albo w celach autopromocji, w szczególności 
reklama, sponsorowanie, telesprzedaż i lokowanie produktu. Ustawodawca zawarł 
w art. 4 pkt 17 definicję legalną reklamy określając ją jako przekaz handlowy pocho-
dzący od podmiotu publicznego lub prywatnego, w związku z jego działalnością gospo-
darczą lub zawodową, zmierzający do promocji sprzedaży lub odpłatnego korzystania 
z towarów lub usług. Definicja ta została przejęta z europejskiej konwencji o telewizji 
ponadgranicznej z 5 maja 1989 r.; według art. 2 lit. f tekstu pierwotnego termin 
„reklama” oznaczał wszelkie publiczne obwieszczenia mające na celu popieranie 
sprzedaży, zakupu lub wynajmu produktu lub usługi, promocję idei czy sprawy lub 
spowodowanie innego skutku pożądanego przez reklamującego, dla których to celów 
udzielono reklamującemu czasu transmisyjnego na zasadzie odpłatności lub za inne, 
podobne wynagrodzenie. W tekście zmienionym protokołem strasburskim przyjęto, iż 
pojęcie „reklama” oznacza wszelkie publiczne obwieszczenie dokonywane w zamian 
za zapłatę lub podobne świadczenia albo do celów autopromocji, mające na celu 
popieranie sprzedaży, zakupu lub wynajmu produktu lub usługi, promocję sprawy czy 
idei lub spowodowanie innego skutku pożądanego przez reklamującego lub nadawcę

5
. 

Polski ustawodawca, przejmując definicję reklamy, wyraźnie uzależnił jej kwalifikację 
od m.in. przesłanki promocji sprzedaży lub odpłatnego korzystania z towarów lub 
usług. Cel promocyjny służy zarówno producentowi reklamowanych towarów, jak 
i nadawcy programu telewizyjnego. Ekonomiczne prawa biznesu mobilizują do 
sprzedaży możliwie całego czasu reklamowego, dzięki czemu zwiększany jest zysk 

                                                                   
5 Nowińska E., Reklama w radiu i telewizji, [w:] Barta J., Markiewicz R., Matlaka A., Prawo mediów, 

Wydawnictwo LexisNexis,  Warszawa 2008, s. 326-327. 
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nadawcy. Korzyści osiągają także twórcy reklam dążący do zdobycia nagród, takich 
jak np. Effie, KTR, Golden Drum, Złoty Lew w Cannes. 

Legalna definicja reklamy uzależnia zatem jej kwalifikację od kilku ustawowych 
przesłanek, których wypełnienie oznacza kwalifikację przekazu jako reklamy. Emisja 
reklam obarczona jest wieloma ograniczeniami wynikającymi z Ustawy. Reklama 
kreuje popyt na dany produkt lub usługę. W czasach przerostu podaży nad popytem, 
przedsiębiorcy starają się dynamicznie docierać do grupy docelowej. Reklama promuje 
towar lub usługę. W świetle ustawy o radiofonii i telewizji chodzi o reklamę rozumianą 
jako rodzaj wypowiedzi komercyjnej. Jej podstawowy cel ma charakter perswazyjny – 
reklama ma zachęcić potencjalnych nabywców do kupienia towaru, skorzystania 
z usługi, względnie do innej formy odpłatnej eksploatacji dóbr materialnych lub 
niematerialnych (a więc na przykład do wynajęcia apartamentu, samochodu itd.)6

. 
W początkach reklamy w Polsce udział w nich znanych postaci zwiększał szanse na 
dotarcie z produktem do klienta. Sytuacja ta jednak szybko się zmieniła. Wykorzy-
stywanie w przekazie reklamowym znanych postaci sportu, filmu czy estrady zaczyna 
budzić wątpliwości. Po okresie, kiedy wydawało się, że znana twarz niemal natych-
miast zapewni firmie nowych klientów i w szybkim tempie wywinduje sprzedaż, nastał 
czas większej rozwagi. Badania skuteczności reklam nieodmiennie wskazują, że poja-
wiające się w reklamowych spotach znane postacie nie są wystarczająco wiarygodne. 
Potencjalni klienci zbyt dobrze zdają sobie sprawę z komercyjnej korzyści całego 
przedsięwzięcia i od reklamowanego produktu bardziej interesuje ich suma, którą za 
udział w reklamie zainkasowała znana osobistość7

. Obserwując obecnie emitowane 
w telewizji reklamy można stwierdzić, że ta sytuacja jest wciąż aktualna. Reklama 
pełniąc funkcję edukacyjną pokazuje jak ugotować obiad, posprzątać dom, zapanować 
nad nieładem życia codziennego. W reklamach pojawiają się często osoby nieznane 
szerokiemu gronu. Obecnie spot reklamowy odzwierciedla codzienne życie widza – tj. 
rodziny, pracowników, uczniów, dzięki czemu odbiorca może utożsamiać się z bohate-
rami tego przekazu handlowego. Aktualnie można także zaobserwować zafascyno-
wanie naturalnością. Autentyczność wzbudza zainteresowanie. Im bardziej odbiorca 
utożsamia się z bohaterem spotu tym większa jest szansa zakupu przez niego prezento-
wanego artykułu. Gwiazdy pojawiają się raczej w reklamach produktów, które należą 
do kategorii ekskluzywnych, albo przynajmniej dających iluzję, że prowadzi się życie 
na wyższym poziomie, że dba się o siebie. Jeśli gwiazda reklamuje artykuł codziennego 
użytku, to z pewnością po to, by zabieg ten pozwolił pozycjonować produkt na wyższej 
półce, pokazując go jako szczególny, wysokiej klasy8

. Trudno jednak uznać obraz zna-
nego aktora zajadającego się produktem popularnej sieci fastfoodowej za pozycjono-
wanie produktu w klasie premium. 

Reklama, żeby została zapamiętana i spełniła swoje promocyjne zadanie, często 
szokuje. Przyciąga tym samym uwagę widza i skupia ją na produkcie. Podejmowana, 
przez twórców przekazów handlowych, próba zainteresowania samą reklamą i spowo-
dowania wzrostu sprzedaży, stanowi podwaliny konieczności ustawowego regulowania 
zagadnienia emisji reklam.  

                                                                   
6 Niewęgłowski A., Art. 4 Ustawy o radiofonii i telewizji, [w:] Niewęgłowski A. (red.), Ustawa o radiofonii 

i telewizji. Komentarz, Wydawnictwo Wolters Kluwer,  Warszawa 2021, s. 16. 
7 Pomieciński A., Kulturowa opowieść o reklamie, marketing w praktyce, nr 2/2001, [w:] Zawierucha L., 
Rynek reklamy w Polsce, Wydawnictwo Promotor,  Warszawa 2006, s. 58. 
8 Kowal-Orczykowska A., Skuteczność reklamy, [w:] Kowalska E., Kowalski M. (red.), Reklama 

 społeczeństwie informacyjnym, Wyd. Maternus Media,  Kraków 2010, s. 40. 
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3. Zakaz dyskryminacji z uwagi na płeć 

Ustawodawca wprowadził szereg ograniczeń dotyczących emisji reklam. Np. w art. 

16b. ust. 1 Ustawy zakazał nadawania przekazu handlowego m.in. wyrobów tytonio-

wych, alkoholi, produktów leczniczych w zakresie regulowanym przez odpowiednie 

ustawy. W ust. 2 tego artykułu Ustawa zawiera ograniczenia z uwagi na możliwy wpływ 

przekazu na małoletnich. Natomiast art. 16 ust. 3 stanowi o zakazie naruszania przez 

przekaz handlowy m.in. godności ludzkiej czy też zawierania w nim treści dyskrymi-

nujących ze względu na płeć. Także ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913, z późn. zm.) w art. 16 ust. 1 jako 

czyn nieuczciwej konkurencji kwalifikuje reklamy sprzeczne z przepisami prawa, do-

brymi obyczajami lub uchybiające godności ludzkiej jako czyn nieuczciwej konku-

rencji.  

Dyskryminacja w reklamie została także uregulowana w akcie
9
 samoregulacyjnym, 

jakim jest Kodeks Etyki Reklamy (zwany dalej „KER”) zawierający zbiór zasad obo-

wiązujących przedsiębiorców objętych tym Kodeksem. KER stanowi dokument Rady 

Reklamy i zrzesza podmioty zainteresowane szerzeniem statutowych celów stowarzy-

szenia
10

. W art. 4 KER zakazuje umieszczania w reklamach treści dyskryminujących 

m.in. z uwagi na płeć.  

Dyskryminacji zakazują takie dokumenty prawa międzynarodowego, jak: Pow-

szechna Deklaracja Praw Człowieka wskazuje w art. 7 na równouprawnienie wszystkich 

osób w ochronie przed dyskryminacją; Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Pod-

stawowych Wolności w art. 14 przy korzystaniu z praw i wolności zakazuje dyskry-

minacji m.in. z uwagi na płeć; Karta Praw Podstawowych UE w art. 21 zakazuje 

wszelkiej dyskryminacji.  

Zakaz dyskryminacji m.in. z uwagi na płeć, wprowadzono także w Konstytucji 

Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483, z późn. 

zm.) – w art. 32 ust. 2. Ponadto, zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy zasadniczej, kobieta 

i mężczyzna mają równe prawa w życiu rodzinnym, politycznym, społecznym czy 

gospodarczym. 

Na temat dyskryminacji wypowiedział się Rzecznik Praw Obywatelskich, okre-

ślając ją jako nierówne traktowanie kobiet lub mężczyzn ze względu na ich przynależ-

ność do danej płci, które nie jest uzasadnione obiektywnymi przesłankami. Dyskrymi-

nacja ze względu na płeć ma miejsce również w sytuacji, w której kobiety dyskryminują 

inne kobiety, a mężczyźni dyskryminują innych mężczyzn. Z dyskryminacją bezpo-

średnią ze względu na płeć mamy do czynienia, gdy kobieta lub mężczyzna jest 

traktowana/y mniej korzystnie ze względu na swoją płeć niż jest, była lub byłaby 

traktowana inna osoba, o odmiennej płci, w porównywalnej sytuacji11
. Jako przykład 

przejawu dyskryminacji Rzecznik wskazał na utrwalanie stereotypowych wzorców 

zachowań promujących postawy dyskryminacyjne.  

Producenci reklam muszą pamiętać o celu reklamy, jakim jest promocja sprzedaży. 

Normy kulturowe danej grupy docelowej, jak i całego rynku, na którym prowadzona 

jest kampania reklamowa, stanowić powinny punkt odniesienia dla prezentowanych 

                                                                   
9 https://radareklamy.pl/kodeks-etyki/ dostęp 20.02.2021. 
10 https://radareklamy.pl/statut/ dostęp 30.01.2021. 
11 https://www.rpo.gov.pl/pl/content/czym-jest-dyskryminacja dostęp 03.03.2021.  

https://radareklamy.pl/kodeks-etyki/
https://radareklamy.pl/statut/
https://www.rpo.gov.pl/pl/content/czym-jest-dyskryminacja
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w spocie wzorców zachowań. W przypadku przekazu reklamowego, który jest krótki  

i z reguły oparty na nieskomplikowanym koncepcie, w typowej sytuacji dyskryminacja 

polegać będzie na powieleniu stereotypów krzywdzących pewne grupy osób oraz 

trywializacji pewnych istotnych ze społecznego punktu widzenia przejawów nierów-

ności. Typowe spotykane w reklamie przykłady dyskryminacji wiążą się z prezentacją 

wizerunku kobiety jako biernej, uległej i infantylnej, wizerunku osoby starszej jako 

życiowego nieudacznika czy z ironizowaniem na temat chorób i zmniejszonej spraw-

ności związanej z wiekiem, jak również odwoływaniem się do krzywdzących stereo-

typów narodowościowych12
. Ustawodawca chroni równość każdego człowieka wydając 

zakaz dyskryminacji. Choć w Ustawie oddzielnie ujęto zakaz naruszania godności 

ludzkiej w przekazie reklamowym i zakaz zawierania w przekazie reklamowym treści 

dyskryminujących, to warto zauważyć, że oba dobra kooperują ze sobą. Amnesty 

International definiuje dyskryminację jako szerokie pojęcie obejmujące: dyskryminację 

bezpośrednią, dyskryminację pośrednią, molestowanie, molestowanie seksualne oraz 

zachęcanie do dyskryminacji bądź nakłanianie do niej przez osoby sprawujące 

władzę
13

.  

Kwestia powiązania godności ludzkiej z zakazem dyskryminacji wynika z obowiązku 

traktowania wszystkich jako równych wobec siebie. Powszechna Deklaracja Praw 

Człowieka w art. 1 stwierdza, że wszystkie istoty ludzkie są wolne i równe w godności 

i prawach. Wolność traktowana jest zatem na równi z równością, ze szczególnym 

odniesieniem do godności i praw. Dyskryminacja w reklamie najczęściej polega na 

odwoływaniu się do stereotypów. Towarzyszyć temu musi jednak przypisywanie danej 

grupie osób cech negatywnych, łączonych, choćby w sposób dorozumiany, z samą 

przynależnością do danej grupy (np. osobom starszym – nieudolność)14
. Reklama 

naruszająca godność nadmiernie eksponuje poniżenie człowieka, a także ukazuje go 

w sposób przedmiotowy.  

W konsekwencji przedstawienia zakazu dyskryminacji z uwagi na płeć istotne jest 

następnie wskazanie pozycji kobiety jako bohaterki reklam. 

3.1. Kobiety w reklamach audiowizualnych 

Producenci reklam, niejednokrotnie realizując oczekiwania klientów zlecających im 

przygotowanie konkretnej kampanii reklamowej, przygotowują przekaz wpływający 

na emocje i wynikające z nich decyzje zakupowe widzów. Podział ról w reklamie jest 

niezbędny, bowiem bohaterowie mają do odegrania konkretne sceny sytuacyjne. Ma to 

znaczenie z uwagi na różnice występujące pomiędzy płciami w świecie rzeczywistym. 

Różnice między mężczyzną a kobietą mają znaczenie w procesie zachowań rynkowych, 

ponieważ mogą zmieniać przebieg procesu decyzyjnego. Wpływ na proces decyzyjny 

dotyczy m.in. percepcji i przetwarzania informacji, wzorców komunikacji, uznawanych 

wartości i motywów postępowania, preferowanych kryteriów wyboru oraz pełnionych 

ról społecznych. Aby komunikacja marketingowa z rynkiem była skuteczna powinna 

uwzględniać złożony system różnic wynikających z biologicznego i kulturowego charak-

                                                                   
12 Ożóg M., Reklama radiowa i telewizyjna, [w:] Traple E. (red.), Prawo reklamy i promocji, Wydawnictwo 

Prawnicze LexisNexis,  Warszawa 2007, s. 362-363. 
13 https://amnesty.org.pl/subjects/dyskrymi%C2%ADnacja/ dostęp 28.02.2021. 
14 Wojciechowski K., Art. 16b Ustawy o radiofonii i telewizji, [w:] Piątek S. (red.), Ustawa o radiofonii 

i telewizji. Komentarz, Wydawnictwo C.H. Beck,  Warszawa 2014, s. 181. 

https://amnesty.org.pl/subjects/dyskrymi%C2%ADnacja/
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teru płci. Na biologiczne uwarunkowania różnic płciowych nakładają się czynniki 

wynikające ze zmieniającego się kontekstu kulturowego – odmienne ukształtowanie 

hierarchii wartości kobiet i mężczyzn oraz konkretne warunki społeczno – życiowe. 

Kobiety oprócz wykonywania pracy zawodowej troszczą troszczą się także o dom 

i rodzinę. To one także podejmują większość decyzji zakupowych, które dzisiaj dotyczą 

nie tylko utrzymania domu, ale i kupna produktów, które do tej pory były domeną 

mężczyzn. Dużym błędem współczesnego marketingu byłoby pomijanie specyfiki ról, 

jakie w społeczeństwie pełnią kobiety i mężczyźni i tego, że obecnie role te zmieniają 

się istotnie, ewoluują15
.  

Ewolucja społecznych ról kobiet i mężczyzn przekłada się na ewolucję ról 

odgrywanych przez kobiety w przekazach handlowych. W związku z tym, że kobiety 

w sposób bardziej wyrazisty okazują uczucia, ich rola w reklamie ma duże znaczenie 

bowiem odbiorcy przekazu pozytywnie odbierają ich stany ekspresyjne przedstawiane 

na ekranie. Warto podkreślić, że to kobiety częściej spoglądają na swoich rozmówców, 

przez co mają więcej okazji do wysyłania i odbierania gestów mimicznych. Dzięki 

dłuższym kontaktom wzrokowym, to kobiety w porównaniu do mężczyzn, uzyskują 

znacznie więcej informacji wizualnych, mogących wpłynąć na zwiększenie trafności 

swych osądów. Ta odmienność lepszego dostrzegania i interpretowania komunikatów 

niewerbalnych przez kobiety wydaje się uzasadniona i oczywista z punktu widzenia 

naturalnej roli opiekuńczej sprawowanej wobec potomstwa16
. Właśnie ta niewerbalna 

komunikacja pochodząca od bohaterek reklam, stanowi o sile przekazu. Tworzenie 

wypowiedzi, ich intencjonowanie (poprzez np. promesę korzyści wynikającą z zakupu 

produktu lub usługi) wraz z opatrzeniem odpowiednią reakcją emocjonalną (np. 

uśmiechnięta prezenterka Grażyna Torbicka w reklamie farby do włosów) wpływa na 

emocje widza w odbiorze przedmiotu reklamy.  

Rola, jaką odgrywają kobiety w reklamie, nie pozostaje znikoma i nieustannie 

ewoluuje, choć zdarzają się przypadki stereotypowego jej ujęcia, przez co dochodzi do 

dyskryminacji.  

Kobieta w reklamie to między innymi modelka. Przykładowo, oglądając reklamy 

sprzed 10 lat dostrzec, można wizerunek kobiety idealnej, nieskazitelnej. Współczesne 

modelki są niejednokrotnie równie rozpoznawalne, jak znani aktorzy. Przykładem 

mogą być z pewnością Kate Moss czy Klaudia Schiffer. Mają one idealne rysy, figurę, 

zadbane włosy, cerę i paznokcie, śnieżnobiałe zęby. Ucieleśniają więc kobiece piękno, 

tak bardzo celebrowane w doskonałym świecie reklamy. Zresztą nieskazitelne ciało 

modelki, odpowiednio retuszowane komputerowo, dopracowane profesjonalnym maki-

jażem czy oświetleniem, jest wspaniałym „materiałem” do prezentowania dobro-

dziejstw płynących z używania szamponów, kremów przeciwzmarszczkowych, depila-

cyjnych, balsamów do ciała, tuszów do rzęs czy pomadek do ust
17

. W latach 90. XX 

wieku standardem było seksistowskie ujęcie reklamy, jak np. w przypadku reklamy 

                                                                   
15 Małysa-kaleta A., Kulturowe uwarunkowania zachowań konsumpcyjnych kobiet na współczesnym rynku, 

[w:] Kieżel E. Smyczka S. (red.), Zachowania rynkowe kobiet. Wybory i determinanty, Wydawnictwo Placet, 

Warszawa 2012, s. 16. 
16 Makowski M., Niewerbalna komunikacja w reklamie telewizyjnej. Zastosowanie i oddziaływanie, 
Wydawnictwo CeDeWu.pl, Warszawa 2013, s. 113. 
17 Kowal-Orczykowska A., Skuteczność reklamy, [w:] Kowalska E., Kowalski M., Reklama w społeczeństwie 

informacyjnym, Wydawnictwo Maternus Media,  Tychy 2010, s. 40. 
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jeansów Wrangler ukazującej kobietę gaszącą uprzednio zdjętymi spodniami podpalone 

siano i przechadzającą się wśród zapatrzonych w nią mężczyzn, ze zbliżeniem kamery 

na jej biodra (patrz. Wrangler Jeans Commercial 1994).  

To postrzeganie w reklamie modelki i jej idealnego ciała ewoluuje nieustannie, 

podąża za trendami. W 2013 roku zwracano uwagę na kontrowersyjność przedmio-

towego traktowania kobiet. Idealna i atrakcyjna kobieta to symbol pokusy i perswazji. 

Jednak z punktu widzenia psychologów jest to szkodliwe obrazowanie, ponieważ 

powiela stereotyp kobiety podrzędnej, traktowanej instrumentalnie. Melosik określa to 

jako „proces erotyzacji konsumpcji kobiety”, w którym ona sama staje się towarem. 

Nieskomplikowany w obsłudze obiekt seksualny – to jedno z określeń poniżających 

kobietę. Cóż, pozostaje nam zapytać: jaki jest kanon urody? Chyba nie taki, który 

emanuje seksem i pokazuje nagość. Czy chodzi o handel perfumami, odzieżą, czy 

o handel żywym towarem – czyli ukryty przekaz sprzedawania kobiecego ciała. Wydaje 

się, że istnieje wyraźna granica między zachwytem nad pięknem kobiecego ciała 

a deprecjonowaniem wartości kobiety, czyli uprzedmiotowieniem18
. 

Niezależnie od aktualnego kanonu urody, obraz kobiety idealnej, o nieskazitelnym 

ciele, wpływa nie tylko na widza dorosłego, ale także na młodzież i dzieci. W niektórych 

przypadkach obraz ten może szkodzić prawidłowemu rozwojowi małoletnich. Przy-

kładem modelek pięknych dla jednych, a wychudzonych w opinii innych, są modelki 

marki Victoria’s Sercet. W ostatnich latach ujawnione zostały przypadki zarówno 

molestowania tych kobiet, jak i głodzenia się samych modelek przed pokazami
19

. 

Dodatkowo, w związku z brakiem możliwości zakupu ubrania w rozmiarze większym 

niż L, firma została posądzona o dyskryminację kobiet noszących większy rozmiar. 

W rezultacie marka zaprosiła do kampanii modelkę w rozmiarze plus size. Wskazany 

przykład idealnie obrazuje dyskryminację części kobiet o większej tuszy.  

Na przestrzeni międzynarodowej wskazać można na zakaz rozpowszechniania 

w 2015 roku reklam z wychudzoną modelką Domu Mody Gucci. Zdaniem Advertising 

Standards Authority – organizacji monitorującej reklamy, wizerunek anorektycznej 

modelki, z podkrążonymi oczami i bladą cerą stanowi uprzedmiotowienie tej kobiety 

i promowanie niezdrowego wyglądu
20

.  

Rolą przypisywaną w reklamie kobietom, poza ww. symbolem piękna i seksu, jest 

rola gospodyni domowej (przygotowująca posiłki, dbająca o dom, dzieci, ciepło 

domowego ogniska), kobiety sukcesu (zaangażowana zawodowo – w tym przypadku 

rzadko prezentowane są produkty codziennego użytku), kobiety gwiazdy (np. gwiazda 

ze świata sportu), profesjonalistki (doradzająca innym)
21

. 

„Kobiety – gwiazdy” pięknie ujęte zostały w reklamie przygotowanej na zlecenie 

kilku światowych marek, z okazji Igrzysk Olimpijskich w 2016 roku. Przekaz ten 

skupiał się nie na gwiazdach sportu, ale na matkach sportowców. Reklama ta stanowi 

                                                                   
18 Stypułowska M., Reklamy wycofane jako zbyt seksowne, (online) https://kobieta.wp.pl/reklamy-wycofane-
jako-zbyt-seksowne-5982694866309761a dostęp 20.02.2021. 
19 Zawadzka M., Kontrowersje wokół Victoria’s Secret ciąg dalszy. Szefowie posądzeni o molestowanie, 

(online) https://www.glamour.pl/artykul/kontrowersji-wokol-victorias-secret-ciag-dalszy-szefowie-posadzeni-

o-molestowanie-200207114703 dostęp 05.03.2021 
20 https://www.wirtualnemedia.pl/artykul/asa-zakazala-reklam-gucci-z-niezwykle-chuda-modelka dostęp 

20.02.2021.  
21 Nowacki R., Reklama, Wydawnictwo Difin,  Warszawa 2020, s. 234-235. 

https://kobieta.wp.pl/reklamy-wycofane-jako-zbyt-seksowne-5982694866309761a
https://kobieta.wp.pl/reklamy-wycofane-jako-zbyt-seksowne-5982694866309761a
https://www.glamour.pl/artykul/kontrowersji-wokol-victorias-secret-ciag-dalszy-szefowie-posadzeni-o-molestowanie-200207114703
https://www.glamour.pl/artykul/kontrowersji-wokol-victorias-secret-ciag-dalszy-szefowie-posadzeni-o-molestowanie-200207114703
https://www.wirtualnemedia.pl/artykul/asa-zakazala-reklam-gucci-z-niezwykle-chuda-modelka
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podziękowanie matkom za towarzyszenie dzieciom i prowadzenie przez drogę życia, 

jaką jest sport
22

. Oczywiście ten spot promujący igrzyska promował także marki 

konkretnych produktów, jednak w głównej mierze zwrócił światową uwagę na rolę, 

jaką kobiety odgrywają w życiu olimpijczyków.  

„Kobiety – profesjonalistki”, a często jednocześnie spełnione zawodowo osoby, 

zobaczyć można chociażby w wielu reklamach w roli ekspertów np. pasty do zębów 

(kobieta – lekarz dentysta), suplementów diety dla kobiet (przedstawicielki służby 

zdrowia, sportu, dietetyki). Ponadto, w reklamach pojawiają się kobiety nowoczesne: 

bizneswoman, wykonujące pracę zawodową (w tym także sport zawodowy), jak np. 

reklama Flegaminy, Nike, Iladnian. Natomiast „kobiety – gospodynie domowe” ujrzeć 

można w reklamach np. środka czyszczącego Mr Muscle (kobieta walcząca z zabru-

dzoną kuchenką)
23

, czy też całym szeregu reklam proszku Vizir, w których dziennikarz 

odwiedza „kobiety – matki” i przekonuje je do używania właśnie tego proszku do 

prania. Ostatnio można zauważyć trend „gospodyni – matki”, która nie sprząta domu 

ostatkiem sił, ale czarodziejskimi sztuczkami dba o dom z uśmiechem na ustach, co 

widać m.in. w reklamie Coccolino Intense
24

, czy też Persil Discs 4 w 1
25

. 

Z każdym rokiem widać dużą poprawę w przedstawianiu kobiety w reklamie. 

Obecnie rzadkością są reklamy porównywalne do reklamy Media Markt sprzed kilku-

nastu lat, w której kobieta po powrocie do domu zastaje męża z kochanką, a na pocie-

szenie od męża dostaje gazetkę sieci sklepów z niskimi cenami, co zdaniem Komisji 

Etyki Reklamy miało charakter seksistowski i dyskryminujący kobiety26
. 

Najnowszy spot promujący kanał dedykowany dla kobiet TVP Kobieta wzbudził 

w Internecie wiele kontrowersji z uwagi na pastelowo-cukierkową kolorystykę przypi-

sywaną kobietom i ich otoczeniu
27

. Nawet wśród dziennikarzy rozpętała się dyskusja 

na temat sprowadzenia roli kobiety do sprzątania i gotowania
28

. Jednak czy rzeczywiście 

użycie pastelowej kolorystyki stanowi słuszną podstawę do stwierdzenia dyskry-

minacji i naruszenia godności. Marta Ulman, head of strategy Warsaw w Golden-

Submarine zauważa, że w reklamie cały czas możemy zobaczyć zupełnie skrajne 

wizerunki kobiet. I owszem na jednej osi króluje femvertising, i część z nas wytrąciła, 

delikatnie mówiąc, z równowagi reklama TVP Kobieta, to na pewno grupa odbiorczyń 

nie zauważyła w tym spocie nic zdrożnego29
. 

Każdy spot reklamowy należy odbierać z uwzględnieniem całokształtu prezento-

wanego obrazu i dźwięku. Reklama to dzieło artysty, a tego nie można postrzegać 

w oderwaniu od kontekstu i charakteru przekazu. 

  

                                                                   
22 https://www.olympic.org/news/p-g-launches-thank-you-mom-campaign-for-rio-2016 dostęp 20.02.2021. 
23 https://www.youtube.com/watch?v=t3xAJ6ew7-o dostęp 20.02.2021 
24 https://www.youtube.com/watch?v=sRBVXoHi6pA dostęp 20.02.2021 
25 https://www.youtube.com/watch?v=hKUowhF42CI dostęp 20.02.2021. 
26 https://www.wirtualnemedia.pl/artykul/media-markt-dyskryminuje-kobiety-wideo# dostęp 20.02.2021 
27 https://www.youtube.com/watch?v=DP-dxo_LWaA dostęp 21.02.2021. 
28 https://www.youtube.com/watch?v=DP-dxo_LWaA dostęp 21.02.2021. 
29 https://nowymarketing.pl/a/30971,cukierkowy-roz-sprzatanie-i-szpilki-w-zwiastunie-tvp-kobieta-

internauci-wysmiewaja-spot-promujacy-nowy-kanal dostęp 21.02.2021. 

https://www.olympic.org/news/p-g-launches-thank-you-mom-campaign-for-rio-2016
https://www.youtube.com/watch?v=t3xAJ6ew7-o
https://www.youtube.com/watch?v=sRBVXoHi6pA
https://www.youtube.com/watch?v=hKUowhF42CI
https://www.wirtualnemedia.pl/artykul/media-markt-dyskryminuje-kobiety-wideo
https://www.youtube.com/watch?v=DP-dxo_LWaA
https://www.youtube.com/watch?v=DP-dxo_LWaA
https://nowymarketing.pl/a/30971,cukierkowy-roz-sprzatanie-i-szpilki-w-zwiastunie-tvp-kobieta-internauci-wysmiewaja-spot-promujacy-nowy-kanal
https://nowymarketing.pl/a/30971,cukierkowy-roz-sprzatanie-i-szpilki-w-zwiastunie-tvp-kobieta-internauci-wysmiewaja-spot-promujacy-nowy-kanal
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4. Podsumowanie  

Stereotypowe ujęcie kobiety czy to w filmie czy reklamie, to kobieta zajmująca się 
domem, dziećmi, gotowaniem, sprzątaniem, natomiast mężczyzny jako przysłowiowego 
„hydraulika”. Nie zmienia to faktu, że role społeczne ewoluują i kobiety mają coraz 
więcej osiągnięć w biznesie i nauce. Kobiety pracują, są niezależne. Wraz ze zmianami 
zachodzącymi w społeczeństwach ewoluuje wykreowany w mediach wizerunek kobiety. 

Panie przestają być traktowane stereotypowo. Bo nawet jeśli kobieta nie pracuje 
zawodowo, to jest menedżerem gospodarstwa domowego (Kotler, Marketing 4.0)

30
. 

Kobiety występują w reklamach kierowanych zarówno do mężczyzn, jak i kobiet. 
Standardy tworzenia przekazów handlowych ewoluują wraz ze zmianami kulturowymi 
na świecie. Twórcy i nadawcy reklam, a także odbiorcy reklam powinni zachować 
zdrowy rozsądek i etykę przy tworzeniu i odczytywaniu konkretnego przekazu.  

Rzymski filozof Boecjusz określił osobę jako substancję całościowo jednostkową, 
oddzieloną od innych, samoistną, o określonej naturze, rozumną. Osoba stanowi jednak 
byt sam w sobie, istnieje sama w sobie, myśli o sobie

31
. Powyższe wskazuje na różno-

rodność w świecie, odmienność każdego człowieka/osoby. Różnorodność stanowi 
piękno tego świata i znajduje odzwierciedlenie w naturze. Piękno każdej osoby, bez 
względu na płeć, wygląd, kolor skóry, rozmiar jest przedmiotem sztuki: malarstwa, 
grafiki, rzeźby, fotografii, a także sztuki filmowej i reklamy. Kreowane w reklamach 
postacie promują produkty, ale także wpływają na światopogląd odbiorcy poprzez 
przypisanie konkretnych ról bohaterom. Bez względu na przesłanki stworzenia scena-
riusza spotu reklamowego o konkretnej treści, zleceniodawcy i producenci reklam, 
a także ich nadawcy zobowiązani są przez przepisy prawa do przestrzegania ograniczeń, 
bez których mogłyby zostać wykorzystane w przekazach handlowych zbyt ryzykowne 
motywy. Nie każda jednak wstrząsająca reklama jest przekazem naruszającym przepisy 
prawa, bowiem istotny jest jej całokształt i prezentowane otoczenie. Analiza tematu 
wskazuje na zmianę sposobu ujmowania kobiet w reklamie audiowizualnej. Coraz 
rzadziej kobieta przedstawiana jest w sposób stereotypowy, dyskryminujący, a częściej 
jako współczesna kobieta odnosząca sukcesy zarówno na polu zawodowym, jak 
i rodzinnym.  

Kobiety odgrywają ważną rolę w życiu, społeczeństwie, gospodarce. Były są 
i prawdopodobnie będą bohaterkami reklam. Podobnie jak mężczyźni, których udział 
w reklamach budzi, wydaje się, mniej kontrowersji, nawet gdy występują półnadzy 
w reklamie oleju

32
.  
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Kobiety w reklamie audiowizualnej. Stereotypy i dyskryminacja 

Streszczenie 
Zagadnienie udziału kobiet w reklamach, stanowi nieustannie aktualny temat powiązany ze zmianami 
społecznymi, kulturowymi. Różnorodność płci i świata jest piękna. Piękno każdej osoby, bez względu na 
płeć, wygląd, kolor skóry, rozmiar jest przedmiotem sztuki: malarstwa, grafiki, rzeźby, fotografii, filmu, 
reklamy. W reklamach, szczególnie z uwagi na ich globalny zasięg (większość reklam telewizyjnych można 
wyszukać w Internecie, który ma nieograniczony zasięg) istotne jest przestrzeganie przepisów prawa, 
w celu uniknięcia wyrządzenia szkody na odbiorcy. Reklamy są szokujące, ale nie każda reklama wstrzą-
sająca narusza prawo. Reklamy należy odbierać bez oderwania ich od całokształtu i prezentowanego 
otoczenia, bowiem sam stereotypowy obraz nie musi mieć negatywnego przesłania.  
Kobiety w reklamie odgrywają istotną rolę, podobnie jak w życiu, społeczeństwie, kulturze czy gospodarce. 
Kobieta jako matka, żona, singielka, pracownik, uwodzicielka, nauczycielka. To tylko przykłady ról, 
w jakie kobiety wcielają się w życiu, ale też, jakie są im przydzielane w mediach, w tym także w reklamie. 
Kobiety są bohaterkami wielu reklam. Obraz kobiety, matki, opiekunki wzbudza emocje związane z domem. 
Obraz kobiety pracującej zawodowo, wzbudza emocje związane z niezależnością. Bohaterami reklam są 
także mężczyźni, o których roli zarówno w społeczeństwie, jak i przekazach reklamowych nie można 
zapomnieć. Istotne jest jednak, aby emitowane reklamy utrzymane były w tonie zdrowego rozsądku i etyki.  
Słowa kluczowe: reklama, dyskryminacja, równość płci 

Women in advertising 

Abstract 
The issue of women's participation in advertising is an ever-present topic linked to social and cultural 
changes. The diversity and the world is beautiful. The beauty of any person, regardless of gender, 
appearance, skin colour, size is the subject of art: painting, graphics, sculpture, photography, film, 
advertising. In advertising, especially because of its global reach (most television commercials can be 
searched on the Internet, which has an unlimited reach) it is important to follow the law in order to avoid 
causing harm to the viewer. The ads are shocking, but not every shocking ad violates the law. Adver-
tisements should be perceived without detaching them from the whole and presented environment, because 

the stereotypical image itself does not have to have a negative message. 
Women in advertising play an important role, just as they do in life, society, culture and the economy. 
Woman as mother, wife, single, employee, seductress, teacher. These are just examples of the roles women 
play in real life, but also the roles they are assigned in the media, including advertising. Women are the 
protagonists of many advertisements. The image of a woman, a mother, a caregiver evokes emotions 
associated with the home. The image of a woman working professionally evokes emotions of 
independence. The heroes of advertising are also men, whose role both in society and in advertising 
messages cannot be forgotten. However, it is important that the advertisements aired are kept in a tone of 
common sense and ethics.  
Keywords: advertising, discrimination, gender equality 
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Rodzicielski Plan Wychowawczy,  

czyli porozumienie małżonków w trosce o dzieci 

1. Wprowadzenie  

Życie każdego człowieka to mozaika zachowań, sytuacji, emocji. Każdy z nas 

uczestniczy, ale i tworzy różnorodne typy międzyludzkich relacji. Niestety są to również 

relacje negatywne – konflikty i nieporozumienia. Sposobów na ich rozwiązanie jest 

kilka: bezpośrednie rozmowy, negocjacje, mediacje, decyzja administracyjna, arbi-

trażczy orzeczenie sądu. W przypadku rozmów bezpośrednich strony mają największy 

wpływ na ukształtowanie sytuacji. Konflikt rozwiązuje się w sposób możliwie jak 

najbardziej prywatny. Negocjacje nie pozostawiają już tak dużego marginesu pry-

watności. Trzy ostatnie możliwości są już sytuacjami, w których proces dochodzenia 

racji stron zatraca prywatny charakter i jednocześnie maleje wpływ na ostateczny 

rezultat sporu, a w wielu przypadkach strony są go nawet pozbawione. 

Konfliktami, które najbardziej dotykają człowieka są konflikty w rodzinie (podsta-

wowej komórce społecznej, będącej wspólnotą życia rodziców i dzieci). Rodzina – jak 

mówił Jan Paweł II – jest pierwszą i podstawową szkołą uspołecznienia2
, w której 

zachodzi korelacja uprawnień rodziców i dzieci w zakresie wychowania. Dzieciom 

przysługuje prawo do wychowania, które w pierwszej kolejności ma być zabezpie-

czone przez rodziców
3
. Dlatego spory w rodzinie są szczególnie trudne do rozwiązania, 

to co konkretne, praktyczne i mierzalne splata się z subiektywnymi odczuciami, 

emocjami. Członkowie rodziny mają za sobą długą historię bliskich relacji. Wiele 

przeszłych zdarzeń potrafią powiązać z aktualnym konfliktem. Znają doskonale siebie 

nawzajem, wiedzą, jak dotknąć, trafić w czuły punkt. 

W obecnych czasach rodzina podlega wielu przemianom, „uwspółcześnieniu”. 

Zmienia się model rodziny. Obok małżeństw zalegalizowanych, z dziećmi lub bez, 

funkcjonują również związki nieformalne, nierzadko jako rodziny zrekonstruowane po 

rozwodzie, które również wychowują dzieci. Role w rodzinie stają się coraz bardziej 

elastyczne, wymienne. Wzrasta znaczenie dziecka, chociażby przez zmniejszającą się 

dzietność. Dziecko obdarzone jest również przez rodziców większą możliwością 

decydowania o sobie. Jednocześnie coraz więcej związków rozpada się, coraz większa 

liczba dzieci wychowuje się w rodzinach niepełnych, w dwóch domach równolegle.  

Rozpad rodziny zawsze jest dramatycznym przeżyciem dla małżonków, a w szcze-

gólności dla wspólnych dzieci. Rozstanie jest długim procesem nawarstwiania się 

niezadowolenia ze związku, oddalenie się od siebie, nierzadko próby ratowania więzi 

i stwierdzenie, że nie uda się tego osiągnąć. Doświadczenie rozwodu ma bardzo duży 

                                                                   
1 roksana.czuba@o2.pl, Katedra Historii, Norm Ogólnych, Prawa Sakramentów i Instytutów Życia 

Konsekrowanego, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana 

Pawła II, https://www.kul.pl/. 
2 Jan Paweł II, adhortacja apostolska o zadaniach rodziny chrześcijańskiej Familiaris consortio, Wrocław 

1983, nr 37. 
3 Krukowski J., Kościelne prawo publiczne. Prawo konkordatowe, Lublin 2013, s. 126. 
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wpływ na dzieci, zarówno, jeśli chodzi o skutki krótko, jak i długoterminowe. Te 

pierwsze to reakcja na silny stres i bezpośrednio przeżywaną stratę. Dzieci demonstrują 

je różnie, w zależności od wieku i poziomu rozwoju emocjonalnego. I, oczywiście, 

rodzaju wsparcia, które otrzymały od dorosłych. Jednak nie można przewidzieć właści-

wych skutków rozwodu, które pojawiają się dopiero we wczesnym życiu dorosłym. 

Wiele dzieci, które początkowo bardzo gwałtownie zareagowały na rozwód potrafi 

poradzić sobie z tym doświadczeniem kilka lat później. Z kolei u części dzieci, które 

sprawiały wrażenie dobrze radzących sobie z tą sytuacją, wystąpiły skutki dopiero po 

wielu latach od rozwodu. Wiele dzieci może z powodzeniem uporać się z problemami 

rozwodu rodziców, gdy małżonkowie prawidłowo i szczegółowo określą zasady, na 

jakich będą współpracować, jako rodzice.  

Niniejsza praca ma na celu ukazanie sposobu ukształtowania sytuacji dzieci przy 

rozwodzie rodziców za pomocą Rodzicielskiego Planu Wychowawczego (RPW), jakim 

jest mediacja, która staje się coraz bardziej popularną alternatywą dla rozpraw sądo-

wych. Sąd może skierować małżonków do mediacji, kiedy istnieją widoki utrzymania 

małżeństwa – pojednania małżonków. Często dopiero na spotkaniach mediacyjnych 

małżonkowie są w stanie wypracować metody i działania mające na celu zażegnanie 

konfliktu i działanie dla dobra dziecka.  

Poruszony temat w obecnej rzeczywistości zwiększających się rozpadów rodziny 

i zmiany jej modelu jest jak najbardziej aktualnym, bowiem w mentalności rodziców 

zaistniało zjawisko, iż kto ma faktycznie dziecko pod swą opieką, ten ma władzę i ją 

wykorzystuje. Sąd więc ma obowiązek rozstrzygnięcia w wyroku rozwodowym 

o władzy rodzicielskiej i kontaktach z dzieckiem, a pozostawienie władzy obojgu 

rodzicom uzależnił od ustalenia przez nich porozumienia rodzicielskiego, czyli Rodzi-

cielskiego Planu Wychowawczego.  

Ponadto presja społeczeństwa (raczej o charakterze negatywnym) oraz aż do grudnia 

2005 roku brak przepisów w Kodeksie Cywilnym
4
 o możliwości wykorzystania 

mediacji, jako środka do rozwiązywania spraw spornych pomiędzy rozwodzącymi się 

małżonkami i do ukształtowania sytuacji dzieci za pomocą RPW wskazuje na 

konieczność badań nad gotowością małżonków do wykorzystania metody mediacji 

oraz jej skuteczności.  

Generalne znaczenie w postępowaniu mediacyjnym zmierzającym do utworzenia 

Rodzicielskiego Planu Wychowawczego będą miały przepisy Kodeksu Postępowania 

Cywilnego
5
 i Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego

6
. Na uwagę zasługuje również 

Rekomendacja Nr R (98) 1 Komitetu Ministrów Rady Europy dla państw członkow-

skich na temat mediacji rodzinnej oraz Memorandum Wyjaśniające
7
. Ponadto, należy 

wziąć pod uwagę Rodzicielski Plan Wychowawczy stworzony przez Centrum Mediacji 

Partners Polska
8
, w którym wskazano podstawowe elementy, jakie należy zawrzeć 

w planie.  

                                                                   
4 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r., Kodeks cywilny, Dz. U. z 1964 r. Nr. 16, poz. 93.  
5 Ustawa z dnia 17 listopada 1964r., Kodeks Postępowania Cywilnego, Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296 ze zm. 
6 Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r., Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy, Dz. U. z 2012 r., poz. 788 ze zm. 
7 Rekomendacja Nr R (98) 1 Komitetu Ministrów Rady Europy dla Państw Członkowskich na temat mediacji 

rodzinnych oraz Memorandum Wyjaśniające.  
8 Centrum Mediacji Partners Polska, Rodzicielski Plan Wychowawczy, Warszawa 2009. 
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W pracy dokonano analizy treściowej tzw. pełnego porozumienia małżonków, dążąc 

do odtworzenia schematu takiego porozumienia (na podstawie analizy przedmiotowej 

literatury, a także schematu porozumienia zaproponowanego przez jeden z polskich 

ośrodków mediacyjnych). 

W pracy przedstawiono zmiany nowelizacyjne wprowadzające RPW, cele i funkcje 

oraz formę. Ukazana została również możliwość zastosowania, RPW jako porozumienia 

stałego lub czasowego. Opracowanie zakończono krótkim podsumowaniem, w którym 

zawarto uwagi końcowe.  

2. Zakres podmiotowy Rodzicielskiego Planu Wychowawczego 

2.1. Miejsce zamieszkania 

Podstawową zasadą władzy rodzicielskiej jest obowiązek i prawo rodziców do 

wykonywania pieczy nad osobą i majątkiem dziecka. Przepisy prawne nie precyzują 

bliżej pojęcia pieczy. Jest to wypełnianie wielu różnorodnych czynności związanych 

z osobą dziecka i opieką nad nim
9
. 

Od miejsca zamieszkania dziecka należy odróżnić miejsce jego pobytu. Miejsce 

pobytu to miejsce, w którym dana osoba faktycznie przebywa, ale bez spełniania 

przesłanki trwałości. W k.r.o. pojęcie to nie występuje. Znajduje zaś zastosowanie 

w orzecznictwie przy regulowaniu uprawnień z zakresu władzy rodzicielskiej i sprawo-

waniu nad dzieckiem bieżącej pieczy. Jeżeli piecza nie jest sprawowana de facto przez 

rodzica, dziecko nie ma u niego miejsca pobytu. Można to wykazać na podstawie  

art. 560 § 1 k.p.c. w odniesieniu do miejsca pobytu dziecka – faktyczne przebywanie 

dziecka w danym miejscu i danej chwili, a nie zadekretowanie przez sąd w wyroku 

rozwodowym lub postanowieniu opiekuńczym
10

. 

O miejscu zamieszkania dziecka traktuje art. 26 k.c. Miejsce zamieszkania dziecka 

wynika z mocy prawa i jest pochodną miejsca zamieszkania rodziców
11

. Z art. 26 § 1 

k.c. wynika, że jeśli jedno z rodziców ma pełną, a drugi ograniczoną władzę to miejsce 

pobytu dziecka jest przy tym pierwszym. Natomiast, gdy władza przysługuje obojgu 

rodzicom, którzy żyją w rozłączeniu to miejscem zamieszkania będzie to, u którego na 

stałe przebywa. Rodzice mogą zdecydować w RPW, kierując się dobrem dziecka, czy 

dziecko będzie miało miejsce pobytu z ojcem czy z matką
12

. Jeżeli jednak rodzice nie 

są zgodni, to w związku z treścią art. 58 i art. 107 k.r.o, nie można im powierzyć 

wspólnej władzy rodzicielskiej
13

. W przypadku, gdy dziecko nie przebywa na stałe 

u żadnego z rodziców ustala się je w miejscu zamieszkania rodziny zastępczej
14

. 

Jeżeli sąd nie ustali w treści porozumienia miejsca zamieszkania dziecka, rodzice 

mogą w RPW wprowadzić tzw. pieczę naprzemienną. Chodzi tu o podzielenie się 

                                                                   
9 Mańk Z., Władza rodzicielska, Warszawa 1978, s. 36. 
10 Zegadło R., Miejsce zamieszkania, miejsce pobytu, miejsce zwykłego (stałego) pobytu dziecka oraz piecza 

naprzemienna, „Rodzina i Prawo” 2011, nr 17-18, s. 5. 
11 Ignaczewski J., Władza rodzicielska…, s. 53. 
12 Mańk Z., Władza rodzicielska…, s. 37. 
13 Zegadło R., Miejsce zamieszkania…, s. 7. 
14 Ignaczewski J., Władza rodzicielska… s. 53- 54.  
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sprawowaniem pieczy nad dzieckiem tak, aby przebywało ono pod opieką matki na 

równi tyle czasu ile u ojca, wg wspólnie ustalonego harmonogramu
15

. 

Niedopuszczalne jest więc „podzielenie” władzy rodzicielskiej w czasie przypada-

jącym okresowo u każdego z rodziców (np. co pół roku). Wynikałoby z tego, że to 

z rodziców, u którego dziecko przebywa, miałoby w tym czasie pełnię władzy rodzi-

cielskiej. Takie uzgodnienie byłoby sprzeczne z art. 58 § 1 i art. 107 KRO
16

.  

Periodyczne zmiany osoby wykonującej władzę rodzicielską nie tylko nie mogą 

zapewnić dziecku należytego zaspokojenia jego potrzeb, ale wręcz wyłączają 

jednolitość kierunku wychowania i musiałyby wywrzeć jak najbardziej ujemny wpływ 

na kształtowanie się świadomości dziecka
17

.  

Miejsce zamieszkania dziecka ma istotne znaczenie dla ukształtowania jego sytuacji 

prawnej, a w szczególności załatwiania spraw dziecka, tj. sprawy urzędowe, świad-

czenia czy sprawy dotyczące postępowania cywilnego, ponieważ miejsce zamiesz-

kania dziecka decyduje o właściwości sądu opiekuńczego
18

. 

2.2. Kontakty z drugim rodzicem i pozostałymi osobami 

W stanie prawnym sprzed nowelizacji k.r.o, dokonanej ustawą z dnia 06.11.2008 

roku regulacja kontaktów była zdawkowa. Prawo to było wywodzone a contrario 

z normy określającej podstawy do ograniczenia lub pozbawienia prawa do kontaktu 

(dawny art. 113 k.r.o.). Brakowało odpowiadającego prawu rodziców prawa dziecka 

do kontaktów. Brak było również podstaw prawnych do uregulowania kontaktów 

innych osób, np. krewnych z dzieckiem, czy też normy zezwalającej na tymczasowe 

wstrzymanie kontaktów
19

.  

Nowelizacja k.r.o. wprowadziła rozdział kontaktów z dzieckiem a władzą rodzi-

cielską. Podstawą do tego był art. 113 k.r.o., zgodnie z którym dopiero w razie pozba-

wienia władzy rodzicielskiej sąd opiekuńczy mógł zakazać lub ograniczyć kontakt 

z dzieckiem ze względu na jego dobro
20

. Stanowisko to również dominowało w orzecz-

nictwie Sądu Najwyższego
21

. Uznawano, więc że sfera osobistej styczności z dzieckiem 

pozostaje poza władzą rodzicielską
22

. 

Kwestia kontaktów jest jedną z podstawowych i obligatoryjnych kwestii zawartych 

w porozumieniu rodziców o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymy-

wania kontaktów z dzieckiem. Rodzice powinni wskazać w RPW konkretne ramy 

                                                                   
15 Stojanowska W., Porozumienie rodziców jako przesłanka pozostawienia im obojgu władzy rodzicielskiej po 

rozwodzie. Wybrane zagadnienia, ZNUS 2014, nr 821, s. 306. 
16 Czech B., Małżeństwo…, s. 501; Uchw. SN z dnia 22 kwietnia 1952 r., C. 414/52; OSNC 1953, nr 2, poz. 

47; Uchw. SN z 4 listopada 1953 r. II C. 481/53. 
17 Uchw. SN z dnia 22 kwietnia 1952 r., C. 414/52, OSNC 1953, nr 2, poz. 47. 
18 Zegadło R., Miejsce zamieszkania…, s. 6. 
19 Ignaczewski J., Kontakty z dzieckiem, [w:] J. Ignaczewski (red), Władza rodzicielska…, s. 216-217; zob. 
Uchw. SN z dnia 14 czerwca 1988 r., III CZP 42/88 OSNC 1989, nr 10, poz. 156; Uchw. SN z dnia 08 marca 

2006 r., III CZP 98/05, OSNC 2006, nr 12, poz. 158. 
20 Zob. Strzebińczyk J., Władza rodzicielska, [w:] T. Smyczkowski (red.), System prawa prywatnego, t. 12. 

Prawo rodzinne i opiekuńcze, Warszawa 2003, s. 275. 
21 Zob. Uchw. SN z dnia 18 marca 1968 r., III CZP 70/66, OSNC 1968, nr 5, poz. 77; Uchw. SN z dnia 14 

czerwca 1988 r., CZP 42/88, OSNC 1989, nr 10, poz. 156. 
22 Ignaczewski J., Kontakty z dzieckiem…, s. 219. 
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czasowe, w których dziecko będzie utrzymywać z nim bezpośredni kontakt. W RPW 

należy również wskazać formę i czas utrzymywania kontaktów pośrednich
23

. 

Kontakty bezpośrednie to przebywanie z dzieckiem i bezpośrednie porozumiewanie 

się z nim, a przede wszystkim odwiedziny, spotkania. Natomiast kontakty pośrednie to 

utrzymywanie korespondencji z dzieckiem oraz korzystanie z innych środków 

porozumiewania się na odległość
24

.  

Przy ustalaniu przez rodziców kalendarza i formy spotkań mediator będzie wspierał 

strony w uwzględnieniu indywidualnych cech dziecka, np. wieku, dojrzałości emocjo-

nalnej, temperamentu czy relacji z rówieśnikami, i szczególnych potrzeb dziecka. Może 

również zasugerować stronom by skorzystały z porady psychologa dziecięcego
25

. 

Prócz harmonogramu w ciągu roku szkolnego rodzice powinni uzgodnić jeszcze 

kalendarz spotkać w okresie świątecznym i wakacyjnym. Przyjęte daty spotkań są 

zależne od tego, które dni zarówno dla dzieci, jak i rodziców są dniami szczególnymi, 

jak np. święta czy dni urodzin
26

. 

Optymalnym rozwiązaniem, co do kontroli przestrzegania porozumienia rodziciel-

skiego będzie osobisty odbiór dziecka z miejsca zamieszkania rodzica wykonującego 

pieczę. Pozwala to na natychmiastową reakcję organów ochrony prawnej w sytuacji 

uniemożliwienia zabrania dziecka. Odebranie dziecka po upływie kontaktu powinno 

odbyć się przez rodzica, który sprawuje pieczę
27

.  

Badania w Polsce i na świecie wskazują, że częste i regularne kontakty rodziców 

niemieszkających z dzieckiem zmniejszają prawdopodobieństwo problemów wycho-

wawczych oraz zwiększają szansę na przystosowanie się dzieci do nowej sytuacji
28

. 

Art. 113
6 

k.r.o rozciąga prawo do kontaktów z dzieckiem także i na inne osoby 

prócz rodziców. Są to osoby również bliskie dziecku, do których z mocy ustawy 

zaliczani są rodzeństwo, dziadkowie, powinowaci w linii prostej
29

. Takie zachowanie 

kontaktów rodzinnych nie kłóci się z interesem dziecka, ale służy jego dobru
30

.  

Art. 113
6 

k.r.o. odsyła w tym zakresie do stosowania przepisów odnoszących się do 

kontaktów z rodzicami. 

Istotną nowością w polskim prawie rodzinnym jest art. 113
4 

k.r.o. dający sądowi 

możliwość zobowiązania rodziców do określonego postępowania. Zobowiązani rodzice 

mają wówczas obowiązek skorzystania z różnych placówek lub specjalistów zajmują-

cych się terapią rodzinną
31

. 

Podsumowując kontakty z dzieckiem są przedmiotem prawa jak i obowiązku, które 

występują niezależnie od władzy rodzicielskiej, zarówno ze strony dziecka, jak 

i rodziców
32

. 

                                                                   
23 Sokołowski T., Prawo rodzinne. Zarys wykładu, Poznań 2013, s. 240. 
24 Tamże, s. 241. 
25 Gójska A., Mediacje…, s. 459-460. 
26 Tamże, s. 460. 
27 Sokołowski T., Prawo rodzinne…, s. 240. 
28 Tański M., Dziecko w rozwodzie. Poradnik dla rodziców, Warszawa 2005, s. 8. 
29 Uchw. SN z dnia 14 czerwca 1988, IIICZP 42/88, OSNC 1989, nr 10, poz. 156. 
30 Ignaczewski J., Kontakty z dzieckiem…, s. 236-237. 
31 Czech B., Małżeństwo…, s. 507. 
32 Konwencja o prawach dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych z dnia 

20 listopada 1989 r., Dz. U. z 1991 r. Nr 120 poz. 526; art. 9 ust. 3. 
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2.3. Udział rodziców w istotnych decyzjach dotyczących dziecka 

Generalną zasadą wykonywania władzy rodzicielskiej jest dobro dziecka, co oznacza, 

że rodzice winni sprawować ją w ten sposób, aby wszystkie ich poczynania były zgodne 

z interesem dziecka. Art. 95 § 3 k.r.o. zawierający tę zasadę ma charakter bez-

względnie obowiązujący. Wskazane w nim kryteria- interes dziecka i interes społeczny – 

nie wykluczają się, ale są ze sobą zbieżne, ponieważ interes dziecka nie może być 

sprzeczny z interesem ogólnospołecznym
33

.  

Każde z rodziców sprawujące władzę rodzicielską musi mieć na uwadze przede 

wszystkim dobro dziecka i interes społeczny. Niekiedy ocena, co dla dziecka jest 

dobre, a co nie, może być bardzo trudna. Dlatego przy ustalaniu szczegółowych ele-

mentów RPW należy zawsze wszechstronnie zbadać i rozważyć wszystkie okolicz-

ności konkretnego przypadku w konkretnej sytuacji
34

. Rodzice więc powinni tak 

wykonywać pieczę nad dzieckiem, aby dobrowolnie się podporządkowało ich woli
35

. 

Ustawodawca nakazuje rodzicom troszczyć się o fizyczny i duchowy rozwój 

dziecka, co oznacza, że mają obowiązek zatroszczyć się o należyte środowisko mate-

rialne oraz ochronę przed niebezpieczeństwami, jakie dziecku mogą zagrażać. Należy 

jednak odróżnić tu obowiązek alimentacyjny rodziców (art. 133 § 1 k.r.o.), od wyżej 

wymienionych obowiązków. Obowiązek alimentacyjny oznacza roszczenie dziecka 

przeciwko rodzicom o dostarczenie środków utrzymania i wychowania. Istnieje 

niezależnie od tego czy rodzice posiadają władzę rodzicielską
36

. 

Ochrona dziecka przed niebezpieczeństwami obejmuje niebezpieczeństwo fizyczne 

i duchowe. Należy do niej ochrona przed osobami trzecimi, które mogłyby wyrządzić 

dziecku krzywdę
37

.  

Rodzice mają również prawo decydowania o trybie życia dziecka, co jest konieczną 

przesłanką do kształtowania jego osobowości. Kierowanie dzieckiem obejmuje 

regulowanie jego trybu życia, w jakim przebywa towarzystwie, jak spędza czas, jakim 

oddaje się rozrywkom
38

. 

Prócz rodziców ważne funkcje wychowawcze pełni również szkoła, z którą rodzice 

winni współdziałać i która powinna im ułatwić spełnianie zadań wychowawczych. 

Bardzo ważna jest też rola organizacji młodzieżowych, z których dzieci powinny 

korzystać, a rodzice nawiązać kontakt
39

.  

Wszystkich elementów RPW dotyczących udziału rodziców w istotnych decyzjach 

dotyczących dziecka nie sposób jest wymienić. Przykładowo należą do nich sprawy 

dotyczące zmiany jego imienia i nazwiska, wyjazdu za granicę, wyboru kierunku nauki, 

szkoły, przyszłego zawodu, sposobu spędzania wolnego czasu, ferii, wakacji, przyna-

leżności do organizacji młodzieżowych czy sposobu leczenia
40

. 

  

                                                                   
33 Ciepła H., Pokrewieństwo i powinowactwo, [w:] K. Piasecki (red.), Kodeks rodzinny i opiekuńczy…, s. 738. 
34 Mańk Z., Władza rodzicielska…, s. 42. 
35 Dolecki H., Ingerencja sądu opiekuńczego w wykonywanie władzy rodzicielskiej, Warszawa 1983, s. 27. 
36 Zob. Smyczyński T., Prawo rodzinne…, s. 141; Ciepła H., Pokrewieństwo i powinowactwo…, s. 742. 
37 Ciepła H., Pokrewieństwo i powinowactwo…, s. 743. 
38 Tamże. 
39 Ciepła H., Pokrewieństwo i powinowactwo…, s. 743; zob. Uchw. SN z dnia 06 czerwca 1976 r. III CZP 

46/75. OSNC 1976, nr 9, poz. 184. 
40 Mańk Z., Władza rodzicielska…, s. 42-43. 
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2.4. Zasady wychowawcze 

Wychowanie dziecka przez rodziców, które polega na kształtowaniu postaw emocjo-

nalnych, formowaniu światopoglądu, rozwijaniu predyspozycji intelektualnych i prak-

tycznych umiejętności, wyrabianiu obowiązkowości czy zdyscyplinowania, może być 

wykonywane osobiści przez rodzica wychowującego dziecko, jak i przez rodzica, 

który nie sprawuje bezpośredniej pieczy, ale utrzymuje z dzieckiem osobiste kontakty. 

Zasady wychowawcze, dzięki którym są kształtowane wszystkie te aspekty wspom-

niane wyżej, winny być uregulowane w RPW przez rodziców
41

. 

Rodzice mają zawsze jak najlepsze intencje, ale mimo to czasami ich działania nie 

przynoszą oczekiwanego rezultatu, dlatego też powinni oni jasno i precyzyjnie określić 

zasady wychowawcze oparte przede wszystkim na dialogu między sobą, ale i z dziec-

kiem
42

. 

Podstawą, na której oparte jest wszelkie wychowanie to traktowanie dziecka z takim 

samym szacunkiem, jakim cieszą się dorośli oraz darzenie dziecka bezwarunkową 

miłością, sprawiającą, że związek pomiędzy nimi stanie się jeszcze  silniejszy
43

. 

Rodzice muszą tak ustalić wszelkie kwestie wychowawcze, aby nie ugodzić w prawo 

dziecka do jego intymności oraz do milczenia
44

. 

Rodzice powinni wspomagać rozwój intelektualny dziecka poprzez tworzenie 

atmosfery sprzyjającej myśleniu, powinni zachęcać dzieci do wymyślania nowych idei, 

pomysłów jak, np., spędzić wolny czas. Powinni w RPW ustalić zasady dyscypliny, 

czyli reguły i ograniczenia, aby potem pozwolić dziecku funkcjonować w określonych 

przez nich granicach
45

. 

Rodzice przy sprawowaniu władzy rodzicielskiej winni swoim przykładem, 

perswazją i pozytywnym wpływem na psychikę i osobowość dziecka dążyć do 

świadomego i niewymuszonego podporządkowania się życzeniom i poleceniem, ale 

uwzględniając przy tym godność dziecka
46

. 

Oboje rodziców, aby zagwarantować wszechstronny i nieskrępowany rozwój dziecka 

po rozstaniu, powinni aktywnie uczestniczyć w życiu dziecka, wzajemnie wspierać 

i dzielić obowiązkami, oraz wspólnie i bezkonfliktowo podejmować wszelkie ważne 

decyzje dotyczące jego przyszłości i spraw bieżących. 

2.5. Partycypacja rodziców w kosztach utrzymania dziecka 

Sąd w wyroku rozwodowym z urzędu orzeka, w jakiej wysokości każde z mał-

żonków jest obowiązane do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dziecka. 

Pominięcie przez sąd w wyroku rozwodowym ustalenia ponoszenia kosztów utrzy-

mania dziecka przez jednego z rodziców, tylko dlatego, że drugi o to nie wniósł, 

stanowi poważne naruszenie art. 58 k.r.o.
47

  

                                                                   
41 Czech B., Małżeństwo…, s. 478. 
42 Tamże. 
43 Zob. Uchw. SN z dnia 02 grudnia 1957 r., 1 RR 1045/56, OSN 1959, nr 3, poz. 76.  
44 Pacińska B., tajemnica sukcesu – jak wychować wspaniałe dziecko, [w:] 

http://www.sp5bialogard.pl/pdfpedagog/tajemnice_sukcesu.pdf, dostępne dnia 25.04.2016r.  
45 Tamże. 
46 Ciepła H., Pokrewieństwo i powinowactwo…, s. 749. 
47 Czech B., Małżeństwo…, s. 508; Uchw. SN z dnia 17 września 1948 r., C. 499/48, PN 1949, nr 3-4, s. 323. 
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Rodzice w porozumieniu rodzicielskim dotyczącym władzy rodzicielskiej i kon-

taktów z dzieckiem mogą ustalić zasady partycypacji obojga małżonków w utrzymaniu 

dziecka
48

. 

Przez koszty wychowania dziecka rozumie się wszelkie koszty, które są niezbędne  

fizycznego, jak i duchowego
49

. W orzecznictwie ukształtował się pogląd, że dzieci 

mają prawo do równej stopy życiowej z rodzicami, niezależnie od tego czy żyją z nimi 

czy też nie
50

.  

Rodzice mają starać się utrzymać dziecko, przez co należy rozumieć wszystkie 

usługi świadczone dziecku, które są niezbędne do jego utrzymania oraz wychowania, 

np. związane z pielęgnowaniem dziecka, przygotowywaniem mu posiłków, praniem 

odzieży, troską o fizyczny i duchowy rozwój oraz przygotowaniem go do pracy odpo-

wiednio do jego uzdolnień, czyli m.in. pomoc w nauce, organizowanie czasu wolnego
51

.  

Bardzo ważną kwestią podczas prowadzonych negocjacji dotyczących materialnego 

zaspokojenia potrzeb dziecka jest dostęp do pełnych i rzetelnych informacji dotyczą-

cych dochodów każdego z rodziców oraz szczegółowych wydatków związanych 

z utrzymaniem i wychowaniem dziecka (koszty stałe i koszty zmienne)
52

.  

W przypadku rozwodu, gdzie strony nie mają zaufania do siebie, może dojść do 

kwestionowania między sobą kwot, które są ponoszone na utrzymanie dziecka. Warto 

jest więc skonstruować podczas procesu mediacyjnego tabelę wydatków i przychodów 

obojga rodziców
53

. 

Podsumowując jakikolwiek obowiązek utrzymania dzieci jest wspólnym obowiąz-

kiem obojga rodziców, chociaż nie ma przeszkód, aby oboje ustalili w Planie Wycho-

wawczym, że tylko jedno bierze na siebie w całości obowiązek utrzymania dziecka, 

a drugie z rodziców jest od tego obowiązku zwolnione. Oczywiście jest to zasadne, 

gdy pierwsze z nich jest w stanie dziecko samodzielnie utrzymać
54

. 

2.6. Sposób komunikacji pomiędzy rodzicami 

Ważnym elementem RPW, od którego może zależeć efektywność realizacji wszyst-

kich jego punktów jest ustalenie sposobu komunikacji rodziców. Chodzi tu o sposób 

postępowania w przypadku chęci lub konieczności zmiany planu oraz o wymianę 

informacji dotyczących dziecka. 

Ważną kwestią jest wymiana informacji dotyczących dziecka. Chodzi tu o formę – 

osobiście, telefonicznie oraz zakres porozumiewania się – regularnie, czy w zależności 

od potrzeby. Rodzice mogą też sprawdzać i analizować, na ile przyjęte ustalenia 

w RPW są zgodne z potrzebami dziecka, oraz co wymaga modyfikacji lub zmian. 

                                                                   
48 Mediacja w sprawach rodzinnych, [w:] 

http://www.pomocpokrzywdzonym.pl/index.php?option=com_content 

&view=category&layout=blog&id=260&Itemid=255, dostępne dnia 19.04.2016 r.  
49 Haak H., Ustanie małżeństwa…, s. 82. 
50 Uchw. SN z dnia 9 listopada 1987 r., III CZP 62/87, OSNC 1989, nr 4, poz. 61. 
51 Haak H., Ustanie małżeństwa…, s. 84-85. 
52 Gójska A., Mediacje…, s. 464. 
53 Tamże. 
54 Czech B., Małżeństwo…, s. 511; zob. orz. SN z dnia 10 października 1950 r., C. 300/50, PiP 1951, Nr 10, 

s. 625. 
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Komunikacja między małżonkami żyjącymi w rozłączeniu zapobiega również ewen-

tualnym próbom manipulacji ze strony dziecka, co do rzeczy mniejszej wagi
55

. 

Skuteczna i poprawna komunikacja rodziców – byłych małżonków – jest podstawą 

konstruktywnego wychowania i umożliwia dzieciom szybsze przystosowanie się do 

nowej sytuacji rodziców. Dzięki stałym kontaktom oraz wspólnemu wychowaniu 

dzieci, mają one poczucie bezpieczeństwa i świadomość, że ich więzi z obojgiem 

rodziców są tak samo silne bez względu na rozstanie
56

. 

3. Przebieg mediacji w kwestii ustalenia Rodzicielskiego Planu 

Wychowawczego 

Typowe etapy, które najczęściej występują w postępowaniu mediacyjnym są różnie 

nazywane w praktyce i piśmiennictwie. Są nimi przygotowanie mediacji, rozpoczęcie 

lub otwarcie mediacji, rozmowa stron, określenie kwestii do rozwiązania, generowanie 

propozycji rozwiązania sporu, ocena możliwości rozwiązania sporu oraz zawarcie 

ugody
57

. 

Etap przygotowania mediacji poprzedza samą mediację właściwą i zwany jest też 

często premediacją
58

. W tej fazie mediacyjnej następuje najczęściej pierwszy kontakt 

ośrodka i mediatora ze stronami. Kontakt ten najczęściej jest w formie rozmowy telefo-

nicznej. Mediator może wyjaśnić stronom, na czym polega mediacja i jego rola, jakie 

są koszty oraz wyjaśnić wszelkie wątpliwości, aby w czasie mediacji uniknąć wszel-

kich obiekcji. Powinien unikać wdawania się w dyskusję co do meritum sprawy
59

.  

Etap przygotowawczy to przede wszystkim odebranie wstępnej zgody od stron oraz 

opracowanie przez mediatora tzw. programu mediacyjnego. Przygotowanie mediacji 

dotyczy trzech podstawowych płaszczyzn – stron sporu, mediatora, przedmiotu sporu
60

. 

Na stopniu rozpoczęcia mediacji mediator ma za zadanie wyjaśnić stronom zasady 

mediacji, jej istotę oraz upewnić się, że strony wiedzą na czym polega ta instytucja
61

.  

W dalszym toku postępowania mediacyjnego, na podstawie zgłoszonych przez 

strony tematów do rozmowy następuje dyskusja pod kątem potrzeb i interesów stron. 

Rodzice w przypadku zawarcia porozumienia dotyczącego władzy rodzicielskiej 

i kontaktów z dzieckiem, będą poruszać przede wszystkim kwestie związane z władzą 

i kontaktami
62

. 

Mediator ma za zadanie pobudzić strony do kreatywności, wyjścia poza znane 

pomysły i poszukiwania nowych możliwości i inspiracji. Na podstawie art. 183
3a 

k.p.c 

mediator, na zgodny wniosek stron może też zaproponować rozwiązanie sporu, które 
                                                                   
55 Tamże. 
56 Superson K., Rozwód rodziców a wychowanie dziecka, w: http://oik.powiat-tomaszo wski.com.pl/rozwod-

rodzicow-a-wychowanie-dziecka, dostępne dnia 21.04.2016 r. 
57 Gmurzyńska E., Etapy mediacji, [w:] E. Gmurzyńska, R. Morek (red.), Mediacje. Teoria i praktyka, 

Warszawa 2014, s. 212; C. Moore wyróżnia dwanaście etapów mediacji, z których pięć ma charakter 

przedmediacyjny: 1. Nawiązanie kontaktu, 2. Wybór strategii, 3. Zbieranie i analiza danych, 4. Sporządzenie 

planu mediacji, 5. Budowanie zaufania i współpracy, 6. Rozpoczęcie sesji mediacyjnej, 7. Zdefiniowanie 
spraw i ustalenie planu, 8. Formułowanie interesów, 9. Szukanie rozwiązań, 10. Ocena możliwości rozwiązań, 

11. Przetarg końcowy, 12. Porozumienie; zob. Moore Ch., Mediacje: praktyczne strategie…, s. 80-81. 
58 Kalisz A., Mediacja sądowa i pozasądowa…, s. 50. 
59 Gmurzyńska E., Etapy mediacji…, s. 214. 
60 Kalisz A., Mediacja sądowa i pozasądowa…, s. 50-51. 
61 Gójska A., Mediacje…, s. 474. 
62 Tamże. 
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nie jest dla nich wiążące
63

. Te opcje, które zostaną wybrane przez małżonków, są dalej 

uszczegóławiane i dyskutowane, a ostateczne rozwiązania zostają zatwierdzone
64

. Przy 

dokonywaniu wyboru i ustaleniu końcowego rezultatu pomocnym dla stron jest 

podsumowanie przez mediatora – tzw. parafraza, czyli powtórzenie wszystkich ustaleń 

i końcowe ich doprecyzowanie
65

. 

Mediator ma także możliwość skorzystania z zaproszenia dziecka na koniec ostatniej 

sesji mediacyjnej, aby poinformować je o podjętych decyzjach. Mediator może też 

przeprowadzić wywiad z dzieckiem w początkowych fazach procesu mediacyjnego lub 

też zezwolić na obecność w całym postępowaniu celem zebrania opinii i preferencji 

każdorazowo, kiedy pojawi się kwestia wymagająca wyjaśnienia.  

Niektórzy mediatorzy wykorzystują możliwość włączenia dziecka do mediacji 

w sposób rutynowy. Z badań wynika, iż częściej na takie włączenie dzieci do postę-

powania mediacyjnego decydują się mediatorzy z wykształceniem psychologicznym 

lub prawniczym
66

.  

Po uzgodnieniu wszystkich kwestii do zadań mediatora należy spisanie treści posta-

nowienia i czuwanie nad tym, aby nie zawierało skomplikowanych i niezrozumiałych 

dla stron sformułowań. Należy też pamiętać, że to do sądu będzie należało ostateczne 

zatwierdzenie tego porozumienia. Sąd zbada je pod względem zgodności z prawem, 

zasadami współżycia społecznego, dobrem dziecka i w jego interesie lub też czy nie 

zmierza do obejścia prawa i czy jest zrozumiała i nie zawiera sprzeczności
67

.  

Ugoda co do RPW, sporządzona w postępowaniu mediacyjnym nie ogranicza się 

więc tylko do wskazania zobowiązań każdej ze stron, ale pokazuje także motywy, 

którymi się kierowały, np. troska o dziecko, szacunek czy chęć wspólnego podejmo-

wania decyzji. Budowanie porozumienia na podstawie wspólnych wartości, wzajem-

nego zrozumienia i poszanowania może pomóc małżonkom do szybkiego rozwiązania 

swoich konfliktów i większej współpracy w trosce i wychowaniu dziecka. Mediacja 

jest więc metodą, która chroni interesy dziecka przez obniżenie poziomu konfliktu 

między rodzicami. 

4. Wpływ porozumienia na treść orzeczenia sądu 

Zgodnie z k.p.c. ugoda zawarta przed mediatorem powinna zostać zawarta 

w protokole z mediacji lub jako załącznik do niego i podpisana przez strony (art. 183
12

 

§ 1 k.p.c.). Mediator jest zobowiązany do niezwłocznego złożenia protokołu w sądzie, 

który był właściwy do rozpoznania sprawy, a w przypadku sprawy skierowanej przez 

sąd – w sądzie rozpoznającym sprawę. Jeżeli ugoda podlega wykonaniu w drodze 

egzekucji, sąd zatwierdza ją przez nadanie klauzuli wykonalności. W przeciwnym 

wypadku ugoda jest zatwierdzona przez sąd na posiedzeniu niejawnym
68

. 

Sąd, orzekając rozwód jest zobowiązany ocenić rodzicielskie porozumienie doty-

czące władzy rodzicielskiej i kontaktów z dzieckiem oraz uwzględnić je czy jest 

zgodne z dobrem dziecka (art. 58 § 1 i art. 107 § 2 k.r.o.) i gdy jest zasadne oczeki-

                                                                   
63 Gmurzyńska E., Etapy mediacji…, s. 224. 
64 Gójska A., Mediacje…, s. 474-475.  
65 Kalisz A., Mediacja sądowa i pozasądowa…, s. 55-56. 
66 Tamże, s. 152. 
67 Gmurzyńska E., Etapy mediacji…, s. 226. 
68 Gójska A., Mediacje…, s. 475. 
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wanie, że rodzice będą współdziałać w sprawach dziecka (art. 58 § 1a k.r.o.). Gdy 

przesłanki te nie są spełnione, to a contrario sąd orzeknie odmiennie. W tym przy-

padku porozumienie rodzicielskie upada w całości, bo nie wiadomo by było, które 

z jego elementów wiązałoby strony
69

. 

Porozumienie rodzicielskie wprowadzone do polskiego ustawodawstwa nawiązywać 

miało do rozwiązań amerykańskich. Jednakże w amerykańskim ustawodawstwie 

wprowadzono mechanizm egzekwowania przestrzegania RPW dla skuteczniejszej 

ochrony dobra dziecka. RPW stanowi integralną część wyroku i ich postanowienia 

mogą być w związku z tym skutecznie egzekwowane
70

. 

W literaturze polskiej postulowano za tym, by wprowadzić podobne rozwiązania 

jak w prawie amerykańskim. RPW miał mieć formę kwestionariusza oraz być częścią 

składową wyroku w przypadku zaakceptowania go przez sąd
71

. Ustawodawca polski 

wprawdzie wprowadził porozumienie rodziców, ale nie zamieścił żadnych wskazówek 

co do sposobu i formy zatwierdzenia przedstawianego porozumienia
72

.  

W polskim prawie obecnie obowiązującym, a w szczególności wg przytoczonych 

wyżej przepisów, porozumienie będące umową rodziców, co do władzy rodzicielskiej 

i kontaktów z dzieckiem jest tylko elementem stanu faktycznego, który ustala i ocenia 

sąd, gdy rozstrzyga sprawę. Nie jest to integralna część orzeczenia sądu
73

, to sąd, a nie 

małżonkowie w porozumieniu, rozstrzyga o zakresie wykonywania władzy rodziciel-

skiej i utrzymywania kontaktów z dzieckiem
74

. Istnieje jednak możliwość powołania 

się na pewne elementy rodzicielskiego porozumienia w sentencji wyroku orzekającego 

o rozwodzie, np. w przypadku uregulowanych bardzo szczegółowo osobistych kontak-

tów rodziców z dzieckiem. Elementy porozumienia, o których nie zostało orzeczone 

w wyroku, muszą z konieczności pozostać poza sformułowaniem wyroku
75

.  

Przymusowemu wykonaniu podlegają tylko rozstrzygnięcia zawarte w wyroku 

orzekającym rozwód, a niezawarte porozumienie, ponieważ wyrok ten rozstrzyga rów-

nież o władzy rodzicielskiej i o kontaktach rodziców z dzieckiem. Dopuszczalne jest 

uregulowanie osobistych kontaktów rodziców z ich małoletnim dzieckiem w formie 

porozumienia o cechach ugody, ale nie zastępuje to orzeczenia merytorycznego wyda-

nego w sprawie rozwodowej
76

. Wykonanie wyroku w zakresie orzeczenia o utrzymaniu 

osobistych kontaktów z dzieckiem lub nakazu wydania dziecka następuje w postępo-

waniu unormowanym w art. 598
1
 i n. k.p.c.

77
. 

Porozumienie rodziców przyjęte przez sąd może wiązać rodziców także w tych 

kwestiach, które nie zostały bezpośrednio uregulowane w sentencji wyroku, ze względu 

na ich szczegółowość lub niemożność ich dokładnego uregulowania w chwili wypra-

                                                                   
69 Czech B., Małżeństwo…, s. 487-488. 
70 Bukaczewska M., Mularczyk K., Uwagi w przedmiocie możliwości zatwierdzania ugody zawartej 

w postępowaniu rozwodowym, „Kwartalnik ADR” 2009, nr 4 (8), s. 68. 
71 Stojanowska W., Postulat przeniesienia…, s. 41. 
72 Bukaczewska M., Mularczyk K., Uwagi w przedmiocie możliwości…, s. 68.  
73 Stojanowska W., Postulat przeniesienia…, s. 20.  
74 Czech B., Małżeństwo…, s. 487. 
75 Bukaczewska M., Mularczyk K., Uwagi w przedmiocie możliwości…, s. 69. 
76 Uchw. SN z dnia 21 października 2005 r., III CZP 75/05, OSNC 200, nr 9, poz. 142. 
77 Czech B., Małżeństwo…, s. 487; zob. Uchw SN z dnia 28 sierpnia 2008 r., III CZP 75/08, OSNC 2009, 

nr 1, poz. 12. 
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cowywania porozumienia lub też kwestie te wykraczają poza ramy obowiązkowego 

orzekania określone w art. 58 § 1 i 1a
78

. 

RPW w aktualnie przyjętym stanie prawnym polskim nie stanowi integralnej części 

wyroku rozwodowego, a jego postanowienia mogą (nie wszystkie) być co najwyżej 

skopiowane i zamieszczone w wyroku rozwodowym
79

. Zauważyć trzeba, że przedmiot 

RPW pokrywa się z kwestiami orzekanymi w wyroku rozwodowym, a mianowicie 

o władzy rodzicielskiej i kontaktach z dzieckiem. Im bardziej szczegółowo rodzice 

określiliby w porozumieniu poszczególne jego elementy, tym lepiej chroniłoby interes 

dziecka i eliminując możliwość powstania w przyszłości sporów na tym tle. Jednakże 

obecnie, im bardziej jest szczegółowo uregulowane tym mniej jego elementów znajduje 

się w ostatecznym orzeczeniu. 

5. Podsumowanie  

Wprowadzenie instytucji mediacji do procedury cywilnej miało na celu uspraw-

nienie przeciążonego licznymi sprawami polskiego sądownictwa oraz pomoc ludziom 

w uzyskaniu pełniejszego i bardziej zaspokajającego ich potrzeby rozwiązania konfliktu. 

Wydaje się więc, że idea wprowadzenia mediacji do polskiego systemu prawa jest jak 

najbardziej godna pochwały, a pomysł jej instytucjonalizacji i nadania formy prawnej 

jest właściwą odpowiedzią na potrzeby wymiaru sprawiedliwości. Wprowadzenie jej 

powinno sprzyjać coraz częstszemu sięganiu zarówno przez sędziów, jak i strony 

konfliktu. 

Mediacja rodzinna to nie tylko sposób na wypracowanie porozumienia satysfakcjo-

nującego obie strony. To metoda, która może przynieść także korzyści ogólnospołeczne, 

jak np. poprawienie relacji między skłóconymi małżonkami. Zgodnie z zaleceniem nr 

R (98) 1 Komitetu Ministrów Rady Europy z 21 stycznia 1998 roku nacisk w mediacji 

rodzinnej powinien być głównie położony na to, by jej zastosowanie mogło poprawić 

porozumiewanie się pomiędzy członkami rodziny, ograniczyło konflikty między 

stronami, doprowadziło do polubownego rozstrzygnięcia i utrzymania ciągłości kon-

taktów osobistych między rodzicami i dziećmi oraz obniżyło społeczne i ekonomiczne 

koszty i skróciło czas, który w przeciwnym razie byłby konieczny do rozstrzygnięcia 

sporu. 

Mediacja rodzinna, ze względu na szczególny kontekst rozmów uczestników oraz 

towarzyszące przy tym silne emocje, wymaga zastosowania przez mediatora szczegól-

nych technik mediacyjnych oraz właściwego podejścia do przedmiotu konfliktu. Jeżeli 

zakończy się sukcesem – wypracowany przez strony RPW będą na ogół bardzo trwałe 

oraz znacznie bardziej stabilizujące i ułatwiające kontakty między stronami. 

Rodzicielski Plan Wychowawczy będący wynikiem negocjacji między rodzicami 

i dobrowolnym zobowiązaniem się przez nich przed sądem do określonego postępo-

wania wobec dziecka, chroni w większym stopniu jego interes oraz co za tym idzie, 

interes społeczny. Przygotowanie takiego dokumentu wiąże się z licznymi trudno-

ściami – brak jest jednolitego formularza porozumienia.  

Polubowne rozwiązanie, jakim jest stworzenie RPW przez rodziców w procesie 

mediacyjnym jest dużo bardziej korzystniejsze dla całej rozpadającej się rodziny. 

                                                                   
78 Czech B., Małżeństwo…, s. 488. 
79 Bukaczewska M., Mularczyk K., Uwagi w przedmiocie możliwości…, s. 69. 
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Zaburzone relacje rodziców wpływają w sposób destrukcyjny na rozwój dziecka i jego 

funkcjonowanie. Mediacja, a w szczególności wypracowanie na niej RPW, pomaga 

skonfliktowanym stronom oddzielić role małżonków i rodziców. Pozwala skupić się na 

rozwiązaniach niczym niewzburzoną pracę w przyszłości w zakresie opieki i wycho-

wania dziecka. Pisemny Plan Wychowawczy jest gwarancją dla dzieci i rodziców do 

utrzymania kontaktów i zapobiegania przyszłym konfliktom. Ma na celu zachęcenie do 

otwartego dialogu i współpracy między rodzicami.  

Nie należy zapominać, że – tak jak zmieniają się relacje między rodzicami i dziećmi, 

kiedy dorastają, tak samo i Plan Wychowawczy powinien co pewien czas być uaktual-

niany. Dzieci dorastają, a co za tym idzie z każdym rokiem ich zdanie i plany na przy-

szłość będą coraz istotniejsze. Także koszty ich utrzymania zmienią się w zależności 

od wieku, różnych decyzji podejmowanych w międzyczasie (np. nauka języków na 

kursach zagranicznych). Po zmianie uzgodnionych kwestii w RPW rodzice mogą 

zwrócić się do sądu o jego zatwierdzenie – dokument będzie wówczas miał status 

zatwierdzenia ugody. 

Porozumienie rodziców w świetle nowelizacji przepisów k.r.o. miało być propo-

zycją przeniesienia amerykańskiej instytucji Planu Wychowawczego do polskiego 

systemu prawa. Jednakże, porozumienie to tylko w niewielkim stopniu przypomina 

rozwiązanie amerykańskie. Instytucja ta nadal wymaga szczegółowego unormowania, 

a przede wszystkim określenia zakresu przedmiotowego regulacji.  

Funkcjonujące plany rodzicielskie wraz z zebraną przez mediatorów wiedzą 

i doświadczeniem, mogą w istotnym stopniu wspomóc rozstających się małżonków 

w przygotowaniu do postępowania sądowego. Przy dodatkowym wsparciu i zachęcie 

sędziów rodzinnych do korzystania z pomocy mediatorów daje nadzieję na zwięk-

szenie częstotliwości wykorzystywania mediacji rodzinnych i dalszy rozwój tej insty-

tucji. 
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Rodzicielski Plan Wychowawczy, czyli porozumienie małżonków w trosce o dzieci 

Streszczenie  

W niniejszym artykule zostały zaprezentowane zagadnienia związane z problematyką mediacji w oparciu 

o Rodzicielski Plan Wychowawczy. Poruszono takie zagadnienia, jak Zakres podmiotowy Rodzicielskiego 

Planu Wychowawczego (miejsce zamieszkania, kwestia kontaktów, podejmowanie istotnych decyzji doty-
czących dziecka, zasady wychowawcze, koszty utrzymania, komunikacja między rodzicami). Praktyka 

orzecznicza polskich sądów pokazuje, że instytucja ta jest coraz częściej wykorzystywana jako metoda 

rozwiązywania sporów rodzinnych. Funkcjonowanie mediacji na gruncie polskiego prawa rodzinnego 

pokazuje, że jest to instytucja niezmiernie ważna i przydatna zarówno dla sądów orzekających w niniejszych 
sprawach, jak i dla rozwodzących się małżonków. W wielu przypadkach małżonkowie nie potrafią roz-

mawiać ze sobą ze względu na narastające konflikty między nimi. Dojście do porozumienia daje im możli-

wość wykorzystania mediacji, dopracowanie wspólnego kompromisu dotyczącego opieki nad dzieckiem 

za pośrednictwem mediatora. Ukazana zostanie płaszczyzna teoretyczna oraz normatywna. W pracy zasto-
sowano metodę dogmatyczno-prawną. 

Słowa kluczowe: Rodzicielski Plan Wychowawczy, mediacje małżonków, opieka nad dziećmi, porozumienie 



 

225 

Roksana Czuba
1
 

Instytucja separacji na podstawie  

Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku  

oraz ustawodawstwa polskiego 

1. Wprowadzenie  

Celem artykułu jest scharakteryzowanie instytucji separacji w dwóch reżimach 

prawnych z perspektywy prawa kanonicznego oraz regulacji polskiego prawa cywilnego. 

Ukazano definicję separacji wraz z krótkim rysem historycznym w ujęciu cywilistycz-

nym, jak i kanonicznym. Dokonano charakterystyki wybranych zagadnień dotyczących 

bezpośrednio instytucji separacji. Analiza instytucji separacji w ujęciu kanonicznym 

została przedstawiona w świetle zasady nierozerwalności małżeństwa. Natomiast 

analiza cywilistyczna będzie zawierała odniesienia do instytucji rozwodu. 

2. Definicja separacji i uwagi ogólne 

Pojęcie „separacji” wywodzi się z łacińskiego terminu separatio, divortium semi-

plenum, co oznacza rozdzielenie, oddzielenie, rozłączenie, odosobnienie lub izolację
2
. 

Jest to uchylenie wspólnoty małżeńskiej bez możliwości wstąpienia przez strony 

w nowy związek małżeński
3
.  

Instytucja separacji istnieje od pierwszych wieków istnienia Kościoła, o czym piszą 

Ojcowie Kościoła, uchwały synodów i soborów. Sobór w Trydencie w kanonach 

dotyczących sakramentu małżeństwa głosi, że cudzołóstwo jednego z małżonków nie 

rozwiązuje istnienia trwającego małżeństwa. Nie ma żadnych podstawa do tego, aby 

którykolwiek z małżonków, nawet ten niewinny, posiadał prawo do zawarcia nowego 

małżeństwa
4
. 

Ustawodawstwo świeckie, wprowadzając instytucję separacji do porządku praw-

nego, czerpało wzór z prawodawstwa kościelnego. Ustawa z dnia 21 maja 1999 roku 

o zmianie ustaw – Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Kodeks cywilny, Kodeks postępo-

wania cywilnego oraz niektórych innych ustaw
5
 wprowadziła do porządku prawnego 

instytucję separacji, a zaczęły obowiązywać od 16 grudnia 1999 roku. W legislacji 

ukształtowały się dwa modele instytucji separacji. Pierwszy wzorowany jest na zasadach 

prawa kanonicznego i służył, jako zamiennik rozwodu, tzw. rozłączenie od stołu i łoża. 

Było orzekane na żądanie jednego z małżonków w przypadkach: cudzołóstwa, ciężkich 

obelg doznanych od współmałżonka, dopuszczenie się zbrodni, występków lub zmu-

                                                                   
1 roksana.czuba@o2.pl, Katedra Historii, Norm Ogólnych, Prawa Sakramentów i Instytutów Życia 

Konsekrowanego, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, www.kul.pl. 
2 Pawluk T., Prawo Kanoniczne według Kodeksu Jana Pawła II. Prawo małżeńskie, t. III, Olsztyn 1984, 

s. 226; Słownik łacińsko-polski dla prawników i historyków, Kraków 1997, s. 875. 
3 Pawluk T., Prawo Kanoniczne według…, s. 226. 
4 Rozkurt T., Separacja małżeńska w prawie kanonicznym oraz prawie polskim, „Polonia Sacra” 2000, nr 6, 
s. 210. 
5 Ustawa z dnia 21 maja 1999 r. o zmianie ustaw Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Kodeks cywilny, Kodeks 

postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw – Dz.U. 1999 nr 52 poz. 532. 
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szenia drugiej strony do ich popełnienia. W Polsce Prawo małżeńskie z 1945 roku, 

Kodeks rodzinny z 1950 roku, ani Kodeks rodzinny i opiekuńczy z 1964 roku nie 

przewidywały instytucji separacji. W praktyce uznawano separację za kłopot zarówno 

dla sądów, jak i stron. Dopiero w 1999 roku dwie instytucje zaczynają być traktowane 

w tej samej ilości. Separacja zaczęła nabierać coraz więcej popularności
6
. 

Separacja jest alternatywną dla rozwodu lub stwierdzenia nieważności małżeństwa, 

co ma znaczenie dla osób odnoszący się w sposób negatywny do instytucji rozwodu, 

np. z przyczyn natury religijnej. Można sądzić, iż jest to środek ochrony przekonań 

religijnych, którego celem jest likwidacja konfliktu między wyznaniem a swobodą 

sumienia lub stanem faktycznym życia w martwym związku
7
.  

Poprzez separację małżonkowie, pomiędzy którymi nastąpił zupełny rozkład pożycia, 

a którzy nie chcą rozwodu z różnych racji (z racji wieku, opinii środowiskowej), mają 

możliwość usankcjonowania stanu rozkładu pożycia. W prawie świeckim jest to 

uregulowanie sytuacji prawnej, w szczególności materialnej. Separacja jest również 

stosowana w celu pojednania się małżonków
8
. 

3. Instytucja separacji w świetle koncepcji nierozerwalności małżeństwa 

w prawie kanonicznym 

Początek koncepcji nierozerwalności małżeństwa została przekazana już w Ewan-

gelii według św. Mateusza, który przytacza rozmowę Chrystusa z faryzeuszami na temat 

oddalenia się żony od męża
9
. Analizując treść można to zrozumieć w taki sposób, że 

w wypadku zdrady, drugi, niewinny małżonek mógł przeprowadzić separację, bez możli-

wości wstąpienia w nowy związek. Listy apostolskie będące najstarszym świadectwem 

chrześcijaństwa głoszą jasno: Tym zaś, którzy trwają w związkach małżeńskich, 

nakazuję nie ja, lecz Pan: żona niech nie odchodzi od swego męża. Gdyby zaś odeszła, 

niech pozostanie samotną albo niech się pojedna ze swym mężem. Mąż również niech 

nie oddala żony (1 Kor 7, 10-11
10

)
11

. Są to biblijne i patrystyczne podwaliny ukazujące 

początki instytucji separacji. Również na początku pierwszych wieków w wypowie-

dziach Ojców Kościoła można dostrzec podwaliny separacji, opierając się o zasadę 

nierozerwalności małżeństwa, mówili o nich m.in. św. Justyn
12

, św. Augustyn
13

, św. 

Klemens Aleksandryjski
14

, Hieronim ze Strydonu
15

 czy Hilary z Poitiers
16

. 

                                                                   
6 Krzemiński Z., Separacja. Komentarze do przepisów. Orzecznictwo. Piśmiennictwo. Wzory pism, 

Zakamycze 2002, s. 13-15. 
7 Ignaczewski J., Rozwód i separacja w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym, [w:] Rozwód i separacja. 

Komentarz, (red.) Ignaczewski J., Warszawa 2010, s. 147. 
8 Tamże. 
9 Najważniejszy fragment Ewangelii to: „Kto oddala swoją żonę – chyba w wypadku nierządu – a bierze inną, 

popełnia cudzołóstwo. I kto oddaloną bierze za żonę, popełnia cudzołóstwo” (Mt. 5,31-32). Żywica Z., 

Klauzula rozwodowa a „większa sprawiedliwość” według Ewangelisty Mateusza, Forum Teologiczne 13, 

2012, s. 55. 
10 Biblia Tysiąclecia. Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, Poznań 2014.  
11 Czech-Kosiński B., Separacja a rozwód według prawa kanonicznego i polskiego prawa rodzinnego, 

Kraków 2016, s. 36-37. 
12 Św. Justyn (+ ok. 165) w „Apologiach” opisywał podstawowe informacje na temat religii chrześcijańskiej. 

Wskazywał m.in. na zasadę nierozerwalności małżeństwa odwołując się do Mt 5, 28-29; 32b zaznacza, że 
Ewangelia nie poprzestaje jedynie na potępieniu cudzołóstwa, ale neguje nawet samo pragnienie jego 

popełnienia. Krajczyński J., Nierozerwalność małżeństwa w doktrynie i ustawodawstwie Kościoła, Ius 

Matrimoniale 9 (15), 2004, s. 50. 
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Zasadę nierozerwalności małżeństwa odnajdujemy w kan. 1141 Kodeksu Prawa 

Kanonicznego z 1983 roku, który stanowi, że małżeństwo, które zostało zawarte 

i dopełnione nie może zostać rozerwane ani przez żadną władzę ludzką, ani też z żadnej 

innej przyczyny niż śmierć jednego z małżonków. Małżeństwo jest sakramentem, (które 

zostało podniesione do tej rangi przez Chrystusa Pana), gdy oboje małżonkowie są 

ochrzczeni oraz gdy dokonali aktu małżeńskiego
17

. Również kan. 1056 wskazuje na 

nierozerwalność małżeństwa, jako przymiot powstały na mocy prawa naturalnego, 

a łaska tego sakramentu odnosi się do obowiązku trwania w wierności wobec siebie 

małżonków
18

. Zgodnie z doktryną Kościoła katolickiego, tak zawarte małżeństwo jest 

nierozerwalne w sposób wewnętrzny, jak i zewnętrzny. Wewnętrzna nierozerwalność 

małżeństwa objawia się w niemożności rozwiązania go poprzez samą wolę małżon-

ków, natomiast zewnętrzna charakteryzuje się niemożliwością przerwania go przy 

pomocy władzy kościelnej, tak więc wykluczenie ze zgody zasady nierozerwalności 

małżeństwa, czyni je tak naprawdę nieważnym. Należy zauważyć, że rozwód cywilny 

w świetle prawa kanonicznego nie rozwiązuje węzła małżeńskiego, nawet jeśli stanowi 

tak ustawa cywilna. Na gruncie prawa kanonicznego
19

 małżonkowie posiadający 

cywilny rozwód nie mogą ponownie zawrzeć kolejnego ważnego związku małżeń-

skiego, dopóki pierwszy małżonek żyje
20

. 

Na podstawie analizy materiału należy stwierdzić, że definicja separacji na gruncie 

prawa kanonicznego kształtuje się w aspekcie prawa podmiotowego, uprawnień, które 

przysługują osobie niewinnej powstałego kryzysu w małżeństwie, do opuszczenia 

wspólnoty małżeńskiej przy jednoczesnym zachowaniu węzła małżeńskiego
21

. Należy 

uznać taki stan za swego rodzaju zawieszenie wspólnoty małżeńskiej oraz obowiązku 

współżycia małżeńskiego, jak też całości praw i obowiązków małżeńskich (wyjątek 

                                                                   
13 Św. Augustyna (353-430) głosił, że małżeństwo dwojga ochrzczonych jest dla niego obrazem doskonałej 

i nierozerwalnej jedności Chrystusa z Kościołem. Nierozerwalność (bonum sacramenti) stanowi jedno 

z trzech istotnych dóbr każdego małżeństwa. Jej źródłem jest wola Boża i sakramentalność małżeństwa. 
Tamże, s. 58. 
14 Stanowiska wyżej przedstawionych Ojców Kościoła popiera również św. Klemens Aleksandryjski  

(+ ok. 212). 
15 Równie stanowczym obrońcą trwałości małżeństwa jest autor „Wulgaty”, św. Hieronim (ok. 347-420). 

Przypominając o boskim pochodzeniu instytucji małżeństwa, monogamii, równych prawach małżonków 

i posłuszeństwie Bożemu prawu. Tamże, s. 57. 
16 Czech-Kosiński B., Separacja a rozwód według…, s. 36-37. 
17 Codex Iuris Canonici auctoritate Ioannis Pauli PP. II promulgatus (25.01.1983), AAS 75 (1983), pars II, 
s. 1-317; Tekst polski w: Kodeks Prawa Kanonicznego, przekład polski zatwierdzony przez Konferencję 

Episkopatu, Pallottinum, Poznań 1984; [dalej: KPK/83, Kodeks]; Góralski W., Małżeństwo kanoniczne, wyd. 

1, Warszawa 2011, s. 31-32. 
18 Martín de Agar J.T., Pozostałe akty kultu Bożego, [w:] Codex Iuris Canonici. Kodeks prawa kanonicznego. 
Komentarz. Powszechne i partykularne ustawodawstwo Kościoła katolickiego. Podstawowe akty polskiego 

prawa wyznaniowego, (red.) P. Majer, edycja polska na podstawie wydania hiszpańskiego, Wolters Kluwer 

Polska, Kraków 2011, s. 781. 
19 Wyjątek stanowi sytuacja, kiedy to małżonkowie posiadają stwierdzenie nieważności małżeństwa 
prowadzonym w specjalnym postępowaniu przed sądem kościelnym. Drugą sytuacją wyłączającą jest uznanie 

jednego z małżonków za osobę zaginioną i uznaną za zmarłego domniemywa się, że małżeństwo ustało 

z chwilą, która w orzeczeniu o uznaniu tego małżonka za zmarłego została oznaczona jako chwila jego śmierci. 
20 Martín de Agar J.T., Pozostałe akty kultu…, s. 858. 
21 Rakoczy T., Separacja kanoniczna jako gwarancja nierozerwalności małżeństwa dla małżonków 

i społeczności Kościoła, [w:] Małżeństwo na całe życie?, (red.) Sztychmiler R., Krzywkowska J., Olsztyn 

2011, s. 194. 
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stanowi opieka nad wspólnymi dziećmi). Za przyczynę separacji uznaje się takie zacho-

wania, które poważnie godzą w jedną z „zasad wyznaczających życie małżeńskie”, 

którymi są: dochowywanie wierności oraz wspólne życie, dążenie do doskonalenia cie-

lesnego, duchowego, ale także do osiągnięcia duchowego i materialnego dobra posia-

danych przez małżonków dzieci
22

. Podsumowując powyżej przywołane treści, przy-

czyny separacji kanonicznej można podzielić na cztery kategorie i określić je jako: 

cudzołóstwo, złośliwe porzucenie małżonka bądź poważna cielesna lub duchowa 

szkoda dotycząca dzieci, bądź drugiego małżonka
23

. 

Kodeks Prawa Kanonicznego z 1983 roku normuje instytucję separacji w kanonach 

1151-1155, wskazujące na normy prawa sankcjonujące przyczyny separacji, sytuację 

małżonków po ustaniu separacji, oraz sytuację dzieci w przypadku separacji rodziców. 

Kwestie procesowe separacji zostały ujęte w księdze VII Procesy, w części III. 

Niektóre procesy specjalne ujęto w tytule I Procesy małżeńskie, w rozdziale II Sprawy 

o separację małżonków obejmujące pięć kanonów 1692-1696. 

Normy prawa materialnego regulujące separację kanoniczną (a więc kan. 1151-

1155) w przeciwieństwie do regulacji odnoszących się do procesu o stwierdzenie 

nieważności małżeństwa, nie wskazują w sposób formalny, kto ma prawo żądania 

separacji. Można jedynie wywnioskować, że winna kryzysu małżeńskiego może być 

tylko jedna ze stron. W oparciu o to stwierdzenie, powstaje możliwość kreacji kompe-

tencji strony zarówno winnej, jak i niewinnej rozłamu małżeństwa w ramach separacji 

kanonicznej
24

. Jak stanowi kan. 1152 § 2 KPK/83, niewinny małżonek posiada prawo 

odejścia ze wspólnoty małżeńskiej, ale tylko wtedy, gdy zaistniała sytuacja niebezpie-

czeństwa, o której mowa w kan. 1152 § 1 KPK/83. Warunkiem są ramy czasowe – 

maksymalnie na sześć miesięcy, strona niewinna dokonuje czasowej separacji mał-

żeńskiej
25

. Po upływie sześciomiesięcznego okresu, małżonek ma obowiązek powrócić 

do współmałżonka lub też może przedstawić sprawę przełożonym Kościoła. Przekro-

czenie wyznaczonego terminu powoduje nieuprawnione pozostawanie małżonka poza 

wspólnotą małżeńską. Co więcej, strona niewinna powinna także poczynić starania 

zachęcające winnego małżonka do pojednania się oraz zażegnania kryzysu małżeń-

skiego, co zgodnie z normami kanonicznymi oraz ze słowami św. Jana Pawła II, jest 

czynem godnym pochwały i zgodnym z chrześcijańską istotą życia objawiającą się 

w przebaczeniu
26

. Chodzi tu jedynie o podjęcie próby pogodzenia się, złagodzenia 

występującego konfliktu. Oczywiste jest, że w takim przypadku, jak cudzołóstwo natura 

ludzka często nie pozwala na przebaczenie takiego zachowania. W tym przypadku 

Kościół katolicki zawsze wzywa skłóconych małżonków do pojednania. Jeżeli jednak, 

zażegnanie kryzysu małżeństwa z oczywistych względów nie może nastąpić w czasie 

sześciomiesięcznym, strona niewinna posiada obowiązek wniesienia sprawy dotyczącej 

separacji do przełożonych Kościoła. Prawo kanoniczne wymaga uznania przez władzę 

Kościoła każdego odmiennego stanu życia małżonków, aby ten stan mógł istnieć, 

o czym stanowi kan. 1152 § 3 KPK/83
27

. 

                                                                   
22 Martín de Agar J.T., Pozostałe akty kultu…, s. 863-864. 
23 Tamże. 
24 Rakoczy T., Separacja kanoniczna jako gwarancja…, s. 198-199. 
25 Tamże. 
26 Tamże. 
27 Martín de Agar J.T., Pozostałe akty kultu…, s. 864. 
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Strona winna rozłamu małżeństwa ma obowiązek dążenia do ponownego pojed-

nania się ze swoim małżonkiem, jest to obowiązek wynikający w sposób pośredni, 

prawodawca nie reguluje ich wprost. Winna strona nie posiada prawa do odejścia 

z małżeństwa przez wskazany okres pół roku. Nie może on również wystąpić do przeło-

żonych Kościoła o ustanowienie formalnej separacji. Głównym jego celem będzie 

jedynie dążenie do pojednania się z małżonkiem niewinnym zaistniałego kryzysu
28

. 

W sprawach o separację do kompetencji władzy kościelnej (sądu kościelnego, 

odpowiedniego biskupa diecezjalnego) należy rozstrzygnięcie, czy niewinna rozpadu 

małżeństwa strona mogłaby zostać skłoniona do nieprzedłużania separacji dzięki daro-

waniu winy drugiemu małżonkowi, a po drugie – orzeczenie separacji kanonicznej
29

. 

Pierwszą czynnością władzy kościelnej jest weryfikacja winy jednego z małżonków. 

W przypadku odkrycia, że winnymi kryzysu są oboje małżonkowie, separacja nie 

może zostać orzeczona. W literaturze przedmiotu odnaleźć można, że separacja 

wieczysta (tzw. stała) może zostać ustanowiona tylko wtedy, gdy jej przyczyną było 

cudzołóstwo drugiego małżonka, a pojednanie małżonków (z tego tytułu) staje się 

niemożliwe, zaś separacja czasowa – może nastąpić w efekcie wystąpienia innych 

przyczyn niż cudzołóstwo
30

. W drodze rozpoznania danej sprawy, jeżeli podmioty 

kościelne dojdą do wniosku, że w danym małżeństwie nie było winy żadnej ze stron, 

władza nakaże małżonkom podjęcie wspólnego życia, a także wspólnego zamiesz-

kania
31

. W związku z tym władza kościelna wydaje dekret bądź wyrok nakazujący 

małżonkom powrót do wspólnoty małżeńskiej. 

Kolejnym zadaniem władzy kościelnej jest (po ustaleniu winy) podjęcie próby 

wpłynięcia na stronę niewinną, w taki sposób, aby chciała ona przebaczyć winnemu 

małżonkowi. Kościół przede wszystkim stawia sobie za zadanie ratowanie wspólnego 

życia małżeńskiego za wszelką cenę. Tu ważną rolę w praktyce odgrywają także me-

diatorzy, poradnie katolickie bądź też psychologowie. 

Ogólnie można stwierdzić, że separacji nie można uznać za stan normalny, ale 

wyłącznie za tolerowany. Separacja może narazić małżonków na poważne niebezpie-

czeństwo duchowe, ale także może wywołać niekorzystne następstwa dla wspólnego 

potomstwa. Błahe sytuacje nie powinny być przyczyną decydowania się na separację, 

zastosowanie innych środków może zachować spoistość małżeństwa. Z drugiej strony 

nie należy tej instytucji traktować jako coś złego. W przypadku zaistnienia słusznych 

przyczyn, jest to instytucja godziwa i pożyteczna. W małżeństwie mogą zaistnieć 

konflikty, które w istocie uniemożliwiają wspólne pożycie. Jedynym rozwiązaniem 

danej sytuacji dla katolika jest wniesienie skargi o separację. Tymczasowe rozłączenie 

jest środkiem łagodzącym uciążliwe konsekwencje zasady nierozerwalności mał-

żeństwa
32

. 

  

                                                                   
28 Rakoczy T., Separacja kanoniczna jako gwarancja…, s. 200. 
29 Tamże, s. 203. 
30 Martín de Agar J.T., Pozostałe akty kultu…, s. 864. 
31 Rakoczy T., Separacja kanoniczna jako gwarancja…, s. 203. 
32 Góralski W., Laskowska B., Separacja małżeńska a prawo polskie, „Studia płockie” 21, 25-31, 1993, s. 25. 
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4. Instytucja separacji w ujęciu prawa polskiego w odniesieniu 

do rozwodu cywilnego 

W prawie polskim instytucję separacji odnajdujemy w prawie rodzinnym małżeń-

skim. Separacja uznawana jest za młodą gałąź prawną. Regulowana jest przepisami 

zawartymi w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym, które weszły do polskiego porządku 

prawnego, poprzez ustawę z dnia 21 maja 1999 roku, a zaczęły obowiązywać od 16 

grudnia 1999 roku
33

. Przepisy prawne dotyczące separacji odnajdujemy w wyżej 

przytoczonej ustawie w Dziale V, art. od 61
1
 do 61

6
. Jak w przypadku ustawodawstwa 

kościelnego tak i tutaj separacja ma za zadanie rozdzielenie małżonków, które pociąga 

za sobą zasadniczo takie same skutki, jak rozwód, z tym że nie zostaje tutaj formalnie 

rozwiązany węzeł małżeński
34

. Separacja uznawana jest za alternatywne rozwiązanie 

wobec rozwodu.  

W celu opisania skutków separacji występujących w prawie polskim autor dokona 

zestawienia ich ze skutkami rozwodu cywilnego. Najważniejszą różnicę między tymi 

dwoma instytucjami, stanowi fakt, iż separacja uchyla wspólnotę małżeńską, jedno-

cześnie nie powodując przy tym całkowitego ustania małżeństwa. Osoby, wobec których 

orzeczono separację, nie mogą zawrzeć nowego związku małżeńskiego w trakcie trwania 

separacji. Istotną różnicą jest również brak wymogu trwałego rozkładu małżeństwa, 

gdyż w przypadku orzeczenia separacji, wystarczy ustalenie, że rozkład pożycia ma 

charakter zupełny. Wynika to z poglądu, że trwały rozkład pożycia małżeńskiego 

wyłącza ponowne jego podjęcie przez małżonków, podczas gdy instytucja separacji 

w swej istocie tej możliwości nie wyklucza
35

.  

Różnicę stanowi również kwestia postępowania rozwodowego – może ono wyłącznie 

toczyć się w trybie procesu odrębnego, natomiast separacja może zostać orzeczona 

w drodze procesu, jak i również postępowania nieprocesowego, które ze swej istoty, 

pozbawione jest elementu spornego. Jednakże, postępowanie nieprocesowe jest zastrze-

żone tylko dla jednej sfery spraw o separację, a mianowicie takiej, gdzie małżonkowie 

nie posiadają wspólnych małoletnich dzieci oraz kiedy obydwoje wyrażają zgodę na 

rozpoczęcie procedury ustanowienia separacji
36

. 

Skutki separacji zawsze zawarte są w orzeczeniu o separację. Sąd nie rozstrzyga 

jedynie o separacji, ale również o wnioskach określonych w art. 58 Kodeksu rodzinnego 

i opiekuńczego
37

 [dalej: KRO], więc np. o wykonywaniu władzy rodzicielskiej nad 

małoletnim wspólnymi dziećmi małżonków. Jeśli chodzi o skutki, które nie zostały 

wyszczególnione w orzeczeniu o separację, swoje zastosowanie odnajduje tu zasada 

stanowiąca, że separacja wywołuje takie same konsekwencje, jak przy rozwodzie. 

Jednakże, od tej zasady są także wyjątki, które zostały określone w treści art. 61
4
 KRO 

oraz w innych ustawach
38

.  

Do skutków separacji, jak i rozwodu zalicza się:  

 rozdzielność majątkową, o której stanowi art. 54 §1 KRO; 

                                                                   
33 Ignaczewski J., Rozwód i separacja w Kodeksie…, s. 147. 
34 Bedełek J., Sprawy o separację – wstęp, [w:] Komentarz do spraw o separację, (red.) Bedełek J., 

Niemiałtowska G., wyd. 1, Warszawa 2013, s. 15. 
35 Ignaczewski J., Rozwód i separacja w Kodeksie…, s. 149. 
36 Tamże. 
37 Ustawa z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz.U. z 2017 poz. 682 z późn. zm). 
38 Ignaczewski J., Rozwód i separacja w Kodeksie…, s. 155. 
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 wyłączenie domniemania, że dziecko pochodzi od męża matki, jeśli zostaną 

spełnione określone warunki w art. 62 § 1 KRO;  

 brak możliwości wspólnego przysposobienia dziecka przez separowanych mał-

żonków (art. 115 § 1 KRO);  

 utrata przez małżonka prawa do zachowku (art. 991 Kodeksu cywilnego [dalej: 

KC]
39

);  

 małżonek pozostający w separacji zostaje również wyłączony z kręgu osób mo-

gących występować jako świadkowie przy sporządzaniu testamentu (art. 957 KC);  

 współdziałanie na rzecz dobra rodziny (art. 23 KRO);  

 jeżeli spadkodawca wystąpił z wnioskiem o orzeczenie separacji z winy małżonka 

separowanego (i zostało to uzasadnione) to małżonek ten zostaje wyłączony od 

dziedziczenia ustawowego
40

;  

 brak możliwości powierzenia wspólnego sprawowania opieki (art. 146 KRO), 

a więc jednocześnie nie można powierzyć wspólnie małżonkom pozostającym 

w separacji, funkcji rodziny zastępczej;  

 zobowiązanie (ze względów słuszności) małżonków pozostających w separacji do 

wzajemnej pomocy (art. 61
4
 § 4 KRO);  

 czy też obowiązek dostarczania przez małżonka środków utrzymania dla drugiego 

małżonka (art. 60 KRO z wyjątkiem § 3, co wskazuje na fakt, iż obowiązek 

alimentacyjny niewinnego rozkładu pożycia małżonka, nie zanika po upływie lat 

pięciu od momentu orzeczenia separacji)
41

. 

Natomiast do skutków zachowujących elementy małżeństwa, zalicza się: 

 niemożność zawarcia nowego małżeństwa przez małżonków pozostających 

w separacji;  

 zobowiązanie do dochowania wierności w dalszym ciągu oraz  

 brak możliwości w trybie art. 59 KRO powrotu do korzystania z nazwiska przez 

małżonka sprzed zawarcia małżeństwa
42

. 

W stanie faktycznym zdarzają się przypadki, kiedy to orzeczono separację, a mał-

żonkowie pozostają we wspólnym mieszkaniu. W sytuacji tej sąd (w wyroku orzeka-

jącym) stanowi o sposobie korzystania z niego przez małżonków w okresie ich wspól-

nego zamieszkiwania. Sąd, orzekając o wspólnym zamieszkiwaniu przez separowanych 

małżonków, przede wszystkim uwzględnia potrzeby dzieci oraz małżonka, któremu 

zostało powierzone wykonywanie władzy rodzicielskiej
43

. 

W trakcie trwania separacji, można dokonać podziału majątku wspólnego, a więc 

także i wspólnego mieszkania. Zgodnie z treścią art. 58 § 3 KRO (który również stosuje 

się w odniesieniu do omawianej w niniejszym opracowaniu instytucji), na wniosek 

jednego z separowanych małżonków, sąd dokonuje tego podziału (w wyroku orzekają-

cym separację), jednakże, tylko jeśli przeprowadzenie wspomnianego podziału nie 

będzie stanowiło przyczyny nadmiernej zwłoki w całym postępowaniu o separację. 

Oczywiście, wspomniana zwłoka nie będzie miała miejsca, jeśli małżonkowie dojdą do 

                                                                   
39 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, (t.j. Dz.U. z 2017 poz. 459 z późn. zm.). 
40 Ignaczewski J., Rozwód i separacja w Kodeksie…, s. 157. 
41 Tamże. 
42 Tamże. 
43 Kubiński P., Wołoszko A., Wybrane zagadnienia prawa cywilnego, Szczytno 2012, s. 234. 
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porozumienia, co do składu, jak i co do wartości majątku wspólnego – w tej sytuacji 

dokonanie podziału majątku w wyroku dotyczącym separacji jest zrozumiałe i uza-

sadnione
44

. Sąd może orzec o przyznaniu mieszkania jednemu z separowanych mał-

żonków. Wtedy gdy drugi z nich wyrazi zgodę na opuszczenie wspólnego mieszkania 

bez dostarczenia lokalu zamiennego i pomieszczenia zastępczego, o ile jego przyznanie 

jednemu z małżonków jest możliwe45
. Kolejny wyjątkowy przypadek stanowi rażące 

zachowanie jednego z małżonków separowanych we wspólnym mieszkaniu. W tym 

przypadku sąd może nakazać jego eksmisję. Takie rozstrzygnięcie nie przesądza o tym, 

któremu z małżonków przypadnie to prawo do tego mieszkania, jeśli przeprowadzony 

zostałby jego podział
46

. 

Najważniejszą cechą separacji jest możliwość jej zniesienia. Powrotu małżonków 

do wspólnego pożycia. Zniesienie instytucji separacji zawsze odbywa się w trybie nie-

procesowym. Sąd, który wcześniej orzekł separację, znosi ją na podstawie zgodnego 

żądania małżonków. Z chwilą zniesienia separacji ustają wszelkie sankcje ciążące na 

małżonkach. Oczywiście i od tej zasady występują wyjątki
47

. Warto również wspom-

nieć, iż fakt zniesienia separacji zostaje odnotowany w akcie małżeństwa oraz w jego 

odpisie
48

. 

Separację uznaje się za alternatywę dla rozwodu, zadaniem dla tej instytucji jest 

oddzielenie małżonków, co może wpłynąć pozytywnie na rozwiązanie ich istniejących 

konfliktów. Prawodawca uznał, że mijający czas skłoni małżonków do pojednania. 

Praktyka bywa róża, zdarzają się przypadki całkowicie odwrotne od założeń instytucji, 

zamiast powrotu, małżeństwo ulega całkowitemu rozpadowi. 

5. Podsumowanie  

Separacja jest instytucją znaną zarówno prawu kanonicznemu, jak i ustawodawstwu 

polskiemu. Śmiało można stwierdzić, że instytucja ta w prawie kanonicznym jest starsza, 

a ustawodawstwo świeckie czerpało z niego przykład.  

Cywilistyczny punk widzenia zgodnie z przepisami KRO rozdziela małżonków na 

czas nieokreślony, pociągając za sobą skutki takie same jak przy rozwodzie cywilnym, 

jedynie formalnie pozostaje węzeł małżeński. Separacja uchyla wspólnotę małżeńską, 

powodując nieustanie związku. Skutkiem jest brak możliwości zawarcia nowego 

związku małżeńskiego. Istotną cechą separacji jest również brak wymogu trwałego 

rozkładu małżeństwa, ponieważ orzekając separację, wystarczy jedynie ustalenie, iż 

rozkład pożycia jest zupełny.  

Z punktu widzenia prawa kanonicznego małżonkowie z tytułu zawartego małżeń-

stwa nie mogą w dowolny sposób postrzegać i przeżywać wspólnoty życia. W sytuacji 

powstania kryzysu małżeńskiego, nie mogą oni tak po prostu zerwać wspólnoty małżeń-

skiej poprzez odizolowanie się i życie poza nią wynikające z zasady nierozerwalności 

małżeństwa. Dlatego też i Kościół daje nam możliwość korzystania z instytucji 
                                                                   
44 Skiepko K., Komentarz do spraw o podział majątku wspólnego małżonków, (red.) Ignaczewski J., wyd. 2, 
Warszawa 2015, s. 40. 
45 Kubiński P., Wołoszko A., Wybrane zagadnienia prawa…, s. 234. 
46 W jaki sposób separacja wpływa na dotychczasowe wspólne prawo do mieszkania?, 

https://www.rpo.gov.pl/pl/content/w-jaki-sposób-separacja-wpływana-dotychczasowe-wspólne-prawo-do-
mieszkania [dostęp 07.04.2021]. 
47 Ignaczewski J., Rozwód i separacja w Kodeksie…, s. 159. 
48 Tamże, s. 160. 
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separacji. W pewnym stopniu stan ten zapobiega cierpieniu małżonków wynikającego 

z powstałego konfliktu, ale jednocześnie daje gwarancję nierozerwalności małżeństwa, 

jako czołowej zasady istnienia małżeństwa. W świetle prawa kanonicznego, separacja 

choć jest stanem niepożądanym przez Kościół katolicki, to jednak może się ona stać 

swojego rodzaju remedium w sytuacjach występowania poważnej szkody we wspól-

nocie życia, grożącej zarówno samym małżonkom, jak również ich dzieciom.  

Przyczyny separacji w prawie kanoniczym można podzielić na 5 kategorii: cudzo-

łóstwo; poważne niebezpieczeństwo dla duszy lub ciała; poważne niebezpieczeństwo 

dla duszy lub ciała potomstwa; inny sposób czyniący wspólne życie zbyt trudne, 

a także złośliwe porzucenie małżonka. Z kolei w cywilistyce spotyka się różne przy-

czyny rozkładu pożycia, który to musi być zupełny, aby stał się przesłanką separa-

cyjną. W obu porządkach prawnych przyczyny separacji częściowo pokrywają się, tj. 

niewierność jednego z małżonków, agresja, poniżanie, złe traktowanie dzieci, czy 

choroby psychiczne. 

Postępowanie w sprawie orzeczenia separacji odbywa się w sposób nieprocesowy 

i procesowy w obu reżimach prawnych. Według prawa kanonicznego orzec ją może 

biskup diecezjalny w formie dekretu, od którego przysługuje rekurs, albo poprzez 

postępowanie sądowe w procesie, które kończy się wyrokiem, od którego przysługuje 

stronom apelacja. Z kolei w polskim prawie rodzinnym orzec separację może w postę-

powaniu procesowym sąd okręgowy (w składzie: sędzia i dwóch ławników), który 

wydaje wyrok, od którego przysługuje apelacja, a także w postępowaniu nieproce-

sowym – sąd okręgowy (orzekający jednoosobowo), który wydaje postanowienie, 

zaskarżalne apelacją. 

Istotne znaczenie ma próba pogodzenia małżonków, którzy wnoszą o orzeczenie 

separacji. W przepisach prawa kanonicznego stosuje się rozmowę duszpasterską 

w celu skłonienia małżonków do wznowienia wspólnego pożycia. Z kolei prawodawca 

państwowy zarówno w procesie, jak i postępowaniu nieprocesowym stanowi, że sąd 

może skierować strony do mediacji.  

W przypadku skutków separacji część z nich jest tożsama, np. w obu reżimach 

prawnych występuje brak obowiązku pożycia małżeńskiego od chwili orzeczenia 

separacji, a także obowiązek wierności małżeńskiej. W prawie kanoniczym nie został 

wprost wskazany obowiązek wzajemnej pomocy, jak to ma miejsce w prawie rodzin-

nym, ale wydaje się to być oczywiste, biorąc pod uwagę cel małżeństwa. 

Separacja ustaje podobnie w obu porządkach prawnych. Po pierwsze, przede wszy-

stkim w przypadku śmierci jednego ze współmałżonków. Po drugie, kiedy małżon-

kowie dojdą do porozumienia – w prawie polskim wnoszą do sądu o zniesienie separacji, 

zaś na gruncie prawa kanonicznego, gdy małżonek niewinny wybacza nieodpowiednie 

zachowanie drugiemu małżonkowi. 

Jeśli chodzi o statystyki ustanawiania separacji zarówno w prawie polskim, jak  

i w sądach kościelnych, kwestia ta jest trudna do ustalenia. Trybunały Kościelne nie 

udostępniają takich informacji, natomiast sądy powszechne podają następujące staty-

styki w latach 2013-2018 wskazujące na prawomocne orzeczenia separacji w kraju:  

W roku 2013 – 2 216 separacji, w roku 2014 – 1 918 separacji, w roku 2015 – 

1 700 separacji, w roku 2016 – 1 612 separacji, w roku 2017 – 1 569 separacji, w roku 
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2018 – 1 254 separacji
49

. Statystyki i tendencja spadkowa wskazują, że małżeństwa nie 

próbują dojść do porozumienia poprzez separację, a od razu rozwiązują swoje 

małżeństwa. 

Biorąc powyższe rozważania pod uwagę, należy stwierdzić, iż separacja w ujęciu 

zarówno prawa kanonicznego, jak i świeckiego uznawana jest za instytucję pomocną 

w poszanowaniu oraz przestrzeganiu zasady nierozerwalności małżeństwa, gdyż po-

mimo występującego w nim kryzysu, dzięki głównemu celowi separacji (którym jest 

zażegnanie konfliktu małżonków przy jednoczesnym zachowaniu trwałości węzła 

małżeńskiego), ten sakrament w pełni realizuje swoją pierwotną funkcję, jaką jest 

dobro zarówno małżonków, ale także ich wspólnego potomstwa. 
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Streszczenie 
Niniejszy artykuł ma na celu przedstawienie instytucji separacji w dwóch porządkach prawnych. Pierwszy 
rozdział stanowi wprowadzenie do rozważań. Drugi rozdział jest próbą analizy definicji separacji wraz 
z ogólną jej charakterystyką i krótkim rysem historycznym. Trzeci rozdział stanowi charakterystykę wybra-
nych zagadnień dotyczących separacji w ujęciu kanonicznym. Separacja uzasadniona jest w systemie prawa 
kanonicznego nierozerwalnością małżeństwa. Czwarty rozdział sanowi analizę cywilistyczną dotyczącą 

bezpośrednio wybranych zagadnień dotyczących separacji. W tym rozdziale dokonano licznych odniesień 
do instytucji rozwodu cywilnego. Całość zakończono rozdziałem piątym stanowiącym podsumowanie 
całego artykułu. Głównym celem separacji jest ochrona małżeństwa w sytuacji kryzysowej, dlatego też należy 
pozytywnie ocenić daną regulację prawną, która została wprowadzona stosunkowo niedawno. Separacji 
nie należy traktować jako etapu zmierzającego do rozwodu. Żeby jednak instytucja separacji spełniała 
swoją funkcję restytucyjną, oboje małżonków musi chcieć wrócić do communio oraz w tym celu muszą 
wspólnie podejmować określone działania. Autor w pracy posłużył się analizą dogmatyczno-prawną oraz 
porównawczą. 
Słowa kluczowe: separacja kanoniczna, separacja cywilna, separacja, rozłączenie małżonków 

The institution of separation under the 1983 Code of Canon Law and Polish 

legislation 

Abstract  
This article aims to present the institution of legal separation in two legal orders. The first chapter is an 
introduction to the considerations. The second chapter is an attempt to analyze the definition of separation 

along with its general characteristics and a brief historical outline. The third chapter describes selected 
issues related to separation in terms of the canon. In the system of canon law, separation is justified by the 
indissolubility of marriage. The fourth chapter is a civil analysis dealing with directly selected issues 
related to separation. In this chapter, numerous references have been made to the institution of civil 
divorce. The whole article ends with the fifth chapter summarizing the entire article. The main purpose of 
separation is to protect a marriage in a crisis situation, therefore a given legal regulation, which was 
introduced relatively recently, should be positively assessed. Legal separation should not be considered as 
a step leading to divorce. However, in order for the institution of separation to fulfill its restitution function, 
both spouses must want to return to communio, and for this purpose they must jointly undertake specific 
actions. In the work, the author used a dogmatic-legal and comparative analysis. 
Keywords: canonical separation, civil separation, separation, separation of spouses 
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Współczesne relacje międzyludzkie w oczach młodych 

dorosłych Polaków – pomiędzy samotnością a miłością. 

Raport z badań własnych dotyczących zjawiska 

samotności wśród użytkowników  

katolickich portali randkowych 

1. Wprowadzenie – samotność ustalenia definicyjne 

Jak zwykł mawiać amerykański powieściopisarz – Thomas Wolfe – samotność jest 

i zawsze była centralnym i nieuniknionym doświadczeniem każdego człowieka2
. 

Pomimo wszechogarniającej obecności innych ludzi w życiu człowieka, każdy z nas 

pewnego dnia i tak będzie musiał doświadczyć chwil spędzonych w pojedynkę. Przed 

samotnością nie ma ucieczki niezależnie od tego czy jej pragniemy czy sobie jej 

obecności stanowczo nie życzymy. Z drugiej strony, wydaje się, że każdy człowiek 

potrzebuje niekiedy pozostać w samotności, by móc dokonać refleksji nad swoim 

życiem, nad osiągniętymi sukcesami i porażkami.  

Przedmiotem rozważań przedstawionych w niniejszym artykule będzie casus 

samotności w doświadczeniu młodych dorosłych tj. osób będących w kategorii wieko-

wej 24-35 lat. Dla lepszego zobrazowania podjętej problematyki, samotność zostanie 

ukazana i zdefiniowana zarówno z perspektywy socjologicznej, jak i egzystencjalnej. 

W aspekcie socjologicznym, stan samotności jest utożsamiany z osamotnieniem tj. 

brakiem kontaktu z innymi ludźmi oraz z samym sobą
3
. Mówiąc inaczej, jest to sytu-

acja całkowitej izolacji społecznej
4
. Według polskiego pedagoga, Janusza Gajdy stan 

ten cechuje się brakiem jakichkolwiek więzi psychicznych tzn. bliskiej relacji z drugim 

człowiekiem
5
. W jego opinii, o osamotnieniu możemy mówić, wówczas gdy doświad-

czymy przynajmniej jednego z trzech aspektów tj. samotności fizycznej, psychicznej 

i moralnej
6
.  

Z perspektywy egzystencjalnej zjawisko to jest ukazywane jako samotność życio-

wa, tj. egzystowanie w pojedynkę, często utożsamiane również z singlowaniem tj. 

z byciem singlem. W dosłownym tłumaczeniu z języka angielskiego, single jest defi-

niowany jako: pojedynczy, samotny, kawaler, panna. W literaturze amerykańskiej 

i zachodnioeuropejskiej do tej kategorii zalicza się bardzo szeroką grupę osób, nie 

uwzględniając przy tym sytuacji formalnej oraz statusu cywilnego i społecznego tych 

                                                                   
1 patrykbarszcz11@gmail.com, Instytut Nauk Socjologicznych, Wydział Społeczno-Ekonomiczny, Uniwer-

sytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie & Główny Urząd Statystyczny. 
2 Cyt. za: http://blog.spatrender.pl/dar-ciszy/ [dostęp: 28.04.2021].  
3 Szczepański J., Sprawy ludzkie,  Czytelnik, Warszawa 1988, s. 21. 
4 Szczepański J., O indywidualności,  Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, Warszawa 1988, s. 122. 
5 Gajda J., Trzy aspekty samotności jako determinanta stylu życia i uczestnictwa w kulturze, s. 180-181, [w:] 
Domeracki P., Tryburski W., (red.) Zrozumieć samotność. Studium interdyscyplinarne, wydawnictwo 

Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2006.  
6 Tenże., Samotność i kultura,  Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, Warszawa 1987, s. 11. 

mailto:patrykbarszcz11@gmail.com


Współczesne relacje międzyludzkie w oczach młodych dorosłych Polaków – pomiędzy samotnością 

a miłością. Raport z badań własnych dotyczących zjawiska samotności wśród użytkowników… 
 

237 

osób. W literaturze przedmiotu odnaleźć można kilka synonimu terminu singiel, m.in. 

singlehood (samotność), singleness (bezżenność) oraz not married, umnarried, ba-

chelor (nieżonaty/niezamężna). Warto zaznaczyć, że powyższe sformułowania odnoszą 

się wyłącznie do statusu materialnego danej osoby
7
. Wydaje się, że geneza tego pojęcia 

sięga przełomu XIX i XX wieku. Wówczas, w USA zostały przeprowadzone pierwsze 

badania dotyczące osób samotnych. Duża zainteresowanie wśród amerykańskich 

badaczy wzbudziła subkultura tzw. bachelor tj. starych kawalerów
8
. Była to kategoria 

osób cechujących się wysoką pozycją społeczną i ceniących sobie takie wartości jak 

wolność i „korzystanie z przyjemności życia” oraz brak stałych zobowiązań co 

zapewniało im życie w stanie kawalerskim
9
.  

Pierwsze artykuły poruszające niniejszą problematykę powstały w USA w 1974 

roku – za sprawą Marie Edwards, a trzy lata później dzięki Eleanor Hoover. Po raz 

pierwszy badania naukowe w tej materii przeprowadził amerykański socjolog P. Stein, 

przyglądając się w latach 1975-1976 oraz w 1981 roku społecznym uwarunkowaniom 

życia w pojedynkę
10

. W ostatnich latach tematyka singli i singlizmu coraz częściej 

pojawia się w polskim dyskursie medialnym. W tym kontekście singlizm jest ukazywany 

z perspektywy konsumpcyjnego stylu życia singli ceniących sobie wygodę, niezależ-

ność, możliwość spełniania marzeń i zachcianek, jakie oferuje samotne życie. Rosnący 

z roku na rok trend życia w pojedynkę został także umiejętnie dostrzeżony i wykorzy-

stany przez przeróżne stacje telewizyjne, które od drugiej dekady obecnego stulecia 

rozpoczęły wzmożoną emisję seriali („Singielka
11

”), filmów („Planeta singli
12

”, „Jak to 

robią single
13

”) czy wreszcie programów o tematyce randkowej i matrymonialnej 

(„Rolnik szuka żony”, „Pierwsza randka”, „Sanatorium miłości”, „Ślub od pierwszego 

wejrzenia”
14

).  

W literaturze socjologicznej można odnaleźć wiele definicji terminu singiel. 

W niniejszym artykule zostaną ukazane wybrane propozycje terminologiczne. Polska 

socjolożka – J. Czernecka stoi na stanowisku, że singlizm jest zjawiskiem społecznym 

charakterystycznym przede wszystkim dla młodych osób, w kategorii wiekowej 25-40 lat. 

Ponadto badaczka ta uważa, że współczesnych singli poza najważniejszym kryte- 

rium – pozostawaniem w stanie wolnym, cechuje także zamieszkiwanie w dużych 

ośrodkach miejskich, legitymowanie się wyższym wykształceniem oraz samodziel-

nością finansową. Należy podkreślić, że bardzo istotny aspekt tej definicji stanowi 

założenie, że życie w pojedynkę wynika wyłącznie z wolnego i świadomego wyboru 

                                                                   
7 Czernecka J., Wielkomiejscy single, Poltext, Warszawa 2014, s. 51-52. 
8 Chudacoff H.P., The age of the Bachelor: Creating an American Subculture, Princeton University Press, 

New Jersey 1999, s. 6. 
9 Lubowiecki-Vikuk A.P., Determinanty aktywności rekreacyjno-turystycznej osób samotnych w Wielko-
polsce, wyd, Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Pisaeckiego w Poznaniu, Poznań 2011, 

s. 14.  
10 Barszcz P., Życie w pojedynkę w dobie społeczeństwa ponowoczesnego-alternatywa dla tradycyjnej 

rodziny?, Uniwersyteckie Czasopismo Socjologiczne/Academic Journal of Sociology, vol. 18, nr 1/2017, 
s. 121. 
11 https://www.filmweb.pl/serial/Singielka-2015-747666 [dostęp: 12.07.2021]. 
12 https://www.filmweb.pl/film/Planeta+Singli-2016-751987 [dostęp: 12.07.2021]. 
13 https://www.filmweb.pl/film/Jak+to+robi%C4%85+single-2016-561010 [dostęp: 12.07.2021]. 
14 Zob. więcej: Barszcz P., Znaleźć miłość w telewizji... Alternatywne metody poszukiwania partnera 

życiowego w dobie społeczeństwa ponowoczesnego. Casus telewizyjnych programów randkowych, 

„Seminare. Poszukiwania naukowe”, vol 42, nr 2/2021, s. 85-98. 
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jednostki
15

 (Czernecka 2009, 140). Znacznie odmienną definicję tego pojęcia propo-

nuje jedna z prekursorek badań nad alternatywnymi formami życia małżeńsko-rodzin-

nego w Polsce – K. Slany, zdecydowanie rozróżniając kategorię singli od kategorii 

osób samotnych. W jej opinii – do zbiorowości singli powinny być zaliczani wszyscy 

ludzie żyjący samotnie, niezależnie od ich sytuacji cywilnoprawnej. Wobec powyż-

szego singlami są według niej zarówno panny i kawalerowie, jak wdowy, wdowcy, 

rozwodnicy i rozwódki, osoby pozostające w separacji, a także rodzice wychowujący 

samotnie dzieci
16

 (Slany 2002: 116). Z kolei A. Żurek w poczet singli zalicza osoby, 

które nie podjęły jeszcze decyzji o zmianie swego stanu rodzinnego, a także te, które 

w wyniku splotu nieszczęśliwych okoliczności losowych zostały postawione przed 

koniecznością życia w pojedynkę oraz osoby, które w sposób świadomy i dobrowolny 

dokonały wyboru takiego stylu życia
17

. Badaczka ta proponuje zastąpić termin 

„singlizm”, pojęciem „samotność życiowa”, gdyż w jej opinii, określenie to lepiej 

charakteryzuje sytuację życiową, w której jednostka ma status osoby niezamężnej lub 

nieżonatej, ponadto posiada relatywną samodzielność materialną, która umożliwia jej 

niezależność finansową, prowadzi jednoosobowe gospodarstwo domowe oraz nie 

pozostaje w trwałych relacjach społecznych, przybierających wymiar osobowy 

i materialny, które są uwarunkowane wspólnym i względnie trwałym zamieszkaniem
18

. 

Według niniejszej uczonej, struktura wieku singli jest bardzo zróżnicowana. Do tej 

grupy zaliczane są zarówno osoby bardzo młode, jeszcze uczące się lub studiujące, jak 

i te, które są w tzw. kwiecie wieku i znajdujące się w fazie starości
19

. 

Na potrzeby niniejszych rozważań Autor proponuje skorzystać z autorskiej definicji 

terminu singiel, definiując tym pojęciem osoby niebędące w badanym okresie w bliskiej, 

miłosnej relacji interpersonalnej, tzn. w związku zarówno jeśli chodzi o związki sforma-

lizowane, tj. związek małżeński, jak i relacje natury nieformalnej, tj. konkubinat oraz 

związki typu living apart together. Warto podkreślić, że w poczet singli zostały zaklasy-

fikowane zarówno osoby, które w sposób dobrowolny i świadomy zdecydowały się na 

taki styl życia, jak i te, które wiodą życie w pojedynkę wskutek nieszczęśliwych 

okoliczności losowych tj. śmierci partnera życiowego lub rozwodu
20

.  

W dyscyplinie socjologii, samotność jest definiowana jako brak nawiązywania 

przez jednostkę relacji interpersonalnych z grupami odniesienia oraz z samym sobą. 

Warto podkreślić, że w literaturze przedmiotu, casus ten jest przedstawiany w sposób 

wielopłaszczyznowy tj. zarówno jako zjawisko społeczne, określony styl życia, 

                                                                   
15 Czernecka J., Cechy idealnego partnera i idealnego związku w opinii polskich singli i singielek, „Acta 

Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica, vol 34/2009, s. 140. 
16 Slany K., Alternatywne formy życia małżeńsko-rodzinnego w ponowoczesnym świecie, wyd. Nomos, 

Kraków 2002, s. 116. 
17 Żurek A., Relacje łączące młodych singli z rodzicami, s. 77, [w] W. Wrzesień, A. Żurek, I. Przybył (red.), 

Rodzice i ich dzieci w tańcu pokoleń, PWN, Poznań 2005.  
18 Żurek A., Osoby samotne życiowo jako zjawisko społeczne,  Blaski i cienie życia rodzinnego, Roczniki 

Socjologii Rodziny, 15/2003, s. 125. 
19 Żurek A., Relacje łączące młodych singli…, dz. cyt. s. 77. 
20 Barszcz P., Religia jako panaceum na samotność. Działalność katolickich portali randkowych, 

„Uniwersyteckie Czasopismo Socjologiczne/Academic Journal of Sociology”, vol 22, nr 1/2018, s. 72-73. 
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uprzedzenie do wchodzenia w pogłębione interakcje społeczne, jak i niechęć do 

przyjmowania narzuconych ról społecznych czy też sposób zaspokajania potrzeb
21

.  

Socjologowie zwracają uwagę na potrójną perspektywę pojęciową samotności. Po 

pierwsze, najczęściej jest ona obrazowana jako obiektywny stan fizyczny, który 

cechuje samotne zamieszkiwanie – egzystowanie w pojedynkę. Po drugie, czasami bywa 

postrzegana także jako stan psychologiczno-filozoficzny, a niekiedy nawet jako stan 

dychotomiczny, w którym termin ten funkcjonuje nie tylko w ujęciu formalnym jako 

sytuacja życiowa jednostki, lecz także jako forma jej społecznej i psychicznej egzy-

stencji
22

. 

W literaturze przedmiotu mamy do czynienia z wielością prób zdefiniowania 

niniejszego pojęcia. Według polskiego socjologa – Jana Zimnego samotność powinna 

być rozpatrywana w ujęciu interdyscyplinarnym. Badacz ten dokonuje rozróżnienia na 

dwa rodzaje samotności. Pierwszy z nich, pojawia się jako konsekwencja nieobecności 

innych ludzi w środowisku jednostki. Drugi, z kolei jest związany z brakiem bliskiej 

osoby. Ten typ samotności często bywa utożsamiany z samotnością emocjonalną, 

a najbardziej charakterystycznym jego przejawem jest samotność w tłumie, czyli 

nawiązywanie powierzchownych, płytkich, pozbawionym ciepła, czułości i zaangażo-

wania emocjonalnego relacji interpersonalnych
23

. 

Jan Szczepański dowodzi, że samotność to stan, w którym jednostka przebywa 

sama ze sobą i jest przy tym skoncentrowana na sprawach rozwoju własnego świata 

wewnętrznego
24

.  

Polski socjolog – Czesław Tarnogórski przywołuje aspekt egzystencjalny pojęcia, 

definiując samotność jako wyjątkowy, szczególny niepodobny do innych stan ludzkiej 

egzystencji, który jest uwarunkowany przez indywidualne przeżycia i doświadczenia 

jednostki. Według tego uczonego, ludzie doświadczają samotności przeważnie w efekcie 

świadomej i dobrowolnej decyzji jednostki, a także w konsekwencji wyboru wartości 

wyższych, takich jak: poświęcenie się działalności naukowej lub artystycznej, posłudze 

kapłańskiej, czy też egzystowanie w pełnej rodzinie, aczkolwiek istniejącej wyłącznie 

formalnie
25

.  

W opinii Katarzyny Osińskiej na samotność człowieka składa się kilka stanów lub 

sytuacji życiowych, do których badaczka ta zalicza następujące doświadczenia życiowe: 

brak rodziny i pomocy w potrzebie – w sytuacji kryzysowej, brak towarzystwa, brak 

wspólnoty, do której przynależy jednostka, przebywanie w odosobnieniu
26

. 

  

                                                                   
21Krupa B., Samotność- znak czasu, [w] Człowiek na rozdrożu. Zrozumieć aby pomóc, Gaś Z.B. (red.), Wyd. 

Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie, Lublin 2013, s. 97-98. 
22 Barszcz P., Samotność – „cichy” problem cywilizacyjny XXI wieku, s. 207, [w:] M. Maciąg, K. Maciąg, 

(red.), Choroby XXI wieku – najnowsze doniesienia. Tom 1, Wydawnictwo Tygiel, Lublin 2019. 
23 Zimny J., Wstęp, s. 5, [w:] Samotność: wybór czy konieczność, Zimny J. (red.), Wydawnictwo Katolickiego 

Uniwersytetu Lubelskiego, Stalowa Wola 2014. 
24 Szczepański J., Sprawy…, dz. cyt., s. 21,  
25 Tarnogórski Cz., Wobec samotności i osamotnienia, s. 4-5, [w:] Szyszkowska M. (red.), Samotność 
i osamotnienie, Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, Warszawa 1988. 
26 Osińska K., Doświadczenie samotności, s. 11-29, [w] Matusiak A. (red.), Samotność chciana i niechciana, 

Wydawnictwo Espe, Kraków 2009. 
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2. Miłość – próba definicji pojęcia  

Amerykański pisarz – Ernest Hemingway w jednej ze swych najsłynniejszych 

powieści „Komu bije dzwon” zawarł następujący cytat: Żaden człowiek nie jest samo-

istną wyspą: każdy stanowi ułamek kontynentu, część lądu27
. Słowa te najdobitniej 

wyrażają jedną z najważniejszych potrzeb człowieka – pragnienie doświadczenia 

i odwzajemnienia miłości oraz zbudowania bliskiej relacji interpersonalnej z drugim 

człowiekiem. 

Miłość postrzegana przez pryzmat zjawiska społecznego stanowi jeden z najtrud-

niejszych terminów do zdefiniowania. O pewnych trudnościach w precyzyjnym zobrazo-

waniu tego pojęcia najlepiej może świadczyć fakt, że dotychczas nie opracowano 

jednej, wspólnej dla wszystkich dyscyplin naukowych definicji tego zjawiska społecz-

nego, która mogłaby zostać uznana za powszechnie obowiązującą. Przy tym, należy 

podkreślić, że każda nauka postrzega ten casus w różny sposób i określa go w oparciu 

o własne kryteria wyjaśniające. W powszechnym, encyklopedycznym rozumieniu 

miłość jest ukazywana, jako uczucie skierowane do osoby – np. do Boga, bliźniego, 

lub miłość rodzicielską, braterską, oblubieńczą, bądź też uczucie wobec przedmiotu tj. 

miłość do ojczyzny. Miłość jest wyrażana poprzez pragnienie i czynienie dla ukocha-

nych osób dobra i szczęścia
28

. Zdecydowanie przeciwstawną definicję tego zjawiska 

możemy odnaleźć w biologii i chemii. W tych naukach miłość jest przedstawiana, jako 

pewien stan czy też zachowanie ludzkiego organizmu, określane, jako zakochanie, 

któremu towarzyszy nieobliczalna dla organizmu reakcja hormonów. Zakochaną osobę 

przepełnia wszechogarniające szczęście, a kwestie, które dotychczas stanowiły dla niej 

jakieś źródło problemu, w chwili zadurzenia zdecydowanie tracą na znaczeniu
29

. Za 

takie odczucia odpowiedzialny jest jeden z ludzkich hormonów – fenyloetyloamina, 

czego dowiódł niemiecki socjolog – Gerhard Crombach. W jego opinii miłość stanowi 

wybuchową mieszankę chemii i genów
30

. Miłość była także przedmiotem zaintere-

sowania wielu filozofów i psychologów. Niemiecki filozof i psycholog – Erich Fromm 

postrzegał to zjawisko nie tylko przez pryzmat uczucia, lecz również z perspektywy 

społecznej, ludzkiej utożsamiając je z zaangażowaniem jednostki wobec bytu, świata 

w ogólności oraz społeczeństwa w dialogu, a jej przejawami było działanie publiczne, 

praca i twórczość. Co więcej, traktował on miłość jak sztukę. Uważał, że aby nauczyć 

się kochać, człowiek musi postępować z miłością tak samo jak z każdym innym rodza-

jem sztuki, tj. z muzyką czy malarstwem. Najpierw powinien on opanować teorię, 

a później przystąpić do zgłębiania tajników praktyki
31

.  

Niewątpliwie, poglądy E. Fromma dotyczące miłości wniosły duży wkład w rozwój 

i zainteresowanie tym zagadnieniem przez innych badaczy, jednakże za najbardziej 

znaną powszechnie koncepcję miłości uznawana jest Trójczynnikowa teorii miłości 

                                                                   
27 Hemingway E., Komu bije dzwon, tłum. Bronisław Zieliński, Muza, Warszawa 2000.   
28 Za: Miłość, Hasło w encyklopedii: https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/milosc;3941590.html (dostęp: 
05.05.2021).  
29 Za: Maraszczyk M., Chemia miłości: co się dzieje w organizmie w czasie zakochania?, 

https://www.poradnikzdrowie.pl/psychologia/relacje/chemia-milosci-co-sie-dzieje-w-organizmie-w-czasie-

zakochania-aa-nmCT-RqRv-v9nx.html [dostęp: 06.05.2021].  
30 C8 H11 N czyli miłość, za: http://www.naukaipostep.pl/wiadomosci/czlowiek/c8-h11-n-czyli-milosc/ 

[dostęp: 06.05.2021]. 
31 Fromm E., O sztuce miłości, Rebis, Poznań 2014. 

https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/milosc;3941590.html
https://www.poradnikzdrowie.pl/psychologia/relacje/chemia-milosci-co-sie-dzieje-w-organizmie-w-czasie-zakochania-aa-nmCT-RqRv-v9nx.html
https://www.poradnikzdrowie.pl/psychologia/relacje/chemia-milosci-co-sie-dzieje-w-organizmie-w-czasie-zakochania-aa-nmCT-RqRv-v9nx.html
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ukuta przez amerykańskiego psychologa Roberta Sternberga. Według tego uczonego, 

na zjawisko zwane miłością składają się trzy czynniki: namiętność, intymność, 

zaangażowanie
32

:  

 intymność – oznacza pozytywne uczucia i towarzyszące im działania, które 

przyczyniają się do powstania przywiązania, a także bliskości i wzajemnej 

zależności partnerów od siebie. Wspomniany powyżej uczony dowodzi, że relację 

intymną pomiędzy dwojgiem partnerów budują takie sytuacje i zachowania jak 

m.in. pragnienie i dbanie o dobro partnera, przeżywanie szczęścia w obecności 

partnera i z jego powodu; obdarzanie go szacunkiem, przeświadczenie, że można 

liczyć na pomoc ukochanej osoby w każdej sytuacji życiowej oraz dawanie 

i otrzymywanie wsparcia uczuciowego od niej, wzajemnie zrozumienie i dzielenie 

się przeżyciami i dobrami zarówno w sferze duchowej, jak i materialnej, uważanie 

partnera za ważny element własnej egzystencji, wymiana intymnych informacji
33

; 

 namiętność – definiowana jest jako konstelacja silnych emocji zarówno pozytyw-

nych, do których zaliczane są: radość, pożądanie, zachwyt, tkliwość, jak i nega-

tywnych tj. zazdrość, tęsknota, ból, niepokój. Charakterystycznym symptomem 

namiętności jest bardzo silna motywacja do maksymalnego połączenia się z part-

nerem. R. Sternebrg do najczęściej spotykanych przejawów namiętności zaliczył 

m.in.: pragnienie i poszukiwanie fizycznej bliskości, uczucie podniecenia, 

dotykanie, pieszczenie, całowanie, kontakty seksualne, bicie serca, przypływy 

energii, obsesja na punkcie partnera, marzenia na jawie, psychiczna nieobecność 

partnera, itp. Dominującym składnikiem namiętności są na ogół pragnienia 

erotyczne, aczkolwiek należy pamiętać o tym, że nie zawsze prowadzą one do 

współżycia seksualnego
34

;  

 zaangażowanie – jest ono rozumiane jako myśli, uczucia, decyzje i działania 

przyczyniające się do przekształcenia relacji miłosnej w trwały związek oraz 

utrzymanie go pomimo występowania różnych przeszkód. Warto zaznaczyć, że 

w odróżnieniu od namiętności, która praktycznie w ogóle nie zależy od rozumo-

wego osądu i woli partnerów, a także intymności, która poddaje się im wyłącznie 

w umiarkowany sposób, zaangażowanie jest bardzo podatne na świadomą kontrolę 

ze strony kochających się osób. Warto podkreślić, że w sytuacji, gdy zaangażo-

wanie stanowi jedyny składnik podtrzymujący związek, to jego zanik zazwyczaj 

prowadzi do rychłego rozpadu relacji miłosnej. Z drugiej strony trzeba jednak 

zasygnalizować, że w udanych związkach to właśnie zaangażowanie jest prze-

ważnie najbardziej stabilnym elementem związku
35

. Prof. K. Konecki zauważa, że 

pojęcie miłości jest najczęściej ukazywane w socjologii z perspektywy grup 

społecznych i relacji społecznych. Wobec powyższego w naukach socjologicz-

nych zagadnienia dotyczące miłości skupiają się na takich kwestiach jak: 

małżeństwo, rodzina nuklearną, rodzina poszerzona, rozwody, prokreacja, więź 

                                                                   
32 Zob. więcej: Barszcz P., Speed Dating – alternatywna metoda poszukiwania partnera życiowego 

w rzeczywistości ponowoczesnej, s. 233-243, [w] Śliwa M., Surma A. (red.), Analiza wybranych problemów 

z zakresu nauk społecznych. Tom 2, Wydawnictwo Naukowe Tygiel, Lublin 2019.  
33 Wojciszke B., Psychologia miłości. Intymność, namiętność, zaangażowanie, s. 8-17, Gdańskie 
Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2004. 
34 Tamże. 
35 Tamże. 
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emocjonalna itp. Zagadnienie miłości w ujęciu grup i relacji społecznych jest za 

każdym razem pozbawione niepowtarzalnego kontekstu jej występowania oraz 

generalizujące z perspektywy życia jednostki i jej relacji z otoczeniem właści-

wości tego uczucia. Socjologia tym samym ujawnia najgłębiej strzeżone tajemnice 

i pewien pierwiastek stanowiący własność prywatną dwóch kochających się osób
36

. 

3. Badanie – „Współczesne barwy samotności”– metodologia 

Badanie dotyczące postrzegania samotności przez młodych dorosłych, jej wy-

miarów oraz form przeciwdziałania zostało przeprowadzone w terminie: 1 marca-31 

maja 2020 roku za pośrednictwem Internetu na czterech wybranych katolickich 

portalach randkowych tj. Przeznaczeni.pl, Chrześcijańscy Single, Dla-Samotnych.pl, 

Zapisanisobie.pl. Na wskazanych powyżej stronach internetowych zamieszczono 

ogłoszenie o planowanym badaniu. Wszystkie osoby zainteresowane partycypacją 

w tym przedsięwzięciu badawczym proszone były o przesyłanie swoich refleksji 

i przemyśleń dotyczących dotychczasowych doświadczeń związanych z życiem 

w pojedynkę i samotnością w postaci wypowiedzi pisemnej w przeróżnej formie, tj. 

zarówno listu pamiętnika, eseju, opowiadania, dziennika na specjalny adres e-mailowy: 

samotnosc.mlodych@gmail.com. Ostatecznie wpłynęły 32 prace, których autorami 

było 20 kobiet i 12 mężczyzn w wieku od 24 do 35 lat. Respondenci w zdecydowanej 

większości legitymowali się wykształceniem wyższym. Co warto podkreślić, uczestnicy 

badania zamieszkują wyłącznie miasta, w tym głównie takie aglomeracje, jak: 

Warszawa, Kraków, Łódź, Poznań, jak i nieco mniejsze ośrodki miejskie m.in. Lublin, 

Radom, Rzeszów, Puławy. Takie dane można interpretować w podwójny sposób. Po 

pierwsze może to świadczyć o tym, że ludność zamieszkująca wsie i małe miasteczka 

wciąż nie zaznajomiła się z alternatywnymi metodami poszukiwania partnera życio-

wego, takimi jak Internetowe portale randkowe czy aplikacje randkowe, bądź też wciąż 

nie jest do nich przekonana. Po drugie, można wysnuć przypuszczenie, że mieszkańcy 

mniejszych miejscowości wciąż preferują tradycyjny światopogląd w kwestii nawią-

zywania bliskich relacji miłosnych.  

Respondentów cechuje także dość duża różnorodność pod względem wykonywanej 

profesji. Autorami wypowiedzi pisemnych byli zarówno studenci, doktoranci, nauczy-

ciele, osoby wykonujące pracę biurową, managerowie, trenerzy personalni, pielęgniarki, 

przedszkolanki, jak i właściciele własnej działalności gospodarczej. W obliczu powyż-

szych danych można domniemywać, że oferta katolickich portali randkowych jest 

egalitarna i nie jest skierowana wyłączne do osób posiadających wyższe wykształ-

cenie, ponadprzeciętne wynagrodzenie czy też wykonujących najbardziej prestiżowe 

zawody. Korzystanie z serwisów randkowych jawi się w tym wypadku jako przejaw 

nowoczesności, otwarcia się na zmiany zachodzące w obrębie komunikacji między-

ludzkiej i alternatywne sposoby nawiązywania bliskich relacji interpersonalnych. Ni-

niejsze badanie zostało przeprowadzone w oparciu o metodę biograficzną z wykorzy-

staniem techniki analizy treści. Według metodologii badań społecznych, metoda ta 

należy do jakościowych metod badawczych.  

W literaturze przedmiotu można odnaleźć kilka synonimicznych określeń niniejszej 

metody, m.in. metoda dokumentów osobistych, metoda pamiętnikarska, metoda 

                                                                   
36 http://qsr.webd.pl/KKonecki/publikacje/publikacja8.html [dostęp: 12.07.2021]. 
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autobiograficzna, itp
37

. Główny element składowy danego terminu – biografia jest 

definiowany jako opis życia i działalności jakiejś osoby
38

. Warto zaznaczyć, że 

przedmiotem zainteresowania badacza jest czyjeś życie, natomiast biografia stanowi 

opis owego życia
39

. W ujęciu ogólnym biografia bywa również określana jako wszelkie 

formy sprawozdań odnoszących się do indywidualnego doświadczenia, które obrazuje 

działania jednostki jako czynnego uczestnika życia społecznego
40

. N.K. Denzin 

dowodzi, że biografia w najszerszym jej rozumieniu stanowi analizę przebiegu życia 

jednostki ujmowaną z określanej perspektywy – indywidualnej, społecznej, zawodowej
41

.  

4. Badanie „Współczesne barwy samotności” – analiza 

Niniejsze badanie podzielono na 6 głównych obszarów badawczych:  

 Współczesne relacje międzyludzkie – miłość i przyjaźń w opinii użytkowników 

katolickich serwisów randkowych; 

 Samotność – próba zdefiniowania pojęcia przez młodych dorosłych; 

 Sposoby doświadczania samotności – sytuacje i zdarzenia, potęgujące zjawisko 

samotności  

 Metody przeciwdziałania samotności 

 Wymiary samotności – wady i zalety życia w pojedynkę;  

 Obecność na katolickim portalu randkowym – próba oceny.  

4.1. Współczesne relacje międzyludzkie – pomiędzy samotnością a miłością 

Pierwsze pole badawcze, a zarazem punkt wstępny do głównego nurtu rozważań tj. 

sposobów doświadczania samotności przez młodych dorosłych stanowiła refleksja 

badanej populacji nad współczesnymi relacjami międzyludzkimi, ze szczególnym 

uwzględnieniem miłości i przyjaźni. Intencją badacza było dowiedzenie się, w jaki 

sposób młodzi Polacy postrzegają tak istotne z punktu widzenia relacji społecznych 

wartości, jak miłość i przyjaźń, jakie znaczenie odgrywają w ich życiu, jak je definiują, 

czy łatwo jest im nawiązywać relacje interpersonalne z rówieśnikami i osobami płci 

przeciwnej, w końcu czy dostrzegają różnice w metodach nawiązywania znajomości 

obecnie a w przeszłości.  

Analiza wypowiedzi pisemnych respondentów pozwoliła stwierdzić, że w zdecydo-

wanej większości młodzi dorośli w negatywny sposób oceniają współczesne relacje 

międzyludzkie. Młodzi korespondenci postrzegali je jako trudne, płytkie, powierz-

chowne, krótkotrwałe, przechodzące kryzys, pozbawione empatii, wsparcia w trudnych 

momentach w życiu, jednocześnie zwracając uwagę na takie cechy kontaktów między-

ludzkich, jak: nieszczerość, fałsz, obłuda, anonimowość. Dla potwierdzenia, warto 

przytoczyć (z zachowaniem oryginalnej pisowni) kilka wypowiedzi respondentów:  

                                                                   
37 Leoński J., Różne sposoby ujmowania metody biograficznej w socjologii, s. 25, [w] Rzepa T., Leoński J., 

(red.) O biografii i metodzie biograficznej, wyd. NAKOM, Poznań 1993.  
38 Tokarski J. (red.), Słownik wyrazów obcych PWN, s. 82, wyd. PWN, Warszawa 1980. 
39 Kędzierska H., Badania biograficzne – dokonania i perspektywy, s. 45, [w:] Kędzierska H. (red.) 

Jakościowe inspiracje w badaniach edukacyjnych, wyd. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, 

Olsztyn 2010.  
40 Hałas E., Biografia a orientacja symbolicznego interakcjonizmu, s. 197, [w:] Włodarek J., Ziółkowski M., 
(red.) Metoda biograficzna w socjologii, wyd. PWN, Warszawa 1990,  
41 Helling I., Metoda badań biograficznych, s. 13, [w:] Włodarek J., Ziółkowski M. (red.) Metoda 

biograficzna w socjologii, Warszawa-Poznań 1990, wyd. PWN.  
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Z moich obserwacji i doświadczeń młode pokolenie ma trudności 

z zawieraniem trwałych i szczerych przyjaźni, miłości i prawdziwych relacji 

z drugim człowiekiem. 

                                                             (Iwona, 28 lat, Kraków) 

 

Obecne relacje międzyludzkie podszyte są fałszem, obłudą. Mnóstwo jest 

w ludziach jadu, obgadywanie i piętnowanie jest na porządku dziennym.  

                                                                      (Jan, 26 lat, Warszawa) 

Autorzy prac doszukiwali się głównej przyczyny w problemach z nawiązywaniem 

relacji międzyludzkich w upowszechnieniu się komunikacji wirtualnej, internetowej. 

Ich zdaniem, spotkania bezpośrednie są coraz częściej zastępowane przez kontakty 

wirtualne inicjowane za pomocą portali społecznościowych, komunikatorów interne-

towych i innych aplikacji internetowych, co przekłada się na jakość relacji. Co więcej, 

badani wyrażają także pogląd, że przed erą Internetu łatwiej im było zawierać nowe 

znajomości. Jedna z kobiet z kolei stwierdziła, że w XXI wieku ludzie nie potrafią już 

ze sobą normalnie rozmawiać.  

W dzisiejszych czasach o wiele trudniej o nawiązanie bliskich relacji 

międzyludzkich niż chociażby jedno pokolenie wstecz. Dziś życie towarzyskiej 

często ma miejsce w internecie, gdzie relacje są powierzchowne. Nawią-

zywanie relacji przed erą internetu było znacznie łatwiejsze.   

                                                                   (Karol, 30 lat, Cedzynia) 

 

W dzisiejszych czasach ludzie nie potrafią już ze sobą rozmawiać. Nie 

spotykają się tak często jak kiedyś, wolą porozmawiać ze sobą w sieci. Przez to 

tracimy umiejętność komunikowania się i tracimy pewność siebie.  

                                                                       (Paula, 27 lat, Puławy) 

Kilku respondentów zwróciło uwagę na problem zbyt szybkiego ich zdaniem 

rezygnowania z niektórych znajomości, które przestały dobrze rokować na przyszłość. 

W ich opinii, obecnie ludzie wolą w błyskawicznym tempie zakończyć jakąś relację 

przyjacielską czy miłosną niż spróbować ją naprawić i odbudować. To sprawia, że 

ludzie są często traktowani jak modele, zawsze można ich wymienić na lepszy model. 

Oto przykładowe treści dotyczące tej problematyki:  

Nie chcemy pracować nad relacją i kiedy napotykamy trudności, Tinder czy 

Sympatia.pl zawsze zaoferują rozwiązanie, chociaż może jedynie tylko na 

chwilę. Po co się trudzić i coś naprawiać skoro można to wyrzucić i wymienić 

„na lepszy model” żeby zacytować klasyka. 

                                                                  (Łukasz, 33 lata, Gołdap) 

 

Szybko rezygnuje się z relacji, coraz rzadziej walczy się o przyjaźnie czy 

znajomości – zamieniamy ludzi na lepsze modele.  

                                                                   (Barbara, 25 lat, Kraków) 

Czasami brak otwarcia się na inicjowanie nowych kontaktów międzyludzkich jest 

implikowany przez to, że ludzie boją się otwarcie mówić o swoich uczuciach bądź też 

mają nieprzyjemne, niekiedy nawet bolesne doświadczenia z przeszłości, jak np. 

negatywne wzorce relacji małżeńskiej rodziców, czy nieudane relacje miłosne, często 
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zakończone bolesnym rozstaniem, które poprzedziło doznanie zdrady. W tym wypadku 

ludzie boją się odrzucenia i oceniania wyłącznie „po okładce”. Na ten problem zwró-

ciło uwagę dwóch respondentów.  

Uważam, że relacje międzyludzkie stają się coraz bardziej płytsze. Z jednej 

strony mówi się, że obecnie coraz więcej ludzi boryka się z samotnością,  

a z drugiej strony zamykamy się na innych ludzi, boimy się przed kimś otworzyć. 

                                                                   (Barbara, 25 lat, Kraków) 

 

Mam też odczucie, że ludzie się też boją się pokazywać swoje uczucia. Tylko 

w gronie najbliższych potrafią się otworzyć. Zapewne boją się odrzucenia. 

                                                                                      (Hania, 24 lata, Łódź) 

 

W mojej opinii, współcześnie łatwo jest nawiązać nowe znajomości, ale dużo 

trudniej zbudować trwałe przyjaźnie i miłości, które byłyby oparte na akcep-

tacji, empatii,  wzajemności i partnerstwie. 

                                                                           (Martyna, 28 lat, Warszawa) 

4.2. Samotność z perspektywy młodych dorosłych  

Kolejny obszar badawczy obejmował zjawisko samotności. Badani zostali popro-

szeni o podzielenie się swoimi przemyśleniami, refleksjami, skojarzeniami dotyczącymi 

tego pojęcia. Na podstawie wypowiedzi pisemnych użytkowników katolickich portali 

randkowych wyodrębniono kilka płaszczyzn definicyjnych.  

Single najczęściej utożsamiali samotność z brakiem bliskiej osoby (partnera życio-

wego), z którą mogliby spędzać czas wolny, ale też dzielić radosne i smutne momenty 

w życiu, prowadzić codzienne rozmowy, zwierzać się w trudnych egzystencjalnych 

chwilach. Wypowiedzi młodych dorosłych w tej kwestii zawarte są w poniższych 

cytatach.  

Samotność jest dla mnie odosobnieniem od świata, brakiem towarzystwa, 

brakiem osoby, która poda rękę, pomoże w trudnej dla mnie sytuacji...  

samotność prowadzi do depresji... 

                                                                                 (Magda,29 lat, Rzeszów) 

 

Postrzegam problem samotności bardzo wyraźnie”. „Dla mnie to oznacza po 

prostu brak osoby bliskiej, z którą będzie łatwiej przeżyć trudne, ale i te dobre 

momenty w życiu.  

                                                                                      (Hania, 24 lata, Łódź) 

Autorzy prac wskazywali także na trudności psychologiczne i seksualne związane 

z nieobecnością partnera życiowego, takie jak: tęsknota za przytuleniem się do uko-

chanej osoby, brak czułości, zainteresowania ze strony osób płci przeciwnej. Obawy te 

wyraża poniższy cytat.  

[…Pragnę jak każda kobieta, miłości, czułości i spełnienia, a nie zwyczajnych 

potrzeb zaspokojenia, spania, jedzenia, kształcenia…a przecież to do życia 

potrzeba miłości, do życia potrzeba czułości…] 

                                                                           (Katarzyna, 35 lat, Jarosław) 
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Samotność była definiowana przez osoby żyjące w pojedynkę także jako poczucie 

pustki, braku bycia potrzebnym, uwagi, zainteresowania ze strony rówieśników, przyja-

ciół, znajomych, a także ludzi, z którymi utrzymywali w przeszłości bardziej zażyłe 

relacje. Niektórzy single wskazywali także na zjawisko tzw. samotności w tłumie tj. 

permanetnej obecności w codziennym życiu pośród wielu osób, lecz niestety obcych, 

zupełnie niezainteresowanych ich losem. Jeden z respondentów zaznaczył, że samot-

ność nie kojarzy mu się z brakiem ludzi w jego najbliższym środowisku, lecz wiąże się 

z obecnością tych niewłaściwych. Oto przykładowe wypowiedzi badanych w tej 

tematyce:  

Samotność odczuwam jako życie samemu sobie, brak zainteresowania Tobą 

i tym co się u Ciebie dzieje przez innych (niejako wyłączam najbliższą rodzinę, 

bo to inna relacja, a termin odniosę tylko do znajomości nabytych). 

                                                                                      (Marta, 26 lat, Łódź) 

 

Samotność kojarzy mi się z opuszczeniem, zaniedbaniem relacji, które były, 

a które z biegiem czasu wydają się „nieprzydatne”. 

                                                                               (Monika, 31 lat, Puławy) 

 

Samotność niekoniecznie związana jest z brakiem ludzi, często jest pochodną 

tych niewłaściwych. Często doświadczam samotności w tłumie, kiedy co 

prawda mam wokół siebie mnóstwo ludzi, ale każdy wydaje się być obojętny, 

skupiony na własnych sprawach. 

                                                                                 (Karol, 30 lat, Cedzynia) 

Wśród kilku singli dominował pogląd, że samotność stanowi jedną z najbardziej 

niebezpiecznych chorób XXI wieku, prowadzących często do depresji, a nawet 

i samobójstw. Niniejszy niepokój i lęk wyrażają poniższe fragmenty listów:  

„Widzę ten stan jako coś co należy zmienić, jak chorobę, które ogranicza, nie 

pozwala cieszyć się życiem, wręcz je upośledza. Odnoszę to szczególnie – 

a może nawet głównie – do relacji romantycznej”. […] jest to rodzaj bólu 

i tęsknoty, który czasem sprawia wrażenie rozrywania duszy na kawałki albo 

przypomina ekstremalny głód. 

                                                                 (Łukasz, 33 lata, Gołdap) 

 

Mówi się, że samotność, oprócz depresji, jest chorobą XXI wieku. Młodzi 

ludzie w dzisiejszych czasach gonią za karierą, pieniędzmi, a mniej zwracają 

uwagę na przyjaciół, czy poszukiwanie drugiej połówki. 

                                                                      (Paula, 27 lat, Puławy) 

4.3. Doświadczanie samotności. Single akceptujący vs single 

nieakceptujący życie w pojedynkę 

Respondenci zostali również poproszeni o odniesienie się w swoich pracach do 

kwestii doświadczania samotności. Badacza interesowały m.in. takie aspekty tego 

zjawiska społecznego, jak: zdarzenia, okoliczności, czy sytuacje przywołujące myśli 

i uczucia związane z samotnością. Na kanwie analizy wyszczególniono dwie przeciw-

stawne grupy singli. Do pierwszej z nich można przypisać osoby będące bardzo 



Współczesne relacje międzyludzkie w oczach młodych dorosłych Polaków – pomiędzy samotnością 

a miłością. Raport z badań własnych dotyczących zjawiska samotności wśród użytkowników… 
 

247 

nieszczęśliwe z powodu obecnej sytuacji życiowej i odczuwające samotność w co-

dziennym życiu i w najbardziej prozaicznych czynnościach, przede wszystkim po 

powrocie do pustego mieszkania po dniu pracy, gdy kładą się samotnie do snu oraz 

gdy są zmuszeni do spędzania weekendów w pojedynkę. Opisane powyżej sytuacje 

obrazują następujące cytaty:  

Najboleśniej doświadczałem tego wtedy, gdy po pracy wchodziłem do pustego 

mieszkania i nie miałem z kim zamienić nawet kilku zdań. Straszne poczucie 

pustki. Nikomu na Tobie nie zależy i nawet jakbyś umarł, to wielu miałoby to 

gdzieś. 

                                                        (Przemysław, 27 lat, Jaworzno) 

  

Sama też borykam się z samotnością – najbardziej mi ona doskwiera podczas 

wolnych dni – gdy nie mam zajęć na uczelni i nie pracuję.  

                                                               (Barbara, 25 lat, Kraków) 

Drugą grupę stanowili single, którzy akceptują aktualny styl życia, a samotności 

doznają wyłącznie w pojedyncze i co warte podkreślenia szczególne, niepowszednie 

dni w roku, takie jak: Święta Bożego Narodzenia, Walentynki, Sylwester, urodziny, 

Andrzejki, Dzień Kobiet, czy też w momencie otrzymania zaproszenia na wesele 

z osobą towarzyszącą. Oto przykładowe treści listów dotyczących wspomnianych 

powyżej kwestii:  

Moje poczucie samotności wzmaga się najbardziej przy każdych zbliżających 

się świętach, urodzinach i innych ważnych okazjach, kiedy uświadamiam sobie 

upływ czasu i napawa mnie to lękiem przed ciągłą niewiadomą czy stworzę 

własny dom czy nie.  

                                                                          (Marta, 32 lata, Warszawa)  

 

Te samotne podróże, samotne wyjścia, samotne spędzanie dni typu walentynki, 

sylwester, własne urodziny uświadomiły na przestrzeni lat jak samotna się 

stałam. Czego oczy nie widzą tego sercu nie żal, a w te dni, kiedy społecznie 

jesteśmy przyzwyczajeni do dzielenia z osobą bliską, z grupą znajomych 

odczuwa się najbardziej swój [samotny] status.  

                                                                              (Marta, 26 lat, Warszawa) 

Badani przywoływali także codzienne zdarzenia, pod wpływem których poczuli się 

osamotnieni. Zaliczyli do nich m.in. widok par trzymających się za ręce w kinie  

i w parku, długie zimowe wieczory spędzane w pojedynkę, zdjęcia ich rówieśników ze 

swoimi dziećmi na portalach społecznościowych, przeglądanie aplikacji randkowych 

dla zabicia nudy. Oto niektóre fragmenty listów: 

Najbardziej czuć tą samotność widząc pary trzymające się za ręce, idąc do 

kina widzisz wokół siebie obok same pary (naprawdę raz tak mi się 

zdarzyło...), czy po prostu w chwilach kryzysów wszelakich, od spraw 

maleńkich po te bardziej poważne.  

                                                                            (Michał, 30 lat, Radoszyce) 
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Wiosna jest wspaniałym sezonem, podczas którego nawet biologia przypomina 

nam, że dobrze byłoby się zakochać. Zdarza się, że spoglądając na idące za 

rękę pary, które dostrzegam w parku lub na ulicy przypominają mi o samotności. 

                                                                                (Łukasz, 33 lata, Gołdap) 

4.4. Sposoby przeciwdziałania zjawisku samotności 

Młodzi dorośli nawiązali w swych pracach także do sposobów radzenia sobie 

z samotnością, a także metod wykorzystywanych do zmniejszenia poczucia osamot-

nienia. Analiza wypowiedzi pisemnych singli w wieku 24-35 lat pozwoliła stwierdzić, 

że najczęstszym remedium na uczucie osamotnienia jest utrzymywanie bliskich relacji 

z rodziną, przyjaciółmi, znajomymi, kolegami i koleżankami. To właśnie od tych osób 

otrzymują oni największe wsparcie. Dla zobrazowania tych sposób radzenia sobie 

z samotności warto przytoczyć kilka najbardziej charakterystycznych fragmentów 

listów. 

W moim wypadku najlepszą odskocznią jest czas z rodziną, która nigdy nie 

zostawi mnie samej.  

                                                                                   (Hania, 24 lata, Łódź) 

 

W trudnych chwilach mogę porozmawiać z dwoma przyjacielami oraz bratem. 

Są dla mnie wsparciem oraz pomagają zrozumieć sytuację patrząc z dystansu. 

Czasem będąc samemu z problemem ciężko jest coś obiektywnie osądzić 

                                                                               (Mateusz, 28 lat, Radom) 

 

Mam bardzo dobrze zorganiozwany czas, mało czasu spędzam w domu, do tego 

mam wielu znajomych  z którymi utrzymuję częśty kontakt realny i wirtualny 

                                                                                 (Dariusz, 30 lat, Poznań) 

Kolejnym rozwiązaniem zaproponowanym przez singli na przezwyciężenie uczucia 

alienacji społecznej jest dobra organizacja czasu wolnego i oddanie się swoim pasjom, 

zainteresowaniom, hobby. W tym kontekście wielu singli opowiadało o wykonywaniu 

takich czynności w chwilach wolnych od pracy, jak: oglądanie ulubionych filmów 

i seriali, czytanie książek i gazet, chodzenie do kina, na koncerty, oglądanie transmisji 

sportowych w TV, uprawianie sportu. Respondenci wypowiadali się w tej kwestii 

w następujący sposób: 

Prawda jest taka, że jeżeli lubisz coś robić to możesz w ten sposób przyjemnie 

spędzić mnóstwo czasu. U mnie jest to przede wszystkim robienie biżuterii 

hand made. 

                                                                            (Marlena, 31 lat, Warszawa) 

 

Dla mnie receptą na samotność jest wpadanie w wir obowiązków i organi-

zowanie sobie tak dnia, żeby mieć jak najmniej czasu na swoje wewnętrzne 

rozważania poprzez np. kino czy koncerty muzyczne, czyli czymś co lubię robić 

w wolnym czasie.  

                                                                           (Barbara, 25 lat, Kraków) 

Dla niektórych singli najlepszym lekarstwem na samotność jest całkowite poświę-

cenie się obowiązkom zawodowym i wykonywanie pracy po godzinach, często nawet 
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po powrocie do domu oraz uczestnictwo w kursach podnoszących kompetencje zawo-

dowe. Takie zaabsorbowanie zawodowe stanowi jeden z przejawów tzw. ucieczki przed 

samotnością. Dzięki bezwzględnemu oddaniu się życiu zawodowemu osoby żyjące 

w pojedynkę nie myślą tak intensywnie o nieudanym życiu prywatnym i nie odczuwają 

w tak silny sposób skutków samotności. Oto niektóre przykłady wypowiedzi użytkow-

ników katolickich serwisów randkowych:  

Wolne weekendy również spędzam samotnie. Staram się wtedy zająć głowę – 

zamiast odpoczywać, włączam laptopa i pracuję, przygotowuję się do 

kolejnego tygodnia ciężkiej pracy. 

                                                                                     (Paula, 27 lat, Puławy) 

 

Gdy mam taką możliwość to korzystam ze szkoleń, kursów, które mogą 

zwiększyć zarówno moje umiejętności potrzebne w pracy zawodowej, jak 

i pogłębić mój rozwój osobisty/duchowy. Czasami też podejmuje pracę 

dodatkową, by z dodatkowych pieniędzy móc sobie kupić coś ekstra. 

                                                                           (Marlena, 31 lat, Warszawa) 

Kilku respondentów wyraża także pogląd, że najlepszą receptą na zmniejszenie 

uczucia cierpienia i smutku powstałego w wyniku osamotnienia jest spędzanie czasu 

na łonie przyrody, podczas spaceru w parku lub lesie. W opinii trzech badanych, 

niezwykle ważną kwestię stanowi również akceptacja stanu samotności jak i otwarcie 

się na nawiązanie nowych znajomości poprzez partycypację w szeroko rozumianych 

przedsięwzięciach kulturalnych i społecznych. 

Kilku badanych zwróciło uwagę na rolę religii i wiary w przezwyciężaniu samot-

ności. Głęboka wiara w Boga i Anioła Stróża sprawia, że nie czują się tak bardzo 

osamotnieni i odczuwają wsparcie ze strony Boga i nadzieję na nadejście lepszych 

chwil w przyszłości. Takie remedium ilustruje następujący cytat:  

Nie użalam się nad sobą. Zapraszam Boga do mojej codzienności. Wierzę, że 

jest przy mnie i się mną opiekuje, ze ten czas oczekiwania, jest czasem, aby 

z nim nawiązać szczerą, prawdziwą relacje. Może Bóg do tej pory sprawił, że 

nie byłam w związku, aby uchronić mnie przed zranieniem i brakiem ufności 

do drugich osób?” [… Pewnego dnia Bóg na pewno mnie wysłucha].  

                                                                           (Arleta, 25 lat, Warszawa) 

 

Gdy czuje się osamotniona, boję się, lękam to często zwracam się do Boga lub 

mojego Anioła Stróża. Poczucie, że zawsze jest Ktoś obok mnie (mimo, że go 

nie widzę) pomaga. 

                                                                     (Marlena, 31 lat, Warszawa) 

4.5. Wymiary samotności – wady i zalety życia w pojedynkę 

Przedmiotem badan przeprowadzonych wśród młodych dorosłych użytkowników 

katolickich portali randkowych były również zalety, jak i wady wynikające z prowa-

dzenia samotnej egzystencji. Wprawdzie większość singli dostrzega w życiu w poje-

dynkę zdecydowanie więcej minusów aniżeli plusów, to jednak kilku respondentów 

wprost przyznało, że są szczęśliwi z obecnego stylu życia i dostrzegają w nim wiele 

pozytywnych aspektów.  
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Młodzi dorośli, pisząc o pozytywnych stronach samotności, najczęściej nawiązywali 
do możliwości skupienia się na sobie, na własnym życiu, na realizacji planów, rozwi-
janiu pasji i spełnianiu marzeń. Znaczna część badanych wskazała także na takie 
przywileje życia w pojedynkę, jak: wygoda, niezależność, wolność. Blaski samotności 
obrazują poniższe cytaty:  

Czy to, że nie mam partnera oznacza, że nie mogę obejrzeć dobrego filmu albo 
zjeść pysznej kolacji? Nie. Nie dajmy się zwariować. Samotność nie musi być 
zła. Trzeba spojrzeć na nią z odpowiedniej perspektywy.  

                                                                           (Agnieszka, 24 lata, Tuszyn) 
 
Czy samotność jest zła? Nie, to też pewien sposób na życie. Metoda na 
uniezależnienie swoich poczynań od wpływu „dobrych doradców”. Metoda na 
spełnianie swoich marzeń – podkreślam swoich. Może się to wydawać 
egoistyczne, ale z drugiej strony każdy z nas ma swój indywidualny numer 
pesel. I jedno życie.                                                         

                                                                                  (Jan 30 lat, Warszawa) 
 
Moim zdaniem jedyną pozytywną stroną samotności jest wygoda. Z nikim się 
nie trzeba dzielić czy to rzeczami materialnymi, czy całym przebiegiem danego 
dnia, emocjami, radościami i troskami. Nikt nie mówi co trzeba robić, 
polegam jedynie sama na sobie, swoich przeżyciach i doświadczeniach. Nie 
trzeba dostosowywać rytmu dnia do drugiej osoby, jeśli chcę poświęcić 100% 
uwagi swojej pracy – to właśnie robię.  

                                                                          (Paula, 27 lat, Puławy) 

      Autorzy prac wyrażali także pogląd, że samotne życie stanowi również większą 
szansę na dokonanie życiowych przemyśleń i pogłębioną refleksję nad ich prze-
szłością. Te egzystencjalne dylematy ilustrują m. in. treści następujących fragmentów 
listów: 

Dzięki niej mamy czas na uporządkowanie siebie i swoich spraw. Można się 
zastanowić nad swoim życiem, czy jesteśmy szczęśliwi z tego co mamy, co 
posiadamy. Zastanowić się nad tym, gdzie dążymy, jakie są nasze priorytety. 

                                                                              (Mateusz, 28 lat, Radom) 
 
Skłania do refleksji i do przemyśleń nad swoim życiem, pozwala się zatrzymać 
i zadumać. jest potrzebna do zrozumienia swoich potrzeb, więc może być 
dobrym narzędziem, jeśli potrafimy to wykorzystać. 

                                                                            (Natalia, 25 lat, Warszawa) 

Badani dostrzegali także w samotnym życiu szansę na usamodzielnienie się 
i przełamanie własnych barier. Według nich, chwile spędzone w samotności stanowią 
również dobrą okazję do poradzenia sobie z różnymi problemami w pojedynkę, co 
sprawia, że nabierają dzięki temu większej pewności siebie. Poniżej przedstawiono 
wybrane wypowiedzi użytkowników katolickich serwisów randkowych w obrębie 
niniejszej tematyki:  

 Samotność uczy radzenia sobie w trudnych chwilach, bo na kogo możesz 
liczyć, skoro idziesz przez życie samotnie?       

                                                                          (Michał, 30 lat, Radoszyce) 
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Wszędzie można jednak dostrzec pozytywne strony. Samotność uczy wielu 

rzeczy – trzeba radzić sobie samemu, może skłonić do przełamywania swoich 

barier. Mnie samotność nauczyła samodzielnych podróży, wychodzenia i nie 

siedzenia w domu, umartwiania się nad swoim losem. 

                                                                              (Marta, 26 lat, Łódź) 

4.6. Obecność na katolickim portalu randkowym – próba oceny 

Ostatnią część analizy wypowiedzi pisemnych młodych dorosłych stanowiła próba 

oceny ich obecności na katolickich portalach randkowych. Warto podkreślić, iż jedynie 

połowa badanych poinformowała, z którego katolickiego serwisu randkowego korzysta. 

Na tej podstawie można domniemywać, że takie postępowanie może świadczyć 

o pewnej obawie uczestników badań przed ujawnieniem ich danych osobowych. Spośród 

respondentów, którzy zdecydowali się zamieścić informację, na którym serwisie 

randkowym posiadają konto najwięcej osób przyznało, że korzysta z facebookowego 

profilu portalu Zapisanisobie.pl (6 osób).  

Zdecydowana większość singli zapewniała, że ich obecność na tego typu portalach 

matrymonialnych niewiele zmieniła w ich życiu. Pomimo tego, że część osób 

przyznała, że spotkała się z jakimś użytkownikiem poznanym online, to znajomości 

nawiązane w ten sposób najczęściej kończyły się na spotkaniach zapoznawczych i nie 

przerodziły się w trwałą i znaczącą relację w świecie rzeczywistym. Jednocześnie 

młodzi dorośli byli świadomi tego, że inicjowanie relacji międzyludzkich za pośred-

nictwem Internetu wiąże się z wieloma trudnościami i nie byli w związku z tym zbyt 

optymistycznie nastawieni do takich form randkowania. Warto jednak zaznaczyć, że 

pomimo braku sukcesów na tej płaszczyźnie nie tracą oni nadziei na nawiązanie 

bliskiej miłosnej relacji interpersonalnej w przyszłości.  

5. Konkluzja 

W niniejszej pracy ukazano casus samotności na podstawie użytkowników kato-

lickich portali randkowych w wieku 24-35 lata. Prezentowana kategoria badawcza bywa 

także określana w literaturze socjologicznej mianem młodzi dorośli. Wyodrębniono 

sześć głównych obszarów badawczych: współczesne relacje międzyludzkie (miłość, 

przyjaźń) określanie i doświadczanie samotności przez młodych dorosłych, sposoby 

przeciwdziałania temu zjawisku społecznemu, wady i zalety życia w pojedynkę, 

obecność na katolickim portalu randkowym. Na kanwie poczynionej analizy badaw-

czej udało się uzyskać portret użytkowników katolickich portali randkowych. Młodzi 

dorośli negatywnie oceniają współczesne relacje międzyludzkie w tym przede wszy-

stkim miłość i przyjaźń, postrzegając je jako trudne, płytkie, materialistyczne, powierz-

chowne, krótkotrwałe, przechodzące kryzys, pozbawione empatii i wsparcia w trudnych 

momentach w życiu, przesiąknięte zaś nieszczerością, fałszem, obłudą i anonimo-

wością. Single, dokonując próby zdefiniowania terminu samotność, zwracali uwagę na 

takie aspekty sytuacyjne, jak: brak bliskiej osoby, z którą można by dzielić zarówno 

smutne ,jak i radosne chwile w życiu, spędzanie w pojedynkę weekendów oraz dni 

wolnych od pracy, brak fizycznej obecności ukochanej osoby. Spośród wypowiedzi 

pisemnych badanych można wyodrębnić dwie przeciwstawne grupy singli. Do pierw-

szej z nich można zaklasyfikować użytkowników katolickich serwisów randkowych 
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odczuwających na co dzień samotność w bardzo dobitny sposób, poszukujących często 

na siłę bliskich relacji międzyludzkich i nawiązujących kontakty interpersonalne 

z osobami niepasującymi do nich pod względem osobowości i charakteru. Drugą grupę 

stanowią natomiast single akceptujący obecny styl życia, doświadczający uczucia osa-

motnienia jedynie w poszczególne, specyficzne dni w roku, jak: Walentynki, Święta 

Bożego Narodzenia, Sylwester, wesela, urodziny. Często skutecznym remedium na ból 

i cierpienie powstające w wyniku samotności stanowi dla nich całkowite poświęcenie 

się pracy i obowiązkom zawodowym. Największym wsparciem dla samotnych singli 

jest rodzina, przyjaciele i znajomi. Warto wspomnieć, że w zdecydowanej większości 

respondenci postrzegali samotność jako negatywne zjawisko społeczne pełne wielu 

wad. Jednakże, niektórzy autorzy prac dostrzegali w samotności także jej pozytywne 

strony, do których zaliczali m.in.: możliwość spełniania marzeń, uczestnictwo w kursach 

doszkalających, szansa na dokonanie refleksji życiowej, wygoda, niezależność. Nie-

którzy badani nawiązali w pracach także do obecności na katolickim portalu randko-

wym. Wśród tych singli, którzy odnieśli się do tej kwestii dominował pogląd, że nie 

udało im się nawiązać żadnej szczególnej znajomości pomimo tego, że spotkali się 

kilkukrotnie z osobami poznanymi na portalu. Reasumując, można stwierdzić, iż 

młodzi dorośli użytkownicy serwisów randkowych jawią się jako osoby będące na 

rozstaju dróg życiowych pomiędzy samotnością a miłością, gdyż z jednej strony 

z formalnego punktu widzenia wiodą życie w pojedynkę i często doskwiera im poczucie 

osamotnienia, z drugiej zaś zdecydowana większość z nich wciąż ma nadzieję na 

nawiązanie w przyszłości bliskiej relacji miłosnej.  
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Współczesne relacje międzyludzkie w oczach młodych dorosłych Polaków – 

pomiędzy samotnością a miłością. Raport z badań własnych dotyczących zjawiska 

samotności wśród użytkowników katolickich portali randkowych 

Streszczenie 

Przedstawiona w niniejszym artykule tematyka lokuje się w obszarze nauk społecznych i stanowi przed-

miot zainteresowania socjologii: relacji interpersonalnych, rodziny, młodzieży. Praca została podzielona na 

dwie części: teoretyczną i praktyczną. W pierwszej z nich omówiono aspekty definicyjne zjawiska samot-
ności i miłości, w drugiej zaś przedstawiono główne założenia badawcze oraz ukazano wyniki badań 

własnych. Główny przedmiot badań stanowił casus samotności wśród młodych dorosłych tj. osób w kategorii 

wiekowej 25-34 lata. Podstawowym celem pracy było ukazanie wyników badań przeprowadzonych na 

potrzeby pracy doktorskiej, w okresie marzec-maj 2020 roku za pośrednictwem Internetu na 4 wybranych 
katolickich portalach randkowych tj. Przeznaczeni.pl, Chrześcijańscy Single, Dla-samotnych.pl, Zapisani-

sobie.pl. Ostatecznie, Autor otrzymał 32 prace konkursowe, których Autorami było 20 kobiet i 12 mężczyzn. 

Badanie zostało przeprowadzone w oparciu o metodę biograficzną, która należy do jakościowych metod 

badawczych i polega na gromadzeniu materiału badawczego w postaci dokumentów pisemnych tj. listów, 
esejów, pamiętników.   

Badania wykazały, że młodzi dorośli w negatywny sposób oceniają współczesne relacje międzyludzkie, 

postrzegając je jako powierzchowne, krótkotrwałe, nieszczere. Respondenci, próbując zdefiniować termin 

samotność, przywoływali natomiast sytuacje, kiedy byli zdani wyłącznie na siebie, nie mieli w swoim 
najbliższym środowisku osoby, z którą mogliby dzielić radosne i smutne momenty w życiu, a także kogoś 

z kim mogliby spędzić czas wolny. Część badanych doświadcza poczucia osamotnienia wyłącznie w wy-

jątkowe dni w roku, takie jak: Walentynki, Sylwester, Boże Narodzenie, natomiast inni single odczuwają 

ją na co dzień. Uczestnicy badań najczęściej otrzymują wsparcie od najbliższej rodziny, przyjaciół 
i znajomych. Do najczęstszych sposobów przeciwdziałania temu zjawisku należy: rozwijanie pasji i zain-

teresowań, ucieczka w pracę oraz czytanie książek, oglądanie filmów i seriali. Należy zasygnalizować, że 

nie wszyscy single negatywnie oceniają to zjawisko społeczne. Część badanych dostrzega także pozy-

tywne strony samotności takie jak: możliwość refleksji nad życiem, realizację marzeń, niezależność. 
Słowa kluczowe: samotność, życie w pojedynkę, katolickie portale randkowe, miłość, młodzi dorośli, single 

Contemporary interpersonal relations in the eyes of young adult Poles –  

between loneliness and love. Report on own research on the phenomenon 

of loneliness among users of Catholic dating websites 

Abstract 

The main subject of this article belongs to the field of social sciences and is of interest to sociology 
interpersonal relations, family, youth. The work was divided into two parts: theoretical and practical. The 

first discusses the definition aspects of the phenomenon of loneliness and love, while the second presents 

the main research assumptions and the results of own research. The main subject of the research was lone-

liness among young adults- people in the 25-34 age category. The main goal of the work was to present the 
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results of the research carried out for the purposes of the doctoral dissertation in the period March-May 

2020 via the Internet on 4 selected Catholic dating websites, i.e. Przeznaczeni.pl, Chrzescijanscy Single, 

Dla-Samotnych.pl, Zapisanisobie.pl. Ultimately, the Author received 32 competition entries by 20 women 
and 12 men. 

The research was carried out on the basis of the biographical method, which belongs to the qualitative 

research methods and consists in collecting research material in the form of written documents, i.e. letters, 

essays, and diaries.  
The analysis of the research showed that young adults negatively evaluate contemporary human relations, 

perceiving them as superficial, short-lived, and insincere. While trying to define the term loneliness, the 

respondents recalled situations when they were left to rely solely on themselves, did not have a person in 

their immediate environment with whom they could share joyful and sad moments in life, and no one with 
whom they could spend their free time. Some respondents admited that they felt loneliness only on special 

days of the year, such as: Valentine's Day, New Year's Eve, Christmas, while other singles feel it every 

day. Research participants most often receive support from their immediate family and friends The most 

common ways to counteract this phenomenon include: developing passions and interests, escaping to work 
and reading books, watching movies and series. It should be pointed out that not all singles evaluate this 

social phenomenon negatively. Some of the respondents also see the positive aspects of loneliness, like: the 

possibility of reflection on life, making dreams come true, independence.  

Keywords: loneliness, living on someones own, Catholic dating sites, love, young adults, singles 
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Kobieta jako podmiot fetyszyzujący, kobiecość 

jako przedmiot fetyszyzacji w modzie 

1. Wstęp 

Kreatorzy mody, czy – jak to współcześnie określamy – trendsetterzy, propagując 

pewien styl, typ sylwetki, czy elementy ubioru, lub wręcz idee (co nigdy wcześniej nie 

miało tak silnego wpływu na trendy światowe, jak dzisiaj), działają często pod wpływem 

osobistych namiętności – fetyszy, bądź do ikonografii związanej z powszechnie fety-

szyzowanym zjawiskiem się odwołują
2
. Projektanci mogą działać w tej materii 

w związku z wewnętrznym imperatywem bądź w pełni świadomie wykorzystują mar-

ketingowy potencjał ludzkich namiętności i pragnień. Obecnie obserwujemy swego 

rodzaju apogeum tego zjawiska. Jak dowodzi w swojej książce Lisa Eldridge nie-

zmienne od tysięcy lat motywacje stosowania makijażu uległy gruntownemu przeorga-

nizowaniu pod wpływem prasy i telewizji, kształtujących społeczeństwo konsumpcyjne 

i współczesną kulturę obrazkową
3
, oraz odwołujących się poprzez reklamy – ich główne 

źródło zarobku – do ideałów i pragnień panujących aktualnie w społeczeństwie.  

W niniejszej pracy, odnosząc się do historii mody oraz aktualnych trendów rozważę, 

w jaki sposób fetyszyzuje się ideę kobiecości; jak i co współczesna kobieta, jako 

czynna strona kształtująca dzisiejszy rynek mody, podnosi do rangi fetyszu. 

2. Kobieta jako architekt pożądania 

Moda to sztuka i – choć czasem łączy się z funkcjonalnością – wiele jej wynalazków 

istnieje (...) po nic4
 – te słowa świetnie charakteryzują aktualny status torebki. 

W czasach, gdy forma ubioru pozwala kobiecie na noszenie w kieszeniach wielu oso-

bistych przedmiotów, a dokumenty czy ekwipunek potrzebny w pracy znajduje swoje 

miejsce w ogromnie popularnych od kilku lat torbach płóciennych, instytucja trady-

cyjnej torebki wydaje się archaiczna i zbędna. W świecie, gdzie na niefunkcjonalne 

przedmioty mało kto sobie może pozwolić (niekoniecznie z przyczyn ekonomicznych, 

a ze względu na tempo i tryb życia, nastawienie na wydajność i celowość każdego 

gestu) – także w przestrzeni własnej kreacji – torebki utrzymują status quo, balansując 

na krawędzi użytecznego i czysto dekoratywnego. Status torebki w przemyśle modo-

wym jest jedyny w swoim rodzaju. Victoria and Albert Museum w notce dotyczącej 

wystawy „Bags: Inside Out” podkreśla [torebki – przyp. autorki] to najbardziej 

pożądane przedmioty od XVI wieku po dzień dzisiejszy
5
. Na wspomnianej wystawie 

                                                                   
1 mpikuzinska12@gmail.com, Koło Naukowe Designer przy Pracowni Sztuk Projektowych, Wydział 

Pedagogiczno-Artystyczny, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, www.wpa.amu.edu.pl. 
2 Pikuzińska-Kaczmarek M., Fetyszyzm jako imperatyw kreacji, praca mgr pod kier. prof. UAM dr hab. 

Kostrzewy M., Kalisz 2020, s. 7. 
3 Eldridge L., Face Paint. Historia makijażu, Zandman B. (tłum.), wyd. Znak Horyzont, Kraków 2017, s. 91. 
4 Żebrowska K. Polskie Piękno. Sto lat mody i stylu, wyd. Znak Horyzont, Kraków 2018, s. 7. 
5 Savi L., About the Bags: Inside Out exhibition, https://www.vam.ac.uk/articles/about-the-bags-inside-out-

exhibition. 
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ekspozycja podzielona była na trzy części rozróżniające funkcje pełnione przez torebki – 

jedną z nich według kuratora jest funkcja wyznacznika statusu i tożsamości, co zwią-

zane jest z celebrity culture. Logo lub charakterystyczny wygląd torebki jest kodem 

kultury możliwym do rozszyfrowania nie tylko przez grupkę wtajemniczonych, lecz 

poprzez twory popkultury trafia także do odbiorców niebędących znawcami
6
. Klasyczna 

torba „Kelly” od domu mody Hermès jest rozpoznawalna na całym świecie za sprawą 

Grace Kelly, która, ogłaszając zaręczyny z księciem Monako, trzymała ją w ręce
7
. 

Niewielka torebka „Baguette” od Fendi swoją popularność zawdzięcza pojawieniu się 

w kultowym serialu „Seks w wielkim mieście”
8
.  

W związku z rozpoznawalnością (często mocno eksponowanych na akcesoriach) 

emblematów marek modowych, torebki „od projektantów” są obiektami wielce pożą-

danymi jako widoczny na pierwszy rzut oka wyznacznik statusu społecznego
9
. 

Analogiczne mechanizmy rządzą popytem na inne dobra luksusowe – buty. „Magia” 

czerwonych podeszw, nieodłącznego i opatentowanego elementu produktów ofero-

wanych przez markę Louboutin, jest chyba najbardziej znanym przykładem rozbudze-

nia pożądania zwykle absurdalnie niefunkcjonalnego obiektu, który potrafi wręcz unie-

możliwiać funkcjonowanie w przypadku skrajnych wysokości obcasów. To świetny 

chwyt marketingowy, gdyż czerwień spośród kolorów rejestrowanych przez człowieka 

ma najdłuższą falę co sprawia, że wywołuje mocniejsze podświadome reakcje niż inne 

barwy
10

.  

W artykule dotyczącym fetyszu butów, autorka Marie de Rooij stwierdza, że tak 

samo mocnym motywem fetyszyzacji butów jak zawierający się w nich potencjał 

seksualny (uniesione pięty wymuszają postawę ciała uwydatniającą cechy płciowe), 

jest materializujący się w ich postaci koncept „ekonomii pragnień” (obecnej dopiero od 

lat sześćdziesiątych lub siedemdziesiątych XX wieku, zastępującej poprzedzającą ją 

„ekonomię potrzeby”). Według niej buty „od projektanta” są substytutem amuletów, 

obiektów kultu religijnego i zaspokajają niektórym konsumentom analogiczne 

potrzeby
11

. 

Innym absolutnie nowym, niespotykanym wcześniej na taką skalę zjawiskiem, 

powszechnie obecnie eksploatowanym w marketingu mody i przemysłu kosmetycz-

nego, jest odczuwana przez kobiety potrzeba poczucia wygody i bezpieczeństwa, prag-

nienie komfortu nieodłącznie powiązanego z dobrym samopoczuciem i holistycznym 

podejściem do atrakcyjności. Po raz pierwszy w historii mody koncepcja piękna 

została odwrócona – już nie kobieta staje się piękną za sprawą ubioru, a odzienie 

zyskuje swój estetyczny potencjał dzięki osobowości i psychicznej autoatrakcyjności 

właścicielki. A ponieważ reklama przede wszystkim odwołuje się do naturalnego 

                                                                   
6 Tamże. 
7 Fogg M., Torba „Kelly”, s. 319, [w:] Fogg M. (red.), Romkowska E. (tłum.), Historia Mody, Wyd. Arkady, 
Warszawa 2016. 
8 Tenże, Torebka „Baguette”, s. 472, [w:] Fogg M. (red.), Romkowska E. (tłum.), Historia Mody, Dz. cyt. 
9 Savi L., Dz. cyt. 
10 Pointer S., The Artifice of Beauy: A History and Practical Guide to Perfume and Cosmetics, wyd. Stroud 
2005, s. 19. 
11 de Rooij M., Elevation, s. 201, [w:] Edelkoort L. (red.), Fetishism in Fashion, wyd. Frame Publishers, 

Amsterdam 2013. 
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apetytu na przyjemność12
, agencje reklamowe przestawiły tryby swojego myślenia 

i starają się przedstawiać produkty jako narzędzia pozwalające nam ową „psychiczną 

wygodę” wyrazić.  

Marka ubrań w duchu conscious choice NAGO, produkująca ubrania „bazowe” 

z surowców naturalnych, w artykule nakreślającym profil działalności podaje: W NAGO 

tworzymy kolekcje, dzięki którym będziesz nie tylko dobrze ubrana, ale też będziesz 

czuła się dobrze13
, a ich najnowszym hasłem reklamowym jest slogan „Self-love”. 

Zarządzająca tym projektem Julia Turewicz tak mówi o oferowanych produktach: 

Ponadczasowe, idealne do swobodnego noszenia niezależnie od sezonu. Takie, które to 

Ty dopełniasz swoją osobowością – nigdy odwrotnie14
. Coraz więcej szczególnie 

młodych marek modowych, odwołuje się do takich wartości i prezentuje analogiczny 

model marketingu. Odchodzą od systemu reklamy, ale i samej koncepcji ubrań, które 

mają kobietę uczynić piękną, na rzecz nowego modelu – ubrań, w których kobieta ma 

się CZUĆ pięknie. Nasz rodzimy rynek mody obfituje w takie projekty: Undress Code, 

MKTP, imprm, czy wspomniane NAGO. Wszystkie je łączy to, że sensualność łączy 

się u nich z komfortem.  

Rozwój rynku mody o takim profilu obrazuje zmiany zachodzące w społeczeń-

stwie; nowe dążenia i potrzeby współczesnych kobiet, wśród których także na fali 

prądów feministycznych do rangi fetyszu urósł manifest samoakceptacji.  

Masowa moda dopiero od niedawna jest w stanie zaspokoić zapotrzebowanie kobiet 

na ubrania emanujące dominacją, przywództwem i podkreślające kompetencje 

w niegdyś opanowanym przez mężczyzn świecie biznesu. To jedna z najdłużej toczo-

nych i najmocniej przesyconych ideologią i polityką „wojen konfekcyjnych”. Damskie 

garnitury, jako strój podkreślający gotowość kobiety do przywództwa, których zacząt-

kiem była rewolucja w postaci spodni w damskiej szafie, są ukoronowaniem emancy-

pacji. Żeby zrozumieć jak istotnym było zdobycie tego „bastionu” należy uświadomić 

sobie jak intensywnie ideologicznie i filozoficznie postać kobiety była uprzednio 

skrępowana, jak „naukowo” tłumaczono i za pewnik brano niemożność kobiety do 

kierowania choćby swoim własnym życiem, nie wspominając o majątku czy biznesie. 

W XVIII wieku Jean-Jacques Rousseau przekształca istniejący już dyskurs o naturalnej 

uległości w rozległą wizję antropologiczną głoszącą, że skrępowanie ruchów nie 

pozwala kobiecie uciekać, ułatwiając podporządkowanie jej i utrzymanie w stanie 

zależności15
. Ten bulwersujący dla współczesnego odbiorcy koncept pokutował w niemal 

niezmienionej postaci jeszcze w drugiej połowie XX wieku. Przecież osiemnasto-

wieczny frazes kobiety nie są stworzone do biegania; uciekają po to, by je schwytać16
 

brzmi identycznie z osądem wypowiadanym we współczesnym dyskursie publicznym 

przez seksistowskiego komentatora; takie idee wymykają się niejednokrotnie z ust 

polityków, czy innych osób publicznych. 

                                                                   
12 Cyt za: Sudjic D., Język rzeczy. Dizajn i luksus, moda i sztuka. W jaki sposób przedmioty nas uwodzą, 

Puchejda A. (tłum.), wyd. Karakter, Kraków 2013, s. 8. 
13 www.nago.com/pages/misja. 
14 Cyt. za: SP, NAGO – nowa marka skupiona na ekologii i komforcie, https://label-
magazine.com/lifestyle/artykuly/nago-nowa-marka-skupiona-na-ekologii-i-komforcie. 
15 Vigarello G., Historia urody, Falski M. (tłum.), Wyd. Aletheia, Warszawa 2011, s. 104. 
16 Cyt. za: Vigarello G., Historia urody, Falski M., dz. cyt., s. 105. 
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W kontekście tych pseudonaukowych wywodów oczywistym się staje, jak bardzo 
przyzwolenie kobietom na noszenie spodni, zmieniało ich sytuację; uwalniało je 
z przypisywanej statyki i umożliwiało aktywność – społeczną, zawodową i polityczną. 
Powszechne w XIX wieku za sprawą blumerek – obfitych spodni mających ułatwić 
kobiecie korzystanie z roweru – obrazki satyryczne komentujące ów pomysł wyrażały 
niepokój społeczny, że spodnie uczynią ze swojego użytkownika w sferze behawio-
ralnej i psychicznej mężczyznę

17
. Spodnie urosły do rangi obiektu mającego moc 

sprawczą, potężnego artefaktu dającego siłę i swoistą carte blanche na hegemonię 
wobec tych, którzy ich nie noszą. W czasach „walki płci” jak nazywano ruchy sufra-
żystek, powstały kuriozalne plakaty propagandowe, w których pada pytanie: Co będą 
nosić mężczyźni, jeśli kobiety założą spodnie?. Cóż, widocznie „zwycięską” dla 
autorów mogła być tylko jedna płeć.  

George Sand – pisarka, skandalistka epoki romantyzmu, kobieta „z temperamen-
tem” (…) odrzuca niewolę krynoliny, a wraz z nią status społeczny kobiety. Cygaro, 
potem fajka, a także spodnie George to gesty polityczne18

. Na taki manifest decydo-
wało się coraz więcej kobiet. Postacią, której wizerunek jest nierozerwalnie związany 
z garniturem, jest Marlena Dietrich. Jej zamiłowanie do tych męskich strojów przyjęło 
trwały wymiar po roli Loli w „Błękitnym aniele” von Sternberga. Postać ubrana 
w wieczorowe odzienie męskie, wyposażona także w zarezerwowane tylko mężczyznom 
dodatki, takie jak cylinder, wykorzystuje uwodzicielskie sztuczki, manipulując innymi 
bohaterami i by uzyskać rodzaj władzy tradycyjnie kojarzonej z męskością19

. Taki 
androgeniczny styl ubioru uzyskiwany także za pomocą garnituru prezentowały 
kolejne ikony kultury: Annie Lennox (przez której stylizację emisja klipu „Sweet 
Dreams” została zakazana w stacji MTV) i Grace Jones, która zapytana o genezę 
kreowanego wizerunku odpowiedziała: Myślę, że to przerażające usposobienie bierze 
się z męskiej władzy w mojej religijnej rodzinie. Podświadomie przejęłam to od nich. 
Cholernie się ich bałam20

. Na przestrzeni epok różne grupy społeczne walczyły 
o prawo do noszenia spodni; obywatele – mężczyźni, pilnie strzegli monopolu na ten 
wygodny, lecz co ważniejsze sankcjonujący zwierzchnictwo element garderoby. 
O garniturze ze spodniami bumsters (spodnie o obniżonej talii, odsłaniające pośladki, 
bardzo popularne w latach dziewięćdziesiątych XX wieku) od genialnego projektanta – 
Alexandra McQueen’a – pracująca dla niego Janet Street-Porter mówiła: Zaprojekto-
wane przez niego ubrania były naprawdę dobrze skrojone i leżały świetnie bez względu 
na to, jaki rozmiar się nosiło – chwaliła. – I nie biło od nich seksem, ale władzą. Kiedy 
się je ubrało, miało się poczucie kontroli, dlatego nadawały się idealnie do pracy21

. 
Trudno się więc dziwić, że współczesna kobieta, zajmując stanowiska kierownicze, 

brylująca na arenie biznesu, czy prowadząca własne przedsiębiorstwo chce się 
w fetyszyzowany teraz przez nią na własny użytek garnitur odziać.  

                                                                   
17 Łanuszka M., Walka o spodnie, www.posztukiwania.pl/blog/2016/02/14/walka-o-spodnie/. 
18 Toussaint-Samat M., Historia stroju, Szeżyńska-Maćkowiak K. (tłum.), Wyd. W.A.B., Warszawa 1998, 
s. 354. 
19 Fogg M., Stroje męskie dla kobiet, s. 267, [w:] Fogg M. (red.), Romkowska E. (tłum.), Historia Mody,  

op. cit. 
20 Cyt. za: Eldridge L., Face Paint. Historia makijażu, Zandman B. (tłum.), wyd. Znak Horyzont, Kraków 
2017, s. 91. 
21 Wilson A., Alexander McQueen. Krew pod skórą, Maksymiuk K. i in. (tłum.), Wyd. SQN, Kraków 2016, 

s. 265. 



 

Michalina Pikuzińska-Kaczmarek 
 

260 

Według badacza sfery dizajnu i architektury – Deyan’a Sudjic’a – w przedmiotach 

poszukujemy ciągłości i chętniej wybieramy te, które odwołują się do archetypów. 

Dzięki posiadanym cechom archetypicznym rzeczy są nam bliższe emocjonalnie 

i psychologicznie, są nam znane w sposób pierwotny. Przywołują wspomnienie o blasku 

ogniska, nawet jeśli źródłem światła jest elektryczność
22

. Obiekt wyzwala zmysłową 

aktywność wobec siebie. Fetyszyzowanie przedmiotów odwołujące się do prehisto-

rycznych archetypów stało się jedną z dróg, jakimi podąża współczesna reklama. 

W czasach rozwiniętej nauki i myśli technologicznej, coś wewnątrz naszego jestestwa 

pragnie tego, co pierwotnie-magiczne, co za pomocą subtelnego języka nakieruje nas 

w przedmiocie na moc, która wzbudzi w nas rezonans. Ta zmysłowa gra między materią 

otulającą kobiece ciało a samą kobietą od stuleci niemal nie zmienia swojej formy i jest 

nadal aktualna. Kreacje uzewnętrzniają drzemiący głęboko w kobietach fetyszyzm, 

sensualizm; pierwotny, objawiający się zamiłowaniem do miękkich, komfortowych, 

otulających form, jak i krępujących, uciskających i ujarzmiających elementów garde-

roby podporządkowujących sylwetkę i formujących ciało wedle jej woli
23

. Raz zmy-

słową może dla niej być otulająca, dająca intymność dzianina, kiedy indziej zmysły jej 

pobudzają odważne, krzykliwe kreacje. Tę dychotomię kobiecej natury, jej pragnień 

i namiętności przejawiających się w predyspozycjach konsumenckich świetnie 

obrazują kolekcje awangardowych projektantów, kopiowane niekiedy i „ugrzeczniane” 

przez popularne „molochy” konfekcyjne. Ciało pragnie osnuwającej go drugiej skóry, 

otulającego futra, opinającej lycry, czy spowijającego je tiulu. Skóra to przecież nasz 

największy organ. Nie ma się więc co dziwić, że od kilku lat na wybiegach Diora 

nieprzerwanie w kolekcjach damskich rządzi tiul – zwiewny jak mgiełka, spowijający 

ciało zwoją delikatną strukturą, okrywający, a jednak nie ukrywający tego, co pod 

nim
24

. W 2018 roku wielką popularność zdobył trend obszernych, niekiedy bogato 

pikowanych kreacji prezentowany na przykład przez Normę Kamali – w tym przy-

padku było to ready to wear, coś z założenia użytkowego, co było dość przełomowe
25

. 

Trend ten natychmiastowo podchwyciły popularne sieci domów mody, jak na przykład 

wchodzące w skład rodzimej grupy LPP Mohito i zyskał wiele zwolenniczek. 

W obrębie mody ulicznej, która w przeciwieństwie do konserwatywnych nurtów mody 

nie skupia się na podkreślaniu kobiecych kształtów, takie obszerne pikowane ubiory są 

popularne nadal – trend przetrwał próbę czasu, bo daje poczucie komfortu i ochrony 

kobiecie, która to nosi. 

3. Eksploatacja kobiecości w modzie 

Kreatorzy mody i projektanci kreacji od wieków inspirowali się przymiotami przy-

pisywanymi kobiecie: jej sylwetką – to przecież w wyniku tych inspiracji, powstawały 

kanony urody (niekiedy hiperbolizując elementy wyglądu do granic możliwości); 

naturą odmienną od męskiej, niekoniecznie odnajdującą się w patriarchalnej rzeczy-

wistości; czy w końcu możliwością dawania nowego życia – nurtowało to wielu 

                                                                   
22 Sudjic D., dz. cyt., s. 85. 
23 Pikuzińska-Kaczmarek M., dz. cyt., s. 94. 
24 Mower S., Spring 2017 Ready-to-Wear Christian Dior, www.vogue.com/fashion-shows/spring-2017-
ready-to-wear/christian-dior. 
25 Farra E., Norma Kamali FALL 2018 READY-TO-WEAR, www.vogue.com/fashion-shows/fall-2018-ready-

to-wear/norma-kamali. 

https://www.vogue.com/fashion-shows/spring-2017-ready-to-wear
https://www.vogue.com/fashion-shows/designer/christian-dior
https://www.vogue.com/fashion-shows/designer/norma-kamali
https://www.vogue.com/fashion-shows/fall-2018-ready-to-wear
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dawnych naukowców, stanowiło przedmiot badań i przydawało kobietom aury chwilami 

boskiej tajemniczości.  

Boską tajemnicą owiana jest postać Maryi – w kulturze, u podstaw  której  leży 

chrześcijaństwo uosabiająca ideał kobiety. Jej przymioty przez stulecia naśladowane 

były przez kobiety i uważane za ideał. Święta dziewica, przykładna żona, opiekuńcza 

matka, gorliwa wyznawczyni, pokorna służebnica – takimi samymi cechami miały od-

znaczać się kobiety i są od nich wymagane w bardziej konserwatywnych środowiskach 

po dziś dzień. Z drugiej strony kult Maryi, który rozwinął się w średniowiecznej 

Europie poprawił ówczesną sytuację kobiet. 

Postać Maryi oraz jej kult stał się natchnieniem dla pokoleń artystów i znalazł 

swoją reprezentację także wśród współczesnych projektantów mody. Christian Lacroix 

znany jest z bizantyńskiego przepychu swoich kreacji, ale też z silnego inspirowania 

się ikonografią i tradycją maryjną. Jego stroje finałowe są zwykle mocno zabudowane, 

ich integralną częścią są czepce, a dodatki stanowią girlandy kwiatów wyglądające 

niczym stroiki południowoamerykańskich Madonn
26

. 

Podobnie jak Lacroix wizualne inspiracje z kultu Maryi czerpali Jean Paul Gaultier 

(na przykład w stroju z nadrukiem witraża z Maryją i Dzieciątkiem – pokaz z 2007 

roku)
27

, czy wspomniany Dior (w pokazie z 2005 roku Lily Cole wystąpiła w białej, 

konstrukcyjnej sukni, na głowie niosąc koronę z gwiazdami – oddając jeden z naj-

bardziej powszechnych wizerunków Maryi)
28

. 

Nazwisko Katarzyny Konieczka od kilku lat jest jednym z gorętszych w kręgu 

znawców mody awangardowej. W rozmowie z Rafałem Stanowskim dla magazynu 

Lounge artystka wyznaje, że w przypadku dzieł, takich jak czepiec „Matka Boska 

Licheńska”, prezentowany przez Justynę Steczkowską na okładce albumu „XV”  

i w teledysku „Sanktuarium”, tworząc miała przed oczami wspomnienia z procesji 

i theatrum obrządku katolickiego, w którym uczestniczyła w dzieciństwie: Nigdy 

później zestawienie koloru złotego ze złotym nie będzie tak mistyczne, jak wtedy gdy 

masz 10 lat (…)29
. Kolorystyka elementów tego nakrycia głowy w złocieniach i czer-

wieniach, bogactwo zdobień i umieszczony centralnie kamień wyraźnie nawiązują do 

ikonografii maryjnej.  

Kobiecość jako zagadka, coś zawierającego w sobie ogromną moc, kobieta jako 

powierniczka tajemnic, postać „wiedząca” nurtowała artystów i naukowców od stuleci. 

To kobietom przypisywano konszachty z mrocznymi siłami, nie umiejąc wytłumaczyć 

jak osoba, której odmawia się inteligencji i uczestnictwa w nauce, może mimo wszystko 

posiąść obszerną wiedzę. Katarzyna Sforza w „Gli Experimenti” będącym podręczni-

kiem w typie popularnych wówczas „ksiąg sekretów”, umieszcza sporo przepisów 

dotyczących urody (przepisy na kosmetyki – ówcześnie uznanych za diabelskie sztucz-

ki), domowych porad, czy receptury na trucizny
30

. 

                                                                   
26 Moorhead J., Divine inspiration: how high church led to high fashion, 
www.theguardian.com/fashion/2018/apr/29/divine-inspiration-how-high-church-led-to-high-fashion. 
27 Mower S., Jean Paul Gaultier Spring 2007 Couture, www.vogue.com/fashion-shows/spring-2007-

couture/jean-paul-gaultier. 
28 Tenże, Christian Dior Fall 2005 Couture, www.vogue.com/fashion-shows/fall-2005-couture/christian-dior. 
29 Stanowski R., Katarzyna Konieczka Moja sztuka jest jak pudełko czekoladek, 

www.loungemagazyn.pl/katarzyna-konieczkamoja-sztuka-jest-jak-pudelko-czekoladek. 
30 Eldridge L., Dz. cyt., s. 93. 
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Kobieta więc jako postać z pogranicza sacrum i profanum inspiruje także projek-

tantów mody. Najnowsza kolekcja Marii Grazii Chiuri „Le Château du Tarot” dla 

domu mody Dior jest tego najlepszym przykładem. Kolekcja i prezentujący ją krótki 

film są afirmacją kobiecej eteryczności i mesmeryzmu, hipnotyczności
31

. 

Ten trop prowadzi do jeszcze jednego aspektu kobiecości – drapieżności i domi-

nacji. W te przymioty za sprawą każdej ze swych kolekcji chciał kobietę wyposażyć 

Alexander McQueen. Mroczne wizje, jakimi dzielił się artysta, mają źródło w prze-

życiach jego i siostry – Janet doświadczyła ze strony męża przemocy fizycznej, a sporo 

młodszy Alexander był przez szwagra wykorzystywany seksualnie
32

. Projektant był 

zafascynowany silnymi kobietami, (…) rozumie, że w nowym pojmowaniu kobiecości 

chodzi bardziej o pokazywanie środkowego palca niż o pantofelki debiutantki z lat 

50.
33

. Kobieta w „zbroi” od McQueena sama zamieniała się w drapieżnika i odrzucała 

odwiecznie przypisywaną jej rolę ofiary. Odmiana losu kobiety była obsesją 

Alexandra. Nie chciał, by przeżycia jego maltretowanej siostry, czy skrzywdzonych 

przyjaciółek dotykały w dalszym ciągu bezbronne kobiety. W prezentacji kolekcji 

„The Hunger” (1996), najbardziej zapadającym w pamięć elementem jest przezro-

czysty gorset-pancerz z tworzywa, w którym umieszczono wijące się, brudne od ziemi 

robaki. Modelka w tej kreacji wywoływała strach i rzucała wyzwanie tym, którzy 

kobietę chcieli opakować w zwiewne, urocze, czy seksowne fatałaszki. Inne modelki 

idąc po wybiegu pokazywały publiczności środkowy palec, czy znak Victorii. W pokazie 

„Dante” z tegoż samego roku męscy modele byli zafascynowani mijanymi modelkami, 

a jednocześnie przerażeni ich wyglądem i pewnością siebie, jaką dawał im strój. Lubię, 

gdy mężczyźni nie spoufalają się z kobietami – powiedział McQueen. – Lubię, gdy już 

od wejścia czują się oszołomieni34
. Kobiety McQueen’a to kobiety, z którymi nie warto 

zadzierać. Kreacje wymuszają dumną postawę, nawiązując do mody XVI-wiecznej za 

pomocą wysoko podniesionego kołnierza i dekoltu wydłużającego szyję35
. 

4. Podsumowanie  

Kreatorzy mody swoją twórczością, spełniając kobiece sny, siłą rzeczy sami ulegają 

ich urokowi – fascynacja kobiecymi potrzebami, często też oczywiście kreowanie jej 

wedle wyimaginowanego czy wyidealizowanego wizerunku prowadzą do fetyszyzo-

wania przymiotów jej przypisywanych.  

Obecne czasy są dla rynku mody momentem dominacji wyboru kobiet. To one są 

czynnymi kreatorami oferty – nie tylko jako projektantki, lecz także jako konsumentki. 

Wolność wyboru marki i stylu osiągnięta dzięki świetnemu przepływowi informacji 

sprawiła, że coraz więcej kobiet podejmuje świadome wybory odzieżowe, a rynek 

musi się do nich zacząć dostosowywać, a nie dyktować modę. 

                                                                   
31 Mower S., Christian Dior SPRING 2021 COUTURE, www.vogue.com/fashion-shows/spring-2021-

couture/christian-dior. 
32 Wilson A., dz. cyt., s. 272. 
33 Tamże, s. 172. 
34 Tamże, s. 179. 
35 Kostrzewa M., Kreowanie wizerunku kobiety w kontekście zmieniającej się mody, preferencji estetycznych 
i poszukiwań twórczych projektantów w przestrzeni wybranych kultur, [w:] Wojnowska-Radzińska J. (red.), 

Kobieta i płeć w dyskursie aksjonormatywnym : narracje interdyscyplinarne, Wyd. Uniwersytet im. Adama 

Mickiewicza, Wydział Pedagogiczno-Artystyczny, Kalisz 2014. 

https://www.vogue.com/fashion-shows/designer/christian-dior
https://www.vogue.com/fashion-shows/spring-2021-couture
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Kobieta jako podmiot fetyszyzujący; kobiecość jako przedmiot fetyszyzacji w modzie 

Streszczenie 

W artykule analizie poddane zostały dwa uzupełniające się zjawiska w modzie – sprawczości i podmioto-

wości kobiet w dziedzinie fetyszyzmu konsumenckiego w obszarze mody, oraz fetyszyzacji przez kreatorów 

i dyktatorów mody przymiotów właściwych kobiecie, czy samej idei kobiecości. Celem pracy jest zgłębienie 
relacji między pobudkami i motywacjami kierującymi kobietą – konsumentem, jak i projektantem zafascy-

nowanym aspektem kobiecości oraz produktami końcowymi powstałymi w wyniku tych namiętności. 

Opracowanie dotyczy trendów w modzie damskiej i twórców kreacji skierowanych do kobiet współ-

cześnie, jednocześnie wywodząc genezę niektórych zjawisk z mody lub myśli historycznej. W artykule 
analizie poddana jest moda i reklama modowa oraz zagadnienia lifestylowe obecne w kulturze Zachodniej 

(Europy i Ameryki). Metodami badawczymi użytymi do opracowania artykułu była analiza reklam, 

marketingu współczesnych marek i rynku mody oraz bibliografii dotyczącej pozycji kobiety, jej wizerunku 

i roli w kreowaniu rynku mody na przestrzeni wieków. Ze względu na nowość występowania niektórych 
opisanych zjawisk, kluczową stała się też obserwacja obecnych trendów. W przeprowadzonej analizie 

przestawiona została aktualna pozycja kobiety jako odbiorcy oraz twórcy rynku mody, jak i ukazany został 

wpływ, jaki idee związane z kobietą wywierają na twórcach, a następnie przetwarzane są w gotowy 

wytwór mody. Artykuł jest punktem wyjściowym do dalszej analizy współczesnego marketingu mody 
damskiej, zawarte w nim zostały główne motywacje konsumentek, i wymienione trendy w nowoczesnej 

modzie czerpiące z konceptu kobiecości i cech z nią związanych. 

Słowa kluczowe: kobiecość, marketing, moda, kobieta, fetyszyzm 
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