
PD041 Dlaczego miłość to nie uczucie? 

Cześć! Słuchasz podkastu Polski Daily. Nazywam się Paulina Lipiec i zapraszam do             

wysłuchania odcinka o miłości. Miłość i miłość i relacje międzyludzkie są tematem,, który             

pojawia się na liście zagadnień dla poziomu B1 i B2. W tym odcinku nie tylko przedstawię wam                 

mój pogląd na relacje romantyczne, ale również nauczę was kilku podstawowych fraz na temat              

miłości. Kilku powiedzeń, które znają wszyscy Polacy, ale zanim zacznę mówić, mam dla was              

nową informację. Od pewnego czasu myślałam nad stworzeniem kursu na tematy, które nie są              

poruszane w książkach, w podręcznikach. Na tematy, o których normalnie nie rozmawiamy na             

lekcjach. Z różnych powodów. To są tematy tabu, które nie pojawiają się tak często na lekcjach                

języka. Z różnych powodów: na przykład dlatego, że po prostu jest nam niewygodnie i              

wstydzimy się o nich mówić. Dlatego razem z moją koleżanką Patrycją, która uczy polskiego w               

Londynie, i z którą studiowałam, zaczęłyśmy tworzyć kurs i ten kurs będzie zawierał kilka              

tematów, może 8, może 10. Kilka tematów kontrowersyjnych. Na pewno będziemy poruszać            

temat polityki. Będziemy poruszać temat edukacji seksualnej, będziemy mówić o śmierci,           

będziemy mówić o różnych “izmach” - o rasizmie, o nazizmie, o ksenofobii w Polsce. Cały kurs                

będzie osadzony w polskiej kulturze, w polskich realiach i tak myślałyśmy, że w tym kursie będą                

podcasty, będą nagrania, które ja zrealizuję. Będą ćwiczenia na słownictwo, będzie czytanie,            

będzie specjalna dedykowana grupa dla studentów tego kursu, gdzie będzie można zadawać            

pytania i będzie można publikować swoje video albo wysyłać nam swoje teksty, które my              

poprawimy, więc też będzie ta część produktywna, aktywna dla was. Co myślicie na temat              

takiego kursu? Jeśli podoba wam się pomysł, napiszcie mi na maila i jeżeli chcielibyście              

dowiedzieć się, kiedy kurs ruszy możecie zapisać się na specjalną listę. W opisie tego odcinka               

umieszczę link pod, którym będzie strona do zapisu. Tam możecie napisać swój email, imię i               

nazwisko i ja wam wyślę maila, jak tylko kurs będzie gotowy, żebyście go nie przegapili, bo                

czasem tak się zdarza, że śledzicie mnie na Facebooku, śledzicie mnie na Instagramie, ale              
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gdzieśtam moje informacje uciekają, bo oczywiście takie są mechanizmy social media - mediów             

społecznościowych, że nie chcą pokazywać wszystkim wszystkiego, a na maila zawsze           

dostaniecie wiadomość. 

 

No dobra, a teraz możemy zacząć rozmowę o miłości . Kiedy byłam w szkole średniej, to                

znaczy w liceum moją nauczycielką religii była pewna zakonnica, siostra Zofia. I jak to              

nastolatkowie nie za bardzo ją szanowaliśmy każdy robił, co chciał na lekcjach religii. Ja zwykle               

czytałam książki. Siostra Zofia próbowała poruszać tematy, które mogą nas zainteresować i            

jednym z tematów, które wybrała był temat miłości. 

 

Pewnego dnia weszła do klasy i napisała na tablicy “Miłość to nie uczucie”. Oczywiście, kiedy                

tylko to przeczytaliśmy to wybuchliśmy gniewem. I nie wiem byliśmy zaskoczeni, ale oczywiście             

byliśmy też zbuntowani i uznaliśmy, że to jest jakaś głupota, że znowu kościół nam mówi, co                

mamy czuć, jakie mamy mieć emocje, a jakich nie powinniśmy. Siostra Zofia próbowała nam              

wytłumaczyć, że kiedy kogoś poznajemy, kiedy kogoś zaczynamy lubić, kiedy się w kimś             

zakochujemy to to nie jest miłość. To jest zauroczenie i zakochanie. To są bardzo intensywne               

emocje, ale prawdziwa miłość jest czymś innym. Według niej prawdziwa miłość to            

zaangażowanie, poświęcenie i bycie gotowym, żeby pomagać drugiej osobie w każdej sytuacji.            

Nawet kiedy nasze emocje już nie są takie intensywne, nawet kiedy w naszym życiu dzieje się                

coś złego. Kiedy ktoś jest chory i ktoś jest biedny. Według niej miłość to jest deklaracja i                 

oczywiście żaden z uczniów się z tym nie zgodził. Wybuchła ogromna kłótnia w, której ja               

niestety też brałam udział. Kiedy popatrzę na to teraz z perspektywy i próbuję analizować              

dlaczego tak się zachowaliśmy i dlaczego napadliśmy na ten biedną nauczycielkę, to do głowy              

mi przychodzi cała kultura, zaczynając od literatury, od ideału miłości romantycznej, o której             

Polski Daily www.polskidaily.eu paulina@polskidaily.eu 

http://www.polskidaily.eu/


PD041 Dlaczego miłość to nie uczucie? 

uczymy się na lekcjach polskiego czy na lekcjach historii literatury. Przecież kiedy            

przeczytałam... przecież kiedy przeczytamy o Tristanie i Izoldzie to dowiemy się, że związek z              

rozsądku, związek z mężczyzną, którego wybrała rodzina nie może się udać, że tylko miłość,              

która zaiskrzyła między kobietą i mężczyzną nagle, bez zapowiedzi jest tym uczuciem, którego             

chcemy, do którego dążymy, za którym idziemy. Kiedy czytamy Romeo i Julię to dowiadujemy              

się, że emocje są dużo mocniejsze i ważniejsze niż odpowiedzialność i wierność w rodzinie. I               

nawet nikt z tym nie dyskutuje. Przynajmniej nie w zachodniej kulturze. Polska kultura również              

ma taki okres nazywany romantyzmem, w którym uczucia zdecydowanie wygrywają z rozumem.            

W jednej z bardzo znanych książek Adama Mickiewicza ( mówiłam o tym pisarzu dwa odcinki               

temu) jeden z bohaterów mówi: “Czucie i wiarą silniej do mnie mówią niż mędrca szkiełko i oko”                 

to znaczy uczucia są dużo ważniejsze niż rozum. Dla wielu ludzi, a w szczególności dla               

młodych kobiet, to jest jakby zielone światło do tego, żeby uwierzyć w księcia z bajki, idealny                

związek. Nie chcę od razu powiedzieć, że ten ideał miłości romantycznej jest negatywny.             

Oczywiście z perspektywy estetycznej czy z perspektywy literaturoznawców jest to bardzo           

piękny motyw. Na przykład jeżeli interesuje was poezja to możecie zwrócić uwagę na takich              

dwóch wyjątkowych poetów, którzy pisali piękne wiersze o miłości. Pierwszym z nich jest             

Krzysztof Kamil Baczyński. To był bardzo młody poeta, który brał udział w Powstaniu             

Warszawskim i niestety zginął już na początku powstania, a miesiąc później zginęła jego młoda              

żona. Większość jego wierszy była dedykowana właśnie jego żonie i z tych wierszy             

dowiadujemy się jak bardzo się kochali. Drugą poetką, które jest kultową poetką i której wiersze               

uwielbiają szczególnie wszystkie nastolatki i studentki polonistyki jest Halina Poświatowska.          

Halina Poświatowska urodziła się w latach trzydziestych i była bardzo chora na serce. Z tego               

powodu musiała często wyjeżdżać do sanatorium czyli takich szpitali w miejscowościach z            

czystym powietrzem specjalistyczną opieką medyczną i tam poznała swojego męża, któremu           
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poświęciła bardzo wiele romantycznych wierszy. Jej mąż bardzo szybko umarł. Miał tylko 26 lat              

a ona niedługo później również umarła, co dodaje tej historii takiej dodatkowej magii, bo lubimy               

słuchać o smutnych historiach miłosnych.  

 

Jeśli chodzi o kulturę, która nas kształtuje i powiedziałabym, która bardzo negatywnie wpływa             

na sposób w jaki widzimy związki, to przyjrzyjmy się na przykład filmom Disneya. Kto w               

normalnym życiu popełnił by taki mezalians, to znaczy związek z osobą tak od siebie inną, no i                 

z tak innej klasy społecznej jak książę i Kopciuszek? Przecież to nie ma sensu Przecież żaden                

dobrze wykształcony mężczyzna nie ożeniłby się ze służącą i to nie dlatego, że ma złe serce                

albo, że nie chce, tylko dlatego, że takich ludzi bardzo wiele dzieli. Jeżeli ktoś ma wyższe                

wykształcenie, maniery, wśród intelektualistów, taka osoba nie ożeni się z dziewczyną albo z             

chłopakiem, który nie skończył żadnej szkoły i całe życie musiał bardzo ciężko pracować             

fizycznie. Oni po prostu nie będą mieli o czym ze sobą rozmawiać i nawet jeżeli na początku                 

połączyła ich jest jakaś fascynacja albo, jak mówimy, chemia, pożądanie, pociąg seksualny, no             

to potem to wszystko się zepsuje, to wszystko jeszcze rozmyje i raczej nie skończy się to happy                 

endem.  

 

Kiedy byłam małą dziewczynką uwielbiałam filmy Disneya i pewnie jak większość dziewczynek             

chciałam być księżniczką, aktorką w Hollywood albo piosenkarką czyli typowo zgrabną, piękną            

no i bogatą kobietą. Nie ważne, że nie mądrą. I niestety miałam takiego pecha, że moja mama                 

uwielbiała powieści dla kobiet. Jeśli lubicie literaturę I nie czuję się na siłach, żeby czytać               

Gombrowicza albo Sienkiewicza bo wiem, że to są trudne tematy i trudniejszy język, to możecie               

spróbować przeczytać się jakąś powieść dla kobiet. Na przykład powieści Katarzyny Grocholi            

powieści Izabeli Sowy albo Małgorzaty Kalicińskiej. Są to zwykle bardzo proste powieści o             
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kobietach, które mają już trochę doświadczenia życiowego, mówimy: o kobietach po           

przejściach, które w pewnym wieku znowu szukają miłości i oczywiście tę miłość znajdują. To              

niestety również źle wpływa na psychikę kobiet, którym nie udaje się znaleźć tego księcia, bo               

przynajmniej według mnie, książęta nie istnieją. 

 

Miałam kiedyś zajęcia na uniwersytecie z takiego fakultetu, który nazywał się powieści            

romantyczne i dotyczył książek typu Harlequin. Oczywiście nie czytaliśmy wielu książek, zresztą            

przeczytanie 150 stron grafomańskiego tekst to byłoby bardzo, bo chociaż jestem winna temu,             

że przeczytałam harlekinów dość sporo w swoim życiu, na tych lekcjach analizowaliśmy formę             

takich książek i na przykład dowiedziałam się, że każda książka romantyczna i każdy Harlequin              

w jednej trzeciej musi mieć pierwszy pocałunek, a mniej więcej po dwóch trzecich książki musi               

pojawić się pierwszy stosunek seksualny i [tak] musi być, bo te książki są produkowane tak               

masowo. I są tak proste, że aż jestem w szoku, że mogłam przeczytać więcej niż jedną z nich.                  

Niestety to wszystko o czym właśnie powiedziałam kształtuje umysły młodych kobiet, pakuje            

nam do głów mity na temat miłości. Coś, co powtarzamy bez zastanowienia, w co wierzymy i                

czego szukamy potem i przez to tak wielu ludzi jest rozczarowanych związkami. Ten obraz              

kultury romantycznej sprawia, że wierzymy, że miłość trwa wiecznie to znaczy, że jest jedna              

miłość na całe życie i jeżeli raz kogoś pokochasz, to będziesz go kochać przez całe życie.                

Gdyby to była prawda nie byłoby rozwodów. Czy myślicie, że książę i śpiąca królewna po               

zakończeniu baśni żyli długo i szczęśliwie i całe życie nie mieli problemów, nie kłócili się, nigdy                

się nie rozwiedli? Nigdy tego nie będziemy wiedzieć, bo książki i filmy zawsze kończą się w                

momencie, kiedy już nie ma przeszkód żeby być razem, ale nowe problemy dopiero zaczną się               

pojawiać. Innymi ten, którego uczy nas zachodnie postrzegania miłości to, że miłość to kwestia              

przeznaczenia to znaczy, że gdzieś tam na świecie jest ta jedna jedyna osoba, która jest dla                

Polski Daily www.polskidaily.eu paulina@polskidaily.eu 

http://www.polskidaily.eu/


PD041 Dlaczego miłość to nie uczucie? 

nas, nasza druga połówka pomarańczy i jakimś trafem dużo ludzi znajduje tę drugą połówkę w               

swoim kraju, w swoim mieście. Jak to się dzieje? A jeszcze więcej ludzi w swoim życiu ma kilka                  

albo kilkanaście związku i każdy z nich jest wyjątkowy. Oczywiście tego nie ma w filmach i nie                 

ma w książkach, bo tam zawsze jest ten jeden jedyny bierzemy też w miłość od pierwszego                

wejrzenia to znaczy, że nasze uczucie zaczyna się kiedy pierwszy raz widzimy drugą osobę od               

razu pocą nam się ręce, robi nam się gorąco, mamy motyle w brzuchu i jesteśmy pewni, że tak!                  

Z tą osobą wezmę ślub! Bo jeśli wierzyć mojej nauczycielce religii to nie jest miłość, to jest                 

reakcja chemiczna, a miłość to bardzo ciężka praca. Po polsku często też mówimy, że stara               

miłość nie rdzewieje. To znaczy, że nasza pierwsza miłość zawsze zostanie w naszym sercu i               

kiedy spotkamy osobę, w której byliśmy zakochani 50 lat temu, to zostawimy wszystko i              

pójdziemy za tą osobą. I faktycznie można przeczytać różne historie miłosne o starszych             

osobach, które na nowo spotkały ukochanego albo ukochaną z lat młodzieńczych i że akurat              

byli wolni, na przykład wdowcami to pobrali się, ale według mnie ono po prostu na nowo                

poznają osobę, mają z nią jakieś pozytywne wspomnienie, więc to jest taki dodatkowy plus taki               

sam jak na przykład dla mnie ciemne oczy albo atletyczna sylwetka. Oczywiście zwieńczeniem             

na przykład związku, relacji powinien być ślub i w konsekwencji małżeństwo. Oczywiście            

wieczne małżeństwo, które nigdy się nie skończy. Czym dla ciebie jest małżeństwo? Jaka jest              

twoja definicja małżeństwa? Przeczytam Wam definicję małżeństwa gody małżeństwa Jestem          

ciekawa czy to się nie zgadza się z twoją. Małżeństwo jest trwałe sankcjonowane związkiem              

mężczyzny i kobiety, które mają równe prawa akt zawarcia małżeństwa za obecności            

kierownika Urzędu Stanu Cywilnego to jest ślub cywilny ślub konkordatowy Jakieś cię usłyszeć             

w Polsce nie są brane pod uwagę związki homoseksualne. Tylko kobieta i mężczyzna mogą              

wziąć ślub, ale mają dwie opcje albo ślub cywilny albo ślub konkordatowy. Konkordat to taka               

umowa, kontrakt między kościołem a państwem, która sprawia, że jeżeli para weźmie ślub w              
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kościele to już nie muszą iść do Urzędu [ stanu cywilnego], że obie strony małżeństwa mają                

równe prawa. Teoretycznie. W praktyce różnie to bywa. 

Dawno, dawno temu były zawierane z innych powodów prawda Kiedyś chodziło o majątek.             

Żona i powinni byli pochodzić z podobnej warstwy społecznej. Jeżeli ktoś był szlachcicem to              

mógł ożenić się ze szlachcianką, jeżeli ktoś był mieszczaninem mógł ożenić się z mieszczanką i               

tak dalej i tak dalej. Nie było opcji mieszania warstw społecznych. Dlatego wspominałam o              

Kopciuszku, że to na pewno nie mogło się wydarzyć. Dzisiaj mamy trochę inne powody żeby               

zawierać małżeństwo to znaczy brać ślub. Ja na przykład wzięłam ślub dla formalności żebym              

mogła mieszkać razem z moim mężem, bo w Egipcie para bez ślubu nie może razem wynająć                

mieszkanie. To nie znaczy, że go nie kocham. Po prostu tak było najwygodniej. Dużo ludzi chce                

wziąć kredyt na mieszkanie, a samodzielnie nie mają zdolności kredytowej. Zresztą słyszałam            

ostatnio, że że kredyt łączy pary dużo mocniej niż małżeństwo, bo zawsze można się rozwieść               

a z kredytu nie można się wycofać. Dużo par pobiera się również z powodów romantycznych.               

Pod wpływem emocji, bo wierzą w ten sposób ich związek będzie trwalszy, będzie             

szczęśliwszy, jeżeli są religijni to oczywiście związek przed Bogiem pozwoli im skonsumować            

małżeństwo, bo jak na pewno wiecie w religii katolickiej nie można uprawiać seksu przed              

ślubem. I takie branie ślubu pod wpływem emocji jest jednym z głównym czynników, dla których               

prawie połowa Polaków rozwodzi się. I bardzo dużo Polaków rozwodzi się po wielu latach              

małżeństwa, kiedy już ich dzieci są odchowane, to znaczy są dorosłe albo samodzielne,             

niezależne. I wtedy w końcu mogą sie uwolnić. Bo bywa bardzo często tak, że pierwsze lata                

związku są fantastyczne, a potem okazuje się, że żonę i męża nic nie łączy. Nie mają                

wspólnych pasji. Mają różne poglądy. Mają inne wizje przyszłości, chcą różnych rzeczy od             

życia. Na początku jesteśmy zdominowani przez chemię, przez emocje. To gdzieś potem znika i              

zaczynają sie trudności, problemy, konflikty. Musimy nauczyć się rozmawiać ze sobą, musimy            
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się zaprzyjaźnić, co też jest bardzo trudne i obserwując relacje i związki wielu ludzi z pokolenia                

moich rodziców widzę, że to były kompletnie szalone decyzje. Wielu z tych ludzi nigdy nie               

powinno stanąć na ślubnym kobiercu. Ja ciągle jestem w tej fazie, kiedy jestem do szaleństwa               

zakochana w swoim mężu. Wzięliśmy ślub dwa i pół roku temu, więc możecie mi powiedzieć, że                

to jeszcze jest ta faza chemii i motylków w brzuchu i wszystko sie może zmienić, ale ja już                  

wiem, jak bardzo ciężko trzeba pracować, żeby związek się udał. A skąd to wiem? Nie dla tego,                 

że miałam byłego męża. Nie, nie miałam. Ale! Ale razem z moim obecnym mężem jesteśmy w                

związku już dobrych kilka lat i przez kilka lat a konkretnie 3 byliśmy w związku na odległość.                 

Mogę nawet powiedzieć w związku międzykontynentalnym, bo on mieszkał w Afryce, a ja w              

Europie. I to było jedno z najtrudniejszych doświadczeń mojego życia. Bo możecie sobie             

wyobrazić, że kiedy człowiek jest bardzo zakochany, na początku relacji, na początku związku             

to ma ochotę spędzać cały swój wolny czas z tą drugą osobą. To jest moment, kiedy jesteście                 

podekscytowani, chodzicie na randki, kobieta spędza trzy godziny w łazience przed lustrem,            

kupuje nowe ubrania, robi makijaż, kręci włosy, maluje paznokcie. Mężczyzna ma tremę, szuka             

dobrych restauracji, zastanawia się jaką niespodziankę zrobić swojej nowej dziewczynie.          

Wszystko jest takie intensywne. A my to wszystko mieliśmy przez SKype’a i wcale nie było               

fajnie. Związek na odległość jest pełen problemów. Jest na pewno problem z tęsknotą. Ludzie              

za sobą tęsknią, nie mogą się dotknąć nie mogą wyjść razem. Może być problem z zazdrością,                

bo przecież mamy swoje życie społeczne, wychodzimy ze znajomymi, spotykamy się z innymi             

ludźmi, ale jest to też wielka nauka wytrwałości, cierpliwości, wyrozumiałości i bycia            

niezależnym i bycia jednocześnie w związku. Posiadania swojego własnego życia i           

jednocześnie uczciwości i wierności drugiej osobie. Naprawdę, myślę, że ten związek bardzo            

wiele mnie nauczył o relacjach między ludźmi. Szczególnie, że nie był to związek od pierwszego               

wejrzenia, bo wcześniej przez 5 lat byliśmy przyjaciółmi. Dodatkowym problemem w naszym            
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związku, albo może po prostu cechą jest to, że jest to związek międzykulturowy. Mój mąż jest                

muzułmaninem, przynajmniej na papierze, i pochodzi z zupełnie innej kultury. Z kultury w której              

ta miłość romantyczna nie jest aż tak wychwalana. Z kultury w której kobieta i mężczyzna nie są                 

na równi, mają inne role w społeczeństwie. Więc kosztowało to nas sporo wysiłku, żeby              

zrozumieć się wzajemnie. Żeby nie irytować się tymi różnicami, ale żeby doceniać się,             

traktować jako coś egzotycznego i interesującego. Nie wiem jaka będzie przyszła. Nie mogę             

powiedzieć, że miłość trwa wiecznie i że to jest przeznaczenie i że na pewno będziemy całe                

życie ze sobą. Mam taką nadzieję, ale wszystko się może zdarzyć.  

Jakiś czas temu miała lekcję z moją studentką z Brazylii, która wkrótce razem ze swoim mężem                

będzie obchodzić czterdziestą drugą rocznicę ślubu. Zapytałam ją, jaki jest sukces udanego            

małżeństwa. Odpowiedziała mi, że.. Że chodzi o podziw. CHodzi o to, żeby znaleźć w tej drugiej                

osobie coś, co będziesz zawsze podziwiać, co będzie cię inspirować, czego ty sam albo ty               

sama nie masz, więc zawsze będziesz to traktować z podziwem, więc zawsze będzie to dla               

ciebie atrakcyjne i inne. Bardzo spodobał mi się ten koncept i myślę, że moja studentka ma tutaj                 

wiele racji. Natomiast kiedy zapytałam innego studenta, czy to prawda, że miłość trwa wiecznie,              

odpowiedział mi, że tak, prawda, ale tylko miłość do drużyny piłkarskiej. Bo żony się zmieniają,               

mężowie się zmieniają, a kibice są zawsze wierni jednej drużynie. Nie wiem, czy to prawda, ale                

brzmi dość prawdopodobnie. 

To wszystko na dzisiaj! Pamiętajcie, że możecie zapisać się na listę mailingową dla słuchaczy,              

którzy są zainteresowani kursem o kontrowersyjnych tematach. Jeśli spodobał Ci się ten            

odcinek to oczywiście kliknij w subskrybuj. Możesz też zostawić mi opinie, szczególnie na Itunes              

i oczywiście śledź mnie na Instagramie i Facebooku. Gdzie chcesz! Do usłyszenia w następnym              

odcinku. Gdzie chcesz! Cześć! 
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Dobra idę jeszcze ściemniać Frydek Bardzo mi miło nowłaśnieSuzuki serwis nsumować           

małżeństwo, bo jak na pewno lepiej nie można uprawiać seksu przed ślubem broni 
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