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Barbara Szymczak-Maciejczyk
1
 

Jaka (naprawdę) jest starość? – recenzja książki 

„Obraz starości w prozie Marii Kuncewiczowej” 

Ilony Gołębiewskiej 

Przedstawienie badanego materiału 

Niniejszy tekst stanowi recenzję książki, „Obraz starości w prozie Marii Kun-

cewiczowej” Ilony Gołębiewskiej, wydanej w 2013 roku w krakowskim wy-

dawnictwie Miniatura. Książka ma 223 strony (224, licząc stronę z biogramem 

oraz fotografią autorki). Jej podtytuł stanowi tłumaczenie tytułu na język an-

gielski: „The image of old age in Maria Kuncewiczowa's prose”. Recenzji na-

ukowych podjęły się prof. dr hab. Teresa Zaniewska, prof. dr hab. Krystyna 

Najder-Stefaniak oraz dr Marta Cywińska. Książka składa się z następujących 

części: streszczenia, streszczenia po angielsku (summary), spisu treści, wstępu 

podzielonego na podpunkty, czterech rozdziałów, zakończenia oraz bibliografii, 

a także biogramu autorki.  

Ilona Gołębiewska urodziła się w roku 1987 w Wyszkowie. Jest absolwent-

ką socjologii i pedagogiki Wydziału Nauk Humanistycznych Szkoły Głównej 

Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Posiada tytuł doktora z zakresu histo-

rii oświaty i wychowania. Napisała wiele artykułów naukowych i popularno-

naukowych. Zadebiutowała jako poetka tomem „Traktat życia” (2012 r.). Jest 

członkiem Światowego Stowarzyszenia Poetów
2
.  

Wybór materiału badawczego  

Ilona Gołębiewska podjęła się analizy prozy znajdującej się nieco na uboczu 

głównego nurtu literatury współczesnej. Maria Kuncewiczowa (1895-1989), 

uznawana za matkę polskiej kobiecej powieści psychologicznej i autorkę obda-

rzoną doskonałym zmysłem obserwacji, pisała dzieła nie zawsze proste 

w odbiorze, choć niewątpliwie wartościowe i niebanalne. Wymienić tu można, 

np.: „Cudzoziemkę”, „Tristana 1946” czy zbiór opowiadań „Dwa księżyce”. 

                                                           
1
 mgr Barbara Szymczak-Maciejczyk – Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Kra-

kowie. 
2
 I. Gołębiewska, Obraz starości w prozie Marii Kuncewiczowej, Kraków 2013, s. 224. 
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Wybór materiału Gołębiewska tłumaczy tym, iż uważa Marię Kuncewiczową za 

„(...) jedną z najwybitniejszych pisarek XX w.”
3
.  

Badaczka postawiła przed sobą niełatwe zadanie: stworzenie przekroju wi-

zerunku starości w utworach autorki z Kazimierza
4
. Aby tego dokonać, musiała 

nawiązać do biografii pisarki, mającej nierozerwalny związek z jej twórczo-

ścią
5
. Gołębiewska w dalszej części opisała życie Kuncewiczowej, a szczegól-

nie momenty istotne dla genezy jej dzieł.  

Sama autorka „Obrazu starości...” deklaruje w podrozdziale 3. „Problemy 

badawcze i metodologiczne”, iż jej głównym celem jest: „określenie, czy 

i w jaki sposób dzieła Marii Kuncewiczowej przedstawiają starość (…). Intere-

sowało mnie, jak autorka opisuje starość, jakie przypisuje jej cechy oraz to, czy 

w swoich utworach ukazuje swój prywatny osąd starości”
6
. Gołębiewska zade-

klarowała, iż w czasie badań zastosuje metodę analizy porównawczej i interpre-

tacji dzieł
7
. 

Obecnie niewielu badaczy sięga po bogatą twórczość Kuncewiczowej. 

Z pewnością był to argument przemawiający za analizą tej prozy pod kątem 

wybranego przez Gołębiewską problemu. Dwie z najaktualniejszych i wielo-

wymiarowych opracowań dzieł pisarki z Kazimierza stanowią: „Maria Kunce-

wiczowa. Monografia dokumentacyjna 1985-1989” wraz z późniejszą publika-

cją „Maria Kuncewiczowa – przybliżenia. Szkice biograficzne” Alicji Szała-

gan
8
. Poza nimi pojawiają się raczej sporadyczne artykuły naukowe dotyczące 

twórczości Kuncewiczowej
9
. 

Gołębiewska już we wstępie zaznacza, iż jej zainteresowanie starością wią-

że się z aktualnymi zmianami społecznymi, widocznym również w nauce dys-

kursem, dotyczącym sytuacji ludzi starszych
10

, oraz pułapkami związanymi 

z samym mówieniem/pisaniem o starości. Biorąc pod uwagę rozliczne proble-

                                                           
3
 Por. tamże, s. 13. 

4
 Por. tamże, s. 14-15. 

5
 Zob. tamże, s. 19. 

6
 Tamże, s. 19. 

7
 Por. tamże, s. 20. 

8
 Por. A. Szałagan, Maria Kuncewiczowa. Monografia dokumentacyjna 1985-1989, 

Warszawa 1995. Zob. A. Szałagan, Maria Kuncewiczowa – przybliżenia. Szkice biogra-

ficzne, Warszawa 2015. 
9
 Zob. m. in. A. Kruszyńska, Zagadnienie świadomości czasu w „Dyliżansie warszaw-

skim” Marii Kuncewiczowej, [w:] „Pamiętnik Literacki”, CVI, z. 2, Warszawa 2015. 
10

 Przykład może stanowić, np.: IV Ogólnopolskie Seminarium Naukowe z cyklu: Róż-

ne odsłony kobiecych światów, na temat: Rozmaite oblicza kobiecej starości, które od-

było się w dniach 1-2 marca 2016 roku na Uniwersytecie Przyrodniczo-

Humanistycznym w Siedlcach.  
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my badawcze, którymi zajmuje się autorka, nie dziwi fakt, iż postanowiła ona 

opisać także kwestię starości
11

.  

Budowa i treść „Obrazu starości w prozie Marii Kuncewiczowej” 

Główną część omawianej publikacji stanowią cztery rozdziały. Rozdział pierw-

szy pt. „Ogólna charakterystyka starości jako fazy cyklu życia człowieka”
12 

traktuje o starzeniu się i starości jako procesach biologicznych, psychologicz-

nych i socjologicznych. Odnosi się on do związanych z podeszłym wiekiem 

kulturowych uwarunkowań występujących zarówno w społeczeństwie polskim, 

jak i w kontekście światowym. Autorka wymieniła problemy, które dotykają 

starszych ludzi, oraz podała ich przyczyny. Oparła się przede wszystkim na 

źródłach z zakresu gerontologii i danych statystycznych. 

Rozdział drugi nosi tytuł „Starość w historii i literaturze na przestrzeni wie-

ków”
13

. Wykorzystana została przede wszystkim „Historia starości. Od Antyku 

do Renesansu” Georgesa Minoisa. Autorka wspomniała także liczne pozycje 

z zakresu literatury polskiej, przedstawiające sytuację osób starszych. 

Trzeci rozdział, „Życie i twórczość Marii Kuncewiczowej”
14

, to konieczny 

do analizy dzieł tej autorki zbiór informacji o niej samej. W związku z tym, iż 

dzieła tej wybitnej polskiej pisarki odnoszą się w ogromnej mierze do wydarzeń 

z jej życia, pominięcie tej kwestii było niemożliwe
15

. 

Rozdział czwarty to właściwie clou całej publikacji. „Obraz starości w wy-

branych dziełach Marii Kuncewiczowej”
16 

przedstawia analizę i interpretację 

kilku wybranych książek. Jednak budzą się wątpliwości, czy autorce udało się 

osiągnąć cel oraz czy użyła ona odpowiednich narzędzi.  

Komentarz do zawartości książki 

Pierwsze trzy rozdziały książki stanowią wstęp do właściwych rozważań. 

Z uwagi na bogaty materiał badawczy, są one skazane na pewny stopień ogól-

ności, nieprzeszkadzający jednak we właściwym odbiorze. Zagadnienia zwią-

zane ze starością i zachodzącymi podczas niej procesami, a także historia i lite-

                                                           
11

 Zob. I. Gołębiewska, Inspiracje literackie i naukowe, ilonagolebiewska.bloog.pl, 

dostęp 09.2016.  
12

 Zob. I. Gołębiewska, Obraz starości..., s. 30-65. 
13

 Zob. tamże, s. 66-109. 
14

 Por. tamże, s. 110-146. 
15

 Zob. M. Janion, Odnawianie znaczeń, Kraków 1980, s. 241. Wybitna badaczka za-

uważa, że w przypadku Kuncewiczowej „filozofia życia” i „teoria literatury” to pojęcia 

tożsame. 
16

 Por. tamże, s. 147-198. 
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ratura, ukazujące późny wiek z różnych perspektyw, dostarczają wielu przydat-

nych informacji, do których można się odnieść podczas lektury dzieł Kuncewi-

czowej albo analizy tychże. Biografia autorki także ma niebagatelne znaczenie 

dla właściwego odczytania tekstów kultury
17

. Najważniejszą częścią publikacji 

jest jednak ostatni rozdział i to na nim należy skoncentrować uwagę.  

W rozdziale czwartym, pt. „Obraz starości w wybranych dziełach Marii 

Kuncewiczowej”, Gołębiewska zajmuje się sześcioma książkami polskiej pisar-

ki. Są to: „Listy do Jerzego”, „Cudzoziemka”, „Dyliżans warszawski”, „Dwa 

księżyce” oraz ujęte zbiorczo „Natura” i „Fantomy”. W trakcie lektury oma-

wianej książki niejednokrotnie na myśl przychodzi pytanie: jaka istotnie jest 

starość u Marii Kuncewiczowej? Mimo zadeklarowanego problemu badawcze-

go, autorka „Obrazu starości...” nie odpowiada wprost na to pytanie. Czasem 

nie odpowiada na nie w ogóle. Gołębiewska kilkukrotnie używa zwrotu „zana-

lizowałam”, jednak ostatni rozdział jej książki stanowi częściej streszczenie 

dzieł Kuncewiczowej niż ich analizę. Najbardziej widoczne jest to zwłaszcza 

w przypadku „Cudzoziemki”. Na siedemnaście stron poświęconych Róży, fak-

tyczną – choć dość pobieżną – analizę obrazu starości można dostrzec w jed-

nym z końcowych akapitów. Tak ogólnikowych nawet wniosków zabrakło 

choćby w przypadku kilku opowiadań z tomu „Dwa księżyce”.  

Obraz starości w dziełach Kuncewiczowej jawi się Gołębiewskiej dość pro-

sto. Wielokrotnie pojawia się uwaga, iż starość jest ujęta w różnorodny sposób, 

jest różnie wartościowana oraz może być pogodna lub niepozbawiona przywar 

późnego wieku. Jednak obserwacje starości poczynione przez Marię Kuncewi-

czową nie dają się zamknąć w tak wąskich ramach
18

, czego dowodzą zarówno 

wygłaszane przez nią samą opinie
19

, jak i pogłębiona analiza jej dzieł.  

Kolejnego problemu nastręcza sposób narracji tekstu. Streszczanie utworów 

zamiast ich analizy widoczne jest już w samej warstwie językowej publikacji. 

W podrozdziale 5. „<<Fantomy>> i <<Natura>>” akapity w pierwszych zda-

niach zawierają zwroty: „pisarka opisuje” i „Kuncewiczowa wspomina” (trzy-

krotnie z rzędu)
20

. Podobne zabiegi można odnaleźć także w pozostałych pod-

                                                           
17

 Por. A. Szałagan, Maria Kuncewiczowa – przybliżenia. Szkice biograficzne..., 

s. 7-232. 
18

 Czego autorka dowiodła, np.: w referacie wygłoszonym na wspomnianym już IV 

Ogólnopolskim Seminarium Naukowym z cyklu: Różne odsłony kobiecych światów, na 

temat: Rozmaite oblicza kobiecej starości. Tytuł referatu brzmiał: Dążenie do śmierci – 

obraz starości w późnych dziełach Marii Kuncewiczowej.   
19

 Por. H. Zaworska (wyb., oprac. i posł.), Rozmowy z Marią Kuncewiczową, Warszawa 

1983. 
20

 Tamże, s. 192-195. 
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rozdziałach. Autorka często zaczyna je od słów „Kuncewiczowa opisuje”
21

, 

„Kuncewiczowa wspomina”
22

 (ponownie) czy „Kuncewiczowa stwierdza”
23

. 

Nie byłoby to niewłaściwe, gdyby Gołębiewska nie poprzestawała na pisaniu 

o tym, co napisała na dany temat Maria Kuncewiczowa. Nadaje to publikacji 

charakteru odtwórczego (de facto, Gołębiewska swoimi słowami opowiada 

dzieła, które miały zostać poddane wnikliwej analizie). Pojawiające się wnioski 

są zwykle dość ogólnikowe, np. „Książka tak mała, a zarazem tak wielka”
24

 

(o „Listach do Jerzego”). Wydaje się, iż autorka – mimo zapewnień zawartych 

na pierwszych stronach książki, na których wspomina o hermeneutyce i wymie-

nia ją jako metodę badawczą – kierowała się przede wszystkim intuicją, rzadziej 

narzędziami badawczymi, czy to z zakresu literaturoznawstwa, czy gerontologii 

bądź jeszcze innej nauki. Taka postawa zdecydowanie obniża wartość naukową 

publikacji.  

Podsumowanie omawiania poszczególnych pozycji niejednokrotnie stano-

wią zwroty do czytelnika, np. „Czy jest to przypadek, czy może robimy tak 

celowo? Każdy powinien odpowiedzieć na to pytanie zgodnie ze swoim sumie-

niem”
25

. Podobne zabiegi stylistyczne pojawiają się kilka razy
26

. Nawiązują one 

raczej do tonu moralizatorskiego, w tym przypadku nierzadko dość naiwnego, 

niż do poetyki tekstu naukowego. Styl autorki przywodzi na myśl modlitewnik 

lub rachunek sumienia: „(...) Czy zauważamy w codziennym życiu starszych 

ludzi? Czy się im przyglądamy? Czy staramy się ich zrozumieć? (…)”
27

. Pyta-

nia pojawiają się nierzadko zamiast konkluzji po dokonaniu powierzchownej 

analizy bądź streszczenia konkretnego dzieła Kuncewiczowej. Czytelnik może 

odnieść wrażenie, iż autorka tekstu sama właściwie nie wie, jakie są wnioski 

płynące z omawiania poszczególnych utworów. Brak odpowiedzi na zadane na 

początku książki pytania sugeruje unikanie ich udzielania przez autorkę.  

Największym bodaj błędem rzeczowym, rażącym, biorąc pod uwagę, iż 

Maria Kuncewiczowa bardzo często poruszała tę kwestię w swoich utworach, 

jest podanie nieprawidłowego imienia matki Kuncewiczowej. We fragmencie 

opisującym „Listy do Jerzego” można natknąć się na następujący fragment: 

„Gdy odchodził, Adelajda z Dziubińskich zadała mu pytanie, czy zna koncert 

D-dur Brahmsa i usłyszawszy negatywną odpowiedź, poleciła słuchanie tego 

                                                           
21

 Tamże, s. 183. 
22

 Tamże, s. 182. 
23 

Tamże, s. 153. 
24

 Tamże, s. 162. 
25

 Tamże, s. 182. 
26

 Por. tamże, s. 157. 
27

 Tamże, s. 184. 
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jakże pięknego koncertu”
28

. Matka autorki nazywała się Adelina z Dziubiń-

skich
29

. Jej imię zostało wielokrotnie wymienione w co najmniej czterech 

z sześciu omawianych dzieł. Pomyłka może świadczyć o zbyt pobieżnej lektu-

rze tekstu, co zresztą często sugerują ogólnikowe wnioski płynące z analizy.  

Książka autorstwa Ilony Gołębiewskiej budzi wiele wątpliwości także pod 

kątem edytorskim. Już przy pierwszym spotkaniu z lekturą tekstu trudności 

w odbiorze przysparzają nieprawidłowo dzielone akapity, mające nieraz aż dwie 

i pół strony
30

. Tytuły książek i artykułów nierzadko nie są w żaden sposób wy-

różnione w tekście, co może dodatkowo skonfundować nieuważnego czytelni-

ka. W pracy pojawiają się również błędy stylistyczne i interpunkcyjne, sprawia-

jąc dodatkowe kłopoty w odbiorze lektury.  

Podsumowanie  

Maria Kuncewiczowa w swojej bogatej twórczości często poruszała temat sta-

rości oraz problemy wiążące się z dojrzałym wiekiem. Autorka zmarła w roku 

1989, pozostawiając nie tylko dorobek literacki, ale również wiele wywiadów
31

, 

w których wypowiadała się na temat własnej i cudzej starości. Są to źródła nie-

ocenione podczas pracy nad badaniem jej twórczości, ponieważ dają możliwość 

lepszego poznania psychiki autorki, bodźców nią kierujących oraz genezy dzieł. 

Mimo użycia wspomnianych źródeł, autorka nie wyczerpała tematu, a często 

nawet nie pogłębiła najważniejszych myśli zawartych w poszczególnych utwo-

rach.  

Ze względu na język i ogólnikowość (nie wspominając o błędach meryto-

rycznych), „Obraz starości w prozie Marii Kuncewiczowej” Ilony Gołębiew-

skiej można przypisać raczej do kategorii literatury popularnonaukowej, niż 

naukowej sensu stricto. Jednak biorąc pod uwagę samą problematykę książki 

i materiał badawczy, na którym się ona opiera, lektura tekstu może przysłużyć 

się dalszym badaniom.  

                                                           
28

 Tamże, s. 150. 
29

 Por. M. Kuncewiczowa, Natura, Warszawa 1975, s. 7.  
30

 Zob. tamże, s. 195-198.  
31

 Por. H. Zaworska (wyb., oprac. i posł.), Rozmowy z Marią Kuncewiczową…. Por. 

M. Kuncewiczowa, O życiu, miłości i przyjaźni, [w:] Starość. Doświadczenie egzysten-

cjalne, temat literacki, metafora kultury, Seria I. Rozpoznania, J. Ławski (koncepcja 

i wstęp), A. Janicka, E. Wesołowska, G. Kowalski (red.), Białystok 2013, s. 47-48. 
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What (really) is old age? – Review of the book „Image of old age in Maria 

Kuncewiczowa’s prose” by Ilona Gołębiewska 

 

Streszczenie Abstract 

  

W recenzji została przedstawiona sylwet-

ka naukowa Gołębiewskiej, a także budowa 

książki i zakres jej treści. Autorka koncen-

truje się jednak głównie na analizie ostat-

niego rozdziału książki, traktującego 

o obrazie starości w dziełach Marii Kun-

cewiczowej. Autorka recenzji zadała pyta-

nie, czy wspomniana publikacja istotnie 

ukazuje obraz starości i uzyskała odpo-

wiedź negatywną. Percepcja tekstu jest 

utrudniona przez błędy edytorskie 

i merytoryczne.  

The author presents the attitiude of 

Gołębiewska, her achevements and edu-

cation. This text is focused on the fourth 

chapter, titled The image of old age in 

selected Maria Kuncewiczowa’s novels. 

The author ascertains the fact that this 

publication  doesn't give an overview of 

presented problems. Moreover, the author 

finds this book unclearly written and 

difficult in reception.  

  

Słowa kluczowe Abstract 

  

starość, Maria Kuncewiczowa, Ilona Gołę-

biewska, proza współczesna, recenzja na-

ukowa  

old age, Maria Kuncewiczowa, Ilona 

Gołębiewska, modern prose, peer review 
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