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„Ostatni pojedynek” w reżyserii Ridleya Scotta daje dowód 
szczególnej roli kina historycznego na polu edukacji filmowej. 
Łącząc w sobie fascynacje reżysera minionymi epokami  
i zaangażowanie w sprawy teraźniejszości, pozwala nie tylko 
omówić położenie kobiety w średniowieczu, ale również – na 
przykładzie doświadczeń Marguerite de Carrouges – wskazać 
znaczenie walki o godność we współczesnych społeczeństwach.

Filmowa pop-historia w służbie kultury
Zanurzeni w popkulturowych uniwersach, jako widzowie 
przyzwyczailiśmy się do poszukiwania powiązań pomiędzy 
różnorodnymi tekstami kultury. Dotyczy to zwłaszcza młodych 
ludzi, którzy w toku edukacji szkolnej nie tylko poznają faktografię, 
ale również uwrażliwieni zostają na zgłębianie rozmaitych 
elementów literackiego i filmowego opowiadania: od rozpoznawania 
pojedynczych motywów po omawianie wielkich toposów.

Ten stan rzeczy znajduje swoje odbicie także na gruncie 
hollywoodzkiego filmu historycznego, wnikliwie określanego 
przez Rafała Marszałka mianem „filmowej pop-historii”. Nakreślony 
przez badacza projekt społecznej świadomości – wynikającej  
z zamiłowania do hollywoodzkiej kreatywności, fascynacji historią 
i praktyką jej postrzegania przez pryzmat współczesnych realiów 
społecznych – manifestuje się w „Ostatnim pojedynku” Ridleya Scotta: 
filmowej opowieści osnutej wokół ostatniego pojedynku sądowego 
we Francji, przeprowadzonego 29 grudnia 1386 roku pomiędzy 
Jeanem de Carrouges’em i Jacquesem Le Grisem. Jakkolwiek 
samo starcie rozegrało się pomiędzy dwójką mężczyzn, historia 
ta posiada swoją tragiczną bohaterkę: Marguerite de Thibouville, 
która za wstawiennictwem męża zdecydowała się wnieść publiczne 
oskarżenie odnośnie gwałtu popełnionego na niej przez Le Grisa. 
Tym samym wydarzenie z przeszłości, ekranizowane 635 lat później, 
skłania widza do podjęcia głębokiego namysłu nie tylko nad sytuacją 
kobiet średniowiecznym społeczeństwie, ale również i dzisiaj, gdy 
przemianom mentalnym ostatnich lat towarzyszy hasztag #metoo.

Pomiędzy przeszłością 
a teraźniejszością. 

„Ostatni pojedynek” (reż. R. Scott, 2021) 
jako przyczynek do edukacyjnej refleksji 

o historii kobiet
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Historyczne światy Ridleya Scotta
Chociaż Ridley Scott znany jest jako jeden z czołowych kreatorów filmowych światów przyszłości 
(wystarczy przywołać klasykę spod znaku „Obcego” czy „Łowcy androidów”), jego równorzędną 
pasję stanowi tematyka historyczna. W pierwszej kolejności zaświadcza o tym sama filmografia, 
reprezentowana opowieściami rozgrywającymi się m.in. w epoce starożytnego Cesarstwa 
Rzymskiego (oscarowy „Gladiator”, 2000), średniowiecznych wypraw krzyżowych („Królestwo 
niebieskie”, 2005), wielkich odkryć geograficznych końca XV wieku („1492: wyprawa do raju”, 1992) 
czy wojen napoleońskich początków wieku XIX („Pojedynek”, 1977). To blisko pięćdziesięcioletnie 
doświadczenie w kreowaniu wiarygodnych historycznie światów sprawia, że również „Ostatni 
pojedynek” – wsparty scenograficzną starannością Arthura Maxa i zimną tonacją zdjęć Dariusza 
Wolskiego – od pierwszych scen oferuje widzom sugestywne widowisko spod znaku surowych 
realiów wojny stuletniej końca XIV wieku.  

Jak to zwykle bywa w przypadku kina Scotta, swoje znaczenie odgrywa również przywiązanie 
do szczegółów. Dostrzegalne w toku kolejnych scen przejawy średniowiecznej kultury dworskiej 
i niuansów ówczesnego życia towarzyskiego (m.in. ceremoniałów powitalnych, kodeksów 
rycerskich, atrakcyjności towarzyskiej związanej ze sztuką władania słowem pisanym), realiów 
ekonomicznych i klasowych (m.in. funkcjonowania w praktyce drabiny wasalnej) czy sztuki 
prowadzenia wojny mogą okazać się angażujące nie tylko dla miłośników historii, ale również 
uczniów dostrzegających kulturowe łączniki z „Pieśnią o Rolandzie” lub „Tristanem i Izoldą”. 
Jednocześnie, realizacyjna troska o detal – właściwa pilnemu przyswojeniu założeń mikrohistorii 
– sprawia, że kulturowy stereotyp „wieków ciemnych” przekuty zostaje w obraz epoki cechującej 
się wewnętrzną złożonością. Dzięki temu twórcy „Ostatniego pojedynku”, wiarygodnie 
odtwarzając realia historyczne, pozwalają wybrzmieć ze szczególną mocą tym refleksjom, które 
swoim uniwersalnym charakterem wybiegają poza portretowaną epokę.

Od historii mężczyzn do historii kobiet
Naczelnym zadaniem kinematografii – a w gruncie rzeczy jej autentyczną siłą, przesądzającą  
o roli edukacji z filmem – jest kreowanie niezapomnianych emocji. Biorąc to pod uwagę (podobnie 
jak fakt, że filmowa opowieść powinna być czytelna dla widzów w skali globalnej), naturalnym 
zadaniem twórców wysokobudżetowych produkcji historycznych staje się utrzymanie balansu 
pomiędzy intensywną warstwą fabularną (pozwalającą jeszcze silniej związać się z bohaterami) 
a chłodną sferą faktów (obrazujących treści natury historycznej). Zrozumiałym jest więc, że 
historyczne kino Ridleya Scotta z powodzeniem realizuje określone konwencje gatunkowe. 
Odbiorcy, doświadczonemu w zgłębianiu popkulturowych obrazów przeszłości, łatwo przychodzi 
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dostrzec w „Gladiatorze” elementy kina zemsty lub melodramatu w „Królestwie niebieskim”. 
Niemniej, niezależnie od przyjętej konwencji czy epoki, w kinie Scotta najważniejszy pozostaje 
człowiek – zwykle postawiony w obliczu tragicznych przeciwności losu.

Podobnie dzieje się w przypadku „Ostatniego pojedynku”, którego kluczową bohaterką jest 
Marguerite de Carrouges. Chociaż konstrukcja scenariuszowa kładzie nacisk na obrazowanie 
świata przedstawionego początkowo z męskiej perspektywy (wyznaczanej w pierwszej połowie 
filmu przez niesnaski Carrouges’a i Le Grisa), w praktyce posiada swój dogłębnie uzasadniony 
wymiar dramaturgiczny, mający za zadanie odwzorować pozornie tylko drugorzędne znaczenie 
kobiecej postaci. Chociaż więc dużą rolę w budowaniu dramaturgii utworu odgrywają 
indywidualne charaktery obu mężczyzn (traktujących Marguerite jako osobę podporządkowaną 
ich własnym pragnieniom i planom), portretowany przez twórców obraz ówczesnego 
postrzegania kobiet posiada dodatkowy, historyczny wydźwięk. W toku akcji nabywa on wymiaru 
ekonomicznego (miarą wartości kobiety jest posag), społecznego (kobieta musi być oddaną 
żoną i matką), obyczajowego (fizyczność kobiety jest źródłem pożądania lub towarzyskiego 
zgorszenia), religijnego (odium Ewy-kusicielki), prawnego (wymaga męskiego opiekuna), a nawet 
medycznego (sukcesywna prokreacja zależy niemal wyłącznie od kobiety). Dzięki takim zabiegom 
całość, zebrana we wspólnym mianowniku przeżyć filmowej Marguerite de Carrouges, niesie 
ze sobą cenną konkluzję w postaci apelu, aby kino – wzorem nowej historiografii, sukcesywnie 
ustanawiającej w ostatnich dekadach kolejne obszary badawcze – zwróciło większą uwagę 
na podejmowanie historycznej lub historiozoficznej refleksji o kulturowych uwarunkowaniach 
wszelkich wykluczeń.

„Ostatni pojedynek” wobec refleksji o przeszłości
Problem przemocy wobec kobiet w średniowieczu nie ogranicza się do jednostkowego 
przypadku zwieńczonego głośnym pojedynkiem. W podobnej mierze sama refleksja odnośnie 
położenia Marguerite de Carrouges w ówczesnym społeczeństwie nie wyczerpuje przykładów 
sprawowanych przez kobiety ról społecznych czy przywódczych: od chłopek do dam dworskich, 
od opatek do królowych. Niemniej „Ostatni pojedynek” kreśli przekonujący obraz kobiet, które, 
pełniąc w zbiorowości pozornie wyjątkową rolę żon i matek, podlegają jednocześnie szeregom 
ograniczeń wynikających z patriarchalnego postrzegania ich płciowości (np. oficjalnemu 
potępieniu zbrodni gwałtu przez prawo i religię towarzyszy przynajmniej częściowe –  
a niejednokrotnie całkowite – przesunięcie winy na ofiarę). Tym samym propozycja wprowadzenia 
Marguerite de Carrouges do reprezentacji kobiet średniowiecza, obejmujących przykłady m.in. 
Izoldy Jasnowłosej (postaci literackiej, jednak kształtującej wyobrażenie kobiety dworskiej), 
Eleonory Akwitańskiej (jednej z najbardziej wpływowych polityczek średniowiecza), Katarzyny ze 
Sieny (mistyczki i uczonej) bądź Joanny D’Arc (pochodzącej z ludu kobiety-wojowniczki) pozwala 
poszerzyć narrację o tym okresie o dodatkowe aspekty wyzwań związanych z funkcjonowaniem 
w społeczeństwach zdominowanych przez mężczyzn.

W ostatecznym rozrachunku dopuszczenie do głosu perspektywy ofiar systemu dźwiga na 
swoich barkach humanistyczny wymiar historii, w którym rozpatrywanie przeszłości przestaje 
być procesem sądowym, a staje się polem moralnego zadośćuczynienia za doznane krzywdy.

„Ostatni pojedynek” wobec refleksji o teraźniejszości
Podczas gdy w przypadku interpretacji historycznej istotną rolę odgrywa sfera faktów,  
w przypadku odbioru zaangażowanego charakteru opowieści równie ważne staje się 
odczytanie zabiegów inscenizacyjnych. Zastosowana przez scenarzystów koncepcja trzech 
perspektyw świadomie nawiązuje do wielopłaszczyznowej narracji spod znaku „Rashōmona” 
Akiry Kurosawy. Ostatecznie – wraz z nabywaniem przez widza dodatkowej wiedzy o toczących 
się wydarzeniach, przefiltrowanej przez subiektywne postawy bohaterów – pozwala wskazać 
na mechanizmy czyniące z aktów przemocy seksualnej obiekt relatywizacji (objawiającej się 
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w praktyce odwoływaniem do „wielowymiarowości prawdy”, kwestionowaniem wiarygodności 
ofiary lub cynicznym manipulowaniem faktami). W tym ujęciu dodatkowe czynniki w postaci 
społecznego ostracyzmu, grupowej zmowy milczenia bądź wypierania się przez sprawcę 
odpowiedzialności za wszelką cenę (w myśl dobrze znanej zasady, że wielokrotnie powtarzane 
kłamstwo staje się prawdą), z jednej strony oddają uniwersalne praktyki dyskredytacji ofiar,  
a z drugiej odwzorowują rzeczywistość nagłaśnianą przez oddolne akcje pokroju #metoo.

Jednocześnie fakt, że „Ostatni pojedynek” stanowi jeden z szeregu filmów Ridleya Scotta,  
w których główne bohaterki wpisują się w reprezentacje nurtu feministycznego (a w każdym razie 
przedsięwzięć artystycznych świadomie negujących ekranową dominację męskich bohaterów), 
naturalnie zachęca do rozpatrywania ekranowej postaci Marguerite nie tyle przez pryzmat treści 
historycznych, co właśnie w zestawieniu z innymi żeńskimi kreacjami. Nieprzypadkowo rozwój 
kariery Scotta w końcu lat 70. wiąże się z wykreowaniem wraz z Sigourney Weaver postaci Ellen 
Ripley, zapisanej w historii kina jako pogromczyni tytułowego „Obcego” i – a właściwie: nade 
wszystko – najważniejsza postać kobieca w kinie hollywoodzkim minionych dekad. 

Analogicznie początek lat 90. w filmografii Brytyjczyka wyznacza ranga „Thelmy i Louise” 
(nagrodzonej Oscarem za scenariusz autorstwa Callie Khouri), w której pragnienie wolności – 
wartości cenniejszej nawet niż życie – wiąże się dla bohaterek z odrzuceniem stereotypowych 
ról i zawierzeniu sile siostrzeństwa. W tym kontekście zrealizowana w 1997 roku „G.I. Jane” – 
opowieść o Jordan O’Neil, pragnącej wbrew oporowi przełożonych i towarzyszy wywalczyć 
należne jej miejsce w elitarnej jednostce komandosów – również funkcjonuje pod postacią 
czytelnej odpowiedzi na stereotypowe postrzeganie armii jako domeny testosteronowych 
„G.I. Joe”. Produkcja, chociaż skazana na negatywny odbiór ze strony recenzentów, w swojej 
pozaekranowej misji pozwalała poszerzyć emploi Demi Moore, szufladkowanej dotąd rolami 
opartymi przede wszystkim na jej fizyczności. Pamiętając o pojęciu filmowej pop-historii, 
niewątpliwie warto mieć na uwadze również te tytuły.

Zamiast post scriptum
Dlaczego filmowa pop-historia tak bardzo nas fascynuje? W jaki sposób pozwala ukazywać 
perspektywę ofiar? Ile jeszcze historii wykluczenia czeka na ponowne odkrycie? Za sprawą jakich 
narzędzi możemy je interpretować, aby wybrzmiały prawem aktualności? Wystarczy kilka pytań, 
aby uruchomić nowe konteksty myślenia o dawnych epokach. Dzięki „Ostatniemu pojedynkowi” 
obleczona w szaty przeszłości opowieść o cywilizacyjnym położeniu kobiet staje się cennym 
materiałem do pracy na lekcjach historii, języka polskiego, etyki, bądź – jako pretekst do grupowej 
dyskusji o pryncypiach – lekcji wychowawczej. Ostatecznie pozostaje mieć nadzieję, że historia 
– „nauczycielka życia” – znajdzie swoich pilnych słuchaczy.

O autorze
Marcin Pigulak – doktorant w Instytucie Filmu, Mediów i Sztuk Audiowizualnych Uniwersytetu 
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, magister historii i filmoznawstwa. Do jego zainteresowań 
badawczych należą m.in. audiowizualne oraz cyfrowe przejawy kultury historycznej, historiozofia 
w kinematografii, tematyka historyczna w grach wideo, a także sposoby konstruowania dyskursu 
dotyczącego pamięci zbiorowej. Współpracownik Zespołu Edukacji Sieci Kin Multikino i Cinema 
3D i serwisu edukacyjnego Film w Szkole.
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Autorka: Martyna Harland

Grupa wiekowa: szkoły ponadpodstawowe

Czas realizacji: 2 godziny lekcyjne

Zagadnienia edukacyjne: 

• Co sprawia, że kobiety – ofiary przemocy seksualnej  
nie mówią o tym, co się stało? 

• Trzy perspektywy, jedna prawda. Jak działa mechanizm 
projekcji - identyfikacji?

• Silne kobiety w kinie – co to znaczy?

• Współczesna męskość i kobiecość. 

Cele operacyjne:

uczeń/uczennica:

• streści fabułę obejrzanego filmu;

• będzie rozumiał/a, potrafił/a opisać i nazwać swoje stany 
emocjonalne: wstyd, bezsilność;

• odpowie na pytanie o współczesną męskość i kobiecość;

• dowie się, czym jest mechanizm projekcji-identyfikacji;

• odnajdzie silne postacie kobiece w kinie. 

Formy i metody dydaktyczne:  praca zbiorowa, rozmowa 
kierowana, burza mózgów.

 
Materiały do wykorzystania: biały brystol/flipchart, flamaster 
lub tablica, kreda, kartki A4, długopisy, wydrukowane 
załączniki, wydrukowane karteczki

Scenariusz I.
Droga do emancypacji 
kobiet, czyli silne 
kobiety w kinie.

6Property of 20th Century Studios. Promotional use only. 
Sale, duplication or other transfer of this material is strictly prohibited. 
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1. Co sprawia, że kobiety - ofiary 
przemocy seksualnej nie mówią o tym, 
co się stało? Wstyd i bezsilność.
Marguerite de Carrouges, żona rycerza Jeana de Carrouges’a, oskarża o gwałt przyjaciela jej 
męża, Jacques’a Le Grisa. Z jakimi emocjami przyglądasz się tej bohaterce, temu, co się stało 
oraz w jaki sposób ona sobie z tym radzi? Ta kobieta nie milczy, tylko walczy o prawdę, pomimo 
tego, że sprawca mówi do niej: “Nie obwiniaj się, kochana. Tylko nie mów o tym nikomu, mąż 
może Cię za to zabić”. 

Ćwiczenie (rozmowa kierowana): Nauczyciel/ka prosi uczniów o to, żeby zastanowili się nad tym, 
dlaczego kobiety nadal stają się często ofiarami przemocy seksualnej? (Sprawca gwałtu mówi  
w filmie: “Oczywiście, że protestowała, ale to przecież dama, co innego miałaby robić?”). Dlaczego 
w XXI wieku kobiety doświadczające przemocy milczą, a ich wiarygodność jest podważana? 
Czy coś zmienia się dzisiaj w tym temacie? Jak wpłynęły na to akcje pokroju #MeToo? Czy 
kobiety odzyskały dzisiaj głos i bronią prawdy tak, jak robi to Margeurite? Co pomaga Marguerite  
w ujawnieniu prawdy? (np. to, że mąż uwierzył w to, że mówi prawdę). 

Następnie nauczyciel/ka kieruje rozmowę w stronę emocji, których może doświadczać 
Margeurite jako ofiara gwałtu. Statystyki pokazują, że do największej liczby gwałtów dochodzi ze 
strony osób, które dobrze znamy – byłych partnerów czy znajomych. Kobiety nie szukają nigdzie 
pomocy z powodu poczucia winy i wstydu, a później latami borykają się z konsekwencjami 
przemocy seksualnej. Gwałt to nigdy nie jest wina ofiary. Pokazują to, także współczesne seriale 
(np. “Sex Education” i wątek molestowanej seksualnie dziewczyny w autobusie, która uśmiechnęła 
się do sprawcy, bo chciała być miła - ale akt molestowania to nie jest jej wina, nie sprowokowała 
tego swoim zachowaniem. Podobna sytuacja pojawia się w filmie: mimo, że Margeurite mówi, iż 
Le Gris jest przystojny i uśmiecha się do niego - wina zawsze leży po stronie sprawcy). Dlatego 
warto porozmawiać o emocjach: poczuciu winy, wstydzie i bezsilności. Co oznaczają te uczucia? 
Kiedy ich doświadczacie  i w jakich sytuacjach? Kiedy czuje je Margeurite i jak sobie z nimi radzi?

Wskazówka nr 1:

*BEZSILNOŚĆ: to jedno z najdotkliwszych i najtrudniejszych uczuć do zaakceptowania. Większość 
z nas od tego ucieka, bo wychowuje się nas w taki sposób, że musimy sobie ze wszystkim radzić. 
Świadomość, że wobec wielu sytuacji jesteśmy bezsilni, budzi w nas bunt i niezgodę. Dlatego 
ważne jest rozróżnienie między tym, na co mamy wpływ, a na co tego wpływu nie mamy. To, że 
czujemy się bezsilni, nie znaczy, że mamy być bezradni. Zawsze jest coś, na co mamy wpływ: na 
relację ze sobą samym. Margeurite wydaje się to rozumieć, dlatego bezsilność nie powstrzymuje 
jej przed ujawnieniem prawdy. 

*WSTYD: kojarzy się z brakiem poczucia własnej wartości, lękiem przed oceną, krytyką  
i odrzuceniem przez innych. To bolesne przekonanie o własnej ułomności. Wstydzimy się tego, 
co zrobiliśmy lub nie, albo tego, kim i jacy jesteśmy, jak wyglądamy, skąd pochodzimy, ile 
zarabiamy i w co wierzymy. Wstyd to przekonanie, że jesteśmy mało warci, w związku z czym 
obawiamy się, że możemy nie zyskać akceptacji innych. Jednak Margeurite nie szuka winy w 
sobie, akceptuje wstyd, który wynika z obnażenia się i powiedzenia o tej sytuacji innym, naraża 
się na krytykę. Po co nam to uczucie? Zdrowy wstyd chroni nas przed zachowaniem, które 
mogłoby wyrządzić krzywdę nam lub społeczności, w której żyjemy. Czasem też motywuje nas 
do podjęcia działania, bo wstyd nam jest przed innymi, że nie zrobiliśmy czegoś, do czego się 
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zobowiązaliśmy. Wstyd mówi o naszych wewnętrznych granicach i pojawia się wtedy, gdy sami 
je przekroczyliśmy, nie będąc w zgodzie ze sobą.

Wskazówka nr 2: Walka, której przyglądamy się w filmie, faktycznie miała miejsce i odbyła się  
w 1386 r. we Francji, aby zakwestionować zarzuty gwałtu, które de Carrouges wysunął przeciwko 
swojemu sąsiadowi i byłemu przyjacielowi, Jacques’owi Le Grisowi, w imieniu swojej żony 
Marguerite. Od wyniku pojedynku zależny był także los kobiety – gdyby jej mąż przegrał, ona 
zostałaby spalona na stosie.

2.  Trzy perspektywy, jedna prawda. Jak 
działa mechanizm projekcji - identyfikacji?

Historia oskarżenia o gwałt zostaje pokazana w filmie z trzech różnych perspektyw: sprawcy, 
ofiary i męża ofiary. Dopiero trzecia część opowieści ujawnia prawdę o zdarzeniu. Męska optyka 
wydaje się tu pozbawiona samoświadomości, którą ma Margeurite. Perspektywa bohaterki 
odwraca w filmie wszystko. Dlaczego?

Ćwiczenie (burza mózgów): Nauczyciel/ka dzieli klasę na trzy grupy, każda zajmuje się inną 
perspektywą. Mamy tu trzy wersje Marguerite – tę, którą widzi mąż, którą widzi jej prześladowca 
oraz jej - prawdziwą (załącznik 2). Co dała Ci ta potrójna perspektywa? Spróbuj zobaczyć  
i nazwać różnice. Jaka jest Marguerite? Jakimi wartościami się kieruje? Co jest dla niej ważne? 
Jak te trzy postacie zmieniają się w czasie? Która postać w filmie odpycha cię i/lub denerwuje  
i dlaczego? Gdyby któryś z bohaterów obejrzanego filmu mógł pojawić się w Twoim życiu  
i pomóc w rozwiązaniu jakiegoś problemu, kto by to był i dlaczego? 

Wskazówka nr 1: W filmie widzimy zero-jedynkowe, męskie przekonane o własnej nieomylności, 
a także perspektywę kobiecą – pozbawioną głosu, jednak bardziej świadomą. U mężczyzn działa 
mechanizm obronny zaprzeczania – bohaterowie zasłaniają niewygodne kawałki rzeczywistości 
sami przed sobą, bo prawda jest zbyt bolesna i zagrażająca. Le Gris jest sprawcą gwałtu, a Jean 
de Carrouge nie tworzy tak udanego związku ze swoją żoną, jakby mu się to wydawało. Kobieta 
może liczyć w tym filmie na sprawiedliwość tylko wtedy, gdy mąż zdecyduje się o nią zawalczyć. 
Taką perspektywę rozłożoną na trzy osoby możemy odnaleźć również w innych filmach czy 
serialach, jak np. „The Affair”, gdzie mamy punkt widzenia męża, żony i kochanki. Podkreśla to, jak 
ulotna jest nasza pamięć oraz to, że każdy odbiera i postrzega świat inaczej.

Wskazówka nr 2: Zarówno w filmie, jak i w życiu działa mechanizm projekcji-identyfikacji, który 
pierwszy raz został opisany w teorii kina przez Edgara Morina w książce „Kino i wyobraźnia” (1956 
r., wydana we Francji). Projekcja to rzutowanie własnego ja na świat, a identyfikacja to wchłanianie 
świata w siebie. Dowód na to zjawisko to relacja z jakiegokolwiek wydarzenia na ulicy – każdy 
z nas opowie o nim inaczej. Ten fenomen nie narodził się wraz z kinem – po prostu w kinie 
ten proces zyskuje na intensywności. Dlaczego? Przez zderzenie dwóch sytuacji: ruchomości 
obrazu i nieruchomości widza; ciemności i bierności fizycznej odbiorcy, co sprawia, że staje się 
bardziej  wrażliwy emocjonalnie. 

Załącznik 1: zdjęcie bohaterów filmu (do wydrukowania, każda z trzech grup dostaje jedno 
zdjęcie i perspektywę bohatera do opracowania).
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3.  Silne kobiety w kinie. Z kim się 
identyfikujesz? 

W jaki sposób kino pokazuje drogę do emancypacji kobiet? Czy Margeurite jest silna  
i dlaczego? Co daje jej siłę? Jak postąpił(a)byś na jej miejscu?

Ćwiczenie (z wykorzystaniem różnych zdjęć oraz opisów filmów i seriali): zastanów się, w jakich 
filmach znajdujesz wątki związane z siłą kobiet (załącznik 2, np. filmy: “Niezłomne”, reż. Katja 
von Garnier; “Sufrażystka”, reż. Sarah Gavron; “Seksmisja”, reż. Juliusz Machulski czy “Człowiek 
z marmuru” Andrzeja Wajdy). A teraz zastanów się nad tym, co to znaczy dla ciebie być dzisiaj 
silną kobietą? (np. samoświadomość, życie w zgodzie ze sobą, pasja, wolność). Poszukaj silnych 
bohaterek w kinie lub serialu, jakie tytuły przychodzą Ci do głowy? (np. serial “Sprzątaczka” na 
Netflixie, gdzie młoda dziewczyna mierzy się z chorobą dwubiegunową matki, traumatycznym 
dzieciństwem, walką o byt i macierzyństwem; “Thelma i Louise” Ridleya Scotta, “Fantastyczna 
kobieta” Sebastiána Lelio, “Lady bird” Grety Gerwig, “Aida” Jasmili Žbanić, “Komunia” Anny 
Zameckiej, „Matka Królów” Janusza Zaorskiego, “Volver” Almodóvara). A z jakim obrazem kobiety 
ty identyfikujesz się najmocniej i dlaczego? (pytanie skierowane do licealistek). Jakie kobiece 
bohaterki podobają Ci się w kinie? (pytanie skierowane do licealistów). Nauczyciel/ka rozdaje 
wydrukowane karteczki z różnymi tytułami do wyboru. Uczniowie mogą zgłaszać i zapisywać na 
kartkach również swoje tytuły (załącznik 2).

A co myślisz o takich filmach, jak “Kapitan Marvel” Anny Boden i Ryana Flecka czy „Czarna 
Wdowa” Cate Shortland, gdzie superbohaterkami są kobiety? Co tak naprawdę czujesz, gdy 
widzisz te bohaterki na ekranie (uwaga: nie oceniaj swoich uczuć – czasem okazuje się, że 
emocje prowadzą nas do ukrytych, nieświadomych przekonań, np. możemy uważać kobiety-
superbohaterki za dobry pomysł, a już oglądanie ich na ekranie może wywoływać negatywne 
emocje. Nie bój się tego, zamiast tego zobacz, co kryje się pod spodem? Jakie stereotypy na 
temat kobiecości?).

Wskazówka: Nie chodzi o to, żeby wzorować się na tych bohaterkach. Kino nie jest po to, żeby 
brać z niego proste recepty na życie tylko, by dokonywać analizy siebie poprzez oglądanie 
różnych historii i bohaterek. Kobiety, którym przyglądamy się na ekranie, mogą pomóc nam  
w poznawaniu i rozumieniu siebie. To jest najważniejsze.

4. Co znaczy dzisiaj “męski” i “kobiecy”? 
W filmie widzimy, że patriarchat jest szkodliwy nie tylko dla kobiet, ale także dla mężczyzn. 
Czy dzisiaj jest podobnie i gdzie widać to najmocniej? 

Ćwiczenie (rozmowa kierowana): nauczyciel/ka prosi klasę o to, żeby zastanowiła się nad 
tym, jakie przekonania o kobietach i mężczyznach są dzisiaj dla nich krzywdzące? (np. to, że 
mężczyzna musi osiągnąć sukces w pracy czy utrzymywać całą rodzinę i być jej głównym 
żywicielem albo to, że kobieta nie musi pracować lub powinna zająć się dzieckiem). Co jest 
krzywdzące dla Ciebie jako kobiety? A co dla Ciebie jako mężczyzny? Co można z tym zrobić  
i jak zmienić te przekonania, które często są ukryte i nawet nie zdajemy sobie z nich sprawy?

W filmie pojawiają się sceny, w których wyśmiewa się archaiczne wzorce męskości. Co dzisiaj 
znaczy “męskie”? Co znaczy być “prawdziwym mężczyzną”? A co znaczy dzisiaj “kobiecość”, 
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czym się charakteryzuje? Jakie są współczesne kobiety? Jakie chcą być? Co się zmieniło? A co 
zmienić się powinno?

Wskazówka: Nie ma jednej odpowiedzi na ten temat, jesteśmy dopiero w trakcie szukania nowego 
wzorca męskości i kobiecości. Ważne, że Margeurite walczy o to, żeby jej głos był słyszany. 
Aby uwydatnić niesprawiedliwość wobec kobiet reżyser zastosował celowy zabieg i ukazywał 
w filmie negatywne wzorce postaci jak matka Jeana de Carrouge’a, która wypowiada wobec 
Marquerite tak krzywdzące słowa jak: “nie ma racji, jest tylko władza mężczyzn” (mówi matka 
Jeana de Carrouges’a),  “ofiarą gwałtu nie jest kobieta, tylko mężczyzna do którego należy”. Poza 
tym warto zauważyć, że Margeurite jest nazywana w filmie „dziwką”, bo założyła wydekoltowaną 
sukienkę i zwrócić uwagę na fakt, że jest przedmiotowo traktowana przez swojego męża, który 
liczy na to, że urodzi mu męskiego potomka (uznaje to za jej małżeńską powinność).

O autorce:
Martyna Harland – psycholog Uniwersytetu SWPS, absolwentka Interdyscyplinarnych Studiów 
Doktoranckich SWPS, a także Warszawskiej Akademii Filmowej. Pracuje jako dziennikarka 
kulturalna w TVP, gdzie łączy zainteresowanie kulturą i psychologią. Tworzyła programy: 
„Kocham Kino” TVP2 z Grażyną Torbicką czy program publicystyczny „Hala Odlotów” z Katarzyną 
Janowską oraz „Niedziela z” TVP Kultura. Prowadzi rubrykę filmoterapeutyczną w magazynie 
„Sens”, gdzie co miesiąc rozmawia o aktualnych premierach filmowych z Grażyną Torbicką. 
Współpracuje jako dziennikarka z „Gazetą Wyborczą Magazynem Świątecznym”. Tworzy kinowy 
cykl filmowy „Filmoterapia z Sensem”. Członkini Stowarzyszenia Kobiet Filmowców.
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      Marguerite                        Jacques Le Gris                 Jean de Carrouges

ZAŁĄCZNIKI

Załącznik 1

    

Załącznik 2

„Niezłomne”, reż. Katja von Garnier https://www.bit.ly/3Gie15E

„Sufrażystka”, reż. Sarah Gavron https://bit.ly/2ZauMz0

„Seksmisja”, reż. Juliusz Machulski https://bit.ly/3BomsIL

serial „Sprzątaczka”, reż. Molly Smith Metzler https://bit.ly/3B24lIy

„Thelma i Louise”, reż. Ridley Scott https://bit.ly/3lZNba8

„Nomadland”, reż. Chloé Zhao https://bit.ly/3pkIU3e 

„Fantastyczna kobieta”, reż. Sebastián Lelio https://bit.ly/3m3jsNM 

„Lady Bird”, reż. Greta Gerwig https://bit.ly/3aVQ6u3 

„Aida”, reż. Jasmila Žbanić https://bit.ly/3ne03ZB

„Komunia”, reż. Anna Zamecka https://bit.ly/2ZexXW4

„Volver”, reż. Pedro Almodóvar https://bit.ly/3G9TIY0

„Kapitan Marvel“, reż. Anna Boden, Ryan Fleck https://bit.ly/3vxEKWC

„Czarna Wdowa”, reż. Cate Shortland https://bit.ly/2Z8nL1H

„Cruella”, reż. Craig Gillespie https://bit.ly/3pk8GVj

„Czarownica 2”, reż. Joachim Rønning https://bit.ly/3E01z8y

Załącznik 3

„Poznaj siebie. Karty emocji”, K.Miller, J.Olekszyk, Wydawnictwo Zwierciadło 2020. 

https://www.bit.ly/3Gie15E
https://bit.ly/2ZauMz0
https://bit.ly/3BomsIL
https://bit.ly/3B24lIy
https://bit.ly/3lZNba8
https://bit.ly/3pkIU3e 
https://bit.ly/3m3jsNM 
https://bit.ly/3aVQ6u3 
https://bit.ly/3ne03ZB
https://bit.ly/2ZexXW4
https://bit.ly/3G9TIY0
https://bit.ly/3vxEKWC
https://bit.ly/2Z8nL1H
https://bit.ly/3pk8GVj
https://bit.ly/3E01z8y


Autorka: dr hab. Magdalena Bednarek

Grupa wiekowa: szkoły ponadpodstawowe

Czas realizacji: 2 godziny lekcyjne

Zagadnienia edukacyjne: 

• Różne sposoby przedstawiania kobiecego ciała w sztuce 
europejskiej.

• Związek płci i alegorii.

• Uogólnienie jako forma przemocy symbolicznej.

• Co mówią o idei narodu jego alegorie? 

Cele operacyjne:

uczeń/uczennica:

• interpretuje dzieła sztuki (rzeźba, malarstwo, rycina);

• czyta ze zrozumieniem tekst eseistyczny;

• czyta ze zrozumieniem tekst naukowy i potrafi zastosować 
pojawiające się w nim kategorie do analizy dzieła sztuki;

• pogłębia rozumienie alegorii;

• dostrzega podobieństwa w traktowaniu kobiecego ciała 
jako medium w sztuce różnych czasów. 

Formy i metody dydaktyczne:  praca zbiorowa jednolita, 
praca grupowa zróżnicowana, elementy wykładu, ćwiczenia 
praktyczne, pogadanka heurystyczna.

 
Materiały do wykorzystania: przedstawienia dzieł sztuki 
(załącznik 1), karta pracy (załącznik 2), fragment artykułu  
J. Abramowskiej (załącznik 3), esej M. Janion (załącznik 4)

Scenariusz II.
Dlaczego idee od starożytności 
do współczesności mają postać 
kobiety?

12Property of 20th Century Studios. Promotional use only. 
Sale, duplication or other transfer of this material is strictly prohibited. 
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Lekcja 1
1. Nauczyciel/ka pokazuje uczniom cztery przedstawienia plastyczne (załącznik 1): 

Nike z Samotraki, „Rozum” Cesarego Ripy, „Wolność wiodącą lud na barykady” Eugène’a 
Delacroixa, „Alegorię umarłej Polski” Włodzimierza Tetmajera. Pyta, co łączy te przedstawienia? 
Pierwszą cechą wspólną jest fakt, że są to przedstawienia plastyczne (rzeźba, grafika, obraz 
olejny), choć różne pod względem techniki i czasu powstania (II w p.n. e.; 1593, 1831, 1895 
r.). Drugą cechą je łączącą jest fakt, że przedstawiają postaci kobiece. Trzecią – być może 
nieuchwytną jeszcze na tym etapie – jest alegoryczność tych przedstawień. 

2. Następnie nauczyciel/ka dzieli klasę na cztery grupy i prosi uczniów o jak najdokładniejsze 
opisanie na karcie pracy (załącznik 2) przypisanego ich grupie dzieła sztuki.  Nauczyciel/ka 
kontroluje pracę grup w jej trakcie – ta faza ma charakter przygotowawczy.

3. Następnie nauczyciel/ka pyta klasę, czy można te przedstawienia nazwać alegorycznymi. 
Prosi uczniów o przypomnienie, czym jest alegoria. Następnie czyta fragmenty artykułu  
J. Abramowskiej (załącznik 3), omawiając je z klasą punkt po punkcie. W trakcie omówienia 
grupy uzupełniają zadanie II 1. oraz pierwszą część tabeli z punktu II. 2 (załącznik 2).

4. Następnie uczniowie w grupach starają się uzupełnić część drugą tabeli i prezentują ją na 
forum.

Proponowane zadanie domowe: indywidualna odpowiedź na pytanie z punktu III karty pracy 
(załącznik 2).

Lekcja 2
1. Drugą lekcję nauczyciel/ka otwiera lekturą prac domowych ochotników (minimum po jednej 

pracy z każdej grupy), a następnie pyta, czy wg uczniów przypadkiem jest, że na wszystkich tych 
przedstawieniach alegoria przyjęła postać kobiety. Prowokuje uczniów do prób docieczenia, 
czemu alegorie są zazwyczaj kobiece. Następnie czyta diagnozę Mariny Warner, autorki książki 
„Monuments and Maidens. The Allegory of the Female Form”, która starała się to wyjaśnić: 
 
Już u zarania świata kobieta traktowana była jako forma, której nadawano konkretne 
sensy. […] Ewa w ogrodzie rajskim nie posiadała władzy nadawania imion, gdyby ją miała, 
wówczas Adam mógłby okazać się zagadnieniem i formą, na którą Ewa projektowałaby 
znaczenia według własnego kaprysu. (M. Warner, „Monuments and Maidens. The 
Allegory of the Female Form”, Londyn, Vintage Publishing 1996, przeł. M.B., s. 225). 
 
Nauczyciel/ka prosi uczniów, by spróbowali własnymi słowami wyrazić rozpoznanie Warner. 
Uczniowie dopisują tę parafrazę na karcie pracy (załącznik 2, punkt IV).

2. Następnie nauczyciel/ka proponuje skoncentrowanie się na alegorii Polonii. Pokrótce 
streszcza uczniom tezy M. Janion z części „Gwałt na Orle i Polonii” z eseju „Naród wyobrażony” 
(negliż jako znak niewinności Polonii, Polonia jako ofiara męskiej, seksualnej przemocy, vide 
- zaborców), czemu towarzyszyć może prezentacja obrazów, do których odnosi się Janion. 
Po zakończeniu prezentacji, pyta: jak sądzą, czy taki sposób wykorzystania kobiecego ciała 
do obrazowania Polonii jest aktualny? Prosi uczniów o samodzielną, cichą lekturę końcowej 
części eseju Janion, „Playboy i Polonia” (załącznik 4). Jeśli dojrzałość uczniów na to pozwala, 
towarzyszyć temu może prezentacja fotografii, do których odnosi się badaczka.
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3. Ostatnia część lekcji to pytanie do uczniów, czy któraś z tych nowych alegorii Polonii 
wydaje się im aktualna. Dlaczego? Czy w świetle słów Warner o powodach, dla których 
kobietę uczyniono formą dla alegorii jest etyczne podtrzymywanie tej tradycji? Co można 
by zaproponować zamiast Polonii-kobiety? Czy zamiast idei można pokazać po prostu  
kobietę-Polkę? Jaka zmiana w myśleniu stoi za taką decyzją?

Propozycje zadań domowych: Co łączy wiersz W. Szymborskiej „Portret kobiecy” z omawianymi 
alegoriami? (interpretacja porównawcza); Praca „Polka zamiast Polonii”: technika dowolna.

O autorce:
dr hab. Magdalena Bednarek – adiunktka w Zakładzie Semiotyki Literatury IFP UAM, wielbicielka 
baśni i bajek. Autorka książek „Baśni przeobrażone. Transformacje bajki i baśni polskiej epice po 
1918” oraz „Mikrokosmos literacki. Przestrzeń genologiczna małych form narracyjnych w prozie 
polskiej lat 1945-1989” (2013). Interesuje się feminizmem, genologią i wielokodowością literatury. 
Rozprawy naukowe, recenzje i eseje ogłaszała m. in. w „Przestrzeniach Teorii”, „Ha!arcie”, „Czasie 
Kultury”, „Polonistyce” „Porównaniach”, „Zagadnieniach Rodzajów Literackich”.
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ZAŁĄCZNIKI

Załącznik 1

Nike z Samotraki 
https://pl.wikipedia.org/wiki/Nike_z_Samotraki#/media/Plik:Victoire_de_
Samothrace_-_vue_de_trois-quart_gauche,_gros_plan_de_la_statue_(2).JPG

Cesare Ripa, „Rozum”
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Iconologia_di_Cesare_Ripa_perugino,_
caualier_de%27_santi_Mauritio_and_Lazaro._Divisa_in_tre_libri,_ne_i_quali_si_
esprimono_varie_imagini_di_virt%C3%B9,_vitij,_passioni_humane,_affetti,_atti,_
discipline,_(14746339661).jpg

Eugène Delacroix, „Wolność wiodąca lud na barykady” 
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wolno%C5%9B%C4%87_wiod%C4%85ca_lud_
na_barykady#/media/Plik:Eug%C3%A8ne_Delacroix_-_Le_28_Juillet._La_
Libert%C3%A9_guidant_le_peuple.jpg

Włodzimierz Tetmajer, „Alegoria umarłej Polski”
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Alegoria_Umarlej_Polski.jpg

Ara Scheffer, „Polonia”
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Scheffer_Allegory_of_the_November_
Uprising.png

Jan Matejko, „Rok 1863 (Zakuwana Polska)”
https://pl.wikipedia.org/wiki/Polonia_%E2%80%93_Rok_1863#/media/
Plik:Rok_1863_Polonia.JPG

Jacek Malczewski, „Nike Legionów”
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Jacek_Malczewski_Nike_
Legion%C3%B3w_1916.jpg

„Łódź Kaliska”, „Orlica”
http://lodzkaliska.pl/fwp_gallery/godlo-2004/

Anna Baumgart, „Bombowniczka”
https://www.pismowidok.org/pl/archiwum/2019/23-sila-kobiet/bombowniczki-i-
inne-wizualne-autonarracje

https://pl.wikipedia.org/wiki/Nike_z_Samotraki#/media/Plik:Victoire_de_Samothrace_-_vue_de_trois-quart_gauche,_gros_plan_de_la_statue_(2).JPG
https://pl.wikipedia.org/wiki/Nike_z_Samotraki#/media/Plik:Victoire_de_Samothrace_-_vue_de_trois-quart_gauche,_gros_plan_de_la_statue_(2).JPG
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Iconologia_di_Cesare_Ripa_perugino,_caualier_de%27_santi_Mauritio_and_Lazaro._Divisa_in_tre_libri,_ne_i_quali_si_esprimono_varie_imagini_di_virt%C3%B9,_vitij,_passioni_humane,_affetti,_atti,_discipline,_(14746339661
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Iconologia_di_Cesare_Ripa_perugino,_caualier_de%27_santi_Mauritio_and_Lazaro._Divisa_in_tre_libri,_ne_i_quali_si_esprimono_varie_imagini_di_virt%C3%B9,_vitij,_passioni_humane,_affetti,_atti,_discipline,_(14746339661
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Iconologia_di_Cesare_Ripa_perugino,_caualier_de%27_santi_Mauritio_and_Lazaro._Divisa_in_tre_libri,_ne_i_quali_si_esprimono_varie_imagini_di_virt%C3%B9,_vitij,_passioni_humane,_affetti,_atti,_discipline,_(14746339661
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Załącznik 2

KARTA PRACY

Dzieło sztuki: TYTUŁ……………………………………………………………………………………......................................……………………
 

AUTOR……………………………………………………………………… Czas powstania………………………

I. ANALIZA PRZEDSTAWIENIA KOBIETY W DZIELE SZTUKI

Co przedstawia dzieło sztuki?

………………………………………………........................................…………………….....................…………………….....................………………..…

….....................…………………….....................…………………….....................…………………….....................…………………….....................

…………………….....................…………………….....................…………………….....................…………………….....................……………………..

Jak ukazana jest na nim kobieta?

- postawa ………………………………………………........................................…………………….....................……………………...................

..………………..…….....................…………………….....................…………………….....................…………………….....................…………………

….....................…………………….....................…………………….....................…………………….....................…………………….....................

-ciało ………………………………………………........................................…………………….....................…………………….....................…….

…………..…….....................…………………….....................…………………….....................…………………….....................……………………......

...............…………………….....................…………………….....................…………………….....................…………………….....................………

-strój ………………………………………………........................................…………………….....................…………………….....................………

………..…….....................…………………….....................…………………….....................…………………….....................……………………........

.............…………………….....................…………………….....................…………………….....................…………………….....................…………

-rekwizyty ………………………………………………........................................…………………….....................……………………..................

...………………..…….....................…………………….....................…………………….....................…………………….....................…………………

….....................…………………….....................…………………….....................…………………….....................…………………….....................

-osoby towarzyszące i ich relacja wobec kobiety ………………………………………………........................................…

………………….....................…………………….....................………………..…….....................…………………….....................……………………...

..................…………………….....................…………………….....................…………………….....................…………………….....................……

……………….....................…………………….....................…………………….....................…………………….....................…………………….......

Jaki nastrój, wartości wyraża to przedstawienie kobiety? ………………………………………………..........................

..............…………………….....................…………………….....................………………..…….....................…………………….....................………

…………….....................…………………….....................…………………….....................…………………….....................……………………..........

...........…………………….....................…………………….....................…………………….....................…………………….....................…………

Alegoria ………………………………………………........................................…………………….....................…………………….....................

………………..…….....................…………………….....................…………………….....................…………………….....................……………………

.....................…………………….....................…………………….....................…………………….....................…………………….....................…

………………….....................…………………….....................…………………….....................…………………….....................…………………….....

................…..………………….....................…………………….....................…………………….....................…………………….....................……
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II. Alegoria w dziele może przyjąć formę:

a. ………………………………………………........................................…………………….....................…………………….....................……

b. .………………………………………………........................................…………………….....................…………………….....................……

c. ………………………………………………........................................…………………….....................…………………….....................……

d. .………………………………………………........................................…………………….....................…………………….....................……

Cechy 
alegorii wg J. Abramowskiej w analizowanym dziele 

sztuki

1.

2.

3.

4.

5.

6. 

III. INTERPRETACJA ALEGORYCZNEJ POSTACI KOBIECEJ

1. Jaki sens ma alegoria na analizowanym obrazie?
2. Jakie cechy tej idei udało się pokazać dzięki przedstawieniu jej w kobiecej postaci? 

IV. Parafraza rozpoznania diagnozy Mariny Warner
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Załącznik 3

J. Abramowska, „Alegoria i alegoreza  w dawnej kulturze literackiej”. W: Powtórzenia i 
wybory.Studia z tematologii i poetyki historycznej, Poznań 1995, s. 69-75.

Z tego punktu widzenia spróbujemy przyjrzeć się alegorii rozumianej jako złożona struktura 
znacząca, zrealizowana w formie sytuacji, obrazu, świata przedstawionego utworu, 
wreszcie utworu jako całości. Oto niektóre cechy takiej struktury. 

1. Podobnie jak w tekście zalegoryzowanym ważniejszy od sensów dosłownych jest tu 
drugi plan znaczeniowy, który jednak nie zostaje, jak tam, wtórnie narzucony na gotową 
całość znaczącą, lecz istnieje w sposób pierwotny i zarazem immanentny. Alegoria to 
„historia opowiedziana nie dla niej samej, ale ze względu na to, co oznacza”. […] 

2. „Składnia” alegoryczna charakteryzuje się brakiem koherencji, tendencją do łączenia 
elementów niejednorodnych. […] 

3. Autor utworu alegorycznego bardzo rzadko od nowa wymyśla znaki, którymi operuje. 
Jest raczej budowniczym, który nie zajmuje się lepieniem cegieł, lecz sięga po materiał 
do magazynu prefabrykatów, a dobierając je kieruje się założeniem konstrukcyjnym, nie 
bacząc na to, kiedy i gdzie zostały wyprodukowane. […] 

4. Podpatrując mechanizmy alegorezy, zauważyliśmy, że sensy narzucone opierają się 
głównie na nazwach, w alegorii znakami są przedmioty. Literacka struktura alegoryczna 
jest zasadniczo statyczna, obrazowa, często, jak to widzieliśmy u Reja, jest opisem 
obrazu przedstawiającego sytuację jakby zatrzymaną w czasie. […] 

5. Struktura alegoryczna w całości ma charakter niemimetyczny. Odniesienia świata 
kreowanego do rzeczywistości uchwytne są nie wprost, ale za pośrednictwem 
abstrakcyjnych modeli opisowych lub — częściej — normatywnych. Alegoria nie chce 
i nie może być oceniana w kategoriach prawdopodobieństwa, nie znaczy to jednak, że 
poszczególne elementy warunku tego nie spełniają. […] 

6. Lekturze wyłącznie mimetycznej, zatrzymaniu się na powierzchni, zapobiega 
wewnętrzna instrukcja interpretacyjna. Zawarta jest ona już w samej budowie utworu, 
jej nośnikami są wspomniane wyżej niekoherencje, kompozycja oparta na wyrazistych 
antytezach, a często również paralelistyczna i redundantna: kolejne obrazy czy epizody 
stanowią nieraz warianty tego samego schematu i odsyłają do tego samego kompleksu 
znaczeń. Twórca dzieła alegorycznego broni się przed niewłaściwą wykładnią także za 
pomocą bezpośrednich eksplikacji. […]

Załącznik 4

M. Janion, „Playboy i Polonia” w: „Niesamowita słowiańszczyzna. Fantazmaty literatury”, 
Kraków 2016, s. 288-292.



Autor: Marcin Jauksz

Grupa wiekowa: szkoły ponadpodstawowe

Czas realizacji: 2-3 godziny lekcyjne

Zagadnienia edukacyjne: 

• kino historyczne – między potwierdzonymi wydarzeniami a rozsnutą na ich kanwie 
opowieścią;

• kultura pojedynków i ich waga dla kształtowania się społeczności dawniej i dziś;

• kino autorskie oraz popularne (na przykładzie filmów Ridleya Scotta);

• przepisywanie historii - znaczenie wydobywania kulturowo marginalizowanych 
głosów z przeszłości pod wpływem wydarzeń współczesnych.

Cele operacyjne:

uczeń/uczennica:

• zna elementy średniowiecznej tradycji aktualizowane w filmie Ridleya Scotta 
„Ostatni pojedynek”;

• potrafi zinterpretować fragmenty filmowe i literackie związane z motywem 
pojedynku i osadzić je w kulturowym kontekście czasów, o których dzieła te 
traktują i z których pochodzą;

• umie zbudować paralelę między przedstawionymi w tekście wrażliwościami  
a współczesnymi nastawieniami do poruszanych w nich zagadnień;

• rozróżnia elementy w opowieściach o konfliktach w przeszłości, które kultura 
zachodnia rozpoznaje jako uniwersalne i tym samym atrakcyjne dla kina jako 
problemy ponadczasowe.

Formy i metody dydaktyczne:  heureza, dyskusja, burza mózgów, samodzielna  
(lub w grupach) praca z tekstem filmowym. 

Scenariusz III.
Ridleya Scotta reguły konfliktu, albo 
dlaczego kino historyczne jest również 
opowieścią o współczesności?

19Property of 20th Century Studios. Promotional use only. 
Sale, duplication or other transfer of this material is strictly prohibited. 
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Lekcja 1
1. Nauczyciel/ka czyta z uczennicami i uczniami fragment książki Jacquesa Le Goffa „Kultura 

średniowiecznej Europy” (załącznik 1 – jeśli jest taka możliwość, można zadać go do 
przeczytania w domu, co pozwoli od razu przejść do dyskusji), po czym pyta, co z kulturowych 
elementów przedstawionych we fragmencie zostało pokazane w filmie. Uczniowie i uczennice 
w ramach burzy mózgów wskazują fragmenty tekstu, które nauczyciel/ka zapisuje na tablicy, 
ujmując obok siebie hasłowo cechy średniowiecznych „przewag” opisane w tekście i sytuacje 
fabularne z filmu Scotta. 
 
 
W formie tabeli przykładowe odpowiedzi mogłyby wyglądać tak:

Wg Le Goffa: W „Ostatnim pojedynku”:

kult siły fizycznej
podziw żołnierzy dla Carrouges’a (w jego wersji 
wydarzeń) 

umiłowanie wojowania
Jean de Carrouges chełpi się swoją gotowością 
walki dla króla. 

lubowanie się w okrucieństwie

brutalne sceny walki podczas walk  
o Limoges, zainteresowanie i entuzjazm tłumu 
podczas pojedynku głównych bohaterów na 
początku i w finale filmu

podziw dla dowódcy ruszającego w bój na czele 
swych ludzi

scena szarży na Anglików (Le Gris broni 
Carrouges’a, mimo błędu taktycznego 
popełnionego przezeń), postawa Carrouges’a 
podczas kampanii szkockiej (po jego mianowaniu 
na rycerza)

zachwyt wobec splendoru wojsk 
uroczysta ceremonia obdarzenia Le Grisa funkcją 
kapitana

przyjaźń między mężczyznami
relacja Carrouges’a i Le Grisa, przyjaźń między 
Pierrem i jego podwładnym

zawierzenie Bogu życia, Bóg biorący pod swoją 
pieczę dobrego rycerza (Tristan) 

idea/instytucja sądu Bożego – fizyczna 
walka jednostek pokazać ma, po której ze 
skonfliktowanych stron leży racja (Bóg opowie się 
po stronie prawdy) 

konflikt rycerski, pojedynek dwóch stron jako 
figura określająca charakter ludzkiej egzystencji 

narastające poczucie krzywdy Carrouges’a wraz 
z postępującą karierą Le Grisa, ambiwalentny 
stosunek Le Grisa do towarzysza broni (szacunek i 
serdeczność, ale później też szyderstwo i pogarda) 

wiara w jedną prawdę (która objawiona zostaje  
z woli Boga)  

proces i pojedynek

ideał dwornej miłości Mimo że małżeństwo Carrouges’a i Marguerite jest 
interesem, sam Carrouges widzi siebie u boku żony 
w roli rycerskiego, czułego kochanka; inaczej widzi 
to Le Gris, weteran dworskiej miłości (choć również 
miłostek o wątpliwym z perspektywy współczesnej 
charakterze).  
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2. Zwłaszcza ostatnia kwestia, ideału dwornej miłości, może stanowić punkt zaczepienia dla 
próby rozważenia, w jaki sposób film Scotta wzbogaca przekazane w narracji historyka 
elementy wiedzy o średniowieczu. Co pokazuje obok ideałów rycerskiego etosu? W dyskusji 
uczennice i uczniowie powinni wskazać na:

• skomplikowanie ideałów rycerskości poprzez brutalne obrazy krwawych walk, ukazanie 
trudów wojny i brudu oraz znoju leżących u fundamentów pięknych „pieśni o czynach”  
i „przewagach”;

• niuansowanie przekazów o randze męskiej przyjaźni przez ukazanie relacji między 
Carrouges’em, Le Grisem i Pierrem, w której dwaj pierwsi darzą się (do pewnego momentu) 
szacunkiem, są względem siebie lojalni, a Le Gris i Pierre z kolei mają więcej wspólnego, 
gustując w literaturze, uciechach stołu i alkowy, mając pokrewne poczucie humoru oraz 
elastyczne koncepcje na temat honoru i tego, co wypada, a co nie…    

• osłabienie splendoru miłości dwornej, pozamałżeńskiej, która w przekazach poetyckich 
była ideałem, doskonałą proporcją relacji duchowych i cielesnych, w ukazanych scenach 
natomiast książęcych zabaw i orgii jest raczej spełnieniem męskich fantazji opartych na 
pragnieniu dominacji i podporządkowania sobie kochanki (dwórki, dziewki kuchennej czy 
żony kamrata) siłą, 

• rozbicie podwójnej figury zwaśnionych racji (dobra i zła) przez dodanie perspektywy 
Marguerite i dowartościowanie kobiecego głosu w obrębie epokowych narracji;

• fakt, że „prawda Marguerite” jest, co sugeruje tytuł części trzeciej filmu, prawdą właściwą, 
podkreśla znaczenie kobiecej roli w średniowiecznej kulturze, nawet jeśli w świetle 
ówczesnego prawa była ona własnością męża.

3. Nauczyciel lub nauczycielka pyta, w jakim stopniu sprawy te łączą się z historycznym 
średniowieczem, w jakim natomiast są odzwierciedleniem w historycznym kostiumie 
współczesnych zachowań społecznych oraz manifestowanych publicznie ludzkich emocji: 
przyjaźni, zazdrości, miłości, pogardy… W odpowiedzi uczennice i uczniowie powinni być  
w stanie zauważyć, które z sytuacji pokazanych na ekranie powracają jako uniwersalne 
motywy w historiach także współczesnych:

• zainteresowanie sobą (o charakterze erotycznym) ludzi, które narusza reguły konkretnej 
wspólnoty (romans pozamałżeński, uwodzenie partnerki/partnera, przyjaciela/
przyjaciółki, przemoc na tle seksualnym…)

• szczególna dynamika serdeczności i zazdrości (oraz innych negatywnych emocji)  
w relacjach międzyludzkich; negatywne emocje relacja przyjacielska, koleżeńska 
temperuje, ale czasem też za ich sprawą zanika, przekształcając się we wrogość,

• znaczenie instytucji społecznych, które pozwalają rozstrzygać spory (sądy, mediacja 
autorytetów, znaczenie religii…)

4. Zachęcając do pamiętania o tej dynamice między historiami z dawnych czasów  
a współczesnością, w ramach zadania domowego nauczycielka lub nauczyciel dzieli klasę na 
trzy grupy. Pierwsza ogląda w domu fragment „Gladiatora” R. Scotta, druga fragment serialu 
„Lalka” R. Bera, trzecia wreszcie początek „Pojedynku” Scotta. Uczniowie mają zastanowić się 
nad motywami pojedynków/starć między bohaterami, określić, jakie znaczenie ma kontekst 
kulturowy czasów przedstawionych w filmie i jakie znaczenie ma rezultat starcia (możliwy 
do stwierdzenia na podstawie obejrzanego fragmentu).  tabelę z punktu pierwszego (lekcja 
2) można rozdać w formie handoutu, który w domu zostanie przez każdego ucznia/każdą 
uczennicę wypełniony w 1/3, w klasie zaś, podczas sprawdzania i omówienia zadania, 
uzupełnione zostaną dwie pozostałe kolumny.
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Lekcja 2
1. Uczniowie i uczennice przedstawiają przemyślenia po obejrzeniu przydzielonych sobie 

fragmentów filmów. Nauczyciel/ka koordynuje zapisywanie skróconych myśli na tablicy; 
zapisać je można w zeszycie, w tabeli także – podobnej do poniższej, która – oczywiście – nie 
wyczerpuje zagadnień i jej rozbudowanie zależy tylko od woli nauczycielki czy nauczyciela  
i uczniów oraz uczennic i czasu, którym dysponuje klasa.

„Gladiator” „Pojedynek” „Lalka”

Motyw 
pojedynków

Zemsta za śmierć żony i 
dziecka bohatera, rozgrywka 
o splendor, władzę, uznanie 
ludu rzymskiego.

Przede wszystkim pasja i 
nadwrażliwość Ferauda, 
„obrażonego” i wyzywają-
cego d’Huberta, który, jak 
sam przyznaje przyjacielowi, 
nie wie, o co poszło w tej 
„sprzeczce kawalerzystów”.

Obrona urażonego honoru 
Izabeli Łęckiej, możliwe też, 
że chęć przypodobania się 
przez Wokulskiego wybrance.

Jaki mają one 
charakter/po-
stać?

Walki na arenie jako część 
spektaklu, igrzysk, które od-
bywają się dla ludu, stanowią 
element polityki.

W odróżnieniu od pierwsze-
go pojedynku pokazanego w 
filmie, w którym bierze udział 
tylko Feraud, a który odbywa 
się przy obecności sekun-
dantów, pojedynek z d’Hu-
bertem narusza reguły, jest 
nagły, szybki, bezrefleksyjny…

Pojedynek na pistolety 
zgodnie z regułami kodeksu 
honorowego epoki i regułami 
ustalonymi przez sekundan-
tów (do pierwszej krwi).

Znaczenie kon-
tekstu historycz-
nego/kulturo-
wego

Czasy imperium rzymskiego 
oparte są w hollywoodzkiej 
wizji o przemyślenia na temat 
dawnych czasów, podobne do 
tych z średniowiecznej opo-
wieści, jaką jest „Ostatni po-
jedynek”: podkreślają zasadę 
lojalności względem władcy, 
zjawiska zawiści o „niesłuszne” 
zaszczyty i sytuację konfliktu 
opartego o potrzebę zemsty. 
Szczególne znaczenie ma tu 
sława wojownika zdobywana 
najpierw w polu, potem na 
arenie, ale też ideał dobrego 
władcy, którym Maximus miał 
być z woli Marka Aureliusza. 
Walki gladiatorów, których 
hierarchia jest budowana na 
podstawie męstwa ukazanego 
na arenie, stanowiły ważną 
część kultury antycznej.

Napoleońska Francja to 
czas nieustannych zmagań 
wojskowych i znaczenia, jakie 
armia miała dla społeczeń-
stwa; osobna kultura żołnier-
ska z wyraźnie określonymi 
regułami honorowymi two-
rzyła kontekst, w którym o 
zadrę było nietrudno. Narra-
tor opowieści Scotta (ada-
ptacji opowiadania Josepha 
Conrada) mówi na początku, 
że: „Dla tych, którzy stają do 
pojedynku, najważniejszy jest 
honor”, ale dodaje też, że ta 
opowieść jest przykładem 
zbyt daleko posuniętej obse-
sji na jego punkcie.

„Lalka”, jako opowieść o zmie-
niającym się  (demokratyzu-
jącym) świecie, to również 
opowieść o zmieniających się 
regułach społecznych inte-
rakcji; mówi o tym w scenie 
zmierzania na pojedynek 
Krzeszowski, deprecjonujący 
Wokulskiego jako reprezen-
tanta niższej warstwy; „poje-
dynek” jest kolejną „kładką”, 
na której spotkać się mogą 
ludzie różnych światów, a Wo-
kulski, mimo ambiwalentnego 
jej stanowiska (na wyścigach 
mu dziękuje, w swych roz-
ważaniach samotnych życzy 
śmierci) może zbliżyć się do 
kobiety, której pragnie a od-
dzielonej odeń (w jej własnej 
głowie przede wszystkim) kla-
sową barierą.



23

Znaczenie wyniku 
przedstawionych 
starć dla fabuły 
(o ile możliwe do 
określenia)

Maximus przekazuje ostat-
nią wolę Marka Aureliusza, 
rozstrzyga o losie imperium, a 
sam dołącza do swojej zamor-
dowanej z woli Commodusa 
rodziny w zaświatach.

D’Hubert popada w niełaskę 
dowódcy i ustala z przyja-
cielem strategię unikania Fa-
rauda – pojedynki nie mogą 
się odbywać podczas wojny 
(a kolejna właśnie wybucha), 
gdy zwaśnieni są daleko 
od siebie oraz gdy różni ich 
ranga; tytuł polski może tu 
mylić, angielski to „The Du-
elists” – „pojedynkujący się” i 
zgadza się to z materią filmu: 
bohaterowie stawać będą do 
wznawianego z inicjatywy 
Ferauda pojedynku przez 
wiele lat – aż do dramatycz-
nego finału.

Widoczne we fragmencie 
pogodzenie się przeciwników 
pokazuje, że stawką w grze 
było tu co innego niż np. w 
„Pojedynku”; Wokulski dowo-
dzi swych zasług i choć wciąż 
Krzeszowski za równego go 
nie uzna, to familiarny ton roz-
mowy pokazuje zmianę, jaka 
zachodzi po pojedynku kupca 
z arystokratą w postrzeganiu 
tego pierwszego przez war-
szawską socjetę.

1. Nauczyciel lub nauczycielka w dyskusji podsumowującej powinien/powinna dać szansę 
uczniom i uczennicom na wyciągnięcie wniosków na temat zmieniającej się kultury 
pojedynków w dziejach modernizującej się zachodniej cywilizacji przy jednoczesnym uznaniu 
trwałości tej „instytucji” na przestrzeni stuleci. Można przypomnieć, dlaczego nowy film 
Scotta nosi tytuł „Ostatni pojedynek” – walka między bohaterami jest historycznym, ostatnim 
usankcjonowanym przez króla pojedynkiem we Francji, co jest znakiem zmierzchającego 
porządku (jesień średniowiecza) i stopniowej utraty przez Boga gwarantowanej prawem roli 
arbitra w ziemskich sporach. Najnowszy film Scotta jest też, na tle pozostałych omówionych 
fabuł, swoistą zmianą w obrębie reguł męskiej gry przedstawianej na ekranie. „Prawda 
Marguerite” jest równorzędną częścią (a nawet ważniejszą od tych męskich) opowieści – 
zbudowanej jak „Rashomon” Akiry Kurosawy. Matt Damon i Ben Affleck, nie tylko aktorzy, ale  
i scenarzyści filmu, zaprosili do współtworzenia tej opowieści Nicole Holofcener, by ich męskie 
głosy zostały zrównoważone/uzupełnione/skontrowane – kobiecym. Widać to w zestawieniu 
choćby z fragmentem telewizyjnej adaptacji „Lalki”, gdzie Izabela, choć i ona jest „stawką 
w grze”, komentuje sprawy jedynie na własny użytek i z dystansu. Proces średniowieczny 
inscenizowany przez Scotta, choć ukazuje uprzedmiotowienie kobiety w wiekach średnich 
(zbrodnia Le Grisa jest w świetle prawa występkiem przeciw Carrouges’owi, którego 
„własność” została naruszona), wpisuje się w trend przepisywania his-torii (z angielskiego: 
jego opowieści) w her-storię (jej opowieść), będącej tu właściwą „prawdą”. Możliwe do 
uruchomienia konteksty niedawnej kampanii #MeToo pozwalają spuentować ambicje 
twórców w tym ryzykownym projekcie łączenia opowieści o gwałcie w czternastowiecznej 
Francji z współczesnymi przypadkami molestowania. Dystans czasowy jednak pozwalają 
zasypać historie analizowane jako konteksty w ramach zadania domowego domagające  się 
jednak może jeszcze jednego – bardziej współczesnego przykładu pojedynku.

2. Nauczyciel/ka ogląda z uczniami i uczennicami fragment filmu „Footloose”, dopowiadając 
początek filmu, w którym grany przez Kevina Bacona Ren MacCormack przyjeżdża do małego 
miasteczka, gdzie zakazany jest taniec i głośna, współczesna muzyka. Jako nowy uczeń w 
szkole stawia czoła, nie do końca świadomie, popularnemu łobuzowi… 

3. Choć film jest z 1984 roku, przy niemal niezmienionym scenariuszu w 2011 roku powstał 
remake, co pozwala uznać, że pewne rzeczy na przestrzeni ostatnich czterech dekad nie 
zmieniły się nadmiernie w prowincjonalnej Ameryce (a jeśli sięgnąć do kulturowych punktów 
odniesienia dla „Footloose” i samochodowego pojedynku z „Buntownika bez powodu” 
[1955] Nicholasa Raya z Jamesem Deanem w roli głównej, to przestrzeń tę czasową można 
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rozciągnąć aż do lat po wojnie). Jako taki pozwala pomyśleć o nastolatkach przełomu XX i XXI 
wieku jako jednostkach po swojemu kontynuujących ideały żołnierskie/rycerskie wieków 
minionych. Nauczycielka lub nauczyciel pyta uczennice i uczniów o to, jakie podobieństwa 
widzą między sytuacją z „Footloose’a” a „Ostatnim pojedynkiem” (oraz – ewentualnie – 
analizowanym w domu kontekstem filmowym). W przypadku braku czasu, może to być 
zadanie domowe wspólnie sprawdzone na kolejnej lekcji. Wśród odpowiedzi mogą/powinny 
znaleźć się następujące wskazania:

• do konfliktu dochodzi w ściśle zhierarchizowanej mikrostrukturze społecznej, jaką jest 
szkoła; Ren wyzwany jest przez Chucka, który musi utrzymać swoją pozycję; gdy zjawia 
się przybysz „z wielkiego miasta”, przyciąga uwagę, stanowi zagrożenie – podobnie jak Le 
Gris, z rodu mniej szlachetnego niż Carrouges, zdobywający przychylność swego księcia 
i wysuwający się na czoło (komenda kapitana) w hierarchii rycerskiej;

• Ariel wpada w oko Renowi (z wzajemnością); ich relacja wyjściowo jest podobna do tej, 
jaka łączy Le Grisa – w jego interpretacji zdarzeń – z Marguerite (w scenie w magazynie 
miedzy bohaterami iskrzy, podobnie jak podczas rozmowy przy stole na przyjęciu między 
bohaterem i bohaterką w „Ostatnim pojedynku”, w której Le Gris odczytuje sympatię i 
zainteresowanie Marguerite), kobieca postać jest tu, podobnie jak w „Lalce”, pretekstem do 
manifestowania męskości i kojarzonych z nią kulturowo cech: siły, odwagi, determinacji…;

• Sama bohaterka ma więcej możliwości niż szlachcianka średniowieczna, ale i ona jest po 
swojemu uwięziona. Chuck zniechęca ją do wyjazdu na studia, mało rozumiejąc (pokazuje 
to widzom rozmowa w kawiarni z Rusty), jak bardzo chce ona się wyrwać i jak bardzo Ren 
jest dla niej atrakcyjny również dlatego, że uosabia egzotyczny świat wielkiego miasta  
i łączonych z nim możliwości. 

• I Ren, i Ariel są zakładnikami w sytuacji, na którą się nie pisali. On czuje się „zesłany” na 
prowincję, ona jest „zakładniczką” przeszłości (ojciec-pastor, straumatyzowany przez 
śmierć jej brata) – te sztywne ramy krępują bohaterów, tak jak średniowieczna kultura 
„ogranicza” możliwości posunięć w grze o uznanie i honor w filmie Scotta.  

• Gdy rzucone zostanie wyzwanie, Ren spyta, co będzie, jeśli odmówi. Odpowiedź brzmi: 
„wszyscy będą wiedzieli, że jesteś tchórzem”. Zostaje zatem przywołany swoisty kodeks 
honorowy młodzieżowego światka (niezwykle ważny też w jednej z kluczowych produkcji 
popularnych lat osiemdziesiątych, jaką jest „Powrót do przyszłości” Roberta Zemeckisa), 
który można zestawić z prawidłami rycerskiego kodeksu. Każda strona ma tu swoich 
popleczników (sekundantów), każdy z rycerzy swego „wierzchowca” i odwagę (lub jej 
brak), by walczyć do końca. 

• Chuck jest pod wieloma względami możliwy do zestawienia z Feraudem z pierwszego 
filmu Scotta; podobnie jak żołnierz napoleoński i on jest popędliwy, łatwo wpada w gniew, 
rozwiązania problemu szuka w starciu fizycznym, jest pamiętliwy i nieskory do kompromisu. 

• Piosenkę, którą puszcza Chuck na przenośnym odtwarzaczu, „Holding out for a Hero” 
Bonnie Tyler  (premiera utworu miała miejsce w tym samym roku co i film),  można odczytać 
jako odbijające się w kulturze niecichnące echo marzeń o „przewagach”, wielkich czynach 
i bohaterach na miarę mitów i legend (Maximus z „Gladiatora” zestawialny z Tristanem  
z średniowiecznych romansów);  

• Wyścig spychaczy nie jest (z założenia) pojedynkiem na śmierć i życie, nie jest nawet „do 
pierwszej krwi”, ale stawką w grze jest poniekąd (jak w „Gladiatorze”) dalszy los wspólnoty 
– Ren ma w filmie nie tylko stawić się na wyzwanie Chucka, ale później też rzucić wyzwanie 
ojcu Ariel, starając się zmienić nastawienie konserwatywnej władzy i próbując zdobyć 
zgodę na organizację imprezy. 
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5. Podsumowanie powinno pozwolić zaznaczyć, że kostiumowe kino, próbując często rzetelnie 
przedstawić kulturę czasów minionych, nie jest w stanie (i zazwyczaj nie chce) odciąć się 
od czasów, w których się rodzi. Feministyczne odczytania kultury średniowiecza pozwalają 
wydobyć z przeszłości głosy, które nie mogły zabrzmieć wtedy, a i dziś często są tłumione (jak 
pokazała kampania #MeToo i wciąż odkrywane straszne – nie tak odległe – historie przemocy 
na tle seksualnym w patriarchalnej kulturze Zachodu). Średniowiecze, choć wyróżniane jako 
czasy, od których „nowoczesność” się odcina, kryją w sobie, jak pokazuje książka Jacquesa 
Le Goffa, ziarna kulturowych zachowań wciąż aktualnych i pozwalających lepiej zrozumieć 
nas, jako członków i członkiń jednej wspólnoty.

O autorze:
dr Marcin Jauksz – literaturoznawca i filmoznawca; w 2010 roku obronił rozprawę doktorską 
„Krytyka dziewiętnastowiecznego rozumu. Źródła i konteksty „Pałuby” Karola Irzykowskiego” 
nagrodzoną na Konkursie im. Konrada i Marty Górskich w 2011 roku; interesuje się psychologizmem 
w prozie późnego wieku dziewiętnastego i kształtującymi się wówczas zasadami kompozycji 
dzieła literackiego, ostatnio tropi też poetów zagubionych na „marginesach cywilizacji”. 
Stypendysta rządu francuskiego w latach 2008-09, zwycięzca Konkursu Prelegentów 2009 
organizowanego przez Polską Federację Dyskusyjnych Klubów Filmowych, współpracował  
z Warszawską Szkołą Filmową i Polskim Instytutem Sztuki Filmowej, Nowymi Horyzontami oraz 
poznańskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w ramach realizowanych przez te instytucje 
dydaktycznych projektów filmoznawczych; publikował m.in. w „Wieku XIX”, „Porównaniach”, 
„Lampie” i „Polonistyce”.
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ZAŁĄCZNIKI

Załącznik 1

Jacques le Goff, „Kultura średniowiecznej Europy”, przeł. H. Szumańska-Grossowa, Warszawa: 
Volumen 1994, s. 338-341, 349-350. 

Kult siły fizycznej jest oczywiście najpowszechniejszy wśród członków arystokracji wojskowej, 
wśród rycerzy, których namiętnością jest wojowanie. Trubadur Bertran de Born, który zanim 
został mnichem-cystersem, był towarzyszem Ryszarda Lwie Serce, tego wzorcowego rycerza 
(…) wyśpiewywał ideał wojenny rycerzy średniowiecznych: 

„Piękny jest mi ścisk puklerzy mieniących się złotem i lazurem , znaków i chorągwi 
różnobarwnych; [lubię] rozstawiać bogate namioty, łamać włócznie, przebijać tarcze  
i rozcinać polerowane hełmy; zadawać ciosy i odpierać je. I czuję wielką radość widząc 
zbrojnych rycerzy na koniach, ustawionych w bojowym szyku. Lubię, kiedy przed jeźdźcami 
uciekają ludzie i bydło; lubię, jak naciera na nich gromada wojowników. Najbardziej cieszy 
się moje serce widokiem oblężonych zamków warownych, walących się szańców obronnych, 
widokiem wojska na murach otoczonych fosami i w szrankach, otoczonych mocną palisadą. 

Lubię też, kiedy senior pierwszy rusza do szturmu konno i zbrojno, bez lęku, by dzielnością 
i odwagą dodać ducha swoim ludziom. Mówię wam, ani jadło, ani napitek ani sen nie dają 
mi doznań tak rozkosznych , jak krzyki, z obu stron: «Naprzód!» i rżenie w lesie koni już bez 
jeźdźców i krzyki «Na pomoc! Na pomoc!» i widok, jak wielcy i mali padają w rowy na łące i 
widok martwych, z drzewcami włóczni utkwionymi w boku (…)”. 

Dla ludzi wszystkich kondycji „bóstwa” – to autorzy „przewag”, wielkich wyczynów 
sportowych. Oto „przewaga” Tristana:

„Blisko drogi, którą przechoǳił Tristan, na szczycie skały wznosiła się nad morzem kapliczka 
zwrócona ku odmętom. Chórek jej wsparty był na nagiej skale, wysokiej, kamienistej, o 
spadających ostro szkarpach; we framuǳe nad przepaścią była misternie składana szyba, 
zmyślne ǳieło świętej ręki. (…) Pozwolili mu wejść. Biegnie przez kaplicę, wǳiera się na 
chórek, dostaje się do szyby we framuǳe, chwyta okno, otwiera je i skacze… Raczej runąć niż 
ponieść śmierć na stosie wobec takiego zgromaǳenia! Ale wieǳcie panowie, iż Bóg użyczył 
mu swej świętej łaski; wiatr wzdyma jego szaty, podnosi go i składa na szerokim kamieniu 
u stóp skały. Luǳie z Kornwalii ǳiś jeszcze nazywają ten kamień „Skokiem Tristanowym”. 
A przed kaplicą tamci czekają ciągle. Ale na próżno. Bóg to bowiem wziął go teraz pod swą 
pieczę. Ucieka: miałki piasek umyka mu pod stopami. Pada, odwraca się, wiǳi z daleka stos: 
płomień trzeszczy, dym wznosi się. Ucieka”.

(…) Szczególna a często występująca struktura myślenia wiernie oddaje i wizję rycerskiego 
męstwa, i dualistyczny symplicyzm: jest to myślenie przez opozycję dwu przeciwników. Dla 
ludzi średniowiecza całe życie moralne jest pojedynkiem miedzy dobrem i złem, cnotami 
i wadami, duszą i ciałem. Prudencjusz w swojej Psychomachii kazał staczać boje cnotom i 
wadom. I dzieło, i temat spotkał w średniowieczu los dość osobliwy: cnoty stały się rycerzami, 
a wady potworami.  

(…) Ale jedno uczucie przekształca się w tej epoce w sposób niewątpliwe nowoczesny. 
Mianowicie miłość. W męskim społeczeństwie wojowników czystej epoki feudalnej 
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wyrafinowanie uczuć łączących dwie istoty ludzkie było ograniczone do przyjaźni między 
mężczyznami. (…) A następnie zjawia się miłość dworna. (…) [Ona] potrafiła uzyskać cudowną 
równowagę duszy i ciała, serca i umysłu, seksu i uczucia. I mimo osobności słownictwa i stylu, 
które z niej czynią fenomen swego czasu, mimo manieryzmu i przesady dwornej scholastyki, 
zwłaszcza zaś mimo płaskości trubadurów nowoczesnych – jest ona tym nieprzemijającym 
darem wśród form śmiertelnych, jakie stworzyła pewna kultura, darem zostawionym przez 
nią w spadku pewnej wrażliwości.    

BIBLIOGRAFIA ORAZ FILMOGRAFIA 
(wszystkie filmy są dostępne w popularnych polskich usługach streamingowych oraz VOD) :

Jacques Le Goff, „Kultura średniowiecznej Europy”, przeł. H. Szumańska-Grossowa, Warszawa: 
Volumen 1994, s. 338-341 (załącznik 1).

„Footloose”, reż. H. Ross, USA 1984; fragment od sceny starcia na parkingu między Renem  
a Chuckiem do rozmowy przyjaciółek w kawiarni po starciu na polu [00:22 – 00:31].

„Gladiator”, reż. R. Scott, USA 2000, finał filmu, walka Maximusa z Commodusem.

„Lalka”, reż. R. Ber, Polska 1978, odcinek 3: Wielkopańskie zabawy, fragment od rozmowy 
barona z Izabelą na wyścigach aż po dialog bohaterów po pojedynku; [z lekturowych adaptacji 
możliwy do wykorzystania jako kontekst jest oczywiście również filmowy „Potop” Jerzego 
Hoffmanna, uzupełniające ogniwo między średniowieczną kulturą „Ostatniego pojedynku”  
a osadzonym wczasach napoleońskich „Pojedynkiem”]; 

„Ostatni pojedynek”, reż. R. Scott, USA 2021

„Pojedynek”, reż. R. Scott, USA 1977, początek [pierwszych 17 min]. 



Autorka: Agnieszka Jankowiak-Maik

Grupa wiekowa: szkoły ponadpodstawowe

Czas realizacji: 1 godzina lekcyjna

Zagadnienia edukacyjne: 

• zwrócenie uwagi na brak kobiet w narracji historycznej w szkole za 
pomocą ćwiczenia praktycznego;

• praca metodą metaplanu rozwijająca myślenie krytyczne, 
analityczne, wyszukiwanie i selekcjonowanie informacji;

• zachęcenie do poznania historii rodzinnej, bliskiej, która wpływa na 
budowanie tożsamości młodej osoby.

Cele operacyjne:

uczeń/uczennica:

• kształci zdolności humanistyczne, sprawność językową, 
umiejętność samodzielnego poszukiwania wiedzy i korzystania  
z różnorodnych źródeł informacji, krytycznego formułowania i 
wypowiadania własnych opinii;

• zwiększa zainteresowanie własną przeszłością, przeszłością swojej 
rodziny oraz historią lokalną  
i regionalną;

• dostrzega mnogość perspektyw badawczych oraz różnorakie 
interpretacje historii i ich przyczyny; ugruntowuje potrzebę 
poznawania przeszłości dla rozumienia współczesnych 
mechanizmów społecznych i kulturowych;

• rozwija umiejętność pracy w grupie.

Formy i metody dydaktyczne:  heureza, dyskusja, rozmowa sterowana, 
burza mózgów, praca samodzielna, praca w grupach. 

Scenariusz IV.
Wielkie nieobecne – dlaczego 
potrzebujemy historii kobiet?

28Property of 20th Century Studios. Promotional use only. 
Sale, duplication or other transfer of this material is strictly prohibited. 
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Lekcja 1
1. Nauczyciel/ka dzieli klasę na niewielkie grupy. Prosi, by każda grupa dokonała szybkiej 

analizy wybranego działu z podręcznika do historii i spisała nazwiska pojawiających się tam 
kobiet, przeliczyła, ile materiałów ikonograficznych jest poświęconych kobietom i w jaki 
sposób zostały przedstawione. By wykonać to zadanie, uczniowie i uczennice korzystają 
z kwestionariusza przygotowanego przez nauczyciela/nauczycielkę (załącznik 1). Na 
wykonanie zadania klasa ma 5 minut.

Nauczyciel/ka prosi grupy o przedstawienie wyników badania, a następnie przeprowadza 
krótką dyskusję sterowaną. Zadaje pytania – czy nazwisk pojawiło się dużo, czy na pierwszy 
rzut oka uważają, że zachowana jest proporcja w występowaniu postaci kobiecych i męskich, 
o czym to świadczy, z czego może wynikać. Chętne osoby udzielają odpowiedzi na pytania  
i dyskutują między sobą.

1. Nauczyciel/ka prosi klasę o wskazanie przykładów wybitnych kobiet z historii Polski. Wyniki 
zapisuje w widocznym miejscu (na tablicy, flipcharcie lub tworząc chmurę wyrazów, np. za 
pomocą aplikacji WordArt lub pracując z aplikacją Mentimeter, która pozwala na wpisywanie 
przez uczennice i uczniów odpowiedzi na zadane pytanie, a efekty pracy widoczne są 
zbiorczo i anonimowo). Wymienia kilka nazwisk, które nie padły, np. Olga Boznańska, Stefania 
Wilczyńska, Wanda Gertz, Aleksandra Piłsudska, Zofia Moraczewska (i inne, np. lokalne 
bohaterki) i zachęca do zapoznania się z wybranymi sylwetkami.

Nauczyciel/ka informuje klasę, iż według badań kobiety stanowią mniej niż 10% postaci 
obecnych w podręcznikach historii, a w średniowiecznych kronikach polskich i czeskich 
stanowiły nie więcej niż 3% postaci . Prosi, aby uczniowie i uczennice wrócili do grup, w których 
pracowali do tej pory. Rozdaje lub wyświetla schemat metaplanu pt. „Wielkie nieobecne – 
kobiety w historii” (załącznik 2) oraz fragment tekstu naukowego „Herstoria żywa, nie zawsze 
jedna, nie zawsze prawdziwa” (załącznik 3). Tłumaczy klasie, iż zadanie będzie polegało na 
pracy metodą metaplanu. Uczniowie i uczennice prowadzą dyskusję w obrębie swojej grupy 
i zapisują efekty w formie graficznej. Do wykonania zadania niezbędne będzie zapoznanie 
się z tekstem naukowym, ale uczniowie i uczennice powinni korzystać z wiedzy własnej, 
mogą również korzystać z internetu, aby wyszukać niezbędne informacje. W tym momencie 
lekcji można również zaproponować skorzystanie z artykułów online podanych w bibliografii 
(„Historia bez Polki”, „Im mniej kobiet, tym mniej kobiet” i innych). Na wykonanie zadania grupy 
mają 20 minut. W czasie pracy grup nauczyciel/ka nadzoruje pracę, udziela niezbędnych 
wyjaśnień itp.

Po zakończonym czasie klasa przystępuje do wspólnej dyskusji i podsumowania ćwiczenia. 
Każda grupa prezentuje odpowiedzi na poszczególne pytania (wszyscy odpowiadają na 
to samo pytanie, mają możliwość zrobienia notatek, dyskusji). Przykładowe odpowiedzi, 
które mogą się pojawić w tym ćwiczeniu: 1. Jak jest? (Kobiet brakuje w podręcznikach, są 
przedstawiane stereotypowo, brakuje historii społecznej, domowej, nie znamy połowy dziejów, 
mężczyźni są uważani za ważniejszych od kobiet, kobiety były dyskryminowane, dominuje 
system patriarchalny itp.). 2. Jak być powinno? (Powinniśmy znać przykłady wybitnych 
kobiet z historii, w podręcznikach powinna panować równowaga pomiędzy płciami, historia 
domu i rodziny powinna być traktowana jako ważna część historii, powinniśmy wiedzieć, 
z czego wynika nieobecność kobiet np. zakaz nauki itp.). 3. Dlaczego nie jest tak, jak być 
powinno? (Cały czas dominuje budowanie narracji w oparciu o politykę, wojnę, kobiety nadal 
nie mają równych praw, ideologizuje się niektóre wzorce kobiet, nadal żyjemy w systemie 
patriarchalnym itp.).
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4. Co robić, aby było tak, jak być powinno?  (Nadawać ulicom imiona kobiet, stawiać pomniki, 
popularyzować herstorię na lekcjach, włączać historię kobiet w szkolne przedsięwzięcia –
np. przy okazji Dnia Niepodległości mówić o matkach niepodległości, lobbować na rzecz 
równouprawnienia, nadawać szkołom żeńskie patronki, używać feminatywów itp.).

ZADANIE DLA CHĘTNYCH:
Przeprowadź wywiad z babcią lub osobą starszą o realiach życia w czasach jej młodości.

O autorce:
Agnieszka Jankowiak-Maik – nauczycielka historii i wiedzy o społeczeństwie, tutorka, trenerka 
Odysei Umysłu oraz aktywistka edukacyjna, znana w sieci jako Babka od histy. Laureatka XIV 
edycji Nagrody im. Ireny Sendlerowej „Za naprawianie świata”, „Medalu Wolności Słowa” Grand 
Press w kategorii „Obywatel(ka)” oraz tytułu Wielkopolski Nauczyciel Roku 2021. Publicystka, 
autorka licznych materiałów dydaktycznych oraz artykułów naukowych i popularnonaukowych, 
promotorka społeczeństwa obywatelskiego i kobiecej strony historii.
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Jak jest? Jak powinno być? 

Dlaczego nie jest tak, jak być powinno?

ZAŁĄCZNIKI

Załącznik 1

Kwestionariusz oceny – kobiety w podręczniku historii
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ZAŁĄCZNIKI

Załącznik 3

Tekst do analizy:
Lucyna Marzec, „Herstoria żywa, nie tylko jedna, nie zawsze prawdziwa” [w:] Czas Kultury 
05/2010.

Radosna gra językowa obnaża gorzką prawdę. Historię tworzyli mężczyźni, historię mężczyźni 
spisywali. Na przykład Gall Anonim czy Wincenty Kadłubek w swych „Kronikach polskich” 
opisywali wybrane, ich zdaniem najważniejsze, wydarzenia bieżące z zakresu polityki, 
gospodarki, życia kościelnego oraz barwnie i z artyzmem opowiadali o pradawnych dziejach 
kraju Słowian. Interesowali ich przede wszystkim władcy i ich praktyki wojenne, stosunkowo 
niewiele wyczytamy o życiu, działalności czy aktywności twórczej kobiet: żon, córek królów, 
królowych, możnowładczyń, przeorysz zakonów, o bogatych mieszczankach nie wspominając. 
Zagłębiając się w przeszłe dzieje czy nawet studiując historię, trudno nie dojść do wniosku, 
że życie od wieków toczyło się wokół mężczyzn, polityki międzynarodowej, opierającej się 
na konfliktach władzy świeckiej z kościelną i ścierających się interesów państw ościennych, 
które to zawsze prowadziły do kolejnych wojen… (…)
(…) jakichkolwiek źródeł nowych ujęć historiografii można szukać w przedwojennej Francji  
i kręgu uczonych skupionych wokół pisma Annales. Tutaj najpierw zauważono, że po pierwsze, 
historię piszą zwycięzcy, a po drugie, nikogo dotąd nie obchodziła tak zwana prywatna 
historia ludzkości, przez co nasza wiedza na temat przeszłości jest w dwojaki sposób okrojona, 
niepełna i sprofilowana.

WARTO PRZECZYTAĆ:
• Anna Kowalczyk, „Brakująca połowa dziejów. Krótka historia kobiet na ziemiach 

polskich”, wydawnictwo W.A.B., Warszawa 2018

• „Historia bez Polki. Co podręczniki mówią o kobietach”, Gazeta.pl 2021,  
https://historiabezpolki.pl/

• Lucyna Marzec, „Herstoria żywa, nie tylko jedna, nie zawsze prawdziwa” [w:] 
„Czas Kultury” 05/2010 (str 34-43) https://www.academia.edu/9722696/
Herstoria_%C5%BCywa_nie_tylko_jedna_nie_zawsze_prawdziwa

• Agnieszka Jankowiak-Maik, Anna Maziuk, „Im mniej kobiet, tym mniej kobiet” [w:] 
„Kosmos dla dorosłych” https://kosmosdladoroslych.pl/ale-temat/im-mniej-kobiet-
tym-mniej-kobiet-rozmowa-z-agnieszka-jankowiak-maik/

Źródła:

1. Iwona Chmura-Rutkowska, Edyta Głowacka-Sobiech, Izabela Skórzyńska, „Niegodne historii? O nieobecności 
stereotypowych wizerunkach kobiet w świetle podręcznikowej narracji historycznej w gimnazjum”.
2. Marzena Matla, „Czy kobieta zasługiwała na zainteresowanie rocznikarzy? Rozważania na podstawie 
najstarszej annalistyki polskiej i czeskiej”.
3. Iwona Chmura-Rutkowska, Edyta Głowacka-Sobiech, Izabela Skórzyńska, „Niegodne historii? O nieobecności 
i stereotypowych wizerunkach kobiet w świetle podręcznikowej narracji historycznej w gimnazjum”.

https://historiabezpolki.pl/
https://www.academia.edu/9722696/Herstoria_%C5%BCywa_nie_tylko_jedna_nie_zawsze_prawdziwa
https://www.academia.edu/9722696/Herstoria_%C5%BCywa_nie_tylko_jedna_nie_zawsze_prawdziwa
https://kosmosdladoroslych.pl/ale-temat/im-mniej-kobiet-tym-mniej-kobiet-rozmowa-z-agnieszka-jankowiak-maik/
https://kosmosdladoroslych.pl/ale-temat/im-mniej-kobiet-tym-mniej-kobiet-rozmowa-z-agnieszka-jankowiak-maik/


„Ostatni pojedynek” Ridleya Scotta łączy w sobie epicki rozmach 
i humanistyczne zacięcie filmowego eseju. Równie dużo mówi 
nam o historii, co o nas samych, dziś, tu i teraz, w kontekście ruchu 
#metoo, polaryzacji nastrojów społecznych i potrzebie dialogu. 
SPOILER ALERT: piszę o fabule, bo jest ważna!

#Metoo w średniowieczu
Scenariusz Matta Damona, Bena Afflecka i Nicole Holofcener powstał 
na podstawie książki Erica Jagera „The Last Duel: A True Story of 
Trial by Combat in Medieval France”, opowiadającej o ostatnim 
usankcjonowanym przez króla Francji Karola VI (nazwanego później 
„Szalonym”) sądowym pojedynku na śmierć i życie. Wzięli w nim 
udział rycerz Jean de Carrouges oraz jego były przyjaciel, Jacques Le 
Gris, giermek, skarbnik i ulubieniec ich wspólnego seniora, hrabiego 
Pierre’a d’Alençona, a także ojciec chrzestny jego zmarłego kilka lat 
wcześniej syna. 

Bezpośrednim powodem pojedynku był zarzut gwałtu, który wysunął 
de Carrouges w stosunku do Jacquesa Le Gris, w imieniu swojej żony 
Marguerite. Był to zarzut ciężki, ale nie dlatego, że średniowieczna 
hierarchia uczciwie dbała o prawa kobiet. Nie miejmy wątpliwości, 
że ich rola sprowadzała się w najlepszym razie do stawania  
w pozycji bystrych suflerek narracji mężów, a najczęściej biernych 
wykonawczyń woli mężczyzn, wszelakich odmian ich woli. Daleko 
trudniejszy do zaakceptowania współczesnych był zamach na 
„własność” rycerza, którego dopuścił się inny mężczyzna, mimo że 
hołubiony przez hrabiego.

Niezwykle podoba mi się, w jaki sposób 83-letni reżyser pokazuje 
nam przebieg wydarzeń. Przedstawia je z punktu widzenia trzech 
osób i ta optyka w bardzo doskwierający sposób wpływa na emocje 
i oceny widza. W pierwszym rozdziale, zatytułowanym znacząco 
„Prawda w oczach Jeana de Carrougesa”, oglądamy szlachetnego, 
odważnego, pełnego inicjatywy i rozsądku rycerza, niczym  
z kart literatury parenetycznej. De Carrouges walczy jak Roland 
(czasem równie lekkomyślnie), miłuje niczym Tristan (choć 

Historia
przemocy
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bardziej powściągliwie), szanuje innych nieomal jak św. Franciszek. Nie mamy powodu, by 
kwestionować tę postawę… dopóki do głosu nie dojdzie dwoje pozostałych bohaterów tego 
tragicznego trójkąta. W każdej wersji wydarzeń kluczowy jest atak silnego mężczyzny na 
bezbronną kobietę, ale tylko w jej oczach jest to działanie bestialskie i dehumanizujące. Zaś 
późniejsza determinacja, z jaką kobieta jest zdecydowana bronić prawdy, zważywszy na 
okoliczności – zaskakuje, bo jest naznaczona czystym fatalizmem.

Gra pozorów
Czemu służy ryzykowny zabieg przedstawienia tej samej (?) historii (herstorii?) z trzech 
perspektyw? Ukazaniu relatywizmu postrzegania różnych wydarzeń, postaw, zjawisk? 
Byłoby to chyba zbyt banalne. Usprawiedliwieniu występków, łagodzeniu wymowy zbrodni, 
intepretowaniu zdarzeń jako wybitnie niefortunnego splotu nieporozumień? A może 
dokręceniu śruby widzowi, zaproszeniu go do specyficznej psychodramy, w której – siedząc 
w fotelu kinowym – stajemy się sędziami i sędzinami: sądzimy męża, sądzimy kochanka 
(Le Gris pałał do Marguerite silnym uczuciem), sądzimy kobietę, która decyduje się na 
konfrontację („a przecież mogła się nie odzywać”, jak jej teściowa i tysiące kobiet przed nią 
w podobnej sytuacji). Wchodząc w tę rolę, musimy się wysilić, starać się być obiektywnymi. 
Mnie osobiście ten zabieg pozostawił dość bezbronnym wobec niezwykle nieprzyjemnego 
przeczucia, że jestem niewolnikiem własnych uprzedzeń, sympatii i życzeń. Czy chodzi o to, 
jak było naprawdę, czy jak chciałbym, żeby było? Czy jestem w stanie wydać uczciwy osąd? 

Widz dochodzi do momentu, w którym moralny kręgosłup mięknie, a wewnętrzny imperatyw 
sprawiedliwości wątleje. Łatwo jest piętnować jednoznacznie zdyskredytowane postacie, 
bohaterów wyraźnie, poprzez rozmaite zabiegi narracyjne, przez twórców przygotowywanych 
do funkcji czarnych charakterów. 

Trudniej oceniać sprawiedliwie, gdy wcześniej zaimponowała nam cierpliwość Le Grisa 
wobec małostkowości de Carrouges’a, jego głęboka empatia w stosunku do chorej ambicji 
przyjaciela, bezinteresowne wstawiennictwo za odstawionym na boczny tor towarzyszem 
broni czy jego elokwencja, błyskotliwość umysłu, poczucie humoru.

Gdzie jesteśmy w tym wszystkim my jako widzowie? Z naszą samoakceptacją, z naszym 
ego, z naszymi uprzedzeniami, z naszym prezentowanym na zewnątrz wystudiowanym 
światopoglądem i jego nieco mniej chlubną podszewką, z naszą deklarowaną miłością 
bliźniego i nieprzepracowaną lekcją empatii, rozumienia siebie i innych? Pewnie każdy  
w nieco innym miejscu, ale zazdroszczę tym, którzy mogą przyznać przed samym sobą, 
że ich percepcja zdarzeń nie jest kierowana w mniejszym lub większym stopniu pewnymi 
wdrukowanymi paradygmatami. 

W relacji Le Grisa pojawia się fragment, którym twórcy jeszcze bardziej wbijają kij  
w mrowisko. Nie wiemy do końca, czy to jawa, czy erotyczny sen giermka, ale po wspólnej 
uczcie Marguerite nagle pojawia się w jego komnacie: para kochanków spędza razem 
upojną noc. 

Zresztą Scott podsuwa nam kilka innych tropów, które wskazują na to, że Le Gris mógł 
zinterpretować zachowanie Marguerite jako zaproszenie do seksu, myląc naszą czujność. 
Mógł, ale nie miał prawa. Dopóki nie wbijemy sobie do tego do głowy młotkiem tak, żeby 
nie wyparowało, dopóty stoimy po stronie przemocy.



Her story of…
Scott finalnie oddaje głos Marguerite i oglądamy koniec tej historii jako her story sensu 
stricto. Wnioski tej opowieści są bardziej niż przygnębiające. Oto co widzimy:

• Życie kobiety to często teatr, konieczność występowania w spektaklu, odgrywania 
ról społecznych. Symbolizuje to już pierwsza scena filmu, w której Marguerite jest 
pieczołowicie przygotowywana przez dwórki na „wyjście do ludzi”;

• Walcząc o sprawiedliwość, kobieta jest skazana na prawo mężczyzn, w którym 
przegranego zabija się w sposób najokrutniejszy z możliwych, a żeby tego było mało, 
należy go jeszcze zhańbić po śmierci. Często więc rezygnuje ze sprawiedliwości, mając 
świadomość jej tragicznych konsekwencji.

• Ceną wygranej jest zawsze czyjaś krzywda. Ludzkość nie potrafi budować sytuacji win-
win, a rezultatem sporu często bywa przemoc.

• Historia mężczyzn to historia niedojrzałości i przemocy. To triumf instynktu nad rozumem. 
Prawda kobiety zostaje zawłaszczona przez mężczyznę, który o nią „walczy”. Pokazuje 
to „triumfalny pochód” de Carrouges’a, który obnosi żonę jak trofeum w kierunku Notre 
Dame. 

• Przemoc, chciwość i siła pozostaje napędem ludzkiej witalności. Rozum, postęp, empatia 
– pozostają daleko w tyle za tym, kto ma więcej krzepy, kto ma więcej wpływów, kto ma 
silniejszą armię i pełniejszy skarbiec. Wszystko inne pozostaje naiwną iluzją, choć można 
stworzyć sobie eskapistyczną enklawę, zaszyć się w niej i pielęgnować swoje pobożne 
życzenia.

• Przyjaźń i solidarność mają rację bytu, ale są możliwe tylko wtedy, gdy obie strony 
mają zaspokojone własne ego. Gdy w grę wchodzi niewykarmiona ambicja, kompleksy, 
zaniedbane potrzeby – wszystko inne, w tym lojalność, będąca pochodną woli  
i dyscypliny, schodzi na dalszy plan.

• Władza na najwyższych szczeblach hierarchii kieruje się podobnymi pobudkami jak 
w najmniejszych komórkach, choćby rodzinach. Z perspektywy „dołu” chcemy mieć 
poczucie, że „góra” wie, co robi. Ale tam są również ludzie, których interesuje tylko chuć 
i wino – albo, jak króla, makabryczne rozrywki. 

• „Ostatni pojedynek” jest też filmem o komunikacji i dialogu o prawdzie. Dialog nie jest 
możliwy, jeśli w drugim człowieku nie zobaczymy równego nam człowieka. Jeżeli, 
jak de Carrouges, upatrujemy w innych lizusów, karierowiczów, oszustów, zdrajców, 
nieudaczników – nie mamy szans na dotarcie do prawdy o nich, jakkolwiek byłaby ona 
prosta. Jeżeli nie będziemy mieć odrobiny dobrej woli i chęci rzeczywistego zrozumienia 
drugiej strony – nie pozostaje nam nic innego jak polaryzacja, eskalacja, konfrontacja. 
I przemoc, w najróżniejszych odmianach – od pasywnej agresji po mordy, pogromy, 
ludobójstwo.

Czy to jest film dla dzieci?
Jest to film o wartościach. Dlatego tak, jest to film dla naszych dzieci. Ale tych dorosłych. 
Lub odważnie w dorosłość wkraczających. Takich, które zaczynają nawiązywać głębokie 
relacje międzyludzkie, myślą o prawach człowieka, prawach zwierząt, odpowiedzialności 
za planetę, o tym, jakim trzeba być człowiekiem, by żyć dobrze i pozwalać tak samo żyć 
innym. Jest to też film do oglądania przez młodzież z kilku innych powodów: posiłkując 



się średniowiecznymi kanonami, Scott kreśli ciekawe ludzkie charakterystyki, nieźle 
korespondujące z treściami podstaw programowych języka polskiego i historii. Przy okazji 
kapitalnie oddane przez aktorów. I tak:

• Jean de Carrouges (Matt Damon) to postać o dość ciasnym umyśle, intepretujący 
rzeczywistość według wyuczonych wzorców i powszechnie uznawanych cnót: jest 
bogobojny, wierny, waleczny. Trudno go jednak nazwać roztropnym. Jest porywczy, 
małostkowy. Własne kompleksy sprawiają, że łatwo ocenia innych po pozorach. Wydaje 
mu się, że jest dobrym mężem, rycerzem, gospodarzem. Ma wyraźne tendencje do 
idealizowania własnych wyborów i wybielania wyrządzonych innym krzywd. Jest to  
w niemal pełnej krasie odzwierciedlenie wzorca średniowiecznego rycerza.

• Jacques Le Gris (Adam Driver) – postać dużo bardziej złożona. Inteligentny i oczytany, 
obdarzony przy tym nietuzinkową błyskotliwością, czym umie zjednać sobie sympatię 
swojego seniora, ale też panien dworu. Poznajemy go jako człowieka niepozbawionego 
wrażliwości. Niektórzy recenzenci nazwali go bohaterem bajronicznym. Popełnia  
zbrodnię w środowisku i w czasach akceptującym przemoc wobec kobiet. Mając wszystko 
do stracenia, nie ma odwagi, by przyznać się (również przed sobą) do zarzucanego mu 
czynu. Jego postawa unaocznia, do czego może być zdolny tzw. zwykły człowiek i jak 
banalne jest zło w swej dosłowności

• Marguerite de Carrouges  (Jodie Comer) – z jednej strony „wzór cnót niewieścich”, z drugiej: 
postać zdecydowanie wyprzedzająca swoją epokę. W oczach męża idealna kobieta  
o subtelnej, klasycznej urodzie, powściągliwa, roztropna i oddana mężowi. Uważa siebie 
za dobrą gospodynię, lepszą i rozsądniejszą w wyborach od partnera. Umie kontrolować 
emocje, rozumie ludzi, jest pełna empatii i asertywna. Potrafi też dostrzec w ludziach 
dobre strony i je docenić, ale wie też, jak bronić swoich granic. Zostaje postawiona  
w sytuacji fatalnej: każdy z jej wyborów będzie okupiony ludzką krzywdą, zaś ona sama 
w pewnym sensie zostaje skazana na porażkę.

• Hrabia Pierre d’Alençon (Ben Affleck) – bardzo ciekawa i niejednoznaczna postać. 
Mimo, że jest człowiekiem wysoko postawionym, obca jest mu powaga urzędu, bliższy 
jest średniowiecznej tradycji sowizdrzalskiej, czyli „świata na opak”. Jest człowiekiem 
cynicznym, pozbawionym złudzeń, wobec tego może sobie pozwolić niemal na wszystko. 
Określa siebie jako libertyna, osobę, której są bliskie ludzkie rozkosze, najwyraźniej nie 
boi się wiecznego potępienia jako człowiek ostentacyjnie niebogobojny. Próżny, ale 
i rozumny władca doskonale rozumiejący, jak wykorzystywać swoją pozycję i wpływy 
dla osiągnięcia doraźnych oraz bardziej długofalowych korzyści. Niepozbawiony pewnej 
niefrasobliwości, o czym świadczy bałagan w jego księgach. Nie jest to odzwierciedlenie 
kanonu średniowiecznego władcy – raczej jego zaprzeczenie. Można jednak intepretować 
tę rolę jako krytykę władzy: postać tragiczną, która jest świadoma bezsensu dążenia do 
cnót w świecie tak wyraziście depczącym wartości, które ma na swych sztandarach. 
Bardzo ciekawa jest groteskowa i przerysowana interpretacja aktorska tego bohatera,  
w którego wcielił się Ben Affleck.

• Król Karol VI (Alex Lawther) – jest to postać epizodyczna, ale bardzo wyraźnie  
zarysowana, z widoczną intencją skompromitowania władzy i wykazania jej 
niekompetencji. Król przypomina nieco króla Joeffreya ze słynnej „Gry o tron” – wykazuje 
sadystyczną satysfakcję i niezdrowe podniecenie wydawaniem decyzji o życiu lub 
śmierci poddanych. W mistrzowskiej interpretacji aktorskiej Alexa Lawthera jest zarówno 
śmieszny, jak i przerażający.

• Nicole de Carrouges (Harriet Walter) – teściowa Marguerite. Surowa i bezwzględna  
w ocenach, sztywno trzymająca się zarówno dworskiej etykiety, jak i wszelkich innych 
boskich i ludzkich zasad. Mówi do Marguerite: „Prawda nie ma znaczenia. Liczy się tylko 
władza mężczyzn”, co stanowi swoiste memento filmu i jeden z ważniejszych filmowych 
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cytatów. W poruszającej, osobistej rozmowie z Marguerite okazuje się, że w przeszłości 
Nicole również została zgwałcona, ale w odróżnieniu od synowej, z nikim nie podzieliła 
się tą tajemnicą, nie mając złudzeń, że cokolwiek by to zmieniło.

Film Ridleya Scotta jest w wielu sferach niezwykle zniuansowany. Nie ocenia, nie podsuwa 
jednej interpretacji, zmusza do wysiłku, pozostawia dyskomfort. I jest fantastyczną inspiracją 
do rozmowy o prawach człowieka, emancypacji, ale i postępie – który w obszarze technologii 
i wynalazków pchnął nas ogromnie do przodu, ale w obszarze jakości życia niektórych grup 
społecznych – niestety nie
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