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Co się przydarzyło dziewczynom? 
Podmiotowość i seksualność w Dziewczynach 

Abstrakt: 
Artykuł jest próbą identyfikacji i opisu kilku problemów, które 
wyłaniają się z interpretacji serialu Dziewczyny (Girls) Leny Dun-
ham. Analiza będzie więc jednocześnie poświęcona ujmowaniu 
podmiotowości, seksualności i neurotyczności w Dziewczynach 
oraz temu, jak zmieniło się ich przedstawianie w porównaniu 
z Seksem w wielkim mieście1 (Sex and the City). Rozważany jest 
także problem telewizji jakościowej i poruszania ważnych kwe-
stii społecznych w serialach. Wszystkie te wątki powrócą w pod-
sumowaniu artykułu, w kontekście prezentowania autentyczno-
ści w serialu.  

Słowa kluczowe: 
Dziewczyny, Seks w wielkim mieście, podmiotowość, seksualność, 
serial, USA 

W 2. odcinku 1. sezonu serialu Czarne lustro (Black Mirror), któ-
rego ambicją jest przedstawienie czy też wyobrażenie społecz-
nych konsekwencji rozwoju technologicznego, pojawia się wizja 
pewnego – rozwiniętego i nieco przepoczwarzonego – wariantu 
talent shows, jakie oferuje współczesna telewizja. Nie wydaje się 
szczególnie interesujące to, w jaki sposób mają przebiegać przy-
gotowania uczestników do występu (jazda na stacjonarnych ro-
werach, sterylne warunki, izolacja, zbieranie przez uczestników 
kolejnych punktów i awatarów, co składa się na postępującą 
„gamizację” czy też „ugrowienie” całego przedsięwzięcia), a na-
wet nie to, w jakiego rodzaju relacje wchodzą z innymi uczestni-
kami (powierzchowne, chwilowe, skupione na konkurencji, a nie 
budowaniu więzi) i do jakiego odstępstwa w tym zakresie do-

                                                             
1 Pełny tytuł pod jakim  wyświetlano serial w Polsce to Jak upolować mężczy-
znę  czyli seks w wielkim mieście. W niniejszym artykule stosuje się głównie 
jego skróconą nazwę w postaci angielskiego akronimu S.A.T.C. (przyp. red.). 
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chodzi w przypadku głównego bohatera. Powód, dla którego we 
wstępie artykułu na temat Dziewczyn mówię o Czarnym lustrze, 
jest zupełnie inny. W finale wspomnianego odcinka brytyjskiego 
serialu mamy do czynienia z następującą sytuacją. Główny boha-
ter w akcie buntu i wściekłości wymierzonym w system talent 
show, który pozbawił go ukochanej osoby, decyduje się na za-
skakujący manewr. Jego występ, okraszony groźbą podcięcia 
sobie tętnicy, jest potokiem słów, który podnosi temat fałszu, 
sztuczności, przerażającej komercjalizacji i okrucieństwa wido-
wiska. Bohater prezentuje się tu jako prawdziwy, autentyczny 
i bezkompromisowy – jest tym, który nie ma nic do stracenia 
i gotów jest ponieść ryzyko powiedzenia, jak jest naprawdę. Jego 
dialog z jurorami wygląda następująco (cytuję fragment): 

– Masz naszą uwagę, jak chciałeś. Co chcesz powiedzieć? Przy-
gotowałeś sobie przemowę? Mów! 
– Nie mam przemowy! Nie myślałem o słowach! Nie chciałem 
nawet… Wiedziałem, że chcę tu być, żebyście mnie słuchali! 
Naprawdę słuchali, a nie robili głupie miny, udając, że słucha-
cie. Żebyście czuli, a nie przetwarzali. (…)Nie widzicie tutaj lu-
dzi, widzicie bezduszną kamerę. Im bardziej to jest sztuczne, 
tym lepiej, bo teraz tylko fałsz może działać. Tylko tyle może-
my pojąć. Nie, nie tylko. (…) Kupujemy gówno, które nawet nie 
istnieje. Pokażcie nam coś wolnego, pięknego i prawdziwego. 
Nie możecie. (… )Jesteśmy zbyt znieczuleni. Zadławilibyśmy się 
tym (Black Mirror, sezon 1., odcinek 2.). 

W potoku improwizowanego tekstu (co też ma wzmac-
niać efekt autentyczności) bohater pragnie nie tylko zdemasko-
wać show w jego ramach, ale także odróżnić się od niego – poka-
zać, że mimo obecności w programie jest inny – zmęczony fał-
szem, pragnący autentycznych relacji międzyludzkich i auten-
tycznego życia. Jego performance, żeby pójść za określeniem, 
którego sam użył, spotyka się z niespodziewanym (czy na pew-
no?) entuzjazmem jury, które proponuje mu własny program. 
Dwa razy w tygodniu spektakl autentyczności – z ostrym przed-
miotem przy szyi, z prawdą na ustach i pasją płynącą z ekranu. 
Późniejsze sceny to już pokaz tego, jak bohater występuje 
w swoim programie. Programie, który znakomicie pasuje do po-
zostałych – jest jedną z pozycji w menu ówczesnej telewizji 
(streamingu?), jednym z programów, który dostarcza niewyma-
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gającej rozrywki i może w każdej chwili zostać przełączony na 
mężczyznę obżerającego się tortami.  

Z pozoru ten przydługi wstęp nie odnosi się bezpośrednio 
do głównego tematu artykułu, ale nie jest tak chybiony, jak mo-
głoby się wydawać. W prezentowanym ujęciu Dziewczyn istotny 
będzie mechanizm, jaki wykorzystuje ten serial wobec kultury 
telewizyjnej oraz kultury w ogóle. Mój pomysł jest zasadniczo 
bardzo prosty, choć być może nie całkiem w tej fazie oczywisty. 
Otóż sądzę, że mechanizm stojący za produkcją Dziewczyn jest 
zbliżony do tego, który w przerysowany sposób opisali twórcy 
Czarnego lustra. Nie tylko więc Lena Dunham wywalczyła miej-
sce w telewizji, wykorzystując swoją cielesność i sięgając do te-
go, co uważa się w kulturze za najbardziej intymne, osobiste 
i autentyczne, ale także, co może równie istotne, dokonała tego 
mimo istnienia czegoś innego. Tym czymś, co podnosiło już wie-
lu krytyków i badaczy, jest oczywiście Seks w wielkim mieście – 
serial, do którego w Dziewczynach jest wiele bezpośrednich 
i bardzo świadomych odniesień2, a który wytworzył charaktery-
styczną konwencję mówienia o kobiecej podmiotowości i seksu-
alności na przełomie wieków. Serial Dunham stara się w dużej 
mierze oddalić ten model, pokazać jego nieadekwatność i, jak 
sądzę, fałszywość – dziewczyny mieszkają w Nowym Jorku, ale 
nie żyją życiem Carrie Bradshaw i koleżanek. Słowem, S.A.T.C. 
pełni wobec Dziewczyn mniej więcej taką rolę, jaką dla bohatera 
Czarnego lustra system talent show i jury. Nie inaczej jest z opo-
rem twórczyni przed pacyfikacją jej buntu za pomocą umowy ze 
stacją HBO. Pierwszym i chyba najważniejszym gestem Dziew-
czyn jest bowiem podważenie wymowy S.A.T.C. i odsunięcie go 
na pozycję niespełnionego marzenia z przeszłości.  

Cecha, która ma wszak odróżniać (z perspektywy Dziew-
czyn oczywiście) te dwie grupy kobiet, to – powiedzmy na począ-
tek – przede wszystkim niedoskonałość Hannah i jej przyjació-
łek w zestawieniu z ich poprzedniczkami, również znanymi 
z HBO. Czy jednak rzeczywiście zachodzi tu jakikolwiek kontakt? 
Serial Dziewczyny wyraźnie sugeruje, że jego bohaterki żyją 
prawdziwym życiem – zmagają się z kłopotami finansowymi 
                                                             
2 Jednym z najbardziej rozpoznawalnych jest umieszczenie plakatu Seksu w 
wielkim mieście w pokoju jednej z bohaterek – Shoshanny, która w rozmowie 
z Jessą próbuje przypisać każdej swojej przyjaciółce odpowiedniczkę z serialu 
z Sarah Jessicą Parker w roli głównej. 
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(ten wątek zapoczątkowuje przecież fabułę serialu), toksyczny-
mi związkami, niestabilnymi przyjaźniami i światem, który wca-
le nie czeka z otwartymi rękami na głos pokolenia (the voice of 
the generation). Nie mają butów za setki dolarów, nieskazitel-
nych figur i włosów, zdolności kredytowej ani kochanków, któ-
rych zmieniają dziesięć razy na przestrzeni jednego odcinka. Za-
miast tego proponują dziesiątki tragikomicznych sytuacji i nie-
standardowe poczucie humoru3.  

Cały ten zestaw ma skłaniać do wniosku, że oto mamy do 
czynienia z serialem, który nie tylko jest rewolucyjny pod 
względem sposobu prezentowania kobiecego ciała i który od-
powiada na problemy generacji borykającej się z umowami 
śmieciowymi i brakiem zapotrzebowania na ich twórczą swobo-
dę, ale przede wszystkim mówi prawdę o świecie w trakcie kry-
zysu gospodarczego – na każdy zadany temat. Powie ją zresztą 
ustami dziewczyny, która gotowa jest obnażać swoje ciało, bę-
dące dla nią życiową udręką, bawi się własnymi tatuażami 
i, mocniej niż ktokolwiek w latach dwutysięcznych, podkreśla, że 
jej serial ma autobiograficzny charakter4. 

– To była, bez wątpienia, najbardziej poruszająca rzecz, jaką 
widziałem na tej scenie od samego początku „Idola”! Ty… Mó-

                                                             
3 Zaskakujące rezultaty przynosi zestawienie Dziewczyn z ilustracjami i ko-
miksami rysowniczki Oli Szmidy. Przedstawia ona bardzo wyraziste (przepo-
czwarzone, z nadwagą) postaci, przede wszystkim kobiece, które wykazują 
się niesłychanym poczuciem humoru i autoironią, zob. https://www.-
facebook.com/OlaSzmida  
4 Wielokrotnie podczas oglądania serialu odnosiłam wrażenie, że największe 
zbieżności pomiędzy bohaterami filmowymi, jakie odnalazłam w kontekście 
Dziewczyn to Hannah oraz postacie z filmów Woody’ego Allena – wielkiego 
nowojorskiego neurotyka, obsesyjnie obdarzającego swoich bohaterów swo-
im charakterem, poczuciem humoru i niezbyt spektakularną cielesnością. Nie 
bez znaczenia wydaje się też profesja obu postaci, permanentne zawirowania 
w życiu emocjonalnym, a także beznadzieja podejmowanej terapii. Oczywi-
ście ciało Allena w filmach jest właściwie bezcielesne, podczas gdy ciało Dun-
ham wydaje się przedstawiane wręcz naturalistycznie. Odnoszę jednak wra-
żenie, że wyrasta to z podobnego doświadczenia wymogu dyscyplinowania, 
trenowania i czerpania przyjemności z ciała. Bezwzględnie istotna jest różni-
ca genderowa między nimi i stawka, o którą w związku z tym toczy się gra. 
O ile jednak nie potrafię znaleźć wielu pokrewieństw między Hanną Horvath 
a Carrie Bradshaw, o tyle między Hanną a Alvym Singerem, ale również mię-
dzy Dunham a Allenem jako artystami o bardzo wyrazistym pomyśle na ki-
no/serial, dostrzegam je bez większego problemu. 
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wisz o sprawach (…), co do których wszyscy się zgadzamy. 
Chociaż wszystkiego w pełni nie pojmujemy. Uważam, że mam 
prawo powiedzieć, że my to czujemy. Nawet ja. Wiem, że wy-
obrażasz sobie mnie jako potwora. Ale wiesz… Ja wiem, o czym 
mówisz. Lubię twoje teksty.  
– To nie są teksty! 
– To prawda, zgadza się? Twoja prawda, fakt, ale jednak praw-
da. I masz rację. Autentyczność jest już rzadko widziana. 
Chciałbym cię znów posłuchać.  
– Jak?  
– (…) W HBO – 30 minut raz w tygodniu?5 (Czarne lustro, sezon 
1., odcinek 2.). 

Jednoznaczna krytyka tego rodzaju spektakli autentycz-
ności, które pokazano w Czarnym lustrze, jest wątkiem wykra-
czającym poza łamy tego artykułu. To bowiem, co interesuje 
mnie najbardziej, określiłabym jako próbę ogólnego zarysowa-
nia sposobu tworzenia podmiotowości i seksualności, który 
w mocny sposób łączy się z pojęciem autentyczności – czy to 
wprost, kiedy Hannah pyta swoich korporacyjnych współpra-
cowników: „Czy tylko ja czerpię radość z tego, że jestem praw-
dziwie autentyczną osobą?” (Dziewczyny, sezon 3., odcinek 11.), 
czy w mniej jednoznacznych, ale równie wyrazistych sytuacjach. 
Stawiam zatem pytania o charakter tego podmiotowego projek-
tu w zakreślonej wyżej perspektywie, a także o to, czy serial 
Dunham istotnie odróżnia się od pozostałych produkcji (chodzi 
więc przede wszystkim o cechy wyjątkowe, nie upodabniające 
Dziewczyn do innych). Czarne lustro podsuwa w tym względzie 
raczej pewne rozpoznanie (niekoniecznie dotyczące przyszłości) 
niepodważalnie zachodzącego procesu, a nie ocenę zmian. 

Warto w tym miejscu dodać jeszcze jedno spostrzeżenie. 
Otóż sądzę, że Dziewczyny nie eliminują i nie mogą wyelimino-
wać z horyzontu zainteresowań widowni serialu S.A.T.C. Oczywi-
ście, serial ów już od dawna nie ma statusu nowości, więc nie 
stanowi naturalnej konkurencji. Sądzę jednak, że w bieżącej sy-
tuacji radykalnej zmiany sposobów oglądania telewizji, możemy 
mieć do czynienia nie tyle z konkurencyjnością tych produkcji 

                                                             
5 Dla ścisłości, w wersji oryginalnej jeden z jurorów obiecuje bohaterowi za-
trudnienie w jednym z jego przesyłanych na żywo (streamingowanych) pro-
gramów, a po chwili podbija stawkę i proponuje mu występy dwa razy w ty-
godniu (przyp. red.). 
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(konkurencyjne są raczej modele, jakie proponują), ile z ich 
względną równoległością – innymi słowy, widzowie Dziewczyn 
niekoniecznie stanowią antagonistyczną grupę odbiorczą wobec 
widzów S.A.T.C.  

Z drugiej strony, uważam, że mimo wszystkożerności 
współczesnego widza, należy też podkreślić paradoksalną, głę-
biej ukrytą nieporównywalność obu seriali, dotykających bardzo 
różnych ludzkich doświadczeń (które stają się udziałem bardzo 
różnych ludzi). S.A.T.C. to w dużej mierze emanacja marzeń koń-
ca lat 90. o kobiecości, przyjaźni, a także konsumpcjonizmie. Ja-
ne Arthurs w książce Television and Sexuality. Regulation and the 
Politics of Taste określa go jako jeden z najważniejszych i prze-
łomowych seriali dla rozumienia współczesnej kobiecej seksu-
alności. Pisze także:  

Nowość Seksu w wielkim mieście polega na przeniesieniu do te-
lewizyjnej produkcji dyskursu otwarcie seksualnego, skoncen-
trowanego na kobiecie, a stało się to możliwe dzięki zróżnico-
wanym gustom kulturalnym w oferującym wiele opcji otocze-
niu (Arthurs 2004: 128). 

Jedna z ważnych obserwacji krytyczki dotyczy niewąt-
pliwie faktu, że w S.A.T.C. centralną rolę zajmują kobiety, od któ-
rych działań zależy rozwój narracji, a przy tym są to bohaterki 
„liberalne, heteroseksualne, białe, mieszkające w metropolii, 
posiadające karierę zawodową” (Arthurs 2004: 129)6. Pozycja 
widza, jaką projektują twórcy serialu, zdaje się opierać na sche-
macie „chciałabym być taka jak X” (komediowo obrazuje to 
w Dziewczynach stanowisko Shoshanny), co lokuje dzieło w sfe-
rze nigdy w pełni osiągalnych marzeń o partycypacji lub utoż-
samieniu ze światem widzianym na ekranie. Natomiast to, co 
proponuje Dunham, tworzy schemat, w którym widz ma pozo-
stawać na pozycji mniej lub bardziej wstydliwego utożsamienia. 
Bohaterki Dziewczyn nie są bowiem spełnieniem marzeń o pod-
miotowej identyfikacji – nie obiecują świata ekscytujących do-
świadczeń i porywających romansów. Oddalenie fantazmatycz-

                                                             
6 Zadziwiające jest to, że jeśli weźmie się pod uwagę te kategorie, kobiety 
z S.A.T.C. od Girls dzieli przede wszystkim status społeczny i materialny oraz 
wiek. Duża część socjologicznego opisu bohaterek tych dwóch seriali w grun-
cie rzeczy nie różniłaby się tak jaskrawo, jak by można wnosić na pierwszy 
rzut oka. 
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nego świata7 rodem z seriali spod znaku S.A.T.C. zdaje się mieć 
jeden podstawowy cel – podsunięcie widzowi pod nos niedo-
skonałości jego własnej podmiotowości. Dodać jednak należy, że 
Dziewczyny są bez wątpienia beneficjentkami przełomu i sukce-
su serialu Darrena Stara. Powstanie serialu Dziewczyny było 
możliwe, dlatego że zdarzył się S.A.T.C. Krok, który wykonuje 
Dunham jest gestem następującym wyraźnie po S.A.T.C. – odda-
lanym tu na pozycję kolejnej rozczarowującej i niespełnionej 
rewolucji seksualnej8. 

Podobieństwa obu seriali9 w ogólnym zarysie są zresztą 
znaczne – w obu przypadkach rzecz dzieje się w Nowym Jorku, 
obserwujemy cztery wyraźnie różniące się od siebie przyjaciół-
ki, a główna postać jest pisarką/dziennikarką, w obu kluczową 
kwestią są relacje międzyludzkie ze szczególnym uwzględnie-
niem tych romansowych. Dalszych pokrewieństw można by się 
doszukiwać jeszcze dalej, na wielu poziomach obu produkcji, 
aczkolwiek w niniejszym artykule zajmuję się jedynie najważ-

                                                             
7 Tego rodzaju konstrukcja pojawia się w 5. odcinku 2. sezonu (One Man’s 
Trash), który jest niejako wyłączony z całej fabuły. Główna bohaterka trafia 
przypadkowo do domu bogatego mężczyzny, z którym spędza sielankowy 
dzień. Całość odcinka, nie dbającego o realizm czy psychologiczne prawdopo-
dobieństwo, utrzymana jest w estetyce subtelnie nawiązującej do snu. Inter-
pretację, jaką można wysnuć, w skrócie określiłabym jako bajkowy wyłom 
w pełnym toksycznych relacji życiu Hanny, który ma ściśle wyznaczony czas 
trwania. Podczas tej wizyty Hannah deklaruje, że chciałaby być szczęśliwa 
i tak dalej. Nie sądzę jednak, że mamy tu do czynienia z banalnym przesła-
niem, o jakim pisze w swojej analizie np. Jessie Cadle (2013), że każda kobieta 
chce być szczęśliwa i kochana przez silnego i dobrze sytuowanego mężczyznę. 
Sądzę, że w kontekście całej produkcji odcinek ten pełni podwójną rolę: po-
kazuje, że można by było do pewnego momentu kręcić serial z postacią taką 
jak Hannah, a także – co ważniejsze – że w ramach takiego serialu jak Dziew-
czyny jej historia musi zmierzać ku nierealistycznej bajce. Książę musi się tu 
pojawić – jako ten, którego nie ma naprawdę w świecie przedstawionym. 
8 Ważny wydaje się tu też kontekst postfeminizmu S.A.T.C., który podnosili 
rozmaici komentatorzy, wielokrotnie argumentując na rzecz interpretacji 
tego serialu w ramach tego etapu rozwoju myśli feministycznej lub wręcz 
w kontekście queerowego postfeminizmu, zob. np. A. D. Lotz (2001), J. Ger-
hard (2005). 
9 Na marginesie warto przypomnieć, że związki obu seriali rozgrywane są nie 
tylko w Dziewczynach czy w wypowiedziach na ten temat, ale także przez 
same aktorki. Przykładem może być wspólny wywiad, którego udzieliły Alli-
son Williams (Marnie w Dziewczynach) oraz Cynthia Nixon (Miranda 
w S.A.T.C.) na temat seriali i ich przemiany, zob. Nixon, Williams 2014.  
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niejszymi zbieżnościami. Dodatkowo nie może ujść uwadze wi-
dza fakt, że Dziewczyny pojawiają się w ramówce stacji HBO, 
sławnej dzięki stworzeniu i rozwijaniu telewizji jakościowej 
(quality TV), przy czym ta sama stacja niegdyś zaoferowała swo-
im odbiorcom właśnie S.A.T.C. Nie postrzegam tej kwestii jako 
kluczowej dla odbioru serialu, niemniej jednak warto zaznaczyć, 
że fakt wprowadzenia niejako na miejsce  S.A.T.C. serialu Dun-
ham sygnalizuje istotną zmianę. Nie od dziś bowiem wiadomo, 
że ambicją HBO jest podsuwanie angażującej rozrywki na wyso-
kim poziomie intelektualnym i estetycznym. Jak pisze Jane Feu-
er: 

To, że program [w tym przypadku serial Prezydencki poker – 
przyp. O. Sz.] pretenduje do bycia wyjątkowym i oryginalnym, 
jedynie potwierdza moją opinię, że jakościowy serial drama-
tyczny zawsze rości sobie prawo do oryginalności w odniesie-
niu do standardów telewizji swoich czasów (Feuer 2011: 118). 

Podobną refleksję proponuje Karen Fricker: 

Jeżeli mamy rozumieć amerykańską telewizję jakościową jako 
gatunek, to w takim razie jej najbardziej użyteczną krótką de-
finicję zaproponował amerykańska niezależna autorka 
i uczestniczka konferencji Ashley [Sayeau]: „politycznie zaan-
gażowana, często niezależna telewizja, której celem jest nie 
tylko bawić, ale i uczyć” (Fricker 2011: kindle). 

Co jednak sprawia, że takie ambicje są rozpoznawalne? Wydaje 
się, że przede wszystkim kwestie związane z estetyką czy też 
konstrukcją seriali oraz ich doniosłą społecznie tematyką. Tym 
samym znaleźliśmy się w centrum problemu (i przyjemności), 
jaki sprawia badaczom omawiana kategoria seriali. Kontrast 
w stosunku do innych utworów nie sprowadza się do tego, że 
mamy do czynienia z ważnymi społecznie tematami, ambicjami 
artystycznymi, niezłym aktorstwem i scenariuszami, które do-
równują skomplikowanym dziełom literackim (por. Cardwell 
2011: 137). Różnica polega na tym, że, po pierwsze, mamy to 
wszystko na raz, a po drugie, że zmuszeni jesteśmy aktualizować 
swoje interpretacyjne możliwości, rozwinięte nie tylko dzięki 
recepcji telewizji, ale także filmów, literatury, sztuki czy teatru, 
i po trzecie,  

(…) promocja programów tworzonych i dystrybuowanych 
przez tę samą stację od dawna kierowana jest do tych, którzy 
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nie oglądają (tradycyjnej) telewizji. Idea, że jest to telewizja dla 
osób, których to medium nie interesuje, sprawia, że hasło re-
klamowe „To nie telewizja. To HBO” nabiera nowego znaczenia 
(Akass, McCabe 2011: kindle). 

Zasadnicze wyzwanie, które stoi za tą myślą, dotyczy wi-
dza, który właściwie widzem na stałe nie jest. W przypadku se-
rialu Dziewczyny, skupiającego się przede wszystkim na dwu-
dziestolatkach – grupie społecznej, która kojarzy się raczej 
z odejściem od telewizorów na rzecz laptopów, także w celu og-
lądania telewizji (por. np. Stetler 2012) – należy mówić o nadziei 
na przeniesienie w świat HBO problemów najmłodszego poko-
lenia wchodzącego właśnie w cieniu kryzysu gospodarczego 
w dorosłość. Z pewnością można zaryzykować twierdzenie, że 
w ten sposób następuje swoista pacyfikacja tego trwającego 
i jeszcze nie dość dobrze opisanego zjawiska. Skłaniałabym się 
jednak ku nieco bardziej przychylnej wobec HBO interpretacji – 
Dziewczyny ze swoimi problemami z chłopakami po przejściach, 
niefortunnym humanistycznym wykształceniem, umowami 
śmieciowymi i wszelkimi neurozami przestają być utożsamiane 
z kłopotami niewielkiej grupy, którą można lekceważąco zby-
wać. Zapewnienie bohaterkom S.A.T.C. pełni uwagi serialowego 
widza było preludium dla oddania jej niezbyt atrakcyjnej dziew-
czynie z nadwagą10, zaburzeniami obsesyjno-kompulsywnymi 
i wielką nadzieją na bycie głosem pokolenia, której towarzyszą 
niemniej oryginalne przyjaciółki i przyjaciele. Zasadnicze wy-
zwanie, o którym wspomniałam, polega więc nie tylko na uzna-
niu problemów dwudziestolatków za doniosłe kwestie społecz-
ne. Rzecz raczej w tym, że owa grupa nie ma wielkich szans po-
dobać się w sposób, do jakiego przyzwyczaiła nas amerykańska 
telewizja.  

Plan dalszej części artykułu jest następujący – postaram 
się wskazać i pokrótce przedstawić zasadnicze kwestie dotyczą-
ce serialu Dziewczyny, które należy poruszyć, kiedy chce się 
mówić o seksualności czy podmiotowości w najnowszej telewizji 
czy też serialach. Część z tych ustaleń może się wydać oczywista 
lub – dla czytelnika znającego tę propozycję – już rozpoznana. 

                                                             
10 Żadnym punktem odniesienia nie jest w tym kontekście serial Ugly Betty, 
który z braku urody (i latynoskiego pochodzenia) głównej bohaterki czyni 
komediową oś serialu.  
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Moim celem nie jest jednak odkrywczość tym zakresie, ale raczej 
próba pokazania tego zjawiska jako ważnej wypowiedzi arty-
stycznej w kontekście nowych sposobów konstruowania pod-
miotowości. Wątpliwością, którą także oddalam, jest ewentualna 
(choć nie mam co do tego przekonania) nieoryginalność dzieła 
Dunham w zestawieniu na przykład z literaturą lat 60. czy in-
nymi utworami, których wyniki oglądalności nie były tak do-
bre11, jak w przypadku popularnego amerykańskiego serialu. 
Innymi słowy, to, że o danym zjawisku kiedyś już w ten czy inny 
sposób mówiono, pisano lub poddano je zwizualizowaniu, nie 
zmienia faktu, że gdy znajduje ono nową przestrzeń i społeczny 
oddźwięk, karty rozdawane są ponownie.  

Pierwszym i może najważniejszym sygnałem zmiany, jaka 
dokonuje się dzięki serialowi i w nim, jest oczywiście cielesność 
głównej bohaterki – temat dotąd najszerzej komentowany, gdy 
chodzi o Dziewczyny. Jej niedoskonałość, a także bardzo wyrazi-
sta i bezkompromisowa ekspozycja ciała nie mają jednoznacz-
nego charakteru. Jednym z najważniejszych wątków serialu jest 
samo ciało i krągłości Hannah/Leny Dunham. Jak pisze Małgo-
rzata Major, „Lena Dunham jako pomysłodawczyni, twórczyni 
i scenarzystka serialu Dziewczyny dała głównej bohaterce nie 
tylko osobowość, ale także ciało. Swoje ciało” (Major 2014: 137). 

Stwierdzenie wydaje się niewinne, gdyż opisuje zasadni-
czy tryb pracy aktora – użyczającego swojej postaci całego ciała, 
twarzy czy głosu. W przypadku Dunham rzecz jest dalece bar-
dziej skomplikowana. Kobieta nie tylko nie poddaje swojego cia-
ła rygorowi narzuconemu przez rolę (raczej, na ile można to ro-
zeznać, jest odwrotnie), ale także, co bardzo ważne, nie ukrywa 
swoich prywatnych tatuaży. Dunham gra swoim ciałem, nieu-
stannie flirtując z widzem tak na poziomie autobiograficznym, 
jak estetycznym. Zarzuty nadmiernej ekspozycji ciała, które nie 
stanowi przykładu klasycznego piękna, kierowane są właściwie 
jednocześnie do Dunham-reżyserki i Dunham-aktorki.  

Strategia cielesności, która jest stosowana Dziewczynach, 
wykpiwa także rozmaite programy w rodzaju Jak się nie ubierać, 
które podsuwają sposoby na ukrycie niedoskonałości ciała 

                                                             
11 W związku z niewiarygodną popularnością rozmaitych serwisów udostęp-
niających seriale bezpłatnie online dokładna oglądalność współczesnej tele-
wizji wydaje się niemożliwa do precyzyjnego określenia. 
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i podkreślenie jego walorów. Hannah w żaden sposób nie stara 
się ukryć ani tuszować strojami dopasowanymi do swojej figury 
tego jak wygląda. Co ważne, także ideologia, która stoi za wspo-
mnianymi programami (będziesz sobą, kiedy uwydatnisz swoją 
talię i ukryjesz grube uda) zostaje tu całkowicie oddalona. Han-
nah nie tylko chodzi w strojach powszechnie uważanych za pa-
skudne (upodobanie do żółci jest w przypadku Hannah szcze-
gólnie intensywne), ale bez najmniejszych oporów paraduje 
(słowa używam nieprzypadkowo) nago, w bikini (wyjątkowo 
wyrazisty jest Beach House – sezon 3., odcinek 7.) czy w stroju 
z sex shopu (Role Play – sezon 3., odcinek 10.).  

Temat jej niestandardowego ciała jest jednak wielokrot-
nie podnoszony w samym serialu – tak w rozmowach, jak 
i w sposobie operowania kamery – chętnie podążającej za pół-
nagą Hannah, szczególnie wyraziście kadrującej jej fałdki i tak 
dalej. Co ciekawe, pozostałe bohaterki nie wyglądają jak Hannah; 
są szczupłe, ładne, świetnie ubrane (Marnie – klasyczna pięk-
ność, niemal „wyciągnięta” z S.A.T.C. czy Gotowych na wszystko), 
oryginalne i bardzo atrakcyjne (Jessa – królewna boho-chic 
o nienagannej figurze), zupełnie standardowe, choć z dziwacz-
nymi zapędami, szczególnie w zakresie fryzur (Shoshanna). 
Również u mężczyzn nie widać wyraźnych niedoskonałości. 
Owszem Ray ma zajęczą wargę, jednak jego ciała nie dotyczą 
nadwaga czy nieproporcjonalność. Uwagę przyciąga tylko ciało 
Hannah, staje się bezwzględnym centrum zainteresowania (nie 
śliczne dziewczyny, które są obok i których ciała stają się wła-
ściwie przezroczyste). Gwiazdą tego serialu jest ta, której ciało 
jest pozbawione hollywoodzkiego powabu i gracji. Ta konstruk-
cja o romantycznym rodowodzie staje się rozpoznawalna dopie-
ro po bliższej obserwacji. Hannah jest wyjątkowa oczywiście ze 
względu na swoją osobowość czy domniemany talent literacki, 
ale to jej ciało staje się ostatecznym argumentem w tej grze. 
Hannah jest niedoskonała, więc jest kimś więcej, jest tą, na którą 
powinno się kierować całą uwagę. „Nieudane” ciało jest tu, wła-
śnie w romantycznym sensie, wskazówką – głębi, fascynującej 
osobowości, talentu artystycznego. 

Oczywiście problemy cielesności, a zarazem seksualności 
dotyczą nie tylko głównej bohaterki. Widzimy zażenowanie 
dziewictwem i defloracją (Shoshanna), kuriozalność przygoto-
wań do niepotrzebnej aborcji, traktowanej śmiertelnie poważnie 
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w innych serialach (Jessa) czy oziębłość w życiu seksualnym 
(Marnie). To jednak Hannah gra pierwsze skrzypce w zajmowa-
niu ekranu swoim ciałem, to także ona wygrywa je w taki spo-
sób, aby wymuszało na widzu czy to konfuzję, czy rozbawienie. 
Hannah kpi z oczekiwań, ale też ze standardów, które są wciąż 
aktualne w świecie telewizji. Kiedy w 2. sezonie widzimy ją 
w objęciach wielu kochanków, nie sposób nie dostrzec w tym 
szyderstwa z reguł, jakie obowiązywały np. w S.A.T.C., szczegól-
nie jeśli chodzi o poczynania Samanthy, ale także każdej innej 
bohaterki. Co ważne, ciało Hanny jest raczej nieskrępowane 
i żądne wszelkich przyjemności, wśród których ta seksualna 
zajmuje nader istotne miejsce. 

W tym miejscu warto pokazać, jak owa seksualność bywa 
rozgrywana. Otóż seks w Dziewczynach jest przede wszystkim 
rozczarowujący. Katastrofalne życie seksualne Marnie, żenująca 
walka Shoshanny o utratę dziewictwa, agresywnie neurotyczna 
seksualność Jessy czy poniżenia, jakich doznaje Hannah – wszy-
stko to składa się na obraz, w którym partycypacja nie wydaje 
się kusząca. Przemoc, upokorzenia czy wreszcie dojmujący brak 
nie są tu ekstremum, wypadkiem przy pracy czy chwilowym 
kłopotem, który już w następnym odcinku zostanie rozwiązany 
(jak w S.A.T.C.) dzięki poradom przyjaciółek lub rozmowie z ko-
chankiem. Dziewczyny są napisane w taki sposób, że seks staje 
się nie tylko szansą na przyjemność, ale ostatecznie wyrażonym 
przekonaniem, że przyjemność nie istnieje, a jeśli komuś wydaje 
się, że jest inaczej, kolejny krok będzie jeszcze bardziej bolesny.  

Naturalistyczne sceny współżycia, często pozbawione 
romantycznej otoczki, przede wszystkim dystansują widza – 
tego, który nie chce zgodzić się na takie wzajemne traktowanie 
się ciał, tego, który rozpoznaje w nich siebie, a także tego, który 
chciałby, żeby Hannah stała się głosem jego pokolenia. W serialu 
przewijają się wielokrotnie tematy chorób wenerycznych, nie-
chcianej ciąży, aborcji czy antykoncepcji. Otwartość z jaką są 
podejmowane stanowi interesujący rewers tego, jak wyglądają 
sceny seksu w Dziewczynach. Wszystko co dzieje się wokół sek-
su zdaje się tylko podkreślać psychicznie mroczny wymiar tego 
serialu – zachwyconego i jednocześnie przerażonego swobodą 
seksualną. 

Skoro zaś poruszony został już wątek mroczności serialu, 
należy też wspomnieć o zaburzeniach obsesyjno-kompulsyw-
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nych i lękowych Hannah, które narastają w jednym z sezonów, 
by powracać w rozmaitych momentach. Z licznych wywiadów 
wiadomo, że i ten motyw zaczerpnięty został z osobistych do-
świadczeń Dunham, co tylko wzmacnia poczucie, że mamy do 
czynienia z rozmaitymi sposobami budowania świata, który 
wchłania kolejne elementy autobiografii artystki. Ważne w tym 
kontekście jest jednak nie samo pokazanie choroby i utrapień 
z nią związanych, ale również tego, jak bardzo inaczej postrzega 
się w Dziewczynach te zaburzenia. Niejednokrotnie, z racji ich 
skutków dla życia codziennego, nerwice prezentowane były 
w komediach, stanowiąc centralne motywy humorystyczne – 
przykładem może być polski film fabularny Dzień świra, czy se-
rial Detektyw Monk. 

Dziewczyny opowiadają zupełnie inną historię. Taką, 
w której poza zapadaniem się w rozpacz, bohaterka coraz bar-
dziej izoluje się od świata zewnętrznego. Nie tylko jej ciało jest 
niedoskonałe, także psychika nie spełnia stawianych jej wyma-
gań. Hannah nie jest w pełnej gotowości do zdobywania kolej-
nych szczebli kariery, a jedynie do podejmowania kolejnych 
prób zapanowania nad swoimi utrapieniami. Serial – obok 
wspomnianego już krytycyzmu wobec programów, które po-
dejmują się swoistej terapii stroju na rzecz uzdrowienia kondycji 
człowieka – w sposób jednoznaczny prezentuje terapię. Jest ona 
poniżającym doświadczeniem, ale trudniejsze wydaje się inne 
rozpoznanie. Otóż terapia jest fikcją. Hannah doświadcza jej zu-
pełnie inaczej niż Tony Soprano (Rodzina Soprano). Również 
korzyści, jakie z niej wynosi nie są podobne. Jedynie w niekoń-
czącym się procesie można by znaleźć drogę porównania. Han-
nah jest podmiotem, którego terapia jest niemożliwa – pytanie 
o jej zasadność przewija się w całym serialu, także wtedy gdy 
dotyczy Jessy. Nie pada na nie odpowiedź, tak jak nie dowiadu-
jemy się, co mogłoby stanowić antidotum. 

Receptą nie okazuje się w serialu żadna z dotąd propo-
nowanych dróg uzdrowienia. Ani miłość (toksyczna), ani przy-
jaźń (jeszcze bardziej toksyczna), ani rodzina nie tłumią funda-
mentalnego osamotnienia podmiotu, które ujawnia się w naj-
mroczniejszych momentach trzech sezonów. Wyzwoleniem nie 
okazuje się też autentyczność, a właściwie rozmaite próby bycia 
autentycznym, które podejmują bohaterowie. Każda z decyzji 
o wstąpieniu na drogę ku prawdzie i autentyczności kończy się 
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albo farsą, albo porażką. Wszyscy bohaterowie pragną i pona-
wiają próby autentycznego życia. Na przestrzeni zaledwie czte-
rech odcinków 3. sezonu (8–11) autentyczność i prawda odno-
szone są do każdego aspektu życia. Ray pragnie prawdziwego 
związku i prawdziwej dziewczyny, przyjaciel mówi Jessie, że ta 
nie żyje prawdziwie, Adam oddaje się temu, co naprawdę go fa-
scynuje, a Hannah rzuca korporacyjną pracę, mówiąc: 

– To jakieś bzdury. Powinniśmy pisać. To największe roztrwa-
nianie talentów, jakie widziałam w życiu. (…) Okay, Kevin, po-
gadamy o tobie? Kiedy zaczniesz mówić o sobie były poeta? Bo 
nim jesteś skoro od pięciu lat niczego nie napisałeś. Rymowa-
nie [need and tweed] się nie liczy. (…) 
– Wróćmy do tego po lunchu. 
– A może nigdy? Czy tylko ja czerpię radość z tego, że jestem 
prawdziwie autentyczną osobą? (…)Oczekuję więcej od życia. 
Chcę, by każdy dzień był ciekawy i straszny. Huśtawka do-
świadczeń! Jakbym zaczynała nowe życie we Francji (Dziew-
czyny, sezon 3., odcinek 11).. 

Odważne zrywy, na jakie decydują się bohaterowie, nie 
przynoszą jednak oczekiwanego rezultatu. Rozpacz ponowocze-
sności, jakiej doświadczają na własnej skórze, to wielka diagnoza 
Dziewczyn. Tęsknoty, jakie można tu dostrzec, to nie tęsknoty za 
sentymentalnym wyobrażeniem miłości i życia w zgodzie naturą. 
Najważniejszy punkt odniesienia, jaki odnajduję w tym kontek-
ście, zdaje się stanowić między innymi era grunge’u z początku 
lat 90., ewentualnie inne formy powrotu przepoczwarzonego 
buntu lat 60. Estetyka serialu wyraźnie nawiązuje do grun-
ge’owego świata buntu, naszywek i wykrzykiwania rozpaczy 
ustami zagubionego histeryka. Dunham wyrasta z przestrzeni, 
w której grunge’owy styl dobiegał końca, kiedy jej bunt dopiero 
zaczynał się rodzić – pozostaje jej prywatna wanna, w której 
śpiewa Wonderwall Oasis, co nie może być zaskakującym wybo-
rem. Artystka nie wybiera drogi Davida Bowiego, którego do po-
ematu obok aluzji do Kurta Cobaina włączył Andrzej Sosnowski: 

Nie będzie pląsał długo. Nudzi 
ta obowiązkowa opozycja. Życie? 
Niech nasz komputer zrobi to za nas. Polityka? 
Tylko patrzeć, jak dygnitarze zejdą 
ze stołków i przyjdą potańczyć tam, 
gdzie David Bowie montuje dla wiernych 
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ołtarz z aluminium, szkła, światła i dźwięku. 
Ha, chociaż taka zwyczajna młodzież 
pewnie zawsze będzie wolała faceta z gitarą, 
który się zabija. Tutaj, powiedzą, tu jest autentyczność, 
cudowny chłop, który dużo wiedział i naturalnie  
nie mógł już wytrzymać. Im jest zawsze mało, 
oni zawsze będą w beznadziejnej sferze 
„musisz być sobą”, frajerzy, jeszcze nie odkryli  
czaru fałszerstw i przebrań (…) (Sosnowski 2009: 37). 

Hannah podejmuje szereg działań, które mają doprowa-
dzić do wydania książki, jednak jej zmagania toczą się właściwie 
o inny cel. Nie o uzdrowienie i wyjście z ogniowej próby terapii, 
nawet nie o finał serialu, którym będzie ślub. Hannah jest boha-
terką, która chce wyjść z owej „beznadziejnej sfery”, wyzwolić 
się z poczucia, że powinna nieustannie manifestować bycie sobą, 
ale jednocześnie to wykorzystywanie „siebie” jest materiałem 
i ośrodkiem jej zainteresowań. Klincz, w jakim się przez to znaj-
duje, wydaje się nie do pokonania. Dunham wyzyskuje siebie sa-
mą, swoje ciało, doszczętnie, nie pozostawiając bezpiecznego 
marginesu swobody. Otrzymawszy Złoty Glob, Lena Dunham po-
dziękowała Adamowi Driverowi, mówiąc, że sprawił, że „nie czu-
ła się jak postać z kreskówki, ale jak osoba, która potrafi wyra-
żać emocje”12. I prawdopodobnie to właśnie jest cel Dziewczyn. 
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