
NUDA A KLASA SPOŁECZNA 

KTO SIĘ NUDZIŁ I NUDZI NAJBARDZIEJ?

            „Nie mam czasu na nudę!

Jednak badania pokazują, iż w 

przejawy. Różne grupy mogą różnie definiować nudę, 

oraz interpretować ją na różne sposoby, ale 

wspólne. Nuda kojarzona jest 

pracy. Niejednokrotnie jest wypierana i ukrywana 

wstydliwym charakterze. 

            W literaturze przedmiotu fu

odnoszące się zarówno do czasów współ

miała dotykać tylko klasy uprzywilejowane, ale czem

przerwę w pracy na roli? 

romantyzmu była elementem mody

schwytani w „żelazną klatkę

społecznych, inni, że znana jest tylko 

niezależnym od pozycji społecznej

objęła ona swoim działaniem?

UDA A KLASA SPOŁECZNA –  

KTO SIĘ NUDZIŁ I NUDZI NAJBARDZIEJ?

nudę!” – taka bywa częsta reakcja na wspomnienie o tej emocji

Jednak badania pokazują, iż w zasadzie w każdej kategorii społecznej można znaleźć jej

ą różnie definiować nudę, zwracać uwagę na różne jej aspekty 

etować ją na różne sposoby, ale subiektywne odczucia dotyczące jej obecności są 

wspólne. Nuda kojarzona jest głównie z czasem wolnym, jednak nie omija również czasu 

wypierana i ukrywana – co jest pochodną przekonania o 

W literaturze przedmiotu funkcjonują różnorodne poglądy na społeczny zasięg nudy, 

odnoszące się zarówno do czasów współczesnych, jak i różnych epok historycznych

uprzywilejowane, ale czemu nie mieliby się nudzić chłopi 

 Nuda była elementem kultury klas próżniaczych, w epoce 

romantyzmu była elementem mody, nudziły się żony bogatych mieszczan i urzędnicy 

schwytani w „żelazną klatkę racjonalności”. Jedni twierdzili, że dotyka tylko nizin

, inni, że znana jest tylko klasom wyższym. Czy zatem nuda była i jest czymś 

i społecznej, czy może istnieją pewne kategorie społeczne, których nie 

? 
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