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Sue-Ellen Case w wydanej przed trzydziestu laty książce Femi-
nism and Theatre1, założycielskiej dla nurtu feministycznie 
zorientowanych, historycznych i teoretycznych badań nad te-
atrem, zwróciła uwagę na dobrze znany fenomen nieobecności 

kobiet na scenie. W książce amerykańskiej badaczki to scena teatru antycznych Aten i teatru 
elżbietańskiego, ale krajów, epok i formacji teatralnych można by wymienić znacznie więcej: 
choćby klasyczne gatunki teatru japońskiego, wiele gatunków opery pekińskiej i teatru indyj-
skiego, religijny teatr średniowiecza i tak dalej2. We wszystkich tych gatunkach i formacjach 
przez blisko dwa tysiące lat postacie kobiece na scenie stanowiły odgrywaną przez mężczyzn 
reprezentację męskich fantazji, a kobieca cielesność i kobiece doświadczenie pozostawały przez 
długie wieki wyparte. Case zaznacza, że to, co dziś wydaje nam się w historii teatru ekscesem – 
operujący cross-dressingiem, jednopłciowy teatr męski – było w istocie przez prawie dwa tysią-
ce lat modelem dominującym. Co za tym idzie – historii teatru należałoby zatem zacząć zadawać 
inne pytania. Nie pytać, dlaczego w antycznej tragedii, w japońskim nō czy w teatrze elżbietań-
skim kobiet na scenie nie było. Raczej – co się stało, że na renesansowych scenach Włoch i Hisz-
panii kobiety się pojawiły? Jakie przemiany kulturowe o tym zadecydowały? Estetyczne? Filo-
zoficzne? Ekonomiczne? Zmieniający się model życia rodzinnego? Podział na sfery prywatną 
i publiczną? Emancypacja? Jakie skutki przyniosło pojawianie się kobiet na scenie? I w końcu: 
czy na teatr należy patrzeć jak na instytucję utrwalającą patriarchalne status quo, czy – wręcz 
przeciwnie – można w nim zobaczyć narzędzie emancypacji?

To jest nasz punkt wyjścia. Chcemy popatrzeć na teatr i jego historię z kobiecej perspektywy 
– jako badaczki, widzki3, czytelniczki i interpretatorki. Skupiając się na tym, co długo było ślepą 
plamką polskiej narracji historycznoteatralnej, co pojawiało się na marginesie, mimochodem, 
przy okazji4.

W swoich monumentalnych Teatrach polskich Dariusz Kosiński poświęca kobietom dosłow-
nie kilka z blisko sześciuset stron. Co jednak zaznaczyć trzeba, są to strony znaczące, a autor wy-
mienionym przez siebie artystkom nie szczędzi pochwał. Twarzą przełomu modernistycznego 
w teatrze czyni Gabrielę Zapolską. „[…] na czoło w tym niezwykłym gronie wysuwa się niezwykła 
kobieta”5 – pisze, podkreślając radykalną wymowę polityczną i feministyczną jej dramatów. W ak-
torstwie XIX wieku, jego zdaniem, na pierwszy plan także „wysuwają się kobiety, z największą 
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gwiazdą i największą aktorką polską wszech czasów – Heleną Modrzejewską na czele” (ale jed-
nocześnie: „sile aktorstwa kobiecego odpowiadała słabość XIX-wiecznego tragicznego aktorstwa 
męskiego”6). Niemniej te superlatywy nie rekompensują szczupłości miejsca, jakie badacz poświę-
ca kobietom w konstruowanej przez siebie opowieści (wybór wątków i ilość miejsca im poświęco-
nego w takiej publikacji jak ta stanowi również swoistą metanarrację na temat polskiego teatru). 
Znacznie więcej miejsca w Teatrach 
polskich kobiety zajmują w towarzy-
szącej wywodowi historycznemu 
narracji wizualnej, co zdaje się od-
powiadać sposobowi, w jaki Kosiń-
ski w innej pracy przedstawia teatr 
XIX wieku7, uwydatniając jego voy-
erystyczny charakter. W jego ujęciu 
to medium niezwykle bliskie holly-
woodzkiego kina interpretowanego 
przez Laurę Mulvey8: siedzący na 
widowni mężczyzna (podobnie jak 
widz w dwudziestowiecznym kinie) 
bierze symbolicznie w posiadanie 
bierną, definiowaną jako piękny 
przedmiot pożądania bohaterkę 
(a zarazem – chciałoby się dodać – 
aktorkę). Właśnie dla przyjemności 
owego mężczyzny medium to powo-
łuje się do życia.

Ale ta historia nie jest przecież 
tak jednoznaczna. Feministyczne 
badaczki teatru pokazują, jak kobiety pracujące w teatrze, uwikłane w tę skopofiliczną strukturę 
narzucającą im bycie przedmiotem, próbują ją wykorzystać do własnych celów, przedefiniować 
– zajmując równocześnie pozycję podmiotu reprezentacji9. Taką historię teatru chciałybyśmy 
same opowiadać. 

Wypadałoby jednak zdać sprawę ze stanu genderowych badań teatru polskiego. I od razu 
trzeba powiedzieć, że wobec feministycznie zorientowanej historii literatury czy historii sztuki, 
które doczekały się już obszernej bibliografii po polsku – badania teatralne pozostają w tyle. 
Szlak przecierały pokonferencyjna książka Gender – dramat – teatr pod redakcją Anny Kuligow-
skiej-Korzeniewskiej i Marty Kowalskiej10 oraz tom Dyskurs, postać i płeć w dramacie autorstwa 
Wojciecha Balucha, Małgorzaty Sugiery i Joanny Zając11, przybliżający narzędzia teoretyczne 
ukierunkowanych feministycznie badań nad teatrem. Następnie ważny był cykl konferencji 
Inna Scena, organizowanych przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, wraz z to-
warzyszącą mu serią wydawniczą, w ramach której opublikowano cztery tomy poświęcone ko-
lejno: kobietom, tożsamości seksualnej, rodzinie oraz męskości w polskim teatrze i dramacie12. 
Warto wreszcie przywołać feministyczny projekt badawczy HyPaTia. Kobieca Historia Polskie-
go Teatru (z którym związana jest duża część autorek niniejszego tomu). Stawia on sobie za cel 
uzupełnienie polskiego kanonu teatralnego o nazwiska dramaturżek i reżyserek istniejących na 
marginesie głównego obiegu narracji historycznoteatralnych. (Projekt jeszcze nie zaowocował 
wprawdzie publikacjami książkowymi – te są w przygotowaniu, ale funkcjonuje jako strona in-
ternetowa prezentująca materiały źródłowe, biogramy artystek i streszczenia sztuk13).

W ciągu ostatnich kilku lat doczekaliśmy się także autorskich książek o teatrze, które mniej 
lub bardziej wprost wykorzystują feministyczne narzędzia badawcze. 

Przykładem może być praca Doroty Sosnowskiej Królowe PRL. Autorka wybiera trzy gwiazdy 
powojennego teatru polskiego – Irenę Eichlerównę, Ninę Andrycz i Elżbietę Barszczewską – trzy 
wielkie tragiczki i trzy królowe sceny, by opowiedzieć o ich najważniejszych rolach, ale również 
o wielorakich, zawikłanych relacjach polskiego teatru i polityki, zmieniających się estetykach 
i funkcjach teatru, wreszcie – ewoluujących modelach kobiecości. Służy jej do tego figura królo-

Chcemy popatrzeć na teatr i jego 
historię z kobiecej perspektywy 
– jako badaczki, widzki, czytelniczki 
i interpretatorki. Skupiając się na tym, 
co długo było ślepą plamką polskiej 
narracji historycznoteatralnej, 
co pojawiało się na marginesie, 
mimochodem, przy okazji.
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wej, będąca – zdaniem badaczki – „jednym z dominujących kobiecych paradygmatów” w teatrze 
polskim, pozwalającym balansować aktorkom na granicy „propagandowych wzorców”. 

Królowa – między robotnicą a kokietką – stwarzała przestrzeń dla kształ-
towania dalekich od stereotypów wzorców tożsamości. Była zakorzeniona 
w przeszłości, kojarzyła się z przedwojennym, klasycznym teatrem, bu-
dując poczucie ciągłości i świetności. Niczym żywa skamielina przeniosła 
w epokę PRL-u przedwojenny sposób gry, artykulacji, ruchu scenicznego; 
przedwojenny repertuar. Królowe były też związane z pojęciami tragizmu, 
szlachetności, polskości i wielkości, które w tych latach splatały się w linę 
przeciąganą wciąż między artystami a systemem, między strefą oporu wo-
bec władzy a oficjalną ideologią14. 

„W czasach kultu masy i zbiorowości, monstrualnych robotnic i zachodnich kokietek – pisze So-
snowska – królowa była żywym i społecznie pożądanym wcieleniem kobiecości”15. 

Z innej perspektywy na aktorkę w kulturze każe spojrzeć Agata Łuksza. Jej książka Glamour, 
kobiecość, widowisko – jak zaznacza – jest „próbą opisania pewnej fantazji o kobiecości”16, której 
figurę autorka upatruje w Marylin Monroe. Tą fantazją jest glamour – „kod wizualny operujący 
dialektyką dostępności i niedostępności”, przemieniający realne kobiece ciało w przedmiot pożą-
dania (nie „mroczny” już, lecz „lśniący” – chciałoby się dodać), który staje się zarazem „przedmio-
tem konsumpcji i nośnikiem aspiracji społecznych”17. Glamour wyrasta z dziewiętnastowiecznego 
teatru popularnego i miejskich rozrywek, narodził się w dziewiętnastowiecznych barach, gdzie 
nowego typu ponętnych barmanek, obsługujących klientów za nowego typu kontuarem, nie wol-
no było dotknąć, chociaż były na wyciągnięcie ręki. Glamour szybko trafił na sceny popularnych 
widowisk XIX wieku, stając się użytecznym narzędziem dla performerek nowego rodzaju – takich 
jak opisywane przez badaczkę gwiazdy brytyjskiej burleski, świadomie posługujące się swoją sek-
sualnością i rzucające wyzwanie obowiązującemu modelowi kobiecości.

Kategoria glamour pozwala nam spojrzeć na instytucję i historię teatru 
przez pryzmat aktorki: zagadnieniami centralnymi stają się miejsce wyzna-
czone aktorce w tej instytucji oraz sposoby konstruowania cielesności ak-
torki i dysponowania tą cielesnością w spektaklu teatralnym18. 

Centralne znaczenie w analizach Łukszy zyskują popularne gatunki teatru, takie jak komedia mu-
zyczna, rewia i burleska, eksponujące kobiecą cielesność i seksualność, ale również podejmowa-
ne od połowy XX wieku próby „przekroczenia i zakwestionowania modelu kobiecości glamour”19.

To prace, które powstały w naszym środowisku. Warto jednak zwrócić uwagę, że ostatnie 
lata przyniosły przełom w badaniach historycznoteatralnych za sprawą projektu Teatr Publicz-
ny. Przedstawienia, realizowanego w Instytucie Teatralnym im. Zbigniewa Raszewskego z oka-
zji dwustupięćdziesięciolecia teatru publicznego w Polsce. W jego ramach odbyło się pięć cykli 
wykładów na temat autorsko ujętej historii poszczególnych epok w polskim teatrze: Oświecenia, 
o którym mówił Piotr Morawski, teatru XIX wieku, który prezentowały Ewa Partyga i Agniesz-
ka Wanicka, dwudziestolecia międzywojennego przedstawianego przez Krystynę Duniec oraz 
PRL-u i teatru po 1989 roku, o których opowiadała Joanna Krakowska. Wykłady uzupełniała 
interaktywna strona internetowa20, konstruująca konstelacje znaczeń i wskazująca rozmaite 
konteksty wokół wybranych przedstawień, stanowiących każdorazowo punkt wyjścia wykładu. 
Projekt ma zwieńczyć publikacja pięciu tomów, składających się na historię owych dwustu pięć-
dziesięciu lat. Do tej pory opublikowano cztery, niemniej można już powiedzieć, że dla badaczy 
związanych z tym przedsięwzięciem problematyka genderowa jest ważną perspektywą patrze-
nia na historię teatru, a co za tym idzie – na historię polskiej kultury ostatnich trzech stuleci, 
zaś narzędzia krytyki feministycznej są pełnoprawnymi narzędziami teoretycznymi, z których 
użycia nie trzeba się tłumaczyć21. 

W tomie PRL. Przedstawienia Joanna Krakowska wątkom kobiecym poświęca rozdział Boha-
terka, w którym wychodzi od wyreżyserowanej przez Wandę Laskowską (co warto przypomnieć, 
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ponieważ – jak podkreśla autorka – to nazwisko często umyka piszącym o drodze dramaturgii 
awangardowej na polskie sceny) prapremiery Kartoteki Tadeusza Różewicza22. Ewa Partyga wy-
chodzi zaś od premiery Moniuszkowskiej Halki w 1858 roku, by rozpoczynając od biedermeierow-
skiej estetyki, konstrukcji fabuł melodramatycznych i motywu „upadłej kobiety” w teatrze tego 
czasu, dojść do feministycznego projektu wpisanego w Mężczyznę Gabrieli Zapolskiej23. W naj-
świeższej publikacji z tego cyklu, tomie autorstwa Krystyny Duniec poświęconym teatrowi dwu-
dziestolecia międzywojennego, problematyka kobieca przewija się często, jako że jest to w Polsce 
okres intensywnych przemian obyczajowych i kulturowych, w których teatr brał aktywny udział; 
mimo to należałoby tu pewnie wyróżnić rozdział dotyczący Sprawy Moniki Marii Morozowicz-
-Szczepkowskiej24. Z kolei Piotr Morawski, otwierając swój tom premierą Natrętów Józefa Bie-
lawskiego, opowiada o wyboistej i najeżonej skandalami obyczajowymi drodze kobiet na scenę 
narodową. Jego zdaniem wkroczenie aktorek do polskiego teatru jest „jedyną realną zmianą oby-
czajową”, jaką przyniósł królewski projekt. „Tej zmiany nie dało się już odwrócić”25.

Mam nadzieję, że staje się jasne, dlaczego feministyczno-teatralny tom „Almanachu An-
tropologicznego. Communicare” poświęcamy aktorce. Aktorka jest figurą rozmaitych pęknięć 
i ambiwalencji związanych z reprezentacją, kluczem do zrozumienia przemian teatralnej estety-
ki i społecznych funkcji teatru. Przyglądanie się zmieniającej się w czasie i przestrzeni pozycji 
aktorki w teatrze pozwala też przyjrzeć się z innej strony zmieniającej się pozycji kobiety w życiu 
społecznym. Konsekwentnie staramy się uruchamiać perspektywę teoretyczną zaproponowa-
ną przez feministyczne badaczki teatru. Nasza opowieść nie jest w żadnym razie linearnym wy-
kładem dotyczącym historii kobiet na scenie. Posługujemy się metodą nakłuć w różnych, mniej 
lub bardziej newralgicznych miejscach tej złożonej historii, które – jak mamy nadzieję – pozwolą 
zobaczyć coś, co umyka autorom mainstreamowych narracji historycznoteatralnych. Raczej też 
stawiamy pytania, niż dajemy odpowiedzi. Większość tekstów zamieszczonych w tomie wiąże 
się z naszymi badaniami, praktyką dydaktyczną bądź – działalnością artystyczną.

Tom otwiera blok przekładów. Książka Susan A. Glenn Kobiecy spektakl. Teatralne ko-
rzenie nowoczesnego feminizmu opowiada o wielorakich związkach teatru i feminizmu 
w Stanach Zjednoczonych końca XIX i początku XX wieku. Wybrany przez nas rozdział doty-
czy słabo znanego w Polsce fenomenu kobiecej komedii mimetycznej, gatunku polegającego na 
imitowaniu czy parodiowaniu przez performerkę rozpoznawalnych postaci życia społecznego. 
Glenn analizuje konwencję i popularność tego zjawiska w Ameryce przełomu wieków, odnosząc 
się do krystalizujących się wówczas teorii tożsamości i jaźni – zastanawiając się, czy i jaki wpływ 
na owe teorie mogły mieć występy parodystek. 

Z kolei Rebecca Schneider w tekście Pamiętając feministyczną re-mimesis. Zagadka 
w trzech częściach podejmuje problem sztuki feministycznej i jej współczesnej recepcji na 
zglobalizowanym rynku sztuki. Wychodząc od pojęcia re-mimesis, strategii radykalnej sztuki 
feministycznej lat 60., 70. i 80. XX wieku – występującej, jak pisze, „na płodnej scenie podwój-
nych znaczeń” i posługującej się cudzysłowem, ironicznym powtórzeniem, ostentacyjną teatral-
nością czy wreszcie „ponownym odegraniem esencjalnych stereotypów w celu rozbudzenia 
krytycznej uwagi”26 – krytyczka zastanawia się, w jakim stopniu sukces mierzony głośnymi wy-
stawami w najważniejszych światowych muzeach, jaki odniosły niektóre artystki (np. Marina 
Abramović i Cindy Sherman), oznacza faktyczną zmianę kulturową i otwarcie sztuki (i instytucji 
sztuki) głównego nurtu na feministyczne idee, a w jakim osłabia polityczną wymowę ich twór-
czości, odbiera im wiarygodność – jako radykalnym artystkom, rewolucjonistkom, rzecznicz-
kom alternatywnych sposobów życia i alternatywnego obiegu sztuki.

Dorota Sosnowska w eseju Niepewność performansu. Kobiecość zamaskowana roz-
poczyna od cyklu trzydziestu jeden rysunków amerykańskiej artystki feministycznej Carrie 
Yury z 2006 roku, zatytułowanego (My) Performance Anxiety. Seria przedstawia słynne femi-
nistyczne performerki w ich najbardziej rozpoznawalnych, ikonicznych pozach. Wszystkie 
pokazane są nago, a twarze mają zasłonięte zwierzęcymi maskami: Marina Abramović jako 
Valie Export w pozie z Actions Pants: Genital Panic ma na przykład twarz lwa, Carolee Schne- 
emann z Interior Scroll – maskę węża, Marie Coble z Note to Self jest egzotycznym ptakiem. 
Dla Sosnowskiej cykl Yury to szansa na przemyślenie „figury performerki”, którą interpretuje, 
odwołując się do rozmaitych narzędzi teoretycznych – feministycznych teorii performansu, 
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antropologii maski, psychoanalizy i studiów postkolonialnych – by pokazać, że „oferowana 
przez teatr niepewność co do statusu aktorki, sztuczność podważająca kategorię obecności, 
stała podwójność sytuacji, która rozwija się zawsze tu i tam, teraz i wtedy – wszystko to po-
zwala zobaczyć performerkę bardziej jako aktorkę, teatralną diwę, która nie tyle uobecnia się 
w nieustannym zanikaniu, ile wciąż powraca, trwając bez końca”27. 

Punktem wyjścia tekstu Ewe-
liny Godlewskiej-Byliniak Mo-
nologi Feniksany. Głos aktorki 
jest instalacja dźwiękowa według 
pomysłu i w reżyserii Weroniki 
Szczawińskiej, prezentowana po 
raz pierwszy wraz z Bombowniczką 
Anny Baumgart w 2014 roku. Fenik-
sana to główna bohaterka kobieca 
w Księciu Niezłomnym Calderona/
Słowackiego. W Monologach Fe-
niksany Szczawińskiej przemawia 
głosami trzech aktorek-lektorek, 
a jej mowa jest radykalnie niejed-
noznaczna – tak jak radykalnie nie-
jednoznaczna jest figura Bombow-
niczki, do której odsyła: Feniksana 
niejako obdarza Bombowniczkę 
głosem. Aktorka jako figura jest tu 
pozornie nieobecna, co każe prze-
kierować uwagę na ten rodzaj obec-
ności/nieobecności, jaki wyłania 
się za sprawą głosu. Szczawińska 
zadaje pytanie o głos kobiety-ak-
torki, o status kobiecego głosu w sz-
tuce i w życiu społecznym.

Agata Łuksza w artykule Dżentelmen i tancerka. Klasa i płeć w Warszawie międzywo-
jennej analizuje sprawę głośnego w latach 30. XX wieku procesu o zabójstwo gwiazdy teatru re-
wiowego, Igi Korczyńskiej, zastrzelonej za kulisami przez byłego kochanka. Prasa w szczegółach 
relacjonowała proces, równocześnie interpretując historię miłości Korczyńskiej i jej zabójcy 
(„tancerki i dżentelmena”) zgodnie z kodem melodramatycznym (który tym bardziej wydaje się 
narzucać, że bohaterka była gwiazdą teatru rewiowego, a więc medium kultury popularnej bę-
dącego domeną melodramatu). Kampania prasowa towarzysząca rozprawom – jak pisze Łuksza 
— „ujawnia konflikty i lęki na tle płciowym i klasowym, które dręczyły przeobrażające się spo-
łeczeństwo międzywojenne”28, a jednocześnie uwydatnia trwałość kulturowych scenariuszy, za 
pomocą których porządkujemy rzeczywistość.

Z kolei bohaterka tekstu Justyny Lipko-Koniecznej Aktorka, propagandystka, heroina. 
O teatralnej drodze Antoniny Sokolicz przez całe życie była rozdarta między teatrem a dzia-
łalnością polityczną i z tego powodu – jak sama sądziła – nie odniosła sukcesu ani w polityce, ani 
na scenie. Niemniej w swojej działalności politycznej i agitacyjnej świadomie używała środków 
teatralnych – zarówno w starannie komponowanych odczytach, w których z wyczuciem wyko-
rzystywała afektywną siłę medium, jak i w niezwykle ciekawych utworach własnego autorstwa, 
gdzie główną postacią i protagonistką była heroina, równocześnie ustanawiająca i przekracza-
jąca siebie w akcie komunikacji. Sokolicz była także twórczynią, a zarazem teoretyczką sceny 
robotniczej: „Traktowała teatr jako medium emancypacji widowni – pisze autorka – przestrzeń 
renegocjacji podziałów społecznych, ujawniającą to, co dotychczas było przed publicznością za-
słonięte, wobec niej niewypowiedziane”29.

Katarzyna Kułakowska w tekście Cudzoziemka i Błaźnica. O scenicznych wciele-
niach Anny Zubrzycki z perspektywy antropologii doświadczenia na przykładzie 

Nasza opowieść nie jest w żadnym 
razie linearnym wykładem 
dotyczącym historii kobiet na 
scenie. Posługujemy się metodą 
nakłuć w różnych, mniej lub bardziej 
newralgicznych miejscach tej złożonej 
historii, które – jak mamy nadzieję 
– pozwolą zobaczyć coś, co umyka 
autorom mainstreamowych narracji 
historycznoteatralnych.
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biograficznej opowieści o dawnej aktorce Gardzienic, a następnie współzałożycielce i liderce Te-
atru Pieśń Kozła ukazuje, w jaki sposób kobiety funkcjonują w polskim teatrze alternatywnym, 
który jawi się jako równie opresyjny dla kobiet co teatr instytucjonalny. Podobnie marginalizo-
wana jest ich pozycja w zespole, ich osiągnięcia; podobnie pozbawiane są władzy i głosu. 

Hana Umeda w artykule Ciało Sady Yakko. Próba rekonstrukcji opowiada o sukcesie ja-
pońskiej tancerki i aktorki buyō, byłej gejszy, która podbiła świat zachodni na przełomie XIX 
i XX wieku. Umeda zastanawia się, jak dzisiaj, z perspektywy ponad stu lat, można patrzeć na 
taniec japońskiej gwiazdy? Co można powiedzieć o charakterze jej występów? Czy i jak można 
wyjść „poza męskie spojrzenie, które współczesnym jej krytykom kazało w tańczącej gejszy wi-
dzieć uległą kobietę, egzotyczną piękność lub prymitywną dzikuskę, a historykom teatru każe 
opierać się na spisanych przede wszystkim przez mężczyzn relacjach czekających na badacza 
w archiwum”30? Badaczka znajduje wyjście z tej sytuacji w ciele traktowanym jako archiwum te-
chnik wykonawczych – sama ucząc się tańca buyō i praktykując go, ma dostęp do zakodowanych 
w jego technice doświadczeń Sady Yakko. Światowa kariera japońskiej gwiazdy pozwala w tekś-
cie Umedy przyjrzeć się historii wzajemnych fascynacji między teatrem i kulturą Japonii a kul-
turą zachodniej Europy. 

Zuzanna Kann-Skorupska, która jest tancerką i nauczycielką tańca indyjskiego, w artykule 
Mahari – boskie tancerki w męskim świecie sztuki pisze z kolei na przykładzie tańca odissi 
o kobiecie w tradycyjnym teatrze Indii. Przedstawia historię gatunku, w tym szczegóły dotyczą-
ce kostiumu i makijażu tancerki, a także technik wykonawczych, odwołując się do swoich ba-
dań, własnej praktyki i obszernej literatury przedmiotu. Mahari – niegdyś „boskie oblubienice”, 
tancerki-kapłanki – są esencją i sercem tego klasycznego gatunku, chociaż sposób ich funkcjo-
nowania był paradoksalny. Przez długi czas patronami, nauczycielami i menadżerami tancerek 
byli wyłącznie mężczyźni, widownia teatru była zaś mieszana – scena jednak należała tylko do 
kobiet. „Z jednej strony – stwierdza Kann-Skorupska – kobiety-tancerki zależne były od męż-
czyzn, którzy je uczyli, utrzymywali” i pisali role podkreślające „kobiecą zależność i słabość”, 
kreując w ten sposób „własny i pożądany przez siebie ideał kobiecości”, z drugiej – „stawiali ko-
biety na scenie, wyróżniali, uważali za godne kontaktowania się z bogiem i poślubienia go”31, sa-
mych siebie uznając za niezdolnych do tworzenia tak pięknej sztuki. Scena stanowiła przestrzeń 
zdominowaną przez kobiety, do której mężczyźni nie mieli dostępu. 

Tom zamykają Recenzje i omówienia, gdzie publikujemy obok tekstów naszych studentek 
– Idy Ślęzak, która omawia feministyczną inscenizację dramatu Marii Pawlikowskiej-Jasno-
rzewskiej przygotowaną przez Ulę Kijak z zespołem Teraz Poliż, oraz Manueli Podbielkowskiej 
o nowej burlesce – omówienie projektu HyPaTia autorstwa kierującej nim Joanny Krakowskiej 
oraz mój tekst o feministycznej strategii teatru Weroniki Szczawińskiej (notabene – absolwentki 
Instytutu Kultury Polskiej). 

Jaki obraz wyłania się z tych portretów, fragmentów, okruchów wiedzy o przeszłości? Czy coś 
łączy te opowieści? Otwarta formuła naszego tomu i różnorodność podejmowanych przez nas 
tematów – mam nadzieję – pozwolą formułować różne odpowiedzi na te pytania w zależności od 
potrzeb i zainteresowań czytelników. To, co nas interesowało, to problem emancypacji aktorki: 
kobiety, która zabierając głos w sytuacji publicznej, wykracza poza rolę społeczną zamykającą ją 
w sferze prywatnej i – odkąd tylko pojawia się na europejskiej scenie – pełni ważną funkcję w pro-
cesie negocjowania relacji między płciami32. Stanowi wyzwanie dla patriarchalnego porządku.

PRZYPISY

1  Zob. Sue-Ellen Case, Feminism and Theatre, New York 1988.

2  Dla porządku warto zauważyć, że na świecie istnieją też gatunki czysto kobiecego teatru wykorzystu-
jącego cross-dressing, a i w historii teatru europejskiego kobiece gwiazdy lubiły wcielać się w role męskie 
bądź role kobiet przebierających się za mężczyzn – jak Rozalinda w Jak wam się podoba. Męska przebie-
ranka jest jednak znacznie częstsza. O męskich rolach gwiazd kobiecych w XIX wieku pisał np. Dariusz 
Kosiński. Zob. D. Kosiński, Cóż to za chłopiec piękny i młody… Role chłopięce w kobiecym wykonaniu w polskim 
teatrze dramatycznym XIX wieku, w: Ciało, płeć, pożądanie. Tożsamość seksualna i tożsamość płci w polskim 
dramacie i teatrze, red. Agata Adamiecka-Sitek, Dorota Buchwald, Warszawa 2008. Na ten temat także: 
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Tony Howard, Women as Hamlet. Performance and Interpretation in Theatre, Film and Fiction, Cambridge 2007. 
O kontrowersjach wokół cross-dressingu zob.: Marjorie Garber, Vested Interests. Cross-dressing and Cultural 
Anxiety, London–New York 2001; Crossing the Stage. Controversies on Cross-dressing, red. Lesley Ferris, Lon-
don–New York 2005. Warto też wymienić tu klasyczne eseje Jana Kotta, który skupia się przede wszystkim 
na operujących przebieranką płciową komediach Szekspira (zob. J. Kott, Gorzka Arkadia, w: tegoż, Szekspir 
współczesny, Kraków 1990; tenże, Płeć Rozalindy, w: tegoż, Płeć Rozalindy. Interpretacje, Kraków 1992), ale 
pisze także o cross-dressingu w klasycznym teatrze japońskim (zob. J. Kott, Bunraku i kabuki albo o naśla-
downictwie, w: tegoż, Kamienny Potok. Eseje o teatrze i pamięci, Kraków 1991).

3  Kłopot z żeńską formą słowa „widz” mógłby wzmacniać tezę, że teatr jest instytucją patriarchalną, 
androcentryczną i wykluczającą kobiety. Brytyjska badaczka Viv Gardner, pisząc o procesie otwierania 
się teatru na kobiecą widownię w XIX wieku i zastanawiając się, czy możliwe do pomyślenia było kobiece 
wcielenie flâneura, tworzy formę spectatrice, a więc właśnie – „widzka”. Zob. V. Gardner, The Invisible Spec-
tatrice: Gender, Geography and Theatrical Space, w: Women, Theatre and Performance. New Histories, New His-
toriographies, red. Maggie B. Gale, V. Gardner, Manchester 2001.

4  Garść przykładów – o cross-dressingu myślimy w kontekście teatru elżbietańskiego czy teatrów da-
lekowschodnich, nie uświadamiając sobie zupełnie, że wszystkie gatunki w teatrze staropolskim także 
musiały być czysto męskie, a zatem wykluczały ze sztuk kobiety: i krakowski teatr humanistów, i kome-
dia rybałtowska, i jezuicki teatr szkolny. Zbigniew Raszewski zauważa w Krótkiej historii teatru polskiego, że 
kobiety pojawiały się w gościnnych występach na dworze Władysława IV, nie problematyzuje jednak tej 
kwestii w żaden sposób: „Rzecz godna uwagi, że były między tymi Włochami aktorki. Margherita Cata-
nea, primadonna, należała nawet do najwybitniejszych śpiewaczek swojego czasu” (Z. Raszewski, Krótka 
historia teatru polskiego, Warszawa 1990, s. 31). W najważniejszym opracowaniu dotyczącym teatru staro-
polskiego, autorstwa Juliana Lewańskiego i Andrzeja Kruczyńskiego, znalazłam jedną wzmiankę na temat 
płci wykonawców, w rozdziale poświęconym teatrom jezuickim: „Aktorami byli uczniowie, chłopcy, grają-
cy role starców, dzieci itp., ci sami uczniowie, których uczono zasad wygłaszania mów, poprawnej dykcji, 
«obyczajnego» zachowania się, które w równej mierze obowiązywało w życiu, jak i na scenie” (A. Kruczyń-
ski, Na scenach jezuickich, w: J. Lewański, Dramat i teatr średniowiecza i renesansu w Polsce, Warszawa 1981, 
s. 412). Autor Sztuki aktorskiej w Polsce 1500–1633, Jacek Lipiński, także nie problematyzuje kwestii płci 
wykonawców, chociaż omawiając Troasa Łukasza Górnickiego, odnotowuje, że są tam zapisane „mimiczno- 
-gestyczne działania płaczek trojańskich, których na scenie pokazać by nie można”, w przypisie zaś dodaje: 
„«Nie kryjcie członków, podołków podwińcie, nie k ślubu iść, wstyd precz, piersi odwińcie», mówiła Hekuba 
do Chorusu «płaczek» trojańskich. Tego by scena polska nie zniosła, zwłaszcza że role kobiet grali – męż-
czyźni!” (J. Lipiński, Sztuka aktorska w Polsce 1500–1633, Warszawa 1974, s. 231, przyp. 18). Ten wykrzyknik 
wydaje mi się znaczący – to wyraz nie tylko estetycznego niesmaku, ale też pewnej bezradności badacza, 
spłoszonego potencjalną wymową sceny, w której młodzi mężczyźni w rolach trojańskich płaczek mieliby 
obnażać na scenie męskie torsy.

5  D. Kosiński, Teatra polskie. Historie, Warszawa 2010, s. 349.

6  Tamże, s. 423 i 428.

7  Zob. D. Kosiński, Kobiecość w teatrze dziewiętnastego wieku, „Dialog” 2005, nr 1, s. 144–151.

8  Zob. Laura Mulvey, Przyjemność wzrokowa a kino narracyjne, przeł. Jolanta Mach, w: L. Mulvey, Do utraty 
wzroku. Wybór tekstów, red. Kamila Kuc, Lara Thompson, Kraków 2010, s. 33–47.

9  Zob. np.: Susan A. Glenn, Female Spectacle. The Theatrical Roots of Modern Feminism, Cambridge 2000 
(fragmenty przetłumaczone na język polski zob. w tym tomie: Kobiecy spektakl. Teatralne korzenie nowoczes- 
nego feminizmu, przeł. Agata Łuksza, s. 17-31); Ellen Donkin, Mrs Siddons Looks Back in Anger, w: Critical The-
ory and Performance, red. Janelle G. Reinelt, Joseph R. Roach, Ann Arbor MI 1992; The Cambridge Companion 
to the Actress, red. M.B. Gale, John Stokes, Cambridge–New York 2007.

10  Gender – dramat – teatr, red. Anna Kuligowska-Korzeniewska, Marta Kowalska, Kraków 2001.

11  Wojciech Baluch, Małgorzata Sugiera, Joanna Zając, Dyskurs, postać i płeć w dramacie, Kraków 2002 
(wyd. 2: Kraków 2009). 

12  Zob.: Kobiety w historii i współczesności teatru polskiego, red. A. Adamiecka-Sitek, D. Buchwald, Warsza-
wa 2006; Ciało, płeć, pożądanie, dz. cyt.; Konstelacje rodzinne. Obraz rodziny w polskim teatrze w perspektywie 
gender i queer, red. tychże, Warszawa 2009; Koniec męskości? Konstrukcje męskiej tożsamości w polskim dra-
macie i teatrze w perspektywie gender i queer, red. tychże, Warszawa 2011.

13  Zob. http://www.hypatia.pl (dostęp: 2.10.2017).

14  Dorota Sosnowska, Królowe PRL. Sceniczne wizerunki Ireny Eichlerówny, Niny Andrycz i Elżbiety Barszczew-
skiej jako modele kobiecości, Warszawa 2014, s. 256.

15  Tamże, s. 10.

16  Agata Łuksza, Glamour, kobiecość, widowisko. Aktorka jako obiekt pożądania, Warszawa 2016, s. 33.

17  Tamże, s. 34.

18  Tamże.

19  Tamże.

20  Zob. http://www.teatrpubliczny.pl (dostęp: 2.10.2017).

21  O wątkach genderowych w opublikowanych już tomach piszę w następnym akapicie. W cyklu De-
mokracja. Przedstawienia Joanny Krakowskiej odesłałabym do wykładu o przedstawieniu Jackie. Śmierć 
i księżniczka w reżyserii Weroniki Szczawińskiej. Zob. http://www.teatrpubliczny.pl/Demokracja/id:566 
(dostęp: 2.10.2017).
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22  Zob. J. Krakowska, PRL. Przedstawienia, Warszawa 2016.

23  Zob. Ewa Partyga, Wiek XIX. Przedstawienia, Warszawa 2017.

24  Zob. Krystyna Duniec, Dwudziestolecie. Przedstawienia, Warszawa 2017.

25  Piotr Morawski, Oświecenie. Przedstawienia, Warszawa 2017, s. 140.

26  Rebecca Schneider, Pamiętając feministyczną re-mimesis. Zagadka w trzech częściach, przeł. D. Sosnow-
ska, w tym tomie, s. 32-33.

27  D. Sosnowska, Niepewność performansu. Kobiecość zamaskowana, w tym tomie, s. 59.

28  A. Łuksza, Dżentelmen i tancerka. Klasa i płeć w Warszawie międzywojennej, w tym tomie, s. 86.

29  Justyna Lipko-Konieczna, Aktorka, propagandystka, heroina. O teatralnej drodze Antoniny Sokolicz, w tym 
tomie, s. 98.

30  Hana Umeda, Ciało Sady Yakko. Próba rekonstrukcji, w tym tomie, s. 120.

31  Zuzanna Kann-Skorupska, Mahari – boskie tancerki w męskim świecie sztuki, w tym tomie, s. 140.

32  Zob. The Cambridge Companion to the Actress, dz. cyt.
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O kulturowym znaczeniu komedii osobowości [comedy of perso-
nality] dyskutowano znacznie więcej niż o innych komediach 
popularnych. Same parodystki aktywnie uczestniczyły w tych 
dyskusjach. Podejmowane przez artystki próby usytuowania 

własnych praktyk komicznych w obrębie ówczesnych dyskursów kulturowych ujawniają, jak 
nadzwyczaj świadome były one swojej profesji. Imitacja stała się przedmiotem intensywnych 
i powszechnych polemik na gruncie teorii zarówno estetycznej, jak i społecznej, również na sku-
tek zachodzących wówczas szerszych zmian kulturowych. 

Zainteresowanie mimetyzmem w amerykańskiej komedii zbiegło się z zainteresowaniem 
mimetyzmem w amerykańskiej myśli społecznej. Podczas gdy badacze społeczni, psychiatrzy 
i krytycy kultury zastanawiali się nad psychologicznymi, społecznymi i estetycznymi 
znaczeniami imitacji, w tym nad jej implikacjami dla rozumienia płci, wodewilowe parodystki 
same próbowały wyjaśnić wewnętrzne mechanizmy i sensy uprawianej sztuki. Dynamiczna gra 
pomiędzy teatralnymi i nieteatralnymi koncepcjami imitacji była napędzana przez ówczesną 
fascynację produkcją masową, rolę artysty jako krytycznego obserwatora oraz debaty o znacze-
niu naśladownictwa w procesie kształtowania się jaźni1. Ze względu na pytania, które mimikra 
otwierała – dotyczące relacji pomiędzy sobą samym i innym, indywidualnością i odtwarzalno-
ścią – wyłaniała się ona jako prowokacyjny i historycznie istotny sposób działania kulturowego. 

Komedia osobowości

W 1914 roku Caroline Caffin napisała:

Zauważcie nerwową sztywność postaci [Cissie Loftus], kąt kolana, gdy wciela 
się w [aktorkę] Mrs Fiske. Posłuchajcie metalicznego napięcia jej głosu. A na-
stępnie zobaczcie, jak roztapia się w miękką, subtelną osobowość Maud Allan, 
sama smukłość i giętkość. Usłyszcie monotonne łkanie w jej głosie i dostrzeżcie 
nerwowe rozleniwienie jej ruchów, gdy pokazuje Jane Cowl, i zaraz zestawcie to 
rozleniwienie z wyrazistym, rytmicznym ruchem jej Sary Bernhardt2. 

Susan A. Glenn

Kobiecy spektakl.  
Teatralne korzenie 
nowoczesnego feminizmu*
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Takie błyskawiczne przejścia od jednej osobowości do innej były również znakiem rozpo-
znawczym komedii mimetycznej Elsie Janis. Eddie Foy, który występował z nią w wodewilu 
w 1904 roku, mówił o efekcie „Jekylla i Hyde’a” wykonywanych przez nią imitacji – jak „niesa-
mowity” był sposób, w jaki ta „słodka, prosta, czarująca” dziewczyna pojawiała się na scenie, 
spoglądała na publiczność, odgarniała włosy z czoła, opuszczała szczękę i w następnej chwili 
z zadziwiającą dokładnością odtwarzała zachowania Foya3. 

Jeszcze bardziej zaskakujące było to, że w przeciwieństwie do imitatorów płci4 z tamtego 
czasu ani Janis, ani Loftus nie używały makijażu i przebieranek płciowych, aby ukryć własną 
tożsamość. Zazwyczaj występo-
wały w prostych, kobiecych su-
kienkach, niekiedy jako dodatek 
wybierając kapelusz, parasolkę 
albo szal – bez względu na to, czy 
naśladowały męskie gwiazdy jak 
Foy, afroamerykańskiego komika 
Berta Williamsa czy artystki takie 
jak [Marie – przyp. A.Ł.]Dressler lub 
Bernhardt. Najważniejszą podporą 
sceniczną Elsie Janis – poza jej nie-
zwykle mimiczną twarzą oraz nie-
wiarygodną skalą głosu – były dłu-
gie włosy, które skręcała, układała 
i przypinała na rozmaite sposoby, 
by uzyskać nowy efekt wizualny 
przed każdą imitacją. Tego oszczędnego stylu nie stosowała tylko Gertrude Hoffmann, która 
wykorzystywała makijaż, kostiumy i wyszukane dekoracje. Jednak nawet Hoffmann z rozmy-
słem ustanawiała własną obecność w obrębie poszczególnych imitacji. Na początku pojawiała 
się na scenie jako „ona sama” i śpiewała piosenkę na temat wcielania się w postać. Następnie 
wchodziła do specjalnej przebieralni zaaranżowanej w tylnej części sceny, ale doskonale 
widocznej dla publiczności. Przy pomocy dwóch służących Hoffmann rozbierała się do bielizny 
oraz zmieniała kostium i makijaż, odsłaniając w ten sposób mechanikę dokonywanych na 
scenie transformacji. 

Publiczność czerpała wielorakie przyjemności z takiej komedii. Widzów pociągała mię-
dzy innymi fantazja o płynnej osobowości. W recenzji z występów Cissie Loftus i Gertrude Hof-
fmann, jakie wiosną 1908 roku dawały w Keith and Proctor’s 125th Street Theatre w Harlemie, 
krytyk teatralny Alan Dale tłumaczył, że mimikra podoba się tym, którzy czują się „przykuci” do 
swojej „osobowości”. „Czy to nie wspaniałe – pytał retorycznie – być czasami kimś innym?”5. Po-
średnie doświadczenie wyzwolenia się z „okowów” własnego „ja” było jednym ze źródeł przyjem-
ności. Ale przyjemność płynęła też z zabawy polegającej na rozpoznawaniu oryginału i docenia-
niu jego przejaskrawionego portretu. Parodystki wykonywały dwa rodzaje imitacji: „życzliwy” 
lub „czysto opisowy”, a także portrety satyryczne z szyderczym, niekiedy „morderczym” rysem 
komediowym. Zwłaszcza w występach satyrycznych sednem strategii parodystek wodewilo-
wych było wydobycie i wyjaskrawienie znaczącej cechy lub osobliwości naśladowanej osoby. 

Aby wzmocnić efekt komiczny, w widowisku wodewilowym często brała udział parodyst-
ka, która wcielała się w innego artystę dzielącego z nią afisz, czasem wchodząc na scenę bez-
pośrednio po nim. Wiele teatrów organizowało również występy dwóch czołowych parodystek 
w ramach tego samego przedstawienia w celu rozbudzenia poczucia rywalizacji. Wodewilowe 
show w Louisville w 1902 roku, gdzie wystąpiły pieśniarka Josephine Sabel i nastoletnia paro-
dystka Elsie Janis, daje nam wyobrażenie o charakterze takich przedsięwzięć. Przez lata Janis 
– porównująca samą siebie do gazetowego karykaturzysty, który „celowo wyjaskrawia określone 
cechy, aby gotowemu rysunkowi nadać bardziej efektowny rys prawdziwości”6 – zachwycała pu-
bliczność imitacjami Josephine Sabel. Przy czym repertuar Sabel także zawierał liczne imitacje 
innych artystów, w tym naśladującej ją samą Cissie Loftus. Według krytyków atrakcją wieczoru 
był występ Janis – bezpośrednio po Sabel – podczas którego przedstawiła ona „imitację Jose-

Jeszcze bardziej zaskakujące było  
to, że w przeciwieństwie do imitatorów 
płci z tamtego czasu ani Janis, 
ani Loftus nie używały makijażu 
i przebieranek płciowych, aby ukryć 
własną tożsamość.
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phine Sabel imitującej Cissie Loftus, która imituje Sabel”. Na zakończenie Janis wyciągnęła na 
scenę Sabel i razem wykonały „imitację Loftus”7. 

Znana jako „królowa parodystek”, Cecilia Loftus urodziła się w Glasgow w 1876 roku. Jej mat-
ka Marie Loftus była słynną śpiewaczką musichallową, stąd Cissie wcześnie zaczęła dawać popi-
sy imitacji w londyńskich music-hallach, występując jako „mimetyczny cud”8. W 1895 roku Cissie 
Loftus zadebiutowała w Nowym Jorku w Koster and Bial’s Music Hall, naśladując Letty Lind, Sarę 
Berhnardt i Yvette Guilbert. Pracowała na amerykańskiej scenie popularnej do lat 30. XX wieku, 
krążąc między wodewilem, teatrem dramatycznym i muzycznym9. To Loftus stała się inspiracją 
dla praktyki imitatorskiej Janis. Urodzona jako Elsie Jane Bierbower w 1889 roku w Ohio, nasto-
letnia Janis zaczęła karierę wodewilową w 1900 roku – jej matka Jennie pomagała jej w charak-
terze inspicjentki. Pojawiając się na afiszach jako „Amerykańska Cissie Loftus”, „Miniaturowa 
Cissie Loftus”, „Edycja Kieszonkowa Cissie Loftus” oraz „Jedyna Rywalka Cissie Loftus”, przed 
1905 rokiem, w wieku szesnastu lat, była już wschodzącą gwiazdą broadwayowskiej komedii mu-
zycznej. W tym samym roku Henry Tyrrell, krytyk „Theatre Magazine”, nadał jej ironiczny tytuł 
„nieimitowalnego dziecka”, odnotowując przy tym, że miała ona w swoim repertuarze co najmniej 
osiemdziesiąt „żywych portretów”10. Jej najwcześniejsze numery na scenie wodewilowej polegały 
na wcielaniu się w Cissie Loftus naśladującą innych artystów. Janis najpierw wykonywała wła-
sną imitację określonej gwiazdy, a następnie udawała Loftus naśladującą tego samego artystę. 
Była to strategia, którą Loftus doprowadziła do perfekcji na londyńskiej scenie musichallowej 
podczas tak zwanej wojny tanecznej między nią i Letty Lind. Wówczas to przygotowana przez 
Loftus burleska tańczącej Lind wywołała serię „kontrimitacji”, których zwieńczeniem był występ 
Loftus przedstawiającej „imitację Miss Lind imitującej moją imitację jej samej”. Do podobnej run-
dy naśladowczych ripost doszło pomiędzy Loftus a Lillian Russell. 

Co mamy myśleć o tym głębokim zaangażowaniu kobiet w komedię mimetyczną? I jak po-
winniśmy rozumieć szersze znaczenia kulturowe tej fascynacji imitacjami, imitacjami imitacji 
oraz oryginałami imitującymi ich imitacje? Aby odpowiedzieć na te pytania, musimy najpierw 
zastanowić się, w jaki sposób teatr jako instytucja kulturowa sprzyjał nowym formom zacho-
wania wśród kobiet. W wodewilu panowała bardzo duża konkurencja i kobiety pracujące w tej 
branży rywalizowały ze sobą, aby zdobyć i utrzymać zainteresowanie. Jak zauważyła Caroline 
Caffin, tylko „silna osobowość” oraz „umiejętność pokazania jej widowni tak, by zrobiła na niej 
wrażenie”11, mogły zapewnić artystce popularność. Nowy styl mimikry umacniał osobowości, 
a tym samym sławę zarówno naśladujących, jak i naśladowanych. Nawet zrytualizowana rywa-
lizacja pomiędzy parodystkami powiększała kapitał kulturowy każdej z nich. Na przykład było 
powszechnie wiadomym, że imitacja wykonana przez Hoffmann, Janis czy Loftus była tym sa-
mym dla artystów wodewilowych co parodia w Weber & Fields Music Hall dla sztuki drama-
tycznej granej na Broadwayu: a więc tak symbolem, jak sprzymierzeńcem ich popularności. 
Ethel Barrymore, Sarah Bernhardt, Marie Dressler i inne sławne aktorki nie tylko tolerowały 
tę praktykę, ale również regularnie chodziły oglądać, jak są portretowane przez parodystki 
w wodewilowych show. […] 

Chociaż nie ma wielu źródeł, które pozwoliłyby ustalić, co publiczność myślała o takich 
występach, możemy sobie wyobrazić, że widzowie odczuwali przynajmniej pewną przyjem-
ność, oglądając kobiety symbolicznie okładające się pięściami. Kiedy wysoko opłacane kobiece 
gwiazdy naśladowały inne wysoko opłacane kobiece gwiazdy, angażowały się w agresywne ry-
tuały współzawodnictwa – czasem zachowując szacunek dla przeciwniczki, czasem zaś nieko-
niecznie. W każdym razie były to rytuały, w których poza rywalizacją sportową kobiety rzadko 
wówczas uczestniczyły publicznie12. 

Podobnie jak dzisiejsze zapasy w błocie, ta rytualna rywalizacja mogła po prostu być dla 
mężczyzn nową okazją do rozkoszowania się kobiecą walką. Jednak kobiety stanowiły od po-
łowy do trzech czwartych widowni, a największą popularnością cieszyły się te wodewilowe pa-
rodystki, które zasadniczo same decydowały o kształcie swoich występów. Tym samym okazuje 
się, że agresywna i oparta na konkurencji mimikra sceniczna z początku XX wieku była przykła-
dem wykorzystywania przez artystki sławy innych performerek i performerów do wzmocnienia 
swojej własnej. Złożenie hołdu innym koniec końców stawało się sposobem na ściągnięcie uwa-
gi na siebie samą. […] 
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Pojawiwszy się w bardzo szczególnym momencie historycznym, ten typ komedii nie tylko 
ułatwił i usankcjonował nowe formy kobiecej agresji i rywalizacji, stanowiące przecież zaledwie 
jeden z elementów repertuaru wodewilowych parodystek. Ważniejszy był sposób, w jaki mimi-
kra wciągnęła performerki i ich publiczności w szerszą dyskusję na temat osobowości, indywi-
dualności oraz twórczości w dobie miasta przemysłowego. 

Sztuka naśladowcza 

Komedia mimetyczna – komedia imitacji i parodii – kwitła dzięki napięciu 
pomiędzy dziewiętnastowieczną mieszczańską fascynacją naśladownictwem a wczesnodwu-
dziestowieczną, modernistyczną gloryfikacją intelektualną autentyczności. Wraz z dynamicz-
nym rozwojem produkcji przemysłowej w późnym dziewiętnastym stuleciu, zdolnej zaoferować 
konsumentom imitacje wszelkiego typu, reprodukcje w przystępnej cenie stały się równie pożą-
dane co oryginał. Jak twierdzi Miles Orvell, chociaż w pierwszych dekadach XX wieku imitacja 
pozostała integralną częścią kultury popularnej, to zarazem młode pokolenie artystów i inte-
lektualistów tchnęło nowe życie w pojęcie autentyczności13. Badając płciowy wymiar moderni-
stycznych reakcji przeciwko kulturze masowej, krytyk kultury Andreas Huyssen odnotowuje, że 
historię intelektualną Zachodu, autentyczną kulturę i sztukę zaczęto wówczas kojarzyć z tym, co 
męskie, podczas gdy kulturę masową i nieautentyczną oznaczono jako kobiece. Jak przekonuje 
Huyssen, „strach przed kulturą masową” coraz częściej przybierał formę strachu przed kobieta-
mi i masami14. 

W Siostrze Carrie Theodore Dreiser prawdopodobnie najpełniej w początkach XX wieku 
przedstawił wyobrażenie kobiety jako symbolu nieautentyczności w tytułowej postaci Siostry 
Carrie – Nowej Kobiety roku 1900. Jest ona, jak mówi nam Dreiser, „ofiarą” „hipnotycznych” 
wystaw miejskiej kultury masowej. Pozbawiona jądra tożsamości i napędzana pragnieniem 
przepysznych strojów, materialnych wygód i przyjemności, Carrie poznaje świat i tworzy swoje 
liczne „ja”, naśladując style, sposoby ekspresji i gesty otaczających ją kobiet, które pną się po dra-
binie społecznej15. […] Podobnie jak Carrie, parodystki na wodewilowej scenie mogły być rozu-
miane jako zagrożenie dla nowych i dawnych wyobrażeń autentyczności. Można było je postrze-
gać jako uosobienie sfeminizowanej miejskiej kultury konsumpcyjnej, w której być i naśladować 
stawało się jednym i tym samym. 

Parodystki wykazały się jednak szczególną przenikliwością w definiowaniu i bronieniu 
wymiaru artystycznego i etycznego własnej profesji. Dokładnie w tym samym czasie, kiedy 
wybuchła epidemia mimikry w teatrze popularnym, wyobrażenia o „prawdziwym aktorstwie” 
przechodziły fundamentalną przemianę, tak jak koncepcje sztuki i autentyczności. Aktorzy 
sceny dramatycznej porzucali klasyczny czy też heroiczny styl gry i odtwarzania idealnych ty-
pów postaci, skłaniając się ku nowej estetyce realizmu16. Wprowadzane metody aktorstwa re-
alistycznego podkreślały naturalną mowę, dyskretną gestykulację oraz psychologię granych 
bohaterek i bohaterów. Co równie ważne, aktorów namawiano, aby pozwolili swoim emocjom 
i osobowości wpływać na interpretację roli17. Bernhardt, która odrzuciła subtelniejsze formy 
realizmu na rzecz stylu heroicznego, znana była również z doprowadzania osobistej interpre-
tacji do ekstremum, przez co krytycy często oskarżali ją o zastępowanie osobowości postaci 
osobowością własną. 

Debata na temat aktorstwa realistycznego i aktorstwa osobowości rozrosła się w dyskusje 
dotyczące imitacji komicznej na scenie popularnej. Jak ujął to jeden z krytyków teatralnych 
w 1907 roku, podkreślając intelektualne zdolności parodystki: Cissie Loftus była w stanie 
„wznieść się ponad zewnętrzne zachowania naśladowanych osób i zinterpretować w wyrafino-
wanej satyrze ich wewnętrzne «ja»”18. Parodystki – gotowe bronić swojej pracy przed zarzutami, 
że jedynie performerzy i performerki pozbawieni prawdziwej lub autentycznej wrażliwości dra-
matycznej podejmowali się imitacji – argumentowały, że imitacja komiczna niczym nie różniła 
się od sztuki prawdziwego aktorstwa, a nawet ją przewyższała. Elsie Janis przekonywała, że do-
kładnie tak jak znani aktorzy i aktorki „wyspecjalizowali się w naśladowaniu cech osobowości 
i indywidualnych właściwości ludzi w codziennym życiu”, tak „ja i Miss Loftus wyspecjalizowa-



21Aktorka/Emancypacje

łyśmy się w naśladowaniu manieryzmów i rozpoznawalnych osobowości znanych aktorów i ak-
torek”. Stwierdziła przy tym, że choć widzowie nie mieli jak ocenić, czy aktor lub aktorka dobrze 
odgrywa „konwencjonalną rolę” zbudowaną na „modelach życia codziennego”, to byli w stanie 
zdecydować, czy dobrze „imitatorka […] naśladuje ludzi sceny, których praca była im znana”. 
A następnie odważnie dodała: „Można wybaczyć Miss Loftus i mnie przekonanie, że nasze 
imitacje są większym osiągnięciem”19. J. Arthur Bleackley – brytyjski parodysta, który napisał 
w książce z 1911 roku, że „sztuka mimikry oraz sztuka aktorska są niemal identyczne” – utrzy-
mywał nawet, że parodysta „poszedł o krok dalej niż aktor w wykorzystywaniu swoich zdolno-
ści obserwacji”20. W podobnym tonie wypowiedział się krytyk teatralny Walter Prichard Eaton: 
„Cissie Loftus naśladująca Bernhardt i sama Sarah naśladująca własne wyobrażenie o tym, jak 
zachowywała się Fedra – w gruncie rzeczy są to dwa takie same procesy. Nazywamy Sarę wielką 
artystką wyłącznie dlatego, że naśladuje ona nie znany nam model, lecz dzieło wyobraźni”. Za-
uważył on też, że aktorstwo było „jedynie mimikrą podniesioną do entej potęgi”21. 

Być może najbardziej przenikliwą dekonstrukcję granic pomiędzy mimikrą a przynależ-
nym kulturze wysokiej pojęciem prawdziwego aktorstwa zaproponowała parodystka Juliet. 
W ramach obrony własnego fachu odpowiedziała na roszczenia sceny dramatycznej i w arty-
kule opublikowanym w 1912 roku 
w „Green Book Magazine” z deter-
minacją stwierdziła, iż „wszyscy 
aktorzy są fałszerzami” w stopniu, 
w jakim sprawiają, że „symulacje” 
życia wydają się rzeczywistością. 
Argumentowała, że skoro wszyscy 
aktorzy są pod pewnymi względami 
„imitatorami”, to wodewilowe 
parodystki, w tym ona sama, wła-
ściwie „fałszują fałszerzy”22. 

Zgodnie z najbardziej radykal-
nym stanowiskiem imitacja nie 
polegała wyłącznie na kopiowa-
niu, ale również na tworzeniu cze-
goś oryginalnego. W artykule dla 
„Broadway Magazine” z 1899 roku 
Cissie Loftus podkreśliła różnicę 
pomiędzy „sztuką imitacji” a „czystą i prostą imitacją”. Oświadczyła, że uprawiana przez nią 
sztuka komiczna – tak jak sztuka aktorów dramatycznych – związana jest z procesem „inter-
pretacji”23. Wtórował jej parodysta J. Arthur Bleackley, który dążąc do zrównania komedii 
popularnej z kulturą wysoką, namawiał pozostałych imitatorów, aby „starali się być orygi-
nalnymi myślicielami, kreatywnymi artystami, a nie zaledwie naśladowcami”24. Ale to jeden 
z miłośników Cissie Loftus wyraził to nowe kulturowe żądanie wprost, pisząc, że „jej imitacje 
są, choć może to zabrzmieć paradoksalnie, oryginalnymi kreacjami artystycznymi” – tak dale-
ce, że „kopia” wykonana przez Loftus „jest sama w sobie oryginałem”25. 

Ten paradoks – idea, że imitacje mogą być także oryginalnymi kreacjami – znajdował się 
w samym centrum dokonujących się we wczesnym XX wieku przewartościowań intelektu-
alnych. Komedia mimetyczna nadgryzła święte pojęcie autentyczności, z którego wyrastały 
mieszczańskie wyobrażenia kultury i indywidualności; pojęcie, które – jak twierdzą niektórzy 
autorzy – było fundamentem myśli modernistycznej26. Kultura modernistyczna nie była jednak 
monolityczna. W jej ramach imitację postrzegano jako znak zgubnej kultury masowej wieku 
maszyn, która zagrażała indywidualności i niezależności, ale też jako czynnik umożliwiający 
rozwój i twórczość człowieka. 

W pierwszej dekadzie XX wieku – kiedy zmieniały się dyspozycje kulturowe, a imitacja 
miała ambiwalentne znaczenie – mimikra komiczna posiadała siłę, by bawić i prowokować. 
Drażniła niektórych komentatorów, ponieważ sugerowała, że istoty ludzkie mogą upodob-
nić się do maszyn, nabierając cech właściwych rodzącej się kulturze przemysłowej z jej 

Co mamy myśleć o tym głębokim 
zaangażowaniu kobiet w komedię 
mimetyczną? I jak powinniśmy 
rozumieć szersze znaczenia kulturowe 
tej fascynacji imitacjami, imitacjami 
imitacji oraz oryginałami imitującymi 
ich imitacje?
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zestandaryzowanymi produktami. Być może żaden inny krytyk nie był bardziej pewny uwi-
kłań komedii mimetycznej niż francuski filozof Henri Bergson. W Śmiechu. Eseju o komizmie, 
opublikowanym w 1900 roku, Bergson stwierdził, że komizm tkwi w ujawnianiu takich zacho-
wań człowieka, które są powtarzalne i mają mechaniczny charakter. Nazwał to „widokiem me-
chanizmu działającego we wnętrzu postaci”. Według Bergsona imitacja i mimikra wzbudzają 
śmiech, ponieważ „jedynie to w naszych ruchach poddaje się naśladownictwu, co okazuje się 
czymś mechanicznie jednostajnym”. A to właśnie nowoczesna tendencja, by zachowywać się 
mechanicznie, zagrażała „naszej żywej osobowości”. Istoty ludzkie „nietrudno więc naślado-
wać […], gdy tylko przestajemy być sobą”. Śmiech pojawia się, gdy postrzegamy „mechaniczność 
powlekającą życie”. Bergson twierdził, że talent komiczny parodysty polega na umiejętności 
wydobywania i „okrywania śmiesznością” „automatyzmów” właściwych naśladowanej osobie. 
Przekonywał, że to, co umożliwia innym naśladowanie nas, to obecność wszystkiego, „co 
jest w naszej osobie gotowe, co ma stan zmontowanego już mechanizmu, zdolnego do auto-
matycznego funkcjonowania”27. 
Bergson pisał, że „komicznym jest 
wywędrowanie z samego siebie”, 
tak jak komicznym jest stanie 
się „kategorią” lub mechaniczną 
osobowością, po której inni mogą 
wędrować28. 

Opisując w 1905 roku komiczną 
rozkosz naśladownictwa, Sigmund 
Freud cytował Bergsona na popar-
cie poglądu, że „pozy, gesty i ruchy 
ludzkiego ciała są o tyle śmiesz-
ne, o ile ciało to przypomina nam 
zwykłą maszynę”. Humor imitacji 
komicznej zasadzał się na sugestii 
„odchylenia” lub „degradacji” tego, 
co żywe, ku temu, co mechanicz-
ne29. Niepokoje rozbudzone przez 
imitację w wieku maszyn pojawiły 
się również wśród amerykańskich 
komentatorów. Jeden z krytyków teatralnych przełomu wieków poczuł się urażony artykułem 
prasowym, gdzie sugerowano, że Cissie Loftus „odtwarzała barwy głosu tych, których próbo-
wała naśladować, z wiernością fonografu”. Krytyk uznał to porównanie za „niegrzeczne i nie-
potrzebnie okrutne”. Nie miał wątpliwości, że Loftus była „lepsza niż fonograf”; jej dzieło było 
„skończone i artystyczne”30. 

Inni chętnie podkreślali swoje uznanie dla ludzkiej umiejętności dorównywania techno-
logiom mimetycznym. W 1908 roku krytyk teatralny Alan Dale, recenzując pojedynek dwóch 
czołowych parodystek w teatrze wodewilowym Keith and Proctor’s 125th Street Theatre, entu-
zjastycznie pisał o technologicznych cudach „Gadającej Maszyny Cissie Loftus” i „Gertrude Hoff- 
mann-ograf” oraz ich podobieństwie do maszyn odtwarzających ludzkie głosy31. W przypadku 
Loftus metafora ta była właściwie bardzo trafna, ponieważ czasami przed przystąpieniem do 
pracy artystka rejestrowała za pomocą grafofonu (prototyp fonografu) głosy osób, które zamie-
rzała naśladować. Ponadto podczas imitacji śpiewaka operowego Enrica Carusa Loftus faktycz-
nie włączała na fonografie zapis jego występu, a następnie własną imitację jego głosu na „gada-
jącej maszynie”. 

[…]
Parodystki również rozpatrywały relację pomiędzy sztuką komiczną a reprodukcją techno-

logiczną. Jednak to raczej aparat fotograficzny, a nie fonograf, stał się ich symbolem. Starając 
się wypracować metaforyczny język opisu mechaniki naśladownictwa, parodystki (i ci, którzy 
je oglądali) przywoływały wyobrażenie performerki jako aparatu fotograficznego i imitacji jako 
fotografii. Jak wyjaśniła Juliet w artykule z 1912 roku, „parodystka zmienia się w aparat, aby sfo-

Opisane tutaj praktyki komiczne 
były częścią szerszej kulturowej 
reorientacji w kierunku nowych 
koncepcji osobowości; koncepcji, które 
wykorzystywały teatr i teatralność 
jako swoje główne metafory. Kluczowe 
znaczenie dla tej reorientacji miał 
performatywny model osobowości.
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tografować naśladowaną osobę”. Tak jak „rolkę filmu lub zestaw klisz trzeba wywołać i wytono-
wać”, tak parodystka musi doprowadzić do stanu idealnego „psychologiczną chemię” niezbędną 
do uzyskania odbitki32. George M. Cohan, którego często naśladowano na scenie wodewilowej, 
opisał Elsie Janis jako „najlepszego fotografa, z jakim miał do czynienia”33. 

[…]
W latach 90. XIX wieku fotografia wciąż kojarzyła się z wierną kopią, a rozmaici badacze 

i specjaliści – etnolodzy, psychiatrzy, kryminolodzy i dziennikarze – wykorzystywali fotogra-
fię do opisu, katalogowania i rozpoznawania różnych okazów ludzkiej natury. Używana jako 
narzędzie społecznego i politycznego nadzoru oraz kontroli, fotografia stała się też środkiem 
służącym do dokumentowania i demaskowania społecznych „faktów” oraz realiów miejskich 
i industrialnych34. Wkrótce jednak starsza koncepcja fotografii jako „pozornie bezpośredniej 
imitacji rzeczywistości” rywalizowała już z rozumieniem tego medium jako sposobu dostarcza-
nia bardziej fantastycznych lub iluzorycznych obrazów świata, a nawet te różne perspektywy 
mieszały się ze sobą35. Wreszcie fotografia zaczęła wyłaniać się jako artystyczna interpretacja. 
Ta koncepcja, propagowana przez Alfreda Stieglitza i czasopismo „Camera Work”, zakłada-
ła, że fotografia nie reprodukuje „normalnego widzenia”, a raczej jest ostentacyjnym medium 
umożliwiającym człowiekowi sprawowanie kontroli i dokonywanie odkryć. Jak stwierdził 
krytyk sztuki modernistycznej w 1901 roku, fotograf „nie próbuje przedstawić właściwej rzeczy, 
lecz wrażenie, które ta rzecz na nim wywarła”36. 

Wielu komentatorów, pisząc o wodewilowych parodystkach swoich czasów, miało na myśli 
fotografię właśnie jako artystyczną interpretację natury przez człowieka, a nie jej bezpośred-
nią kopię. Jak ujął to jeden z autorów, „umysłowa błyskotliwość Miss Loftus wynosi jej doko-
nania ponad zwykłą fotograficzną doskonałość ku prawdziwej wielkości. Posiada ona ponad-
przeciętną zdolność analizy”37. Caroline Caffin, autorka wydanego w 1914 roku opracowania 
Vaudeville, wyraziła podobną opinię, na którą bez wątpienia miała wpływ filozofia estetyczna 
fotografów modernistycznych, takich jak Stieglitz, z którymi jej mąż, krytyk sztuki Charles Caf-
fin, był blisko związany38. „Tak jak fotograf za pomocą ostrości i oświetlenia […] może wpłynąć 
na końcowy efekt swojej fotografii” – pisała Caroline Caffin – tak też wodewilowa „parodystka” 
może „przedstawić efekt swojej pracy na różne sposoby i za każdym razem będzie to równie 
prawdziwa imitacja”39. Juliet tłumaczyła z kolei: podobnie jak w trakcie wywoływania kliszy, 
podczas naśladowania jakiejś osobowości „w takim samym stopniu należy uwzględnić światło 
i cień, niezbędne jest takie samo retuszowanie, takie samo tonowanie, taka sama dbałość przy 
wykonywaniu odbitki”40. 

Zagadnienia płciowe związane z wyobrażeniem mimikry jako fotografowania bynajmniej 
nie są jednoznaczne. Kiedy na przełomie wieków uproszczona technologia aparatu Kodaka 
doprowadziła do demokratyzacji fotografii, kobiety zasiliły szeregi fotografów amatorów, wie-
le kobiet weszło również w profesjonalny świat portretu studyjnego, a jeszcze inne zajęły się 
fotografią artystyczną, doświadczając „nowej władzy obserwacji”, by przytoczyć słowa jednej 
z nich41.

Najbardziej uderzający jest jednak sposób, w jaki metafora aparatu została użyta do opi-
su i legitymizacji roli komiczki jako krytycznej obserwatorki i komentatorki kultury. Późniejsi 
badacze kultury nazwali aparat fotograficzny narzędziem „nadzoru” umożliwiającym 
fotografowi wytworzenie „drugiej figury, którą można zbadać dogłębniej niż oryginał”42. Stąd 
już bardzo blisko do sposobu, w jaki w 1907 roku jeden z krytyków teatralnych opisał pracę Ger-
trude Hoffmann: jej „zadziwiająca sztuka […] pozwala ci zobaczyć Annę Held, Elfie Fay, Geor-
ge’a Cohana, Eddiego Foya i Vestę Victorię lepszymi, niż oni sami są”43. Podobnie krytyczka 
Amy Leslie zauważyła, że w każdej z wykonywanych imitacji Cissie Loftus wykorzystywała swój 
wyrafinowany zmysł obserwacji fotograficznej, aby stworzyć „błyskotliwe dzieło sztuki” na pod-
stawie „własnej opinii na temat zabawnych i robiących wrażenie cech modela”44. Porównując 
się do fotografów i będąc do nich porównywanymi, parodystki wraz ze swoją publicznością po-
twierdzały nie tylko prawo kobiet do władczego spojrzenia, ale też ich zdolność do twórczego 
opracowania tego, co zobaczyły. 
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Jaźń mimetyczna 

[…]
Parodystki wkładały niebywały wysiłek w interpretację własnej pozycji 

kulturowej. Ten trud ujawnia nadzwyczajną samoświadomość dotyczącą tego, jak za pomocą 
humoru poruszały ważne kwestie rozwoju człowieka i w jaki sposób teatr odzwierciedlał 
przemiany kulturowe. 

Opisane tutaj praktyki komiczne były częścią szerszej kulturowej reorientacji w kierunku 
nowych koncepcji osobowości; koncepcji, które wykorzystywały teatr i teatralność jako swoje 
główne metafory. Kluczowe znaczenie dla tej reorientacji miał performatywny model osobo-
wości. W początkach XX wieku tradycyjne wyobrażenie ustalonego, niezmiennego i wrodzo-
nego charakteru zaczęło ustępować bardziej płynnej koncepcji osobowości jako czegoś na-
bywanego lub performowanego45. W przeciwieństwie do pojęcia „charakteru”, uznawanego 
przez niektórych za właściwe męskiemu „ja”, „osobowość” – tak jak ją definiowano w literatu-
rze popularnej i psychiatrycznej – była pojęciem neutralnym płciowo. Historyczka Elizabeth 
Lunbeck pokazała, że osobowość postrzegano jako coś plastycznego. Rozumiano ją jako „stra-
tegię autoprezentacji”, zewnętrzny efekt przedstawiany przez wszystkich ludzi, bez względu 
na płeć46. Zarazem jednak sama koncepcja osobowości performatywnej czy też teatralnej była 
częściowo rezultatem teoretycznego zwrotu w psychologii, który zasadzał się na nowym wy-
obrażeniu jaźni mimetycznej. 

Wodewilowe parodystki wniosły zarówno materialny, jak i teoretyczny wkład w te dysku-
sje. Po pierwsze, i co najbardziej oczywiste, ich komedie pomogły stworzyć wczesnodwudzie-
stowieczny „kult” osobowości i celebrity. Po drugie, co dla nas ważniejsze, przyczyniły się też 
do ukształtowania dialogu dotyczącego związków pomiędzy naśladownictwem, osobowością 
i podmiotowością. Chociaż teatr jest szczególną strefą kultury, gdzie aktorstwo rozumie się 
raczej jako inscenizowanie niż dokumentowanie prawd społecznych, nie ma wątpliwości, że 
eksplozja mimikry w wodewilu zbiegła się z pogłębionymi rozważaniami o psychologicznych 
znaczeniach i implikacjach imitacji oraz wywarła na te rozważania istotny wpływ. 

Od 1890 roku wśród amerykańskich i europejskich psychologów, psychiatrów i badaczy 
społecznych ścierały się dwie ważne teorie naśladownictwa. Starszy paradygmat wiązał ludzką 
imitację z psychopatologią, w szczególności z kobiecą histerią, oraz ukazywał jako mimowol-
ne i potencjalnie dysfunkcyjne zjawisko. Na przełomie wieków wciąż jeszcze wielu psychiatrów 
podzielało poglądy francuskich klinicystów Jeana-Martina Charcota i Pierre’a Janeta, którzy 
łączyli histerię z „ogromnym wzrostem skłonności do imitacji”, z „nasileniem się umysłowej 
podatności na sugestię” oraz predyspozycją do rozwijania dysocjacyjnych zaburzeń osobowości 
(osobowości mnogiej)47. Kiedy w 1906 roku amerykański psychiatra Morton Prince opublikował 
studium na temat osobowości mnogiej Miss Beauchamp, jego książka odniosła natychmiasto-
wy sukces, była szeroko omawiana i przedstawiana jako sensacja w popularnych czasopismach, 
a na jej podstawie powstały później sztuka na Broadwayu oraz film niemy. Prince wysunął hi-
potezę, że wielorakie osobowości Miss Beauchamp były efektem histerii lub „nerwicy trauma-
tycznej”, wynikającej z „szoków nerwowych”, których doznał jej organizm. Co szczególnie zna-
mienne, jedna z jej osobowości – niesforna Sally – miała skłonność do „wcielania się” w samą 
Miss Beauchamp i „odgrywania jej roli” przez „kopiowanie w miarę swoich możliwości sposobu 
zachowania i tonu głosu Miss Beauchamp”48. 

Przypadek Miss Beauchamp uwidocznił związki pomiędzy histerią i dostrzeganą zdolno-
ścią kobiet do publicznego odgrywania wielorakich osobowości. Jak pisze historyczka Ruth 
Leys, kobiety jako uznawane za najbardziej narażone na zaburzenia histeryczne uważano za 
„rozproszone, zmienne, pozbawione jądra osobowości i stałej tożsamości”; można by powie-
dzieć, że kobieta była znakiem „samego mimetyzmu”49. Ten światopogląd współgrał z bardziej 
generalną korelacją między mimikrą a tym, co jeden z psychologów przełomu wieków nazwał 
„niższymi, mniej wolicjonalnymi typami umysłu”. Poza typem histerycznym należały do nich: 
„niedorozwinięte dziecko, papuga, idiota […]”50. Antropolog Michael Taussig dowiódł, że nie-
przypadkowo technologie naśladownictwa (takie jak fonograf) reklamowano i wprowadzano na 
rynek za pomocą zdjęć psów, papug i kobiet51. 
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Kwestia potencjału mimetycznego stanie się jeszcze bardziej interesująca, gdy rozważymy 
argument badaczek feministycznych, jakoby kultura Zachodu miała problem z uznaniem ko-
biecej indywidualności. Nie tylko charakteryzowano kobiety jako instynktownie posługujące 
się naśladownictwem, ale również ze względu na rolę w reprodukcji ciał miały one ipso facto 
być mniej zdolne niż mężczyźni do utrzymania granic pomiędzy sobą a innym52. Podejrzewane 
o brak stabilnego „ja”, kobiety spadły do kategorii istot umieszczanych na niższych szczeblach 
rozwoju intelektualnego niż mężczyźni o europejskiej genealogii. 

W tym samym czasie, gdy epidemia mimikry opanowała amerykańską scenę wodewilo-
wą, nowy i wpływowy model zachowania naśladowczego zmieniał oblicze amerykańskiej psy-
chologii i nauk społecznych53. W przeciwieństwie do tradycyjnych koncepcji sytuujących na-
śladownictwo po stronie tego, co prymitywne i patologiczne, nowszy model, który ostatecznie 
przeważył w amerykańskich naukach społecznych, ujmował imitację jako powszechnie ludzką 
umiejętność, mającą podstawowe znaczenie dla rozwoju nie tylko zdrowej i normalnej jaźni, ale 
też harmonijnego i dobrze funkcjonującego porządku społecznego. W nowej teorii społecznej 
zarówno zewnętrzna gra osobowości, jak i wewnętrzna psychologia człowieka konstytuowały 
się w procesie naśladownictwa. 

W Les lois de l’imitation: étude sociologique (1890) – traktacie o społecznych źródłach jaź-
ni, który wywarł istotny wpływ na amerykańskich badaczy społecznych ery postępowej (an-
gielskie tłumaczenie zostało opublikowane przez Elsie Clews Parsons w 1903 roku) – francuski 
socjolog Gabriel Tarde dowodził, że imitacja jest kluczem do zrozumienia ogólnych procesów 
rozwoju społecznego i kształtowania się jednostkowej jaźni54. Przywołując metaforę apara-
tu fotograficznego w sposób bardzo podobny, jak robiły to komiczki, Tarde przekonywał, że 
naśladownictwo społeczne składa się z „działania na odległość jednego umysłu na drugi” oraz 
z „quasi-fotograficznej reprodukcji obrazu mózgowego na wrażliwej kliszy innego mózgu”. Zde-
finiował imitację jako „każdy ślad interpsychicznej fotografii, […] rozmyślny lub nie, bierny lub 
aktywny”55.

Chociaż książka Tarde’a podkreślała wagę zarówno świadomej, jak i nieświadomej imita-
cji, jego teorie częściowo odwoływały się do nowych prac o hipnotyzmie, zwłaszcza do zagad-
nienia sugestii hipnotycznej. Wielu adeptów hipnozy wierzyło, że podczas transu hipnotycz-
nego granice psychologiczne pomiędzy „ja” a innym rozmywały się, co prowadziło do tego, że 
pacjent nieświadomie identyfikował się z hipnotyzerem i naśladował go. Ta teoria stanowiła 
niebagatelne wyzwanie dla idei autonomicznej osobowości56. 

Powszechne zainteresowanie koncepcją hipnotycznej imitacji-sugestii pociągnęło za 
sobą wysyp literackich fantazji na przełomie wieków, w tym opowieści o przestępcach hip-
notyzujących niewinne osoby i zmuszających je w ten sposób do popełnienia zbrodni. Naj-
bardziej wpływową realizacją tego tematu była wydana w 1894 roku, bestsellerowa książka 
George’a du Mauriera Trilby, która stała się również spektakularną sensacją amerykańskiej 
sceny57. Trilby, córka angielskiego lorda, dorastała w Paryżu, gdzie pracowała jako szwaczka 
i modelka dla artystów. Pozbawiona słuchu i w zasadzie jakiegokolwiek talentu muzycznego, 
Trilby pada ofiarą hipnotycznego czaru nauczyciela muzyki, złowieszczego Żyda o imieniu 
Svengali. Pogrążona w hipnotycznym transie Trilby zostaje genialną śpiewaczką koncertową 
o pseudonimie Svengala i w końcu godzi się zostać także żoną hipnotyzera. Bez mocy hipno-
tycznej sugestii Svengalego Trilby nie potrafi śpiewać. Jednak pod wpływem hipnozy jej wo-
kalne możliwości (tak jak mnogie osobowości Miss Beauchamp) zdają się nie mieć granic58. 
„Trilbymania” wybuchła w Stanach Zjednoczonych w 1895 roku, gdy Paul M. Potter dokonał 
scenicznej adaptacji powieści. Rok później w amerykańskich teatrach grano jednocześnie 
dwadzieścia cztery inscenizacje tej sztuki, w tym kilka parodystycznych. Zgodnie ze zwycza-
jem wkrótce pojawił się też spin-off. 

Popularność tej sztuki zaświadczała o tym, jak centralne miejsce zajmowała w ówczesnej 
kulturze kwestia osobowości. Chodziło nie tylko o zmienność i wrażliwość kobiecego „ja”, ale 
także o znacznie większe wyzwanie, przed jakim stanęły obie płcie w wyłaniającym się społe-
czeństwie industrialnym, w którym stan hipnotyczny mógł zostać wywołany przez powab dóbr 
materialnych, manipulacje reklamy czy – jak martwili się niektórzy teoretycy – psychologiczną 
władzę tłumu59. 
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Trilby w sensacyjny sposób eksponowała ciemniejszą stronę teorii imitacji-sugestii, na-
tomiast badacze społeczni – jak Gabriel Tarde i jego zwolennicy intelektualni – podkreślali 
jej funkcjonalne możliwości, twierdząc, że równie ważne jest tak świadome, jak nieświadome 
naśladownictwo jako podstawa stabilnego porządku społecznego. W modelu Tarde’a jednost-
ki usytuowane niżej w hierarchii społecznej naśladują jednostki usytuowane wyżej, co prowa-
dzi do rozwoju grupy, spojonej dzięki „naśladowczej asymilacji” i „nieustannej akumulacji po-
dobieństw”, zwłaszcza że są one regulowane przez obyczaj i prawo60. Jeszcze przed publikacją 
angielskiego tłumaczenia książki Tarde’a w 1903 roku poglądy francuskiego socjologa miały 
przemożny wpływ na Jamesa Marka Baldwina, jednego z najważniejszych amerykańskich psy-
chologów społecznych tamtej epoki. Przełomowe studium Baldwina o psychologii dziecięcej 
– Mental Development in the Child and the Race (1894) – wtórowało pracy Tarde’a w krytyce 
przekonania, że naśladownictwo jest przede wszystkim efektem działań niewolicjonalnych, 
które na przykład przypisywano wysoce podatnym na sugestie histeryczkom. Baldwin sądził, 
że „naśladownictwo wyraża ogólny fakt, iż sednem naszych relacji społecznych jest wzajemne 
wpływanie na siebie”. Idąc tropem koncepcji Josiaha Royce’a, pisał również, że „racjonalne idee” 
są u człowieka „wytworem” naśladownictwa. „Osobowość – przekonywał Baldwin – powstaje 
w procesie przyswajania «kopii» ze świata”61. 

Wykorzystując prace Tarde’a, Baldwina oraz pisma Williama Jamesa o „wielu jaźniach spo-
łecznych”, z których składa się jednostka, amerykańscy badacze społeczni – tacy jak George Her-
bert Mead, Jessie Taft, Charles Horton Cooley i Elsie Clews Parsons – stworzyli teorię jaźni jako 
fenomenu społecznego konstytuującego się w procesie wzajemnego naśladowania się przez 
jednostki i grupy62. W ten sposób naśladowcze teorie osobowości stały się poważnym wyzwa-
niem dla tradycyjnych dziewiętnastowiecznych koncepcji wyrastających z Emersenowskiego 
indywidualizmu i samodzielności. Naśladowcza czy zmienna tożsamość zaczęła być ceniona za 
wzmożoną wrażliwość i zdolność reakcji na wszelkie okoliczności życiowe63. 

W przeciwieństwie do tradycyjnych ujęć łączących naśladownictwo z umysłem prymityw-
nym i zaburzonym nowa szkoła psychologii społecznej chciała umieścić imitację w obrębie tego, 
co George Herbert Mead nazwał „wyobraźnią twórczą”. Mead uważał, że występują istotne róż-
nice pomiędzy ludzką imitacją, którą może charakteryzować empatyczność i samoświadomość, 
a czysto instynktownym naśladownictwem w świecie zwierzęcym. Co znaczące, w swoich opi-
sach sięgał po metafory teatralne: 

[…] zarówno współczucie, jak i naśladownictwo mogą zaistnieć dzięki 
przyjęciu roli innego, przez rekonstrukcję jednostki – nie chodzi o proste 
zaakceptowanie jej jako rzeczywistej, lecz o faktyczne skonstruowanie jej, 
wejście […] w jej buty, mówienie z jej intonacją. To właśnie taki rodzaj na-
śladownictwa jest niemożliwy dla zwierzęcia niższego rzędu, ponieważ brak 
mu samoświadomości64. 

Mead twierdził, że kiedy gramy „rolę” innego, nie tylko „przejmujemy jego intonację i sposób 
bycia, ale również mamy skłonność do przyjmowania go w samych siebie”65. Takie przyjmowa-
nie roli jest więc zarówno zewnętrznym, jak i wewnętrznym procesem, w ramach którego naśla-
dowca odtwarza zachowanie innego na „wewnętrznej scenie” własnej wyobraźni66. Mead utrzy-
mywał, że zdrowa jednostka potrafi połączyć różne „jaźnie” uzyskane przez naśladownictwo 
w „pojedynczą osobowość”. Natomiast brak zdrowia objawia się „dysocjacją jaźni”, którą można 
wyleczyć jedynie, łącząc mnogie jaźnie w funkcjonalną jedność67. 

Podobnie do Meada naśladownictwo postrzegała Cissie Loftus – jako psychologiczny pro-
ces wchodzenia w rolę innej osoby, a nawet przyjmowania jej w samą siebie. Jednak podczas gdy 
Mead odrzucał ideę, jakoby w trakcie imitacji jednostka mieszała własną i cudzą osobowość, 
Loftus była w twej kwestii mniej zdecydowana68. Z jednej strony wyjaśniała: „Wchłaniam swój 
obiekt imitacji tak całkowicie, że kiedy przedstawiam przykładowo Rose Stahl, w swoim włas- 
nym umyśle jestem Rose Stahl. Moja osobowość zupełnie znika i zastępuje ją osobowość Miss 
Stahl”69. Jak to ujęła przy innej okazji, „gdy rzucam się w osobowość jakiegoś artysty scenicz-
nego, tracę swoją osobowość; zapominam, że jestem Cecilią Loftus, nie mam już żadnych 
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własnych uczuć”70. Z drugiej strony podkreślała wagę osobowości parodystki, przekonując, że 
jest w stanie wchłonąć „temperament drugiej osoby w swój własny, nie tracąc przy tym poczu-
cia samej siebie”71. I faktycznie zarówno parodystki, jak i ich miłośnicy wierzyli, że osobowość 
i indywidualność imitatora […] miały kluczowe znaczenie dla powodzenia sztuki mimetycznej. 
Jak zauważył jeden z krytyków teatralnych, „jest do pewnego stopnia nieuchronnym i niezbęd-
nym, aby osobowość parodystki nasiąkła imitacją”, a następnie występował ze stwierdzeniem, 
że „imitacja będzie tym wartościowsza, im parodystka ma wyrazistszą osobowość”72. 

[…] 
Jak na ironię, naśladownictwo, które tradycyjnie łączono z tym, co prymitywne i histe-

ryczne, a także z przesadnie labilną psychiką kobiecą, stało się ważnym pojęciem dla femi-
nistycznych badaczy i badaczek społecznych ery postępu. Zaiste wielu myślicieli tego czasu, 
mężczyzn i kobiet, podnosiło wzór uprzednio kojarzony z wysoce podatnym na wpływy i rze-
komo gorszym umysłem kobiecym do rangi normalnej ludzkiej właściwości. Naśladownictwo 
– pojęcie, które było najpierw ko-
biece, ale stawało się coraz bar-
dziej feministyczne – jako teoria 
psychologicznego i społecznego 
rozwoju zagrażało tradycyjnym ka-
tegoriom płci. 

Najwyraźniej niepokoje płcio-
we uwolnione przez hipotezę o jaź-
ni naśladowczej okazały się zbyt 
niebezpieczne dla niektórych teo-
retyków społecznych, również dla 
Meada. Jak sugeruje Ruth Leys, 
założenie, że jednostki nieustan-
nie się zmieniają i pozostają po-
datne „na wpływ innych”, podwa-
żało wszelkie wyobrażenia o stałej 
i autonomicznej podmiotowości. 
W czasach Nowej Kobiety [New 
Woman] pojęcie jaźni mimetycz-
nej mogło zachwiać nawet kwestią 
uprzednio tak niepodważalną jak 
różnica seksualna. Mead i część 
jego współpracowników zaczęli 
więc ograniczać radykalne impli-
kacje własnych teorii i sprzyjać koncepcjom, które zakładały istnienie substancjalnego „ja”, 
poprzedzającego wszelkie naśladowcze procesy socjalizacyjne, i tym samym wzmacniały 
pojęcia źródłowej różnicy seksualnej oraz tożsamości. Nie odrzucając koncepcji naśladow-
nictwa jako teorii ludzkiego i społecznego rozwoju, Mead i inni badacze próbowali utrzymać 
w jej ramach ideę wyodrębnionego podmiotu, który zachowuje w procesie naśladowczym 
świadomość granic pomiędzy innym a sobą samym73. 

 Jednakże backlash w nauce nie mógł już zahamować przemian w kulturze popularnej. Te-
atr żył własnym życiem, a parodystki wraz ze swoją publicznością wykorzystywały powszechnie 
krążące koncepcje osobowości, aby wyrazić własne poglądy na temat psychologicznych i kul-
turowych konsekwencji komedii mimetycznej. W Vaudeville Caroline Caffin powtórzyła tezy 
„szkoły naśladowczej” w psychologii społecznej o centralnej roli mimikry w procesie ludzkie-
go rozwoju. Ujęła to następująco: „[…] talent naśladowczy jest tak dogłębnie przyrodzony rasie 
ludzkiej, że jego granice oraz wpływ trudno ocenić”. Caffin zauważyła, że podczas gdy wodewi-
lowe parodystki świadomie i celowo wykonywały imitacje, widzowie wodewilowych show nie-
świadomie naśladowali mimikę artystek na scenie74. Jako modernistyczna krytyczka i feminist-
ka pisząca o teatrze popularnym Caffin wyraziła pojęciowe związki pomiędzy światem sceny 
a światem pozascenicznych idei75. 

Choć chciałoby się zasugerować, 
że dyskursy teatru popularnego 
i teorii społecznej wzajemnie się 
kształtowały, trudno ściśle określić, 
w jakim stopniu nowa szkoła 
psychologii społecznej bezpośrednio 
wpłynęła na dyskurs teatralny, 
a w jakim sam teatr stanowił model 
dla zwrotu mimetycznego w teorii 
społecznej.



28Susan A. Glenn

Choć chciałoby się zasugerować, że dyskursy teatru popularnego i teorii społecznej wzajem-
nie się kształtowały, trudno ściśle określić, w jakim stopniu nowa szkoła psychologii społecznej 
bezpośrednio wpłynęła na dyskurs teatralny, a w jakim sam teatr stanowił model dla zwrotu 
mimetycznego w teorii społecznej76. Na pewno istnieją poszlaki, że performerki takie jak Cissie 
Loftus znały niektóre kluczowe koncepcje psychologiczne swoich czasów. Mamy też wszelkie 
powody, aby wierzyć, że badaczom psychologii nie były obce praktyki komiczne w teatrach po-
pularnych z tamtych lat. 

Tak jak nigdy nie będziemy pewni, jak dokładnie idee sceniczne i idee teorii społecznej 
wzajemnie na siebie oddziaływały, tak też nie sposób precyzyjnie ocenić, czy to scena czy teo-
ria społeczna silnej wpłynęła pod tym względem na społeczeństwo. Chociaż pojęcia wypraco-
wane w obrębie teatru popularnego nie były tak klarownie zdefiniowane jak pojęcia naukowe, 
to teatr popularny docierał do znacznie szerszej publiczności i potencjalnie był potężniejszą 
siłą w kształtowaniu kulturowych perspektyw ogółu. Nie ma jednak wątpliwości, że zarówno 
komicy oraz komiczki, jak i przedstawiciele oraz przedstawicielki nauk społecznych – nieza-
leżnie od ich punktów wyjścia i interakcji – rozpowszechniali i popularyzowali uzupełniają-
ce się wyobrażenia o jaźni społecznej. Obie grupy podważyły przekonanie o naśladownictwie 
jako prymitywnym odruchu zwierzęcym, twierdząc, że mimikra to świadomy akt interpretacji. 
Naśladować oznaczało nie tylko kopiować, ale też wynajdywać coś nowego.

Wodewilowe parodystki wzmocniły rosnącą pewność siebie kobiet w życiu publicznym. 
Dając naśladowcze występy i wyrażając problemy, które sprawiły, że imitacja stała się tak po-
wszechnie dyskutowaną kwestią, komiczki takie jak Cecilia Loftus przyjmowały nową kobiecą 
rolę – rolę artystki-intelektualistki, która zarówno uczestniczy w aktualnych praktykach kultu-
rowych, jak i krytycznie je komentuje. Samoświadomość, z jaką parodystki mówiły o psycho-
logicznej dynamice i estetycznym znaczeniu swojej sztuki komicznej, pokazuje, jak te artystki 
sceny, a także sama instytucja teatru, pomagały wytyczyć kierunki nowoczesnego myślenia. 

Przełożyła Agata Łuksza
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Istnieje wiele starych żartów, które zaczynają się od tego, że ktoś gdzieś 
wchodzi, ale nigdy nie występują w nich feministyczne artystki wkra-
czające do muzeów. W jednym z typowych schematów3 tego rodzaju 
dowcipów na ogół to ksiądz, pastor i rabin wchodzą do baru (po czym 

barman pyta: „Czy to jakiś żart?”). „Feministyczne” kawały, które oczywiście istnieją, często 
w niewytłumaczalny sposób dotyczą żarówek: ile feministek potrzeba, by wymienić jedną ża-
rówkę? Żadnej, nic nie da się zmienić. Lub: żadnej, to nie żarówka wymaga zmiany. Albo najlep-
sza wersja: żadnej, feministka kazałaby żarówce się pieprzyć. W ani jednym żarcie, w którym 
ktoś wchodzi do baru, nie ma jednak feministek. A mógłby brzmieć tak: trzy feministki wchodzą 
do baru i mówią „Hurra! Skolonizowałyśmy zdominowany przez mężczyzn schemat dowcipu!”.

Gdyby trzy feministyczne artystki weszły do muzeum, czy mogłyby twierdzić, że skolonizo-
wały zdominowany przez mężczyzn model wystawy? Z pewnością podjęty przez feministki wy-
siłek, by zacząć wystawiać, utrwalać i odnotowywać w historycznych narracjach kobiecą sztu-
kę, zaangażował wiele osób łamiących sobie głowy (by zacytować Freuda) nad tym, jak zmienić 
zdominowane przez mężczyzn modele prezentacji sztuki i działalności akademickiej. Od bardzo 
dawna „zdominowany przez mężczyzn model” wykluczał kobiety z kategorii artysty („kobiecy” 
i „artysta” uważane były za określenia oksymoroniczne jeszcze w XX wieku). Duża część prac 
z połowy XX wieku stworzonych przez feministki4 powstała z irytacji przekonaniem, że kobieta- 
-artystka, jak sugerował Freud, sama jest problemem. Jak każda zagadka, sytuacja ta od począt-
ku była paradoksalna, ponieważ wiele uznanych dzieł z połowy wieku uwydatniało problem, 
który miało nadzieję przekroczyć, a nawet go ucieleśniało. W końcu zagadka zawsze jest ambi-
walentna – rozbrzmiewająca podwójnym znaczeniem, jak Freudowscy „kobieta” i „mężczyzna”, 
queerowa u podstaw5. Zagadek, takich jak „druga płeć”, jest zawsze więcej niż jedna i spora 
część feministycznych prac performatywnych z lat 60., 70. i 80. wystawiana była na płodnej sce-

Rebecca Schneider

Pamiętając feministyczną 
re-mimesis. Zagadka  
w trzech częściach*

Nad zagadką kobiecości ludzie wszystkich epok łamali 
sobie głowy […]. Wy również nie jesteście z tego wyłącze-
ni – dotyczy to zwłaszcza mężczyzn; od kobiet nie ocze-
kuje się tego, bo to przecież one same są ową zagadką1.

Sigmund Freud

Nigdy nie chcieliśmy powtarzać rzeczy […]. Byliśmy czy-
ści, czyści, czyści2.

Marina Abramović
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nie podwójnych znaczeń, krytycznej ironii i mimesis. Dla Luce Irigaray, czerpiącej z psychoana-
lizy, mimesis to feministyczne narzędzie strategicznego, ponownego odegrania esencjalnych 
stereotypów w celu rozbudzenia krytycznej uwagi6. Choć czasem określa się to mianem „stra-
tegicznego esencjalizmu”7, jest to esencjalizm, który w swoim centrum zachowuje podwójność 
– ponowne odegranie, a więc nawet rodzaj rekonstrukcji. Jest to mimesis świadoma siebie jako 
mimesis. Ponownie odegrana mimesis. Re-mimesis.

Oczywiście słowo re-mimesis jest pozbawione znaczenia, opakowane w niekończącą się 
redundancję. Decyduję się na nie tutaj, ponieważ zawiera trochę z zagadki, przed którą sta-
nęły dwudziestowieczne artystki feministyczne, próbujące włamać się do zdominowanych 
przez mężczyzn instytucji sztuki. W dłuższej perspektywie trafniejsze sformułowania – takie 
jak „odczynianie mimesis” [unmaking mimesis] Elin Diamond8 – powinny przeważyć9. Jakie-
kolwiek słowo wybierzemy, przyjrzenie się z bliska pracom z połowy XX wieku przez pryzmat 
Irigarayowskiej mimesis, przy podjęciu jednocześnie wysiłku ich utrwalenia, może pozwolić 
nam zarówno na celebrowanie uwzględnienia kobiecej sztuki przez instytucje, jak i krytyczne 
przemyślenie modeli wystawiania oraz dostępu do sztuki. Jeżeli zatem artystki weszły do mu-
zeów – co potwierdzają wielkie wystawy Mariny Abramović i Cindy Sherman w nowojorskiej 
MoM-ie w 2010 i 2012 roku – czy znaczy to, że uporałyśmy się już z zagadką?

Zaczęłam o tym myśleć, kiedy poproszono mnie o napisanie tekstu do katalogu wystawy 
zatytułowanej re.act.feminism #2, najpierw kuratorowanej przez Beatrice Stammer i Bettinę 
Knaup w Berlinie jako re.act.feminism, a potem, między październikiem 2011 i wrześniem 2013 
roku, podróżującej jako re.act.feminism #2 po sześciu krajach europejskich 10. Re.act.feminism 
#2 prezentuje coś, co kuratorki nazwały „wciąż rozszerzającym się, czasowym i żywym archi-
wum performansu”. Na wystawie pokazywane są

feministyczne, skoncentrowane na płci i queerowe performanse ponad 
stu osiemdziesięciu artystek, artystów i kolektywów artystycznych działa-
jących od lat 60. do początku 80., jak również współczesnych. Badanie do-
tyczy przede wszystkim Europy Zachodniej i Wschodniej, basenu Morza 
Śródziemnego, Bliskiego Wschodu, Stanów Zjednoczonych i kilku państw 
Ameryki Łacińskiej. Podczas swojej podróży po Europie to czasowe archi-
wum będzie dalej rozszerzało się w wyniku lokalnych poszukiwań i współ-
pracy z akademiami sztuk pięknych oraz uniwersytetami. Będzie także 
„animowane” za pomocą wystaw, projekcji, performansów i dyskusji organi-
zowanych po drodze, które będą na bieżąco włączane do archiwum11.

Konwencjonalna relacja między archiwum a wystawą – to znaczy taka, w ramach której 
prace są wyjmowane z kolekcji lub archiwum i wystawiane – zostaje tutaj odwrócona w spo-
sób, jak się wydaje na pierwszy rzut oka, oksymoroniczny. Czasowe/archiwum? Performujące/
archiwum? Żyjące/archiwum?12 Lecz poprzez te oksymorony, te zagadki re.act.feminism próbu-
je uczynić kobiecą i płciowo nienormatywną sztukę dostępną w sposób, który przeciwstawia 
się tradycyjnemu modelowi muzealnemu – modelowi historycznie uprzywilejowującemu coś, 
co można nazwać mistrzostwem, rozumianym tak jak w sformułowaniu „mistrzowskie dzieła” 
stworzone przez „mistrzów”.

Odwiedzając wystawę, tak jak ja, w Berlinie w 2008 roku, gdy była pokazywana w swo-
jej pierwszej odsłonie, od razu zauważało się, że wnętrze zostało zamienione z zewnętrzem. 
Skrzynie wraz z biurkami, na których znajdowały się komputery, książki i inne media gotowe do 
użycia, zapełniały całą przestrzeń. Goście zapraszani byli do kontaktu z materiałami i wyboru 
prac do zbadania – badanie stawało się tu jednym z rodzajów oglądania, bycia widzem. To właś- 
nie w tym miejscu, jak się zdaje, zagadka powraca.

Jak badanie, prowadzone zarówno przez widzów, jak i kuratorów, może stać się… sposo-
bem prezentowania? Badanie jest aktywnością – a nie przedstawieniem, „spektaklem”. Albo?… 
Czy badamy materiały czy też oglądamy badanie? Czy badamy samych siebie badających 
czy oglądamy samych siebie oglądających badanie? A może badamy samych siebie i innych 
oglądających? Lista zapętlających się pytań może być rozwijana. I chociaż badanie zawsze 
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można zaprezentować, gdy zostanie zakończone, w tym przypadku to, co poprzedza (badanie), 
staje się tym, co następuje (prezentacja), w inwersji, która wykręca nasze zwykłe podejście nie 
tylko do sztuki, ale także do performansu w kontekście wystawy. 

Co ważne, wystawa zawierała też otwartą przestrzeń przygotowaną do wykładów, perfor-
mansów, warsztatów, pokazów i innych „form” inspirowanych zawartością archiwum, które 
„poszerzą zakres jego badania”13. Otwarta przestrzeń służyła także jako publiczne miejsce pracy 
dla lokalnych kolektywów artystycznych lub podczas seminariów akademickich; była to rów-
nież arena wspólnego oglądania (kiedy wyświetlano film lub prezentowano performans) oraz 
rodzaj salonu, gdzie odbywały się po pokazie lub przed nim rozmowy o pracach. Re.act.femi-
nism udostępniało tę przestrzeń także na spontanicznie organizowane wydarzenia tematycznie 
powiązane z wystawą, trzymając na takie okazje terminy zarezerwowane w kalendarzu – które 
rzeczywiście się przydały. Organizatorki na stronie internetowej projektu zaznaczały:

Jesteśmy wciąż otwarte na nowe pomysły i koncepcje mogące wypełnić te 
nie w pełni jeszcze zaplanowane dni. Jeżeli ktoś byłby tym zainteresowany, 
niech wyśle nam szczegółowy plan wyjaśniający pomysł i jego związek z na-
szą wystawą przynajmniej na tydzień przed wybranym terminem. W razie 
szczególnych wymagań technicznych proszę dać nam znać, ponieważ nasze 
możliwości są ograniczone i nie jesteśmy w stanie zapewnić więcej sprzętu 
niż ten już dostępny14. 

W linijce, która skutecznie przypomina mi, że (feministyczna) przeszłość wciąż jest żywa, 
organizatorki dodają: „Niestety nie możemy wypłacać żadnych honorariów, nasz budżet jest mi-
nimalny”15.

Przestrzeń zaaranżowana jak archiwum – archiwum instalowane w każdym muzeum i w każ-
dej galerii, gdzie goszczono podróżującą wystawę – sprawiała, że odwiedzający podchodzili do 
dzieł sztuki lub dokumentacji dzieł sztuki tak, jakby sami byli kuratorami lub archiwistami. Mo-
gli przeszukiwać bazy danych oraz kolekcje i wybierać spośród setek prac stu osiemdziesięciu 
(ich liczba ciągle jednak rosła) feministycznych, genderowych i płciowo nienormatywnych arty-
stek, artystów i kolektywów artystycznych, których dzieła zostały zgromadzone i udostępnione. 
Re.act.feminism proponowało taką formę prezentacji, że żadna pojedyncza artystka czy artysta 
ani praca nie byli bardziej uprzywilejowani niż inni. A to, co jest wystawiane w taki sposób, sta-
je się dorobkiem. Nie dorobkiem jednej feministycznej artystki – lecz dorobkiem wielu artystek 
i artystów klasyfikowanych od dłuższego już czasu jako feministyczni. 

Wystawa re.act.feminism przypomniała mi nie tylko o pracach twórczyń i twórców tam 
reprezentowanych, ale też o poczuciu wspólnoty. W latach 60. i 70. wysiłek wprowadzenia ko-
biet do muzeów przybrał formę pączkujących kolektywów feministycznych i publikacji, które 
zarówno aktywnie opowiadały się za włączeniem prac kobiet do programów wystaw i zacho-
waniem tych dzieł w kolekcjach, jak i zdawały się przeciwstawiać modelowi wielkiego mistrza 
czy bohatera sztuki obecnego w czymś, co artystka Carolee Schneemann w 1963 roku nazwa-
ła „Klubem Ogierów Sztuki” [„Art Stud Club”]16. W przypadku Stanów Zjednoczonych krótkie 
przypomnienie historii może nie być od rzeczy. W 1971 roku historyczka sztuki Linda Nochlin 
opublikowała ważny esej w „ARTnews”, zatytułowany Why Have There Been No Great Women 
Artists?, w którym badała ekonomiczne i społeczne czynniki uniemożliwiające utalentowanym 
artystkom osiągnięcie statusu artystów mężczyzn17. Krótko mówiąc, powodem tej nierówności 
nie były ani „talent”, ani „mistrzostwo”.

Sytuacja zaostrzała się w związku z walkami o prawa człowieka prowadzonymi w latach 60. 
Pod koniec tej dekady grupy kobiet organizowały się już ad hoc w obronie interesów kobiet-arty-
stek. W 1969 roku kolektyw Women Artists in Revolution protestował przeciwko niewystawia-
niu prac artystek. Ad Hoc Women’s Artists’ Committee powstał w 1971 roku, by odpowiedzieć 
na wykluczenie artystek przez Whitney Museum. W tym samym roku w Los Angeles Council of 
Women Artists zbadała, ile kobiet uczestniczy w lokalnych wystawach, i wystąpiła przeciwko 
generalnemu seksizmowi świata sztuki. Kolorowe artystki założyły grupy takie jak afroamery-
kańska grupa Where We At i Las Mujeres Muralistas, które protestowały przeciwko margina-
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lizacji z powodu płci, rasy i etniczności. Kolektyw Women’s Caucus for Art, odnoga College Art 
Association, powstał w 1972 roku, a w 1973 otwarto Women’s Building w Los Angeles służący 
jako miejsce spotkań dla ruchów kobiecych koncentrujących się na kobiecej sztuce. Kolektyw-
ne galerie takie jak A.I.R. Gallery w Nowym Jorku czy Artemesia w Chicago pojawiły się w tym 
samym czasie, by zapewnić widzialność sztuce feministycznych artystek. Nawet jeśli część stu-
dentów nie jest dzisiaj świadoma tej historii, wielu i tak widziało plakaty Guerilla Girls, które 
zaczęły swoją działalność w 1985 roku jako grupa feministycznych artystek posługujących się 
gorylimi maskami i pseudonimami zmarłych poprzedniczek, by protestować przeciw płciowej 
i rasowej nierównowadze w świecie sztuki.

Działania te nie ograniczały się do Stanów Zjednoczonych. Nie „zrodziły” się tam ani w żadnym 
innym konkretnym miejscu. Właściwie to charakterystyczne dla połowy wieku, międzynarodowe 
wzmożenie „feministycznej rewolucji”18 pozwoliło na znaczącą zmianę, owocującą siłą i pewnością 
siebie kobiet w sztuce, a także otwie-
rającą nowe terytoria poszukiwań 
dla mężczyzn i płciowo nienorma-
tywnych artystów na całym świe-
cie. Łatwo dowieść, że kluczowy dla 
rozwoju tego, co zostało później na-
zwane sztuką performansu, był wła-
śnie protest spod znaku płci i rasy. 
Choć oczywiście artystyczne akcje 
na żywo odbywały się przed zaist-
nieniem ruchu tożsamości politycz-
nych w połowie wieku (wystarczy 
pomyśleć o futuryzmie, dada, Black 
Mountain College, Fluxusie itd.), wy-
buch sztuki performansu w latach 
70. i 80. był z pewnością związany 
z alternatywnymi przestrzeniami 
politycznymi lat 60. i 70., gdzie (mię-
dzy innymi) kobiety, organizujące 
się jako kolektywy, wystawiały na 
artystycznej scenie swoje ciała jako 
formę protestu. Niektóre z tych alter-
natywnych przestrzeni politycznych 
do tworzenia sztuki to były kuchnie, 
salony, sypialnie, w których „wzrost świadomości” praktykowano jako wspólnotowy rytuał. Jeśli 
nawet artystki nie mogły dostać się do muzeów, nic nie powstrzymywało ich od uprawiania sztu-
ki we własnych „żywych” przestrzeniach, gdzie to, co osobiste, stało się, przynajmniej na jakiś czas, 
bezczelnie polityczne – osobiste, ale nie sprywatyzowane.

Kiedy w późnych latach 80. i wczesnych 90. prowadziłam badania do rozprawy – opubliko-
wanej jako The Explicit Body in Performance19 – ani jedna z kobiet, którymi się zajmowałam, 
nie miała żadnej większej wystawy, ich prace nie były też w żadnej muzealnej kolekcji, chociaż 
wiele z tych artystek, jak Carolee Schneemann, aktywnie działało od lat 60. Gdy zaczęłam spo-
tykać się ze Schneemann w jej studiu w północnej części stanu Nowy Jork, jej historyczne prace 
niszczały w wilgotnej i zatęchłej szopie obok domu. Zrozpaczona tym, że nigdy jej nie doceniono, 
walczyła o pieniądze, żeby przetrwać. Z nadejściem XXI wieku scena artystyczna znacząco się 
jednak zmieniła. W cudowny sposób radykalne prace performatywne z połowy XX wieku zaczę-
ły być wściekle kolekcjonowane przez muzea, a uznanie dla „kobiecych prac” – fantastycznie 
– wzrosło. Po części stało się tak dlatego, że pokolenie historyczek i teoretyczek sztuki w końcu 
wkroczyło do ważniejszych muzeów, gdzie uformowała się grupa kuratorek, oraz do akademii, 
gdzie do głosu doszły naukowczynie.

Dla wielu muzeów problemem wciąż było to, jak utrwalać prace oparte na performansie – 
i chodziło nie tylko o prace kobiet, ale także o ważne dla XX wieku dzieła z nurtu „sztuki żywej”. 

Od bardzo dawna „zdominowany 
przez mężczyzn model” wykluczał 
kobiety z kategorii artysty („kobiecy” 
i „artysta” uważane były za określenia 
oksymoroniczne jeszcze w XX wieku). 
Duża część prac z połowy XX wieku 
stworzonych przez feministki 
powstała z irytacji przekonaniem, 
że kobieta-artystka, jak sugerował 
Freud, sama jest problemem.
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W wielu wypadkach zdawały się pozostawać jedynie ziarniste zdjęcia i szczątki dawnych ak-
cji – sądzono, że same prace, performanse na żywo, są poza zasięgiem. Lecz oto długotrwała, 
dwudziestowieczna tradycja uznawania efemeryczności i „znikania” za esencję performansu 
została zakwestionowana, kiedy na początku pierwszej dekady XXI wieku muzea zaczęły zgłę-
biać to, co przedtem w praktyce muzealnej ze względu na historyczną dokładność obłożone było 
anatemą: rekonstrukcję na żywo.

Wiele osób zna słynne rekonstrukcje Mariny Abramović w Guggenheimie i MoM-ie w No-
wym Jorku w ramach serii wystaw od 2005 roku20. Wystawa The Artist is Present z 2010 roku 
okazała się kasowym rekordem dla MoM-y21. Także Cindy Sherman miała dużą retrospektywę 
w 2012 roku, nie mniej opłacalną dla muzeum22. Kobiece „gwiazdy sztuki” wraz ze zmianą ca-
łej sceny wydają się nagle bardzo modne. Schneemann na przykład była świadkiem ocalenia 
własnych prac z zawilgoconej szopy, ich konserwacji, a następnie jej udziałem stały się wysta-
wy w XXI wieku23. To wspaniałe! Nie? Tak? Tak!!! Mimo to w perspektywie historycznej femini-
styczne „gwiazdy” sztuki mogą nadal stanowić coś w rodzaju zagadki. Co stało się z kłopotem, 
jaki kolektywy feministyczne miały z kategorią mistrza – o którą wiele z nich się rozbiło – nawet 
jeśli żądały końca wykluczających praktyk? 

Z tym wszystkim w głowie zwracam się teraz ku dwóm wspomnianym już wystawom zor-
ganizowanym w MoM-ie: Marina Abramović: The Artist is Present z 2010 roku i Cindy Sher-
man z 2012 roku. Oczywiście również wiele innych artystek i artystów queer cieszy się rosnącą 
popularnością na globalnym rynku sztuki. Jednakże, najpierw konstruując feministyczną re-
-mimesis przez omówienie znanych prac Schneemann, potem zaś zastanawiając się nad gigan-
tycznym sukcesem branżowym Sherman i Abramović, chcę postawić kilka pytań o feministycz-
ną re-mimesis i branżę artystyczną dzisiaj oraz umieścić „megawystawy” MoM-y w być może 
produktywnym napięciu z re.act.feminism Knaup i Stammer.

Carolee Schneemann wchodzi do muzeum…

Wiele z feministycznych prac z połowy XX wieku powstało w proteście prze-
ciwko typowym mizoginistycznym przekonaniom dotyczącym braku formy i/lub nadmiaru 
afektu u feministycznych artystek (kobiety oznaczały „pamiętnikarską słabość” i „uporczywość 
uczuć” – histerię, sentymentalizm, teatralność). Interior Scroll Carolee Schneemann jest słyn-
nym przykładem akcji artystycznej, która „odpyskuje” poprzez przesadzoną dosłowność tego, 
co było postrzegane jako naturalna forma kobiecej ekspresji: prymitywizmu, niechlujności, 
pobłażliwości wobec siebie. W Interior Scroll Schneemann odegrała za pomocą ciała klasyczne 
odrzucenie kobiecej twórczości, niemal jakby to był żart. Z pewnością była to złośliwa parodia 
i ironiczny policzek wymierzony kuratorom i krytykom (wśród nich znalazła się nieprzywołana 
z imienia i nazwiska Annette Michelson), którzy – jak twierdziła Schneemann – z zasady obraża-
li i odrzucali kobiecą twórczość.

Interior Scroll pierwszy raz został wykonany w 1975 roku jako część wystawy Women: Here and 
Now w East Hampton w stanie Nowy Jork. Schneemann powtórzyła go spontanicznie w 1977 roku 
podczas festiwalu filmowego w Telluride, kiedy dowiedziała się, że prace kobiet zgłoszone na fe-
stiwal, w tym jej własne, zostały wyłączone z głównego programu. Interior Scroll zaczyna się od na-
giej Schneemann (jedynie w kuchennym fartuchu) stojącej na blacie stołu i „rytualnie” malującej 
ciało szerokimi maźnięciami błota. Potem artystka odczytuje tekst swojego autorstwa Cezanne, 
She Was a Great Painter [Cezanne, była wielką malarką] z 1975 roku, przybierając jednocześnie 
pozy modelki24. Następnie, już bez fartucha, Schneemann staje i wyciąga długi zwój z własnej wa-
giny, z którego czyta. Wielokrotnie cytowany waginalny zwój w części głosi:

Spotkałam szczęśliwego człowieka
Strukturalistycznego filmowca […]
Powiedział jesteśmy pod twoim wrażeniem
Jesteś zachwycająca
Ale nie proś nas byśmy patrzyli na twoje filmy
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Nie możemy
Są filmy na które nie możemy patrzeć
Osobisty bałagan
Uporczywość uczuć
Dotykająca wrażliwość
Pamiętnikarska słabość
Malarska niechlujność
Gęsty gest
Prymitywne techniki […]25.

W Interior Scroll Schneemann czyni własne ciało nie tylko „wehikułem”, ale także płótnem 
i sceną, na której ona, artystka, wykonuje swoją pracę. Schneemann ponownie odgrywa mizo-
ginistyczne odrzucenie jej „prymitywnych technik”, równocześnie jednak kładzie nacisk na ak-
tywny kobiecy erotyzm. Jeżeli zatem postawa odrzucenia artystek weszła jej „pod skórę”, ona 
egzorcyzmowała ją w szale. Rozładowanie czy odrodzenie? Pytanie było i jest nierozstrzygalne. 
„Oryginalnej” czy też „czystej” pracy Schneemann nie da się zlokalizować. Jej akcja była czymś 
już ponownie odegranym dla publiczności, kiedy artystka literalnie wydaliła koszmarną wizję 
„szczęśliwego człowieka” przez udosłownienie jej – przejęła jego wizję i wypluła ją z powrotem, 
aby ją konsumował jako materię własnej twórczości. „Chcesz pamiętnikarską, niechlujną ar-
tystkę? Proszę bardzo!” Praca Schneemann była teatralna – dosłowna i dystansująca, ironiczna, 
a jednocześnie głęboko poważna w sposób, jaki Ann Pellegrini za Susan Sontag nazwała queer- 
ową „kampową szczerością”26.

Cytując słowa szczęśliwego człowieka, Schneemann wykonywała „prymitywne” akcje, któ-
re przypominały, jak kobiety (i urasowieni „inni”) byli przedrzeźniani. Ale pomyślcie o zagadce. 
Przedrzeźniać mima, naśladować mima, tak jak cytować cytat, to niemożliwa łamigłówka. A za-
tem re-mimesis jest nic nieznaczącym słowem dotyczącym zagadki, skomponowanym w („pra-
wie, choć nie do końca”) paradoksalnym procesie używania mimesis przeciwko niej samej27. 
Podwojona lub „druga płeć” w zemście. Schneemann była zarówno sobą – potężną, erotycz-
ną artystką, jak i sobą – „prymitywnym”, rytualnym bałaganem, z którego powodu była wciąż 
odrzucana. Była zarówno „pamiętnikarska”, jak i pamiętnikarska. Zarówno „prymitywna”, jak 
i prymitywna. Zatem Interior Scroll nie „reprezentował” ani nie stanowił ilustracji typowego 
mizoginistycznego odrzucenia kobiet, tak samo jak Schneemann nie była tymi rzeczami, lecz 
zaledwie je reprezentowała. Zamiast tego artystka zrekonstruowała mizoginię, przejęła ją – jeśli 
wolicie – czyniąc przez powtórzenie powtórnie obecną. Ale dzięki jej performansowi odegra-
ne odrzucenie stało się możliwe do przemyślenia. Pomysł był taki, żeby w wyniku gwałtow-
nego i parodystycznego przekierowania te same cechy, jakich używa się, by odrzucać kobiecą 
twórczość – feministyczna kampowa szczerość, teatralny rytuał cielesny i powtarzalne osobiste 
akty dokonywane w przestrzeni publicznej – stały się wyzwaniem dla każdego ze sposobów pre-
zentacji sztuki, który wykluczał kobiety dokładnie z tych powodów.

Podobnie jak większość dzieł 
sztuki z nurtu zapożyczenia [ap-
propriation art], ten aspekt fe-
ministycznej mimesis związany 
z podwojeniem i złym kopiowaniem 
stanowił wyraźny problem (tak jak 
wcześniej awangardy) dla dykta-
tu oryginalności i czystości – wy-
łącznego autorstwa jako podstawy 
obowiązującego od dawna, histo-
rycznie zdominowanego przez męż-
czyzn modelu uprawiania sztuki. 
I tu pojawiła się kwestia własności. Kto mógł posiadać akcję Schneemann? Czy była całkowicie 
od niej uzależniona, czy mogła stać się „ponadczasowa” (to znaczy dostępna poza kontekstem 
bezpośredniej reakcji artystki na ówczesną sytuację)? „Oryginalny” zwój był oczywiście 

W Interior Scroll Schneemann czyni 
własne ciało nie tylko „wehikułem”, 
ale także płótnem i sceną, na której 
ona, artystka, wykonuje swoją pracę. 
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pokazywany wiele razy. Ale zwój nie jest akcją Interior Scroll. Pod koniec XX wieku i jeszcze do 
niedawna performans charakteryzowano jako efemeryczny, znikający w swoim odegraniu, nie 
do ocalenia. Wychwalano pojedynczość, mimo że sama Schneemann performowała dwa razy, 
a inny artysta, „interpretator” albo „animator” mógł powtórzyć tę pracę (i wielu tak zrobiło)28. 
Właściwie dopiero ostatnio „powtórzenie” zostało uznane za możliwą formę utrwalenia sztuk 
performatywnych. Nie ustają debaty wokół praw autorskich, zakupów i własności dawniej 
efemerycznych performansów29. Próby uregulowania prawa do powtórnych performansów 
zdają się aktualnie zasadzać na możliwości „obecności” i „autentyczności” w powtarzanych ak-
cjach. Czy w tej bijatyce o „utrwalenie i dostęp” feministyczne pytania leżące u podstaw wielu 
prac, dotyczące między innymi aspektu kolektywnego, nie giną z pola widzenia?

Jak się wydaje, zbyt często pomijany jest fakt, że sednem znacznej liczby feministycznych 
prac z tego okresu bazujących na performansie był już powtórny performans – powtórzenie, re-
-mimesis nieprzejmująca się czystością ani autentyzmem – w związku z aktami zaangażowany-
mi w re-akcję przeciwko ogłupiającemu dylematowi „drugiej płci”30. Opis rekonstrukcji Interior 
Scroll w niemuzealnej przestrzeni w 2003 roku, sporządzony przez Alison Hoffman, może być tu 
pouczający:

Emily Roysdon, artystka i współredaktorka pisma „LTTR“ („Lesbians to the 
Rescue”), performowała różniącą się rekonstrukcję Interior Scroll Schnee- 
mann w Miss Lower East Side Beauty Pageant w Nowym Jorku, goszczona 
przez drag kinga Murraya Hilla. Rozbierając się z bluzy w kwieciste wzory 
i zdejmując wysokie obcasy, Roysdon rozwinęła ze swojej waginy własny 
tekst Democracy, Invisibility, and the Dramatic Arts [Demokracja, niewi-
dzialność i sztuki dramatyczne] i odczytała go z powagą, naśladując ciele-
sną i poetycką wymowę Schneemann31. 

Hoffman opisuje dalej, jak Roysdon „uroczo squeerowała i uaktualniła rekonstrukcję”, dając 
przykład tego, jak „współczesne prace feministyczne i queerowe ciągle zmieniają historię femi-
nistycznej przeszłości, tak jak (zawsze zmienna) praca z przeszłości nasyca się feministyczną 
teraźniejszością”32. Innymi słowy, w tym kontekście „obecność” i „autentyczność” nie są postrze-
gane jako feministyczne i queerowe wymogi utrwalenia. Raczej strategiczna mimesis i kampo-
wa szczerość przypominają feministyczną przeszłość dzięki zróżnicowaniu w zawsze zmiennej 
feministyczno-queerowej aktualizacji, która celowo jest niestabilna33. W podobny sposób inna 
artystka performatywna, The Famous Lauren Barri Holstein, pokazała własne „ujęcie” Interior 
Scroll w ramach Barbican’s Spill Festival of Performance w Londynie w 2011 roku jako część 
pracy How 2 Become 1. Holstein stała na podwyższeniu i wyjmowała zwój z waginy, ale na zwo-
ju była lista artystów, których „splagiatowała”, tworząc performans. Nie odczytywała nazwisk, 
nonszalancko tylko ogłosiła, że zwój zostanie wystawiony na sprzedaż po performansie, jeżeli 
ktoś chciałby go kupić i przeczytać sobie listę nazwisk34.

Powtórzenia, zrzyny Roysdon i Holstein zdają się zagrażać absolutnym granicom własności 
i autorstwa oraz legitymizującym mechanizmom historii – inaczej mówiąc, domenom mistrzo-
stwa i prywatnej własności. Ale przypomnijmy sobie deklarowane przez Schneemann rozpie-
przenie płci [genderfuck35] i rodowodu [lineagfuck] oraz rozważmy błąd wpisany w Interior 
Scroll: Cezanne, była wielką malarką, podtytuł brzmiał zaś: Niezłomne słowa do kobiety – sek-
sualność kreatywność język istoria sztuki36. Wyraźnie „utrwalenie” prac Schneemann musi 
oznaczać nasycanie ich różnicą, tak jak zrobiła to sama artystka – porzucić „h” i wyobrazić sobie 
relację z przeszłością, która nie jest podporządkowana ani melancholijnej żałobie po tym, co 
„stracone”, ani domaganiu się „ocalenia” przez legitymizację przy pomocy osób, form i instytucji 
uwierzytelniających lub uprawomocniających.

Kategorie autentyczności i czystości – dziewicza strona starych wiktoriańskich dychotomii 
dziewicy i dziwki, anioła i potwora37 – są irytujące, gdy mowa o historycznej roli kobiet jako dru-
gich. Jeśli jednak nie mamy wątpliwości, że ogólny dwudziestowieczny zwrot ku performanso-
wi i sztuce opartej na ciele (kobiecej i męskiej) został wywołany kobiecymi protestami i innymi 
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politycznymi akcjami prowadzonymi w związku z prawami człowieka po II wojnie światowej, 
nie możemy być zaskoczeni, że zmianie stosunku do „sztuki i obiektywności” towarzyszyły py-
tania o autentyczność i czystość artystycznego aktu, które także nie dawały spokoju kobietom. 
Teatralność – problem z minimalistyczną sztuką, jak napisał Michael Fried w słynnym tekście 
z 1963 roku – jest oczywiście również uwikłaniem w płeć38. Teatralność jest kobiecym lub fe-
minizującym trybem – łacińskie histrio oznaczające aktora i greckie hystera oznaczające maci-
cę są prawie homonimami, mogącymi się mylić. Łacińskie hystericus („histeryczny”) pochodzi 
od greckiego hysterikos („cierpiąca z powodu macicy, histeryczna”), a greckie słowo na ozna-
czenie aktora to w końcu hypokrites. Taka jest właśnie długa i mizoginistyczna tradycja, która 
prześladuje teatralność jako histeryczną i hipokrytyczną (a kobiety jako teatralne), niezdolną 
do czystości i prawdziwości wyższych, męskich sztuk. Nawet jeśli w poglądach na performans 
nie pojawiało się bezpośrednie nawiązanie do płci, jest ona jednak wpisana w całą działalność 
środowiska związanego z akcjami performatywnymi z połowy wieku, w których często szukano 
„teatralności” lub gwałtownie jej zakazywano (jeszcze do tego wrócę). Być może dlatego artyści 
akcjoniści tak bardzo podkreślali swoją „męskość”, jakby zwrot ku sztuce opartej na czasie za-
grażał automatycznie ich członkostwu w „Klubie Ogierów Sztuki”, zapraszając nie tylko profe-
sjonalnych naśladowców z teatru – „hipokrytów” – ale także tę ultrakobiecą dziedzinę tańca39.

W XXI wieku kuratorzy mierzą się z pytaniami dotyczącymi form prezentacji i sposobów 
utrwalania, które muszą również uwzględnić krytykę patriarchalnej instytucji sztuki. Niegdyś 
„pojedyncze” wydarzenia artystyczne, uchwycone na zdjęciu, wideo, filmie lub w pierwszo- 
osobowym świadectwie, mogą być teraz „kupowane” przez muzea i reanimowane, wystawiane, 
ponownie, na żywo. Mając w tle „ekonomię doświadczenia” XXI wieku (czasem nazywaną eko-
nomią usług, afektów lub języka), celebrującą produkcję oraz konsumpcję afektów i doświad-
czeń, zrekonstruowane dzieła sztuki oferujące doświadczenie przyciągają do muzeów klientów 
kupujących bilety. Sztuka jako towar podlegający wymianie opanowała rynek teatralny z jego 
afektami, doświadczeniami i wydarzeniami „na żywo”. Sukces Abramović udowodnił żywot-
ność rynku ponownych performansów, romansującego z „nażywością”, zapośredniczoną lub 
nie, dostarczającego fantazji o kompletnym i całkowitym dostępie do sztuki dla chętnych klien-
tów. Jeżeli nawet, dla niektórych krytyków, powtórzony performans trąci parkiem atrakcji i „ni-
skimi” kapitalistycznymi formami rozrywki, impuls do ponownego performowania jest zgodny 
z ekspansywnym przemysłem dziedzictwa i programami „żywej historii”, które przedefiniowały 
autentyczność, tak by zmieścić w niej niegdyś oksymoroniczną kategorię żywych spotkań z o-ży-
wającymi zmarłymi. Jeśli zatem dostęp do „autentycznej historii” wymaga teraz eksperymental-
nego, powtórzonego performansu, przedtem przerażające widmo re-mimesis staje się aktywne 
dwadzieścia cztery godziny na dobę (albo przynajmniej w godzinach pracy muzeum), by zanie-
czyszczać złymi kopiami i histeryczną kobiecością. Hurra, mogą powiedzieć niektóre: przypływ 
performansu, niematerialnych resztek afektów, uczuć, emocji, wrażliwości i sentymentu udo-
wadnia, że skolonizowałyśmy zdominowany przez mężczyzn model uprawiania sztuki.

Chyba że, tak jak Marina Abramović, waszą indywidualną formę ponownego performansu 
wykorzystujecie, by podkreślić, że nie jesteście teatralne, ale absolutnie czyste, czyste, czyste.

Marina Abramović wchodzi do muzeum…

Paradoksalnie Abramović powiedziała: „Nigdy nie chcieliśmy powtarzać 
rzeczy. […] Nigdy nie chcieliśmy nawet być fotografowani. Byliśmy czyści, czyści, czyści”40. 
W przeciwieństwie do Schneemann, która uwolniła udosłownioną nieczystość jako sposób 
krytycznej rekompensaty (jeśli uznać nieczystość za nasyconą sakralnością bogini), Abramović 
konsekwentnie zalecała się do czystości. Dlatego też można bez ryzyka stwierdzić, że Abramo-
vić nie jest artystką zainteresowaną mimesis, a już na pewno nie re-mimesis. Nawet w bardzo 
teatralnych, królewskich sukniach, usadzona w centrum sceny w ramach instalacji The Artist 
is Present, która towarzyszyła jej retrospektywie w MoM-ie w 2010 roku, próbowała zaprzeczać 
teatralności, tak wyraźnie kształtującej jej zastygłą postać. Niewątpliwie jest jednak prawdą, że 
poza, jak każdy gest, każdy rytuał i z pewnością każde tableau vivant, to kwestia komunikacyjnej 
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iteracji, „zdecydowanego ciała”41. Jako taka nie może umknąć jawnej, a nawet akcentowanej cy-
towalności, stanowiącej podstawowy składnik każdej teatralnej artykulacji – artykulacji, która 
podnosi, rozszerza, ozdabia lub destyluje do prostoty inaczej niezmienne banały życia codzien-
nego.

Raz jeszcze odwiedźmy The Artist is Present Mariny Abramović. Po wejściu do MoM-y, ku-
pieniu biletu i wystaniu swojego w długiej kolejce, by usiąść naprzeciwko Abramović (lub po 
prostu by obejrzeć spektakl, tak jak ja, z boku), spotyka się „obecną” artystkę obleczoną w wielką 
suknię (w niektóre dni czerwoną, w inne niebieską), tkwiącą jak kamień, niemal nieżywą, po-
środku muzealnego atrium. Ogromna przestrzeń wokół niej jest oczyszczona z widzów, tak jak-
by była Dawidem Michała Anioła lub Sarą Bernhardt w Teodorze Sardou. Ta pusta przestrzeń 
stanowi Wagnerowską „mistyczną otchłań”, oddzielającą od wszystkiego ikoniczną Abramović, 
która wydaje się wielka i uderzająco oddalona od swoich „fanów” stojących w kolejce (często 
całymi godzinami) z nadzieją skrzyżowania w kompletnej ciszy spojrzeń z żywym pomnikiem 
artystki.

Na szóstym piętrze muzeum, w zatłoczonych galeriach, trwała jednocześnie retrospektywa 
prac Abramović. W tych przestrzeniach jej dzieła angażowały czasowych pracowników muzeum 
(nienazywanych ani aktorami, ani artystami), zatrudnionych, by ponownie performować starsze 
akcje. Zwiedzający oglądali wiszące na ścianach zdjęcia „prawdziwej” Abramović w trakcie 
„oryginalnych” performansów. Galerie były niewiarygodnie nabite. Szturchając się jak na sta-
cji metra, widzowie próbowali zobaczyć jej prace ze środka ruszającego się tłumu. Scena była 
fascynująca, ponieważ tak zwane autentyczne zdjęcia pozornie oryginalnych prac z lat 70. i 80. 
wywierały presję na trwające w tym samym czasie „powtórzenia”, które – jak zrozumiałam – tak-
że były autentyczne dzięki nadzorowi i legitymizacji samej Abramović. 

W rzeczywistości wystawa jako całość produkowała podwojenie, sprzeczne z autentycznością, 
zmanipulowane przez władzę autorytetu jednego z najważniejszych muzeów. Była to 
autentyczność, która kiedyś byłaby niemożliwa – teatralna autentyczność, jeśli można posłu-
żyć się oksymoronem, gdzie żywe powtórzenie (jak fotograficzne powtórzenie) jest prezentowane 
zarówno jako surogat, jak i rzecz sama w sobie. U podstaw królewskiej inwestytury Abramović 
w MoM-ie wyraźnie objawia się zagadka. Mimo jej twierdzenia, że artyści performatywni lat 70. 
„nigdy nie chcieli powtarzać rzeczy”, i mimo jej wierności tak zwanej czystości wymierzonej prze-
ciwko teatralności, Abramović bierze udział w muzealnych próbach zachowania czy też uhonoro-
wania (inni powiedzieliby – kapitalizacji) jej własnej i innych przeszłości za pomocą czegoś, czego 
ona ani „my” nigdy nie chcieliśmy: powtórzeń i ponownych performansów, powtórzeń rzeczy. Iro-
nia zawarta w powiedzeniu, że ona i jej koledzy artyści nigdy nie chcieli powtarzać rzeczy, i potem 
w powtórzeniu słowa „czysty” trzy razy może umykać Abramović, chyba że ona sama manipuluje 
zagadką nieczystości, sprawiając jedynie teatralne wrażenie, że ją odrzuca. 

Tak jak przedstawiłam to gdzie indziej, związek między teatralnym i historycznym dowodem 
jest nasycony zagadkowymi paradoksami42. Ci, którzy chcą być oryginalni, a nawet „czyści”, czę-
sto próbują usunąć teatralność ze swojego słownika i twórczości. Abramović na przykład o au-
toryzowanych przez siebie rekonstrukcjach własnych prac woli mówić jako o „rzeźbach”, choć 
akcje odbywają się na żywo i uczestniczą w nich „inni ludzie” ponownie performujący jako suro-
gaty Abramović. W każdym razie wyraźnie widać, że niemal każda medialna analogia jest lepsza 
niż teatr lub taniec43. Teatr przez długi czas był domeną tego, co nieprawdziwe, nieautentyczne, 
klaunady, pantomimy, fałszu, cielesności i oczywiście histerii. Innymi słowy – jak w 1929 roku 
napisała Joan Riviere, używając słowa „maskarada” – teatr i taniec długo były domeną kobieco-
ści44. Tworzyć teatr to tworzyć kopie i nieprawdę. Tworzyć teatr to tworzyć Kobietę. Tymczasem 
Abramović ewidentnie chce stworzyć jedynie Abramović. Może jest to szlachetny cel wskazują-
cy w kierunku postpłci. Jednak odrzucenie maskarady na rzecz czystej obecności uskutecznia 
antyteatralność, która nie przekracza ani nie odczynia, jak powiedziałaby Diamond, antyfemi-
nizmu, wspierającego odrzucenie wybrane przez artystkę. Jest to zagadka i Abramović daje się 
na nią złapać, całkowicie.
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Cindy Sherman wchodzi do muzeum…

Obszerna wystawa retrospektywna Sherman, zorganizowana w MoM-ie 
w 2012 roku, dzieli z wystawą Abramović z 2010 roku kilka interesujących cech. Przede wszystkim 
kolosalna natura Kobiety, o której mowa, była tam podobnie widoczna. Widza zbliżającego się do 
ciągu galerii, gdzie prezentowana była retrospektywa Sherman, witały ogromne obrazy ukazujące 
artystkę wykonane przez nią samą. „Zdjęcia” – wycięte wokół ciała Sherman, jakby były olbrzymi-
mi papierowymi lalkami – górowały nad głowami zwiedzających, którzy wydawali się mrówkami, 
u ich stóp. Ponad pięć razy większe niż przeciętna kobieta45 fotografie były podobne do antycz-
nych kolosów strzegących wejścia do świątyni lub dostępu do samej Ateny królującej w centrum 
Akropolu, a może Elisabeth Taylor / Kleopatry na ogromnym srebrnym ekranie.

Jak w większości swoich prac Sherman pozuje tak, „jakby” była inną kobietą – przedstawi-
cielką socjety, gwiazdką filmową lub pornokrólową. W przeciwieństwie do gestów Ambramović 
prezentującej się jako autentycznie i czysto obecna, w końcu „tylko” siedzącej (chociaż siedzenie 
przez tyle godzin jest oczywistym coup de théâtre) – pozy Sherman są szczerze nieautentycz-
ne, radośnie fałszywe. W dodatku artystka nie jest obecna. A może jest? Sherman jest kobietą 
w przebraniu [in drag] kobiety prze-
branej [in drag] za kobietę i ta re-mi-
mesis ostro kontrastuje z esencjal-
nymi prawdami głoszonymi przez 
Abramović. Właściwie po ponad 
czterdziestu latach kampowe por-
trety Sherman są wciąż rozpozna-
wane jako „Cindy Sherman”, choć 
na każdym z nich Cindy Sherman 
nie jest lub nie jest jedynie Cindy 
Sherman. Nie Cindy Sherman, nie 
nie Cindy Sherman, nie nie nie Cin-
dy Sherman – dezartykulacje wyda-
ją się nieskończone jak znikający 
punkt na scenie teatru barokowe-
go. Artystki nie ma, tak, ale jest za-
razem obecna. Obecna i nieobecna 
– sytuacja „Kobiety” jest wyraziście 
oddana w twórczości Sherman.

Widz zanurzający się w wysta-
wę doświadcza podobnie zbitych 
i szturchających się tłumów, tak jak 
to było na pokazie Abramović. Obie 
artystki są nadzwyczaj popularne – stan, który w latach 60., 70. i 80. zdawał się niemożliwy do 
osiągnięcia przez feministyczne twórczynie. Gdy patrzyłam na korpus prac Sherman, uderzyła 
mnie nie tylko konsekwentność ich teatralności, ale także kumulatywna siła afektywnego, wy-
wracającego wnętrzności, lecz rozśmieszającego uderzenia parodii. Od pozowanej pracy z poło-
wy lat 70. Untitled Film Stills po najnowszą, niezatytułowaną serię z 2008 roku starzejących się 
przedstawicielek socjety – w tym przedziale niepewna przestrzeń między żartem a prawdą po-
jawia się tam, gdzie niesamowite portrety Sherman żyją i oddychają rodzajem nieumarłej mocy. 
Tak jakby fałsz wracał prześladować rzeczywistość jedynie po to, by odnaleźć rzeczywistość – 
naprawdę – fałszywą. 

Od wynalezienia fotografii w latach 30. XIX wieku po próg ery cyfrowej była ona uważana 
za medium rzeczywistości. Wszystko uchwycone przez fotografię było i mogło być uznawane 
za istniejące: fotografia świadczyła o realności tego, co przedstawione. Poprzez to, co Roland 
Barthes nazwał aspektem „to było”, łączono ją częściej z dokumentowalną rzeczywistością niż 
z oszustwem46. Oszustwo było daleko bardziej zadowolone z życia w teatrze, uważanym razem 
z tańcem za najbardziej sfeminizowane formy sztuki. Poprzedniczki Sherman – artystki, które 

Konwencjonalna relacja między 
archiwum a wystawą – to znaczy 
taka, w ramach której prace są 
wyjmowane z kolekcji lub archiwum 
i wystawiane – zostaje tutaj 
odwrócona w sposób, jak się wydaje 
na pierwszy rzut oka, oksymoroniczny. 
Czasowe/archiwum? Performujące/
archiwum? Żyjące/archiwum? 
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tworzyły wysoce teatralne fotografie, takie jak Cluade Cahun czy Viscountess Hawarden47 – je-
żeli nawet nie były antyartystkami, to z pewnością angażowały się w grę płci czy tożsamości, 
naznaczającą kobiety (których i tak nie uznawano za „wielkich” artystów) jako zawsze zaangażo-
wane w niemądrą maskaradę. Od połowy lat 70. Sherman używała teatralności z gorączkową in-
tensywnością, aż jej zdjęcia zaczęły przełamywać – jak się wydawało – „dokumentalność”, prze-
kraczając granicę między rzeczywistością i fałszem i ostatecznie wymagając innych środków, 
by ręczyć za twórczość artystki. Rzeczywistość i fałsz widziane przez zdecydowanie queerujące 
okulary prac Sherman stały się jednym i tym samym.

Dlaczego przymiotnik „teatralny” trafnie opisuje fotografie Sherman? Teatralność odnosi 
się do pozowania, udawania, wyglądania „jak gdyby”, naśladowania, symulowania, maski, kam-
powania i grania. Teatralność zawsze obwieszcza ambiwalentny stosunek do rzeczywistości. 
Najczęściej jest oczywista dla widza. To, co jest teatralne, jest tym, co nie do końca uchodzi za 
prawdziwe. Przynajmniej na drugi, trzeci lub enty rzut oka coś zdaje się lekko lub nawet jawnie 
zaburzone. Coś takiego jak przesadzony gest lub błąd afektu, lub nieznaczny anachronizm zdra-
dzają akt właśnie jako „akt”. Ironia w wielu pracach Sherman polega na tym, że za pomocą póz 
stara się ona uchwycić wysiłek i energię samego uchodzenia za prawdziwe. Każdą z jej „postaci” 
(jeżeli mogą być tak nazwane) można obserwować, jak pracuje nad swoim występem, czyniąc 
tę pracę nieodłączną częścią znaczenia dzieła. Sherman wystawia więc i bada podstawy 
teatralności w każdej pozie – ten wysiłek możemy określić jako ironiczną próbę uchodzenia 
za teatralną, nieuchodzenia za prawdziwą, to wszystko zaś, by pokazać teatralną podbudowę 
życia społecznego, a zwłaszcza upłciowionego życia społecznego. Próba uchwycenia realności 
teatralnej pozy i teatralności rzeczywistej pozy jest prawdziwą zagadką – węzłem zaprzeczeń 
ujawniającym uwikłanie mimesis w społeczne światy naszych interakcji nie tylko z innymi, ale 
także z własnymi obrazami samych siebie.

Wejście do MoM-y na retrospektywę Sherman w 2012 roku było niemożliwe. Kolejki czeka-
jących, by kupić bilet, zakręcały kilka razy wokół budynku; w środku kolejki do kontroli toreb 
i plecaków, kolejki do damskiej toalety. Stałam w deszczu pół godziny, zanim doszłam do drzwi. 
MoMA stała się rodzajem Disneylandu, Królem Lwem, Pałacem Cesarskim, muzeum figur wo-
skowych Madame Taussaud lub bufetem typu all you can eat w jakimś Hootersie świata sztuki, 
gdzie – jak na ironię – sztuka feministyczna była serwowana na wielkich talerzach. Pomyśla-
łam: to musi być zagadka. Czy z korzyścią dla sztuki feministycznej? Jeżeli muzea są świątynia-
mi nowoczesności, ten ogromnie popularny hołd składany Sherman poruszał strunę łączącą 
płeć, klasę, rasę, wiek, wysoką sztukę i popularność.

Wróćmy do wejścia. W końcu dostaję się do środka i kupuję bilet. Przedarłszy się przez tłu-
my i minąwszy starzejącą się przewodniczkę u dołu schodów, znajduję się na początku sześcio-
piętrowej wystawy Sherman, gdzie – tak jak już pisałam – wita mnie tłum obrazów Sherman, 
każdy mający około czterech i pół metra metra wysokości, stojących u wejścia do galerii jak Scyl-
le i Charybdy XXI wieku. Ociągając się z rozpoczęciem zwiedzania, by odpocząć trochę po walce 
z kolejkami, zauważam młodą dziewczynę, Azjatkę lub Amerykankę pochodzenia azjatyckiego, 
zajętą telefonem. Pracowicie robi sobie zdjęcia pomiędzy dwiema wielkimi Sherman. Ukradkiem 
ją obserwuję. Trzyma aparat przed sobą i stoi między Sherman a telefonem, przybierając kolejne 
pozy. Zasysa policzki, ściąga usta, podnosi brwi. Wyraźnie chce sprawić wrażenie, że pojawia 
się z Sherman. Sherman za nią wygląda jak zawsze, tandetnie i po prostu brzydko w swoich te-
atralnych potwornościach. Zastanawiam się, dlaczego ta młoda dziewczyna zwiedzająca wysta-
wę używa zdjęcia jako dokumentu własnej obecności z Sherman, który natychmiast opublikuje 
na Facebooku, by dowieść, że ona, uprawiająca turystykę artystyczną, zarówno „jest”, jak i „była” 
„tam” „tutaj”. A może jej sztuczne miny robione do aparatu sugerują coś innego? Czy jej własna 
twarz naśladuje naśladującą Sherman? Czy naśladuje sam realny fałsz, fałszywą realność, którą 
naśladuje Sherman? Może młoda widzka Sherman bawi się zagadką, truizmem tak obnażonym, 
jak i sparodiowanym przez Sherman, zgodnie z którym w XXI wieku pojawiamy się w ogóle (nie-
zależnie od płci, niezależnie od rasy) tylko o tyle, o ile nasze pojawienie się podkreślamy teatral-
nie lub komponujemy samych siebie tak, by być rozpoznanymi poprzez błędne rozpoznanie.

Minąwszy ogromne Sherman i zagłębiając się w wystawę za widzką-fotografką, szybko tra-
cę ją z oczu. Łapię się na tym, że patrzę na zdjęcia Sherman, sama przybierając sztuczny, pełen 
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grozy wyraz twarzy. Najnowsze prace, starzejące się przedstawicielki socjety, są oszałamiające 
w swojej kondensacji. Jak zawsze Sherman uczyniła swój własny obraz zarazem nierozpoznawal-
nym i rozpoznawalnym w niesamowitym napięciu, które jest jej znakiem rozpoznawczym. W jed-
nej z tylnych galerii patrzę długo na powtórzenie Chorego Bachusa Caravaggia autorstwa Sher-
man. Nigdy nie widziałam go „na żywo”, by tak powiedzieć. Winogrona są wyraźnie plastikowe, 
a liście bluszczu zdobiące czoło Dionizosa – udają… farbę. Mięśnie na „jego” ramieniu są jawnie 
teatralną charakteryzacją „jej” ramion. W końcu Dionizos jest znanym bogiem rozpieprzenia płci 
[genderfuck], jak i bogiem teatru – przeczytajcie jeszcze raz Bachantki Eurypidesa. Rzeczywiście, 
ironiczny wyraz na „jej” twarzy i ambiwalentny grymas szelmowskiego uśmiechu na „jego” wyda-
ły mi się przekręcać zestaw pomyłek z palety queerowej estetyki Sherman w coś jak najbardziej 
właściwego. Rozpoznać siebie, błędnie rozpoznając, jest tą wielką teatralną przyjemnością.

Wychodząc z muzeum, natykam się na kolejki. Jeszcze raz mijam przewodniczkę u dołu 
schodów i patrzę na nią dwa razy. Jeżeli najnowsza praca Sherman naśladowała serię starze-
jących się przedstawicielek socjety fotografowanych w przestrzeni własnego bogactwa – tych 
samych ludzi, których pieniądze wspierają MoM-ę, a także samą Sherman – ta starzejąca się, 
biała przewodniczka wyglądała jak „prawdziwa” starzejąca się przedstawicielka socjety, choć 
ubrana jak pracowniczka muzeum. Czy jest wolontariuszką? Kto tutaj z kogo żartuje? W kogo 
wymierzony jest żart albo zagadka? We mnie? W nas wszystkich? W „Kobietę” czy kobietę, 
w płeć, w wiek, w sztukę? „Same jesteście zagadką” – szepce Freud z życia pozagrobowego. „Ni-
gdy nie chcieliśmy powtarzać rzeczy – chcę odpowiedzieć mu zagadką – jakbyśmy zawsze byli 
czyści, czyści, czyści”.

Kiedy przechodzę obok, naciągnięte płótno operacji plastycznych na twarzy przewodnicz-
ki wyraźnie utrudnia jej uśmiechnięcie się do mnie. Ale kobieta robi to. A ja odwzajemniam 
uśmiech. 

Pamiętając feministyczną re-mimesis

Dwie północnoamerykańskie artystki Carolee Schneemann i Cindy 
Sherman oraz wschodnioeuropejska artystka Marina Abramović, wszystkie białe i żyjące w No-
wym Jorku, cieszą się nieznaną do tej pory popularnością (z nią zaś wiążą się finansowe korzy-
ści), która wykracza poza pole wyobrażone w ramach re.act.feminism. W duchu dobrej tradycji 
feministycznej zaangażowanie Knaup i Stammer w osiągnięcie równego dostępu do archiwum 
jest próbą wypracowania globalnej inkluzyjności włączającej sto osiemdziesiąt (liczba ta rośnie) 
artystek, artystów i kolektywów (re)prezentowanych w projekcie. Ponieważ żaden uczestnik nie 
wyróżnia się jako wielki i żadne pomnikowe obrazy nie strzegą wejścia, dostęp do sztuki warun-
kowany jest przez zaangażowanie w archiwum każdego z widzów. Odwiedzający galerię zostają 
więc włączeni w politykę archiwum, gdy tylko próbują uzyskać dostęp do prac. Knaup i Stammer 
stwierdziły, że ich „performujące archiwum” jest poświęcone analizie „używania, przyswajania 
i re-interpretacji dokumentów”48. Zarazem, by dokument stał się dostępny jakiejkolwiek formie 
prezentacji, użycie go wymaga aktywnej partycypacji. Innymi słowy, ta wystawa w sposób inte-
resujący walczy o to, by osiągnąć obydwa cele: nie tylko wystawione zostają historyczne prace 
feministyczne, ale także historyczna i współczesna polityka wystawiennicza zostaje poddana 
namysłowi. Na podstawowym poziomie słowo „performować” połączone z „archiwum” pozwala 
uchwycić rodzaj ambiwalencji w sercu problemów utrwalania i rozpowszechniania oraz insce-
nizuje, jako podstawę wystawy, zagadkę.

Co ciekawe, Abramović i Schneemann zostały uwzględnione w archiwum re.act.feminism, 
ale Sherman już nie – zapewne dlatego, że kuratorki nie uznały fotografii (niezależnie od tego, 
jak bardzo teatralnie upozowanej) za sztukę performatywną, chociaż – kolejna zagadka – zdję-
cia, nagrania wideo i inne materiały wizualne stanowią główną część ich „żywego archiwum”49. 
Tak czy inaczej, jest z czego wybierać. Dzisiaj odwiedzając re.act.feminism #2, miałabym dostęp 
do pracy Lilibeth Cuenki Rasmussen A Void, której wersję widziałam na żywo podczas re.act.
feminism w Berlinie w 2008 roku. Mogłabym też obejrzeć: wideo Ass/Vag Narcissister (2008); 
serię fotografii Monument to Working Women Shirley Cameron, Moniki Ross i Evelyn Silver 
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(1985); Mlle Bourgeoise Noire Lorraine O’Grady (1980–1983); Abwicklung Gabriele Stötzer 
(1982); Triangle 1 Sanji Iveković (1979; praca uwzględniona w pierwszej odsłonie re.act.femi-
nism, w drugiej – nie); oraz Art Must be Beautiful Mariny Abramović (1975). Ale byłby to jedynie 
dzisiejszy wybór. Jutro wybiorę inaczej: Ana Mendieta, Pauline Boudry i Renate Lorenz, Birgit 
Jürgenssen, Simone Forti. Każdą wizytę ukoronuję zaś Lachen Antonii Baehr z 2008 roku – pra-
cą, która podkręca i proponuje genialną wersję zagadki50.

Odnosząc się do inkluzyjności wystaw re.act.feminism, łatwo spostrzec, że Abramović 
i Sherman, bardziej nawet niż Schneemann, zostały wyróżnione jako supergwiazdy „globalnej 
sztuki”. W tym kontekście rodzi się kilka ważnych pytań, z których jedno brzmi: dlaczego one 
dwie? Co to znaczy, że mające coraz szerszy zasięg uwzględnianie kobiet w kolekcjach najważ-
niejszych muzeów po 1980 roku idzie w parze z czymś, co naukowcy nazwali „globalnym zwro-
tem” w sztuce?51 Z pewnością zglobalizowany przemysł razem z produkcją międzynarodowych 
gwiazd wspartą przez wielonarodowy kapitał coraz bardziej próbuje przeniknąć do wszystkich 
zakamarków świata. Czy globalna różnorodność staje się maską „rozwoju” i „kreatywnego ka-
pitału” wraz z rozprzestrzenianiem się prywatyzującego kapitalizmu? Choć uwzględnianie ko-
biet i nienormatywnych płciowo artystów jest niewątpliwe dobrą wiadomością, czy czegoś (jeśli 
w ogóle) nie powinniśmy zrobić w związku z wytwarzaniem globalnych gwiazd sztuki i (teatral-
nym) maskowaniem ogromnej nierówności korporacyjnego, neoliberalnego bogactwa? Jest to 
pytanie, które domaga się krytycznej uwagi, kiedy próbujemy przemyśleć dwudziestowieczne 
prace feministyczne – w tym ich kolekcjonowanie i utrwalanie – zwłaszcza w kontekście histo-
ryczności feministycznych kolektywów. I tu wracam do definicji Hoffman „współczesnych prac 
feministycznych i queerowych” jako „ciągle zmieniających historię feministycznej przeszło-
ści, tak jak (zawsze zmienna) praca z przeszłości nasyca się feministyczną teraźniejszością”52. 
Zmieniając historię feministycznej przeszłości i celebrując (tak jak powinniśmy) fakt, że ko-
biece gwiazdy sztuki weszły do muzeów, nie zapominajmy o feministycznych wspólnotach 
[commons] z połowy XX wieku – jeżeli słowo „wspólnoty” [commons] współbrzmi ze słowem 
„kolektywy” [collectives] – i zapytajmy, jaki inny sens „kolekcjonowania” [collecting], przy całej 
natarczywości wiecznie zmiennego kolektywu, może także nasycać feministyczną, queerową 
i krytyczną wobec płci teraźniejszość53.

Przyglądając się bliżej sukcesowi Sherman i Abramović, zastanawiam się znowu nad ży-
ciem pozagrobowym Kobiecej zagadki. Fascynujące i szczerze irytujące jest to, że dwie artystki 
mające na swoim koncie największe wystawy (w Nowym Jorku) zdają się znajdować na dwóch 
przeciwległych końcach czegoś, co alarmująco przypomina wiktoriańską dychotomię anioła 
i potwora, wspomnianą wcześniej. Wyłania się następująca kwestia: choć jesteśmy w momen-
cie, kiedy feministyczne artystki mogą być supergwiazdami, dominujące postawy seksistowskie 
wciąż stanowią podłoże sposobów prezentacji sztuki. Jedna z artystek – Abramović – podkreśla, 
że jej praca jest „czysta, czysta, czysta”. Nawet jej performans Role Exchange (1975), podczas 
którego zamieniła się miejscami z prostytutką (ta musiała zgodzić się na anonimowość) i stała 
w oknie w dzielnicy czerwonych latarni w Amsterdamie, zdaje się już podlegać jej obecnemu 
naciskowi na autor-yzującą czystość twórcy. Druga artystka – Sherman – tworzy z kolei prace, 
w których nieustająco wykorzystuje teatralną maskaradę, tak że „autentyczność” i „czystość” 
stają się najwyżej błędnymi nazwami. Twórczość Sherman może wpadać w przegródkę „nieczy-
sty, nieczysty, nieczysty” albo przynajmniej „oszust, oszust, oszust”.

W świetle pytania o pozostałości dychotomii dziewicy i dziwki niesforny i dziwny termin re-
-mimesis wydawać się może wyjątkowo niepomocny. Wyrasta z pierwotnego momentu femini-
stycznych poszukiwań – a nie naszej współczesności, kiedy kobiety (jak Sherman i Abramović) 
mogą być globalnymi supergwiazdami performansu. Wcześniej w tym eseju wspomniałam, że 
kobiece gwiazdy sztuki nagle stały się bardzo modne. Oczywiście, co trzeba zaznaczyć, przy-
znając się do historycznie spóźnionego refleksu, zmiana nie była aż tak nagła. I, istorycznie 
przewidując, tak szybko się nie dokona. Cornelia Butler i Alexandra Schwartz niedawno zreda-
gowały imponujący tom poświęcony MoM-ie, zatytułowany: Modern Women: Women Artists 
at the Museum of Modern Art54. Książka obejmuje ponad sto lat twórczości, jak również histo-
rię samego muzeum. Jest niezwykle użyteczna i sprawiedliwa, krytyczna i uroczysta. Zwróćcie 
jednak, proszę, uwagę na płciową dynamikę, która subtelnie prześladuje nawet tak szacowną 
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publikację. W „New York Timesie” w 2010 roku Holland Cotter – wspierający feministyczne pra-
ce i świadomy ich wpływu na sztukę XX (i XXI) wieku – nawet on chwali tom, określając go jako 
„dużą, głęboką, charakterną książkę złożoną z esejów pisanych przez wiele lat”55. Zaraz… cha-
rakterną?

„Charakterny” to naznaczony pobłażliwością i raczej upłciowiony przymiotnik. Wpiszcie 
„zdefiniuj: charakterny” w Google, a otrzymacie: „przymiotnik, potoczny 1. (o osobie na ogół sto-
sunkowo małej lub słabej) żywy, zdeterminowany i odważny: «charakterna56 bohaterka, której 
ładna twarz to nie wszystko»”. Znalazłam też inne definicje tego słowa, między innymi „z jajami”, 
ale określenie „z jajami” (czy „dow-cipny”57?) nie zostało wybrane przez Cottera. Nie napisał, że 
książka jest duża, głęboka, dowcipna. „Charakterny” to protekcjonalne słowo, które może być 
użyte, by umniejszyć wartość kobiet lub – niewykluczone – opisać „zuchwałego” pupila. I choć 
nie to jest oczywiście zamiarem Cottera, i z pewnością wybrane określenie stanowi mało ważny, 
a wręcz anachroniczny detal, można pomyśleć: czy krytyk żartuje? Czy to tylko rodzaj chichotu? 
To dziwaczne słowo na opisanie poważnej i rygorystycznej publikacji celującej w analizę histo-
ryczną i zadośćuczynienie. Dziwne, że kobiety (a mam na myśli kobiety cispłciowe58 i nie) są po-
uczane, gdzie jest ich miejsce, nawet gdy umieszczamy je (ponieważ czasem robimy to sami) na 
pomnikowych piedestałach. 

Pamięć o ścieżkach re-mimesis, nawet podczas zwiedzania wielkich wystaw Sherman 
i Abramović, pomaga nam krytycznie usytuować subtelności zagadki, jeśli nie prostolinijność 
dowcipu. W rzeczy samej, możemy powiedzieć: „Hurra! Skolonizowałyśmy zdominowany przez 
mężczyzn model uprawiania sztuki!”. Teraz jednak kuratorki takie jak Knaup i Stammer zdają 
się sugerować, że kolonizacja może być złym modelem. Pytają, słusznie: co innego możemy 
(od)-tworzyć?

 
Przełożyła Dorota Sosnowska

PRZYPISY

*  Rebecca Schneider, Remembering Feminist Remimesis: A Riddle in Three Parts, „The Drama Review” 2014, 
t. 58, nr 2, s. 14–32. © 2014 by New York University and the Massachusetts Institute of Technology. 
Translated with permission.  

1  Sigmund Freud, Wykład XXIII. Kobiecość, w: tegoż, Wykłady ze wstępu do psychoanalizy. Nowy cykl, przeł. 
Robert Reszke, Warszawa 2009, s. 88.

2  Cyt. za: Nancy Princenthal, Back for One Night Only!, „Art in America” 2006, t. 94, nr 2, s. 90.

3  Autorka w tym miejscu używa słowa format, które następnie wielokrotnie przywołuje w kontekście 
zdominowanych przez mężczyzn dziedzin uprawiania czy prezentacji sztuki. Ja zdecydowałam się zbyt 
wieloznaczne po polsku słowo „format” zastąpić „schematem”, „modelem” lub „formą” w zależności od 
kontekstu (przyp. tłum.).

4  Etykietka „feministyczny” jest drażniąca i nie wszystkie artystki kategoryzowane jako feministyczne 
zgodziłyby się z tym. Przyklaskuję słowom Cornelii Butler, która wykorzystała jeden z artykułów do opi-
sania prac, jakie wybrała na swoją wystawę zatytułowaną WACK!: „Twierdzę, że artystki – nawet jeśli nie-
intencjonalnie czy też bez pomocy języka lub kulturowego kontekstu wspierającego feministyczny idiom 
– przyczyniają się w ramach tej wystawy do rozwoju feminizmu w sztuce, choćby tylko przez wzmocnienie 
dwóch centralnych zasad: osobiste jest polityczne i każda reprezentacja jest polityczna”. Butler w sposób 
pożyteczny cytuje „najużyteczniejszą” definicję feminizmu autorstwa Peggy Phelan: „To przekonanie, że 
płeć [gender] była i jest kategorią fundamentalną dla organizacji kultury. Co więcej, wzór tej organizacji na 
ogół faworyzuje mężczyzn kosztem kobiet”. Zob. Cornelia Butler, Art and Feminism: An Ideology of Shifting 
Criteria, w: WACK!: Art and the Feminist Revolution, red. C. Butler, Lisa Gabrielle Mark, Cambridge 2007, s. 15.

5  Pytanie o to, czy Freud był dowcipny, czy raczej zachował się lekceważąco i protekcjonalnie, wskazując 
na zagadkę kobiecości, czy też może w komentarzu tym znalazły się „biseksualne” tropy postgenderowe, 
jest przedmiotem dyskusji. Zob. Teresa Brennan, The Interpretation of the Flesh: Freud and Femininity, New 
York 1992.

6  Luce Irigaray, Ta płeć (jedną) płcią niebędąca, przeł. Sławomir Królak, Kraków 2010.

7  Rosi Braidotti, Of Bugs and Women: Irigaray and Deleuze on the Becoming-Woman, w: Engaging with Iriga-
ray: Feminist Philosophy and Modern European Thought, red. Carolyn Burke, Naomi Schor i Margaret Whit-
ford, New York 1994, s. 124.

8  Elin Diamond, Unmaking Mimesis. Essays on Feminism and Theatre, London-New York 1997.



46Rebecca Schneider

9  Sformułowanie Diamond „odczynianie mimesis” podkreśla irigarayowski sposób, w jaki mimesis jest 
używana zarazem w zgodzie ze sobą i przeciw sobie. Uprzywilejowanie przez Diamond „odczyniania” ma 
ton reparacyjny, który jest odpowiedni dla feministycznego wysiłku, skutkuje jednak przeoczeniem jed-
noczesnego czynienia lub ponownego czynienia [remaking], towarzyszącego odczynianiu. Jak Diamond 
słusznie zauważa, sama jest zainteresowana pracami „przywołującymi anarchistyczny potencja starożyt-
nego mima, który czyni i jednocześnie odczynia reprezentację” (E. Diamond, dz. cyt., s. 38). To właśnie 
jednoczesność jest dla mnie kluczowa w niemożliwym słowie re-mimesis. Gdzie indziej używałam terminu 
„przeciw-mimikra”. Zob. Rebecca Schneider, The Explicit Body in Performance, London 1997, s. 168. Na temat 
jednoczesności i mimesis zob. także: José Esteban Muñoz, Disidentifications: Queers of Color and the Perfor-
mance of Politics, Minneapolis 1999, s. 8.

10  Zob. re.act.feminism – a performing archive, red. Bettina Knaup i Beatrice E. Stammer, Berlin–London 2014 
oraz Mathias Danbolt, Touching History: Art, Performance, and Politics in Queer Times, rozprawa doktorska, 
Universitetet I Bergen, 2013.

11  The Programme, http://www.reactfeminism.org/prog_overview.php (dostęp: 7.10.2013).

12  Wiele zostało napisane na temat związku archiwum i performansu, w większości tekstów kategorie te 
są przeciwstawiane w odwróconej relacji (zob. Diana Taylor, The Archive and the Repertoire, Durham 2003). 
W mojej własnej analizie próbowałam skomplikować ten związek (zob. R. Schneider, Performing Remains: 
Art and War in Times of Theatrical Reenactment, London 2011). W XXI wieku artyści całkiem dużo pracowa-
li nad relacją między archiwum/inwentarzem/biblioteką/magazynęm i wystawą, m.in. Lynn Hershman, 
Renée Green, Christian Boltanski, Mark Dion czy Walid Ra’ad (zob. Mark Godfrey, The Artist as Historian, 
„October” 2007, nr 120, s. 140–172). Najbardziej odpowiednia byłaby tu praca Leslie Labowitz i Suzan-
ne Lacy z 2007 roku zatytułowana The Performing Archive: Restricted Access, włączona do re.act.feminism. 
Zob. www.reactfeminism.org/nr1/artists/lacylabowitz_en.html (dostęp: 7.10.2013).

13  The Programme/Berlin, http://www.reactfeminism.org/prog_berlin.php (dostęp: 7.10.2013).

14  The Open Space, http://reactfeminism.blogspot.com/p/open-space.html (dostęp: 7.10.2013).

15  Tamże.

16  Carolee Schneemann, Imaging Her Erotics: Essays, Interviews, Projects, Cambridge 2001, s. 44.

17  Linda Nochlin, Why Have There Been No Great Women Artists?, „ARTnews” 1971, styczeń, s. 22–39 i 67–71. 
Trzydzieści lat później Nochlin opublikowała artykuł „Why Have There Been No Great Women Artists?”: Thirty 
Years After, w którym omówiła znaczące zmiany od 1970 roku, m.in. przejście od poszukiwania „fallicznej 
wielkości” do „tworzenia interesujących, prowokacyjnych prac, mających wpływ i czyniących czyjś głos 
słyszalnym” (zob. L. Nochlin, „Why Have There Been No Great Women Artists?”: Thirty Years After, w: Women 
Artists at the Millennium, red. Carol Armstrong i Catherine de Zegher, Cambridge 2006, s. 21–34). Ostrzega 
jednak, że historia feministyczna i genderowo krytyczna analiza nie są „bezpiecznie utrwalone” w tradycyj-
nej historii sztuki. Dla Nochlin feministyczna historia sztuki jako trwały wysiłek jest „antyestablishmento-
wą praktyką, mającą nazwać wiele z głównych zasad omawianej dyscypliny”.

18  C. Butler, dz. cyt.

19  R. Schneider, The Explicit Body in Performance, dz. cyt.

20  Zob. Marina Abramović, Seven Easy Pieces, red. Nancy Spector, New York 2005.

21  M. Abramović, The Artist is Present, red. Klaus Biesenbach, New York 2010.

22  Cindy Sherman, red. Kate Norment, New York 2012.

23  Ostatnie indywidualne wystawy to: Water Light/Water Needle (2014) w Hales Gallery w Londynie; Ca-
rolee Schneemann: Then And Now (2013), większa retrospektywna wystawa w Musée Departemental d’Art 
Contemporain, Rochechouart, Francja; Flange 6rpm (2013), indywidualna wystawa w PPOW Gallery, Nowy 
Jork; Eye Body (2006) także w PPOW Gallery; Disembodied (2005) podczas Mois de la Photo, Montreal; 
More Wrong Things (2001) w White Box, Nowy Jork. Retrospektywa prac Schneemann jest obecnie przy-
gotowywana przez Sabine Breitwieser dla Museum Der Moderne w Salzburgu na sezon 2015.

24  C. Schneemann, dz. cyt., s. 144.

25  Tamże, s. 159.

26  Ann Pellegrini, After Sontag: Notes on Camp, w: A Companion to Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, and 
Queer Studies, red. George E. Haggerty i Molly McGarry, New York 2008, s. 174.

27  Homi Bhabha, Mimikra i ludzie: o dwuznaczności dyskursu kolonialnego, przeł. Tomasz Dobrogoszcz, 
„Literatura na Świecie” 2008, nr 1/2, s. 184–195.

28  Długo po dwóch performansach Schneemann z lat 70., w 1995 roku, ona sama i siedem nagich artystek 
powtórzyły kolektywnie Interior Scroll na potrzeby dwunastominutowego filmu: Interior Scroll – The Cave, 
teraz w kolekcji MoM-y. W 2005 roku Adrea Saemann zrekonstruowała Interior Scroll w ramach Saemann 
Meets Schneemann, teraz będącego częścią wystawy re.act.feminism.

29  Zob. Carrie Lambert-Beatty, Against Performance Art, „Artforum” 2010, t. 48, nr 9, s. 208–212; Caroline 
Jones, Staged Presence, „Artforum” 2010, t. 48, nr 9, s. 214–219; Amelia Jones, „Artystka obecna”. Artystycz-
ne rekonstrukcje i niemożliwość obecności, przeł. Agnieszka Sosnowska, w: RE//MIX. Performans i dokumenta-
cja, red. Dorota Sajewska, Tomasz Plata, Warszawa 2014, s. 71–106; Mechthild Widrich, Marina Abramović’s 
Freeing the Horizon of Documentality, „Grey Room” 2012, nr 47, s. 80–97.



47Aktorka/Emancypacje

30  „Druga płeć”, nie zapominajmy, historycznie była zaznajomiona w sposób intymny z problemami urze-
czowienia, wymiany i prawa dostępu do kobiecego ciała, jak również z „kobiecą pracą”. Zob. Simone de 
Beauvoir, Druga płeć, przeł. Gabriela Mycielska, Maria Leśniewska, Warszawa 2003.

31  Alison Hoffman, The Persistence of Political Feeling and Hand-Touch Sensibilities: Miranda July’s Feminist 
Multimedia-Making, w: There She Goes: Feminist Filmmaking and Beyond, red. Corinn Columpar i Sophie Ma- 
yer, Detroit 2009, s. 21–22.

32  Tamże, s. 22.

33  Roysdon opisuje performans następująco: „To było bardzo queerowe, piękne widowisko. […] Były na-
stępujące kategorie: kostium kąpielowy, wieczorowa spódnica itd. i ja performowałam w konkursie «ta-
lentów». Nazwałam mój talent «historyczna rekonstrukcja»”. Kiedy ktoś poprosił o zdjęcia z tego perfor-
mansu, Roysdon odpowiedziała, że nie ma żadnych zdjęć. „Ten wieczór umyka pamięci i dokumentacji. 
Wydaje mi się, że tak wiele osób osłupiało wobec tego, co się działo, że żaden aparat nie był w gotowości. 
Pamiętam, że Kathleen Hannah musiała tłumaczyć Ivanie Trump, że to był cytat. Ummm, co? Ale to praw-
da” (prywatne rozmowy z Roysdon, 2014).

34  The Famous Lauren Barri Holstein, I’m a Plagiarist. Sorry, Ms. Schneemann. It’s only because I love you, 
5 marca 2012, http://vimeo.com/37949187 (dostęp: 25.01.2014).

35  Słowo genderfuck funkcjonuje (na razie) po polsku w oryginalnym brzmieniu. Jego definicję podaje 
np. Słownik pojęć zamieszczony na stronie http://transgender-transdyscyplinarnie.blogspot.com/p/sowni.
html: „Genderfuck / Gender bender – termin ten odnosi się do świadomego wyśmiewania tradycyjnego poj-
mowania tożsamości płciowej, ról płciowych i performatywności płci, które zakłada, że nasza tożsamość, 
rola i orientacja zależą od płci biologicznej. Tradycyjne pojmowanie płci zakłada, że jednostka będzie iden-
tyfikować się, postępować i wyglądać zgodnie z normatywnymi wartościami męskości i kobiecości w za-
leżności od własnej płci biologicznej. Osoby genderfuck wykraczają poza («zaginają») swoją płciowość. 
Niektórzy z nich identyfikują się z płcią przypisaną im po urodzeniu, ale kwestionują normy tej płci poprzez 
androgyniczne zachowanie i przyjmowanie nietypowych ról płciowych. Mogą również określać się jako 
transpłciowe lub genderqueer, czując, że płeć przypisana im w momencie narodzin jest niedokładnym lub 
niepełnym opisem ich tożsamości, niektórzy są transseksualistami i pragną zmienić swoją płeć fizyczną 
poprzez terapię hormonalną lub/i operację korekty płci, podczas gdy inni urodzili się jako osoby intersek-
sualne” (dostęp: 20.03.2018; przyp. tłum).

36  C. Schneemann, dz. cyt., s. 144.

37  Sandra Gilbert, Susan Gubar, The Madwoman in the Attic: The Woman Writer and the Nineteenth-Century 
Literary Imagination, New Haven 1980.

38  Michael Fried, Art and Objecthood: Essays and Reviews, Chicago 1998. [Zob. fragmenty: M. Fried, Sztuka 
i przedmiotowość, przeł. Krzysztof Pijarski, „Widok. Teorie i Praktyki Kultury Wizualnej” 2016, nr 15 (przyp. 
tłum.)].

39  R. Schneider, Solo Solo Solo, w: Art after Criticism: New Responses to Art and Performance, red. Gavin Butt, 
New York 2004.

40  Cyt. za: N. Princenthal, dz. cyt., s. 90.

41  Eugenio Barba, Nicola Savarese, Sekretna sztuka aktora. Słownik antropologii teatru, przeł. Jarosław Fret 
i in., Wrocław 2005, s. 15.

42  R. Schneider, Performing Remains, dz. cyt.

43  Tamże, s. 130.

44  Joan Riviere, Womanliness as Masquerade, „International Journal of Psychoanalysis” 1929, nr 10, 
s. 303–313.

45  W innym miejscu eseju Schneider pisze, że figury te miały po piętnaście stóp, czyli około czterech i pół 
metra, co wskazuje na to, że były raczej trzy razy, a nie pięć, większe niż przeciętna kobieta (przyp. tłum.).

46  Roland Barthes, Światło obrazu. Uwagi o fotografii, przeł. Jacek Trznadel, Warszawa 2008, s. 60–61, 207. 
Barthes łączy także fotografię z teatralnością, ale przez skojarzenie ze śmiercią, a nie z fałszerstwem czy 
surogactwem.

47  Zob. Rrose is a Rrose is a Rrose: Gender Performance in Photography, red. Jennifer Blessing, New York 1997; 
Carol Mavor, Becoming: The Photographs of Clementina, Viscountess Hawarden, Durham 1999.

48  About, http://www.reactfeminism.org/about.php (dostęp: 7.10.2013).

49  Gdzie indziej próbowałam skomplikować to stanowisko. Zob. R. Schneider, Performing Remains, dz. cyt., 
s. 138–168.

50  Wszystkie te prace, poza Triangle 1 Iveković, są prezentowane w formie miniatur na www.reactfemi-
nism.org (dostęp: 7.10.2013). 

51  Na temat „zwrotu globalnego” w przemyśle artystycznym, w sposób zadziwiający zbiegającego się 
z uwzględnianiem kobiet przez muzea, zob. Art and Globalization, red. James Elkins, Alice Kim i Zhivka Va-
liavicharska, Philadelphia 2011; Is Art History Global?, red. J. Elkins, London 2006; The Global Art World: 
Audiences, Markets, and Museums, red. Hans Belting i Andrea Buddensieg, Ostfildern 2009.

52  A. Hoffman, dz. cyt., s. 22.



48Rebecca Schneider

53  Zob. Sylvia Federici, Feminism and the Politics of the Commons, „The Commoner”, 24 stycznia 2011, 
www.commoner.org.uk/?p=113 (dostęp: 6.12.2013); Stefano Harney i Fred Moten, The Undercommons: Fu-
gitive Planning and Black Study, New York 2013.

54  Modern Women: Women Artists at the Museum of Modern Art, red. C. Butler i Alexandra Schwartz, New 
York 2010.

55  Holland Cotter, The Art of Feminism as It First Took Shape, „New York Times”, 9 marca 2007,  
www.nytimes.com/2007/03/09/arts/design/09wack.html?pagewanted=all (dostęp: 6.12.2013).

56  Autorka posłużyła się słowem feisty, które na polski można też przetłumaczyć jako „zadziorny”. „Cha-
rakterny” lepiej jednak oddaje płciowe uwikłanie angielskiego określenia. Polska wyszukiwarka Google, po 
wpisaniu „charakterny”, jako pierwszy wynik podaje hasło ze słownika języka polskiego PWN (https://sjp.
pwn.pl/slowniki/charakterny.html, dostęp: 19.03.2018). Definicja pochodząca ze słownika pod redakcją 
Witolda Doroszewskiego brzmi: „«prawy, uczciwy, mający silny charakter»: Bo choć to dziewka młoda, ale 
[…] dziw jak charakterna. Tam, gdzie niejeden by doświadczony człek się zawahał, ona ani się namyśli. Co 
złe, to na lewo, co dobre, na prawo, a sama też na prawo. Henryk Sienkiewicz, Potop, rozdz. VI, wers 37 […]” 
(przyp. tłum.).

57  W oryginale użyte zostało słowo cunty, które w mowie potocznej funkcjonuje jako określenie kogoś, 
kto zachowuje się nieznośnie, w sposób drażniący, zuchwale („act like a bitch”). Słowo cunty nawiązuje do 
słowa cunt, będącego wulgarnym określeniem kobiecych narządów rodnych. Zdecydowałam się na tłuma-
czenie „dowcipny”, które nie oddaje wulgaryzmu, ale za to, podobnie jak sformułowanie „z jajami”, buduje 
napięcie między narządami płciowymi a charakterem (dawne znaczenie słowa „dowcipny” to według słow-
nika języka polskiego pod redakcją Doroszewskiego: „rozumny, bystry, pomysłowy, sprytny”, https://sjp.
pwn.pl/doroszewski/dowcipny;5422593.html, dostęp: 19.03.2018; przyp. tłum.).

58  „Cispłciowy” (cisgender) to określenie przeciwstawne „transpłciowości” (transgender) i opisujące ko-
bietę lub mężczyznę, którzy czują zgodność ze społecznie przypisaną im płcią. Określenie to używane jest 
zamiast funkcjonujących kategorii kobiety/mężczyzny „biologicznych”, „genetycznych”, „prawdziwych” po 
to, by zwalczyć naturalistyczne implikacje tych słów (przyp. tłum.).

„Almanach Antropologiczny. Communicare” 2017, t. 6: Aktorka/Emancypacje, red. Agata 
Chałupnik, Instytut Kultury Polskiej UW, ISBN  978-83-936631-5-6 
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Carrie Yury – amerykańska artystka feministyczna – w 2006 roku 
stworzyła cykl prac zatytułowany (My) Performance Anxiety. 
Jest to seria trzydziestu jeden rysunków przedstawiających 
nago słynne performerki w ich najbardziej rozpoznawalnych 

pozach, z twarzami zasłoniętymi zwierzęcymi maskami. Marina Abramović jako Valie Export 
w pozie z Actions Pants: Genital Panic ma twarz lwa, Carolee Schneemann z Interior Scroll ma 
maskę węża, Marie Coble z Note to Self staje się egzotycznym ptakiem… Rysunki są naszkicowa-
ne niemal od niechcenia. Linie ciała ledwo zaznaczone. Plama koloru przykrywa wybrany frag-
ment. Tylko śmieszne maski są starannie pokolorowane – jak w dziecinnej kolorowance. Sama 
artystka pisze: 

Seria rysunków (My) Performance Anxiety dotyczy mojego skomplikowane-
go stosunku do performansu: z jednej strony przeraża mnie (jako performer-
kę i jako widzkę), z drugiej jednak mam ogromny szacunek dla tych działań 
i czuję się zainspirowana sztuką performerek. W rysunkach przekładam 
mój wstyd i niepewność związane z performansem na obrazy słynnych fe-
ministycznych performerek, zakrywając ich twarze zwierzęcymi maskami. 
Proste rysunki są sposobem na wyrażenie zarówno czci dla artystek, które 
przedstawiam, jak i osobistego uczucia nieadekwatności, braku odwagi, by 
performować bez maski. Kolorowe, zabawne maski neutralizują lub ośmie-
szają prace, których oryginalny kontekst był rewolucyjny, konfrontacyjny 
czy lekceważący, podkreślając tym samym wagę odsłoniętych kobiecych 
twarzy spotykających publiczność i reagujących na nią1. 

31 rysunków przedstawia 31 performerek i 31 znanych feministycznych performansów, 
układając się w rodzaj kobiecej historii performansu. Charakter tych rysunków pozwala pomy-
śleć o nich jak o notatkach, ważnych spostrzeżeniach zapisanych w zeszycie. Chociaż artystka 
rozumie gest nałożenia masek słynnym artystkom jako osobiste wyznanie, próbę oswojenia nie-
pokoju, jaki budzi w niej feministyczny performans, chciałabym zaproponować, by stworzony 
przez nią cykl potraktować raczej jako esej dający możliwość przemyślenia figury performerki. 

Dorota Sosnowska

Niepewność performansu. 
Kobiecość zamaskowana
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 My Performance 
Anxiety (Valie 
Export, Genital Panic, 
1969), Carrie Yury, 
2006. 
COURTESY OF THE ARTIST

 My Performance 
Anxiety (Carolee 
Schneemann, Interior 
Scroll, 1975), Carrie 
Yury, 2006. 
COURTESY OF THE ARTIST

 My Performance 
Anxiety (Mary Coble, 
Untitled I, from Note 
to Self, 2005), Carrie 
Yury, 2006.
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W nagich kobietach noszących zwierzęce maski chciałabym zobaczyć „obiekt teoretycz-
ny”. To znane pojęcie wprowadzone przez Mieke Bal wiąże się z propozycją metodologiczną, 
zgodnie z którą samo dzieło sztuki rozumiane może być jako teoria. Bal przekracza tym samym 
ugruntowany w nauce podział na teorię i praktykę po to, by odsłonić krytyczny potencjał sztuki. 
Jak pisze w książce poświęconej Louise Bourgeois:

Innymi słowy, Cells [praca Louise Bourgeois – przyp. D.S.] są poza wszystkim 
bogato teoretyczne w swojej koncepcji i oddziaływaniu – tak bardzo, że pierw-
szym określeniem, które przyszło mi do głowy, kiedy próbowałam uchwycić 
moc tego oddziaływania, był „obiekt teoretyczny”. […] termin ten odnosi się do 
dzieł sztuki, które wykorzystują własną artystyczną i w tym przypadku wizu-
alną medialność, by proponować i artykułować myśli na temat sztuki2. 

W moim rozumieniu seria rysunków Carrie Yury także ma moc oddziaływania jako obiekt 
teoretyczny, którego wizualna medialność pozwala odsłonić uwikłanie performansu w płeć, po-
litykę i tożsamość od nieco innej niż zazwyczaj strony.

Ontologia performansu

Peggy Phelan, otwierając w latach 90. związane dotychczas raczej z antro-
pologią i teatrem performance studies na radykalne eksperymenty performerek, sformułowała 
najbardziej znaną definicję performansu: 

Performans żyje tylko w teraźniejszości. Nie może być zachowany, nagrany, 
udokumentowany czy w inny sposób uczestniczyć w cyrkulacji reprezentacji 
reprezentacji: wkraczając w nią, staje się bowiem czymś innym niż perfor-
mans. Próbując stać się częścią ekonomii reprodukcji, performans zdradza 
i umniejsza obietnicę swojej własnej ontologii. Istota performansu, podob-
nie jak proponowana tutaj ontologia podmiotowości, realizuje się poprzez 
zanikanie3. 

Z tej przyjętej przez autorkę definicji wynika, że performans łączy się nierozerwalnie 
z efemeryczną obecnością, którą jednak nieodwołalnie przekracza, wytwarzając pewien „nad-
miar”. Phelan pisze: 

W performansie ciało jest metonimią jaźni, charakteru, głosu, „obecności”. 
Ale w tej obfitości pozornej widoczności i dostępności performerka w rze-
czywistości zanika i reprezentuje coś innego – taniec, ruch, dźwięk, postać, 
„sztukę”. Jak zauważyliśmy w kontekście autoportretów Cindy Sherman4, sam 
wysiłek uczynienia kobiecego ciała widocznym wymaga dodania do niego 
czegoś innego niż „ciało”. Ten „dodatek” staje się przedmiotem spojrzenia wi-
dza, w podobnym sensie jak dopełnienie funkcjonuje, aby zabezpieczyć i prze-
mieścić stały sens (płynnego) znaczącego. Podobnie jak jej ciało pozostaje 
niewidoczne, mimo iż „jako takie po prostu jest”, tak też znak zawodzi w repro-
dukcji odniesienia. Performans używa ciała performerki, aby postawić pyta-
nie o niemożliwość zabezpieczenia relacji między podmiotowością i ciałem 
per se; performans używa ciała, aby uchwycić brak Bytu obiecany przez ciało 
i poprzez nie – ciało, które nie może pojawić się bez dopełnienia5. 

Tę konstrukcję zanikającego ciała i tracącego referencję znaczenia Phelan wykorzystuje, by 
powiązać performans z płcią – to właśnie to politycznie ukształtowane terytorium jest właści-
wym polem działania performansu, który tym samym staje się narzędziem emancypacji. Według 
Phelan wymykający się systemowi reprezentacji i używający ciała, by rozbić produkowane przez 
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nie znaczenia, performans jest więc z definicji polityczny i antysystemowy. Jako taki stanowi 
podstawowe artystyczne narzędzie feminizmu. W tym kontekście performerka jest figurą stricte 
polityczną „ucieleśniającą” sprawczy, rewolucyjny podmiot. 

Koncepcja Yury, wyrażona maskami zakrywającymi twarze performerek, zdaje się propono-
wać skrajnie inne odczytanie performansu. To właśnie ciało, a nie dawana przez nie obietnica 
braku, jest w jej obrazach centralne – ciało, które zmienia się w serię ciał. Pozy i kształty powra-
cają i zapętlają się w jej rysunkach. Nie efemeryczność i ulotność są tu kluczowymi cechami per-
formansu, lecz stabilność i powtarzalność jego form. Czy wobec tego performans – ujęty w for-
mule niepewności i lęku (anxiety) – ma nadal moc emancypacyjną? Czy performerka pozostaje 
sprawczym, rewolucyjnym podmiotem? Patrząc na zwierzęce nosy i uszy, kolorowe twarze po-
zbawione ludzkiego odniesienia, dziwne kształty skrywające to, co kluczowe dla rozpoznania, 
widz doświadcza jednak nie tylko niepewności czy lęku wymienionych przez artystkę, ale także 
innego definiowanego przez psychoanalizę uczucia: niesamowitego.

Zwierzęca maska

W słynnym eseju z 1919 roku Freud zdefiniował niesamowite jako to, co 
powraca. Rozważając semantyczną zbieżność słów „samowite” i „niesamowite”, które chociaż 
stanowią swoje przeciwieństwo, mogą znaczyć to samo, Freud podkreśla, że niesamowite jest 
tym, co doskonale znane, choć zapoznane. Samowite przechodzi niemal płynnie w niesamowi-
te, kiedy dziecięcy lęk zostaje przezwyciężony lub wyparty. Zetknięcie się z czymś, co przywołuje 
tamten dawny stan, wywołuje w dorosłym uczucie niesamowitego. W koncepcji Freuda kluczem 
do zrozumienia niesamowitego są więc kategorie powrotu i powtórzenia. Pisze: 

Niektórzy ludzie uznaliby, że niesamowitość kulminuje się w wyobrażeniu 
pogrzebania w stanie śmierci pozornej. Atoli psychoanaliza pouczyła nas, 
że ta przerażająca fantazja stanowi tylko wariant innej, która pierwotnie nie 
miała w sobie nic przeraźliwego, której nośnikiem była pewna lubieżność: 
chodzi tu o fantazję o życiu w łonie matki6.

Powrót do dzieciństwa, do łona matki, do stanu poprzedzającego ukształtowanie podmio-
tu stanowi o dynamice niesamowitego, którego nośnym medium okazują się kobiece narządy 
płciowe. Freud tłumaczy: 

Często się zdarza, że neurotyczni mężczyźni oświadczają, iż kobiece narzą-
dy rodne wydają się im niesamowite. Owo niesamowite [das Unheimliche] 
stanowi jednak wejście do dawnej ojczyzny [die Heimat] synów ludzkich, do 
miejsca, gdzie każdy był na samym początku i gdzie tylko jeden raz przeby-
wał. „Miłość to tęsknota za ojczyzną” – mówi się żartobliwie, a jeśli śniący 
jeszcze we śnie myśli o jakimś miejscu lub krajobrazie: „To miejsce mi znane, 
kiedyś już tam byłem”, to objaśnienie może podstawić tu genitalia lub łono 
matki. Niesamowite jest więc także w tym wypadku czymś ongiś samowi-
tym, od dawna znajomym. Przedrostek „nie” [„un”] w tym słowie jest jednak 
znamieniem wyparcia7.

W rysunkach Yury to jednak nie kobiece genitalia są źródłem niesamowitego. Odsło-
nięte, wystawione na widok i cudze spojrzenia kobiece ciała uchwycone w seryjnym powtó-
rzeniu nie pozwalają na interpretację narządów płciowych jako tego, co zostało wyparte. To 
nie tu kryje się odczucie lęku, dyskomfortu, dziwności tych przedstawień. Zdecydowanie to 
zwierzęce maski zakrywające twarze są niesamowite. Jaki wyparty lęk ulokowany jest w ma-
sce? Co dzieje się z nagim kobiecym ciałem, gdy twarz zostaje schowana za wizerunkiem 
zwierzęcia?
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Według jednego z najciekawszych teoretyków maski, Jeana-Thierry’ego Maertensa, zwierzę-
ca maska należy do świata „dzikich” – tych, których podmiotowość kształtuje się poza charakte-
rystycznymi dla Zachodu strukturami i procesami. Autor rozpoznaje ją jako znak napięcia między 
wioską a lasem, jako szarą strefę przenikania się tych dwóch (nie)ludzkich porządków. Pisze: 

Dlaczego istnieją maski zoomorficzne? Imitacja zwierzęcia? Bez wątpienia 
chodzi o praktykę kamuflażu: wystarczy poobserwować rytuał parady u nie-
których zwierząt, zmienne barwy niektórych ryb, które dzięki nim bronią 
się przed ekosystemowymi zawodami, czy wreszcie tworzenie masek przez 
zwierzęta wyższe, często zastępujących walkę lub narzucających określoną 
hierarchię8. 

Jednak przy całym podobieństwie maskowania się u zwierząt i ludzi to właśnie różnica jest 
kluczowa dla teorii Maertensa. Rekonstruując proces oddzielania się świata ludzi od zwierząt, 
zauważa on: 

Lecz powstało cięcie – to samo, powiedzmy, jakim operuje język, wyodręb-
niając podmiot i przedmiot (faza lustra) – i człowiek stał się różny od zwie-
rzęcia, tak jak brat, który został oddzielony od zabronionej mu siostry. W tak 
wytworzonej schizmie (i tak zagubionym pierwotnym połączeniu pozosta-
wiającym posmak Innego) każdy, zwierzę i człowiek, odnalazł się w innej 
skórze, skostniałym wizerunku, niemożliwej metamorfozie9. 

Mimo to istnieje możliwość przekroczenia tej przepaści. 

Szaman, który ma pewne trudności psychiczne we wchodzeniu w relację 
z przedmiotem i nazwaniu go, jest jeszcze zdolny do metamorfozy, żyjąc ze 
światem zwierzęcym w osmozie, w ramach której zwierzęcość jest światem 
jego własnych impulsów wraz z towarzyszącą temu psychozą. To połączenie 
często przynosi mu śmierć lub szaleństwo, jeżeli nie ucieknie im, wprowadza-
jąc w ten chaos intencjonalność sensu za pomocą wytworzonego obiektu10. 

Tym obiektem jest właśnie ma-
ska. Wspólna twarz zwierzęcia (ze-
wnętrze) i człowieka (wewnętrzny 
kształt) to narzędzie okiełznania 
chaosu i odkrycia wspólnoty zwie-
rząt i ludzi, nierozdzielonych przez 
język, przez podmiotowo-przedmio-
tową relację. Mówiąc inaczej, sens 
maski zawiera się w poszerzeniu 
tego, co ludzkie. Maska – w przeci-
wieństwie do lustra, także opisy-
wanego przez Maertensa – wyzna-
cza terytorium innych możliwości 
bycia, innych sensów i innych do-
świadczeń niż te, które mieszczą się 
w pojęciu podmiotu. Pod zwierzęcą 
maską nie kryje się rozpoznawal-
na twarz, lecz byt, który rozbijając 
dialektykę zwierzęcia i człowieka, 
Innego i ja, podmiotu i przedmiotu, 
rzuca wyzwanie językowi i przyję-
tym w jego ramach kategoriom. 

Nie efemeryczność i ulotność są tu 
kluczowymi cechami performansu, 
lecz stabilność i powtarzalność jego 
form. Czy wobec tego performans 
– ujęty w formule niepewności 
i lęku (anxiety) – ma nadal moc 
emancypacyjną? Czy performerka 
pozostaje sprawczym, rewolucyjnym 
podmiotem? 
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Efekt niesamowitego wywoływany przez zwierzęcą maskę polega więc na przywołaniu ciele-
snej labilności nie-podmiotu, przezwyciężonej w lacanowskiej fazie lustra, na przypomnieniu wy-
partego lęku przed własnym zwierzęcym i obcym ciałem, które w obrębie podmiotowości zostaje 
poddane władzy aparatu psychicznego, uformowane w obraz, scalone w języku kosztem możliwo-
ści zmiany i metamorfozy. Zafiksowane w płci ciało przestaje być bytem, staje się „obietnicą braku 
Bytu”, zaczyna potrzebować nadmiaru znaczenia, by się uwidocznić, permanentnie zanika niczym 
lustrzany obraz. Zwierzęca maska to nie tylko znak Innego, to także znak nierozdzielenia z Innym, 
bytu nieindywidualnego, który został unieważniony w dyskursie podmiotu i płci. Zamaskowane 
kobiece ciało, wbrew intencji Yury, nie tyle więc traci sprawczość, ile zyskuje autonomię11. Ujawnia 
sferę labilności, płynności – stricte cielesną możliwość bycia poza indywiduum i podmiotowością. 
Wybucha pozbawioną ograniczeń i powtarzającą się, nieefemeryczną obecnością.

Odmowa performansu

By zrozumieć konsekwencje spojrzenia na feministyczny performans przez 
pryzmat niesamowitego i maski nałożonej nagim performerkom przez Yury, warto zwrócić się 
w stronę innej tożsamości, podobnie uwikłanej w polityczny wymiar performansu. W wykła-
dzie zatytułowanym Blackness and Nonperformance, wygłoszonym w 2015 roku w nowojorskiej 
MoM-ie, jeden z najważniejszych filozofów black studies, Fred Moten, zdefiniował czarność jako 
kondycję oderwaną od koloru skóry („Paraontologiczne rozróżnienie między czarnością i czar-
nymi ludźmi jest kluczowe, ale jest takie tylko w tej mierze, w jakiej czarność ucina rozróżnienie 
na esencję i instancję”12). Kondycja ta poprzedza i rozbija wszelkie kategorie normatywizujące 
ludzkie ciało (rasę, płeć, orientację), uderzająco i paradoksalnie przypominając szamańską psy-
chozę Maertensa. Czarny podmiot, podobnie jak niepoprawny politycznie „dziki”, nie przybiera 
formy podmiotu. Stanowi inną, zapoznaną możliwość bycia. 

Moten formułuje jednocześnie poważny zarzut pod adresem performance studies. Nazy-
wając trwanie kategorii „nażywości” (livness) nieczystym sumieniem dyscypliny w odniesieniu 
do czarności, filozof pokazuje, jak sama ta kategoria, a także powiązana z nią efemeryczność 
oraz indukowana przez nią obecność są de facto formą opresji na ciele, wykluczającą jego mate-
rialność, martwość, mięsność z definicji performansu. Oznacza to, że z pola performatywności 
zostaje wyłączona każda inna forma bycia niż ta stabilizowana przez pojęcia indywiduum i pod-
miotu (ów nadmiar, o którym pisała Phelan) – a więc dokładnie te kategorie, w których odmawia 
się przecież prawa udziału czarności, ale i kobiecości. W filozofii Motena, definiującej czarność 
jako nicość, odmowa ta zostaje jednak przechwycona i staje się jedynym możliwym aktem dla 
czarnego podmiotu, który właśnie ustanawia się, odmawiając podmiotowości. Filozof nazywa 
ten akt „zgodą na niebycie pojedynczym”13 i ukazuje czarność jako kondycję wielości, źródłowo 
społeczną i wspólnotową. 

Już Frantz Fanon, ojciec filozofii czarności, zwracał uwagę na związek tej nieindywidualnej 
kondycji łączącej się ściśle z doświadczeniem ciała (epidermalizacji) – z maską. Swoją najbar-
dziej znaną książkę zatytułował Czarna skóra, białe maski, przypisując białości sztuczność, 
fałsz, zakłamanie14. Mimo to w świetle rozważań Maertensa można przecież tę Fanonowską 
metaforę odwrócić i właśnie czarność zobaczyć jako maskę – jako odmowę ukonstytuowania 
się jako podmiot, afirmację własnej labilności i rozpoznanie siebie jako innej możliwości bycia. 
Jednak tak rozumiany czarny podmiot nie może być podmiotem performansu definiowanego 
przez „nażywość”, efemeryczność i zanikanie. Co więcej, jak pokazuje Fanon, to właśnie perfor-
matywność rasy jest najbardziej opresyjnym wymiarem jej oddziaływania. Podmiot wezwany 
do bycia czarnym nie może przestać performować czarności – każdy jego gest, każdy ruch jest 
przejawem rasy, która została mu narzucona. Swój słynny tekst Fanon rozpoczyna od słów: 

„Brudny czarnuch!” lub po prostu „Patrz, murzyn!”. Wkraczałem w świat, 
starając się nadać rzeczom sens, z duszą wypełnioną pragnieniem bycia 
u początków świata, i oto jak przekonywałem się, że jestem przedmiotem 
wśród innych przedmiotów15. 
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Potem stwierdza: 

Ontologia, jeśli zgodzić się, że zostawia ona na boku egzystencję, nie pozwa-
la nam zrozumieć bycia Czarnego. Bowiem Czarny nie tylko musi być czar-
ny, ale musi nim być wobec Białego. Niektórzy uznają za niezbędne przypo-
mnieć nam, że działa to w obie strony. Odpowiemy im, że to fałsz. Czarny 
w oczach Białego nie ma żadnego statusu ontologicznego16. 

Jest sprowadzony do materialności własnego ciała, jest przedmiotem, niepodmiotową for-
mą obecności. 

W białym świecie kolorowy napotyka trudności w wytworzeniu schematu 
własnego ciała. Znajomość ciała okazuje się aktywnością jedynie negacyj-
ną. Jest znajomością w trzeciej osobie. Wszędzie wokół ciała króluje atmos-
fera swoistej niepewności17. 

Jednak strategia filozofii czarności nie polega na wywalczeniu podmiotowego statusu dla 
czarnych ciał. Polega na afirmacji tej kondycji, wyczerpaniu jej – jak ujmuje to Fred Moten – tak 
by nigdy nie wymazać z niej doświadczenia przeszłych, cierpiących ciał. Czarność jest kondy-
cją uniwersalną, ale opartą nie na języku, symbolach, historii, znakach, lecz na doświadczeniu 
konkretnych ciał. Trwa więc w swojej kondycji, afirmując ją, nigdy jej nie zbywając i odkrywając 
jako miejsce znaczącej różnicy. To kluczowe przesunięcie w formułowaniu nowej tożsamości po-
litycznej oznacza, że czarność nie performuje, wyczerpuje się w odmowie, w rezygnacji, w zatrzy-
maniu, w nie-działaniu. Swoją suwerenność lokuje w odmowie suwerenności, w dobrowolnym 
zrzeczeniu się siebie na rzecz innego siebie. Moten pisze: 

Straszne jest przyjść znikąd poza morzem, które jest nigdzie, żeglowne tylko 
w stałym autoprzemieszczeniu. Brak solidności zdaje się wymagać jakiejś 
innej ceremonii przywoływania, odprawianej w jakiejś wyższej częstotliwo-
ści. Pogarsza to jeszcze fakt sprzedajnej odmowy ogólnego uznania zbrodni, 
które i tak jest niemożliwe, prowokując pytanie, czy jedynym adekwatnym 
sposobem świadczenia o horrorze niewolnictwa i brutalności niewolącego, 
jedynym sposobem, by być świadkiem […], a nie widzem, jest założyć abso-
lutną degradację zniewolonego. To nie jest podchwytliwe pytanie; nie jest 
też czysto retoryczne. Jeżeli niewolnik jest, w końcu i w istocie, niczym, trze-
ba jedynie zbadać tę nicość. Czym jest nicość, która jest czarnością niewol-
nika nieredukowalną do tego, co mu zrobili, lecz w której nieredukowalne 
pozostaje to, co mu zrobili?18

Performans – ten zdefiniowany przez Peggy Phelan – nie może być medium czarności, tak 
jak nie może być medium maski. W świetle rysunków Yury przestaje być także medium kobie-
cości, która dopiero w odkryciu oferowanej przez kobiece doświadczenie możliwości bycia nie-
-podmiotem znajduje drogę emancypacji. Poza nadmiarem, poza znaczeniem, poza językiem – 
w nagim ciele wystawionym na widok, lecz odmawiającym działania i przyjęcia indywidualnej 
tożsamości, kryje się droga ku nowej obecności. Zasłonięte zwierzęcymi maskami, niesamo-
wite i nagie ciała, podobnie jak definiowany przez Motena czarny podmiot, przekraczają per-
formans, domagając się „jakiejś innej ceremonii przywoływania, odprawianej w jakiejś wyższej 
częstotliwości”. 

Aktorka 

Według Rebekki Schneider sposobem na odnalezienie miejsca dla kobie-
cości w patriarchalnym i przemocowym świecie sztuki jest odzyskanie teatralnej kategorii 
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mimesis. W tekście Pamiętając feministyczną re-mimesis. Zagadka w trzech częściach autor-
ka, nawiązując do sformułowanego przez Freuda problemu z definicją kobiecości, stwierdza: 

Duża część prac z połowy XX wieku stworzonych przez feministki powstała 
z irytacji przekonaniem, że kobieta-artystka, jak sugerował Freud, sama jest 
problemem. Jak każda zagadka, sytuacja ta od początku była paradoksal-
na, ponieważ wiele uznanych dzieł z połowy wieku uwydatniało problem, 
który miało nadzieję przekroczyć, a nawet go ucieleśniało. W końcu zagad-
ka zawsze jest ambiwalentna – rozbrzmiewająca podwójnym znaczeniem, 
jak Freudowscy „kobieta” i „mężczyzna”, queerowa u podstaw. […] Dla Luce 
Irigaray, czerpiącej z psychoanalizy, mimesis to feministyczne narzędzie 
strategicznego, ponownego odegrania esencjalnych stereotypów w celu roz-
budzenia krytycznej uwagi. Choć czasem określa się to mianem „strategicz-
nego esencjalizmu”, jest to esencjalizm, który w swoim centrum zachowuje 
podwójność – ponowne odegranie, a więc nawet rodzaj rekonstrukcji. Jest 
to mimesis świadoma siebie jako mimesis. Ponownie odegrana mimesis. Re-
-mimesis19.

Oczywiście elementem wy-
wodu Schneider staje się bezsens 
przyjętego przez nią określenia. 
Jak można powtórzyć mimesis, 
która sama jest już powtórzeniem, 
zapośredniczeniem? Jak można 
ponownie zapośredniczyć i powtó-
rzyć powtórzenie? Jednak właśnie 
ten bezsens okazuje się terytorium 
swoistej subwersji sztuki femini-
stycznej, która własną siłę oddzia-
ływania znajduje również w wyjściu 
z reżimu sensu. Dla Schneider więc 
tylko te prace – a właściwie sposoby 
wystawiania i prezentacji prac fe-
ministycznych – zachowują radyka-
lizm artystycznego działania, które 
świadomie grają z powtórzeniem, 
ponownym zapośredniczeniem, 
odegraniem na nowo. Jeżeli chodzi 
o performanse, najbardziej radykalną formą ich prezentacji staje się zatem (bardzo szeroko rozu-
miane) archiwum – przestrzeń permanentnej mediacji między: przeszłością a teraźniejszością, 
działaniem a dokumentacją, performatywnością a wizualnością, efemerycznością a reprezen-
tacją, „nażywością” a medialnością, autorstwem a odbiorem. To właśnie archiwum kobiecego 
performansu ma dla badaczki większą siłę oddziaływania niż choćby podejmowane przez Ma-
rinę Abramović próby rekonstrukcji słynnych działań za pomocą anonimowych, cudzych ciał 
w znanych przestrzeniach wystawienniczych. Według Schneider to więc, co w performansie fe-
ministyczne, to nie efemeryczność i „nażywość”, nie obecność i wytwarzany przez nią nadmiar 
znaczenia, nie widzialność kobiecych ciał osiągnięta przez nadprodukcję rozpadających się 
znaczeń – ale powtarzalność i potencjalna odtwarzalność gestów, rekonstrukcja, archiwalność 
i ponowność, niemożność określenia źródła i końca danego działania. Wszelkie te przeformu-
łowania, naruszające stabilność kategorii artystki, performerki, a także podmiotu jako źródła 
i celu performansu, Schneider zamyka w pojęciu mimesis, wskazując inne jeszcze pole stano-
wiące przestrzeń myślenia o kobiecym performansie – archaiczną, wydawałoby się, teatralność. 
Schneider pisze: 

Czarność jest kondycją 
uniwersalną, ale opartą nie 
na języku, symbolach, historii, 
znakach, lecz na doświadczeniu 
konkretnych ciał. Trwa więc 
w swojej kondycji, afirmując ją, 
nigdy jej nie zbywając i odkrywając 
jako miejsce znaczącej różnicy.
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Teatralność – problem z minimalistyczną sztuką, jak napisał Michael Fried 
w słynnym tekście z 1963 roku – jest oczywiście również uwikłaniem w płeć. 
Teatralność jest kobiecym lub feminizującym trybem – łacińskie histrio 
oznaczające aktora i greckie hystera oznaczające macicę są prawie homo-
nimami, mogącymi się mylić. Łacińskie hystericus („histeryczny”) pochodzi 
o greckiego hysterikos („cierpiąca z powodu macicy, histeryczna”), a greckie 
słowo na oznaczenie aktora to w końcu hypokrites. Taka jest właśnie długa 
i mizoginistyczna tradycja, która prześladuje teatralność jako histeryczną 
i hipokrytyczną (a kobiety jako teatralne), niezdolną do czystości i prawdzi-
wości wyższych, męskich sztuk20. 

Teatralność jest zatem kondycją kobiecości. Jeżeli rozumieć ją jednak w duchu dzisiejszej 
praktyki scenicznej i teorii łączących teatralność z medialnością, to właśnie scena teatralna 
okazuje się miejscem przekroczenia i politycznej subwersji. Oferowana przez teatr niepewność 
co do statusu aktorki, sztuczność podważająca kategorię obecności, stała podwójność sytu-
acji, która rozwija się zawsze tu i tam, teraz i wtedy – wszystko to pozwala zobaczyć performer-
kę bardziej jako aktorkę, teatralną diwę, która nie tyle uobecnia się w nieustannym zanikaniu, 
ile wciąż powraca, trwając bez końca. Teatr to także medium maski, wydobywającej podwojony 
status jej nosiciela. Labilny, zamaskowany podmiot jest wybitnie i źródłowo teatralny, wskazu-
jąc na niemożność zdefiniowania ciała w jednoznacznych kategoriach tożsamościowych – jest 
sobą i nie-sobą zarazem w ciągłym procesie podmiany. 

Zamaskowane performerki na rysunkach Yury są więc być może bardziej aktorkami, nie 
tyle performującymi płeć, ile ponownie odgrywającymi swoje cielesne doświadczenie i uwikła-
nie. Niepewność, za pomocą której zostały opisane przez autorkę, jest niepewnością widowni 
teatralnej, której brak słów i jednoznacznych kategorii, by sprecyzować, w czym właściwie bie-
rze udział. Zwierzęce maski rozbijające spójność podmiotu, wywołujące efekt niesamowitego 
wprowadzają nas na scenę, gdzie odgrywana i tym samym ustanawiana jest inna możliwość 
bycia. To właśnie w teatrze – teatrze rozumianym jako medium i jako widowisko – odbywa się 
„inna ceremonia przywoływania”, która nie wyklucza ze swojej definicji ani śmiertelności, ani 
nieobecności, ani radykalnej odmowy bycia pojedynczym.

Badania finansowane przez Narodowe Centrum Nauki (grant Maska w kulturze współczesnej Europy: obrzęd – karnawał – teatr – 
zabawa – sztuka; nr projektu 2014/15/B/HS2/00482).
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Bombowniczka Anny Baumgart – figura ciężarnej kobiety 
w masce świni – obrosła już tyloma interpretacjami, że trudno 
wyplątać jej niemal nagie ciało z sieci słów, dyskursów i opinii 
na jej temat. Nagość ta jest zresztą pozorna. Nie tylko dlatego, 

że postać ma przecież na biodrach przepaskę odkrywającą łono, a jej twarz przesłania głowa 
zwierzęcia (uruchomiona w ten sposób gra między zakryciem a odkryciem, której medium jest 
maska, czyni niejednoznacznym status prezentowanego ciała), ale również dlatego, że stojąc, 
wyeksponowana w ten sposób1, prowokuje, rzuca wyzwanie, wywołuje do odpowiedzi i otwie-
ra się na język, który niczym sieć oplata jej/kobiece ciało. Matka-Polka, terrorystka, pogańska 
bogini, symbol płodności i natury, znak rozpasania i „nieczystości”, buntowniczka, ofiara i agre-
sorka, figura nierozstrzygalności. Aktorka?

W 2014 roku na indywidualnej wystawie Anny Baumgart w Bunkrze Sztuki w Krakowie – wy-
stawa nosiła tytuł Zaśpiewajcie, niewolnicy, a jej kuratorem był Tomasz Plata – Bombowniczka 
po raz pierwszy zaprezentowana została wraz z Monologami Feniksany, instalacją dźwiękową 
według scenariusza i w reżyserii Weroniki Szczawińskiej. Bombowniczkę ustawiono w rozległej, 
niemal pustej przestrzeni na tle biało-czerwonych ścian. Wokół niej na różnych wysokościach 
rozmieszczone zostały słuchawki, zwisające na kablach z sufitu. Wkładając kolejne z nich na uszy, 
przechodząc od jednych do drugich w dowolnej kolejności i zgodnie z indywidualnie wybranym 
porządkiem, usłyszeć można było fragmenty tekstu – tytułowych monologów – wypowiadane 
głosami trzech aktorek (Natasza Aleksandrowitch, Lena Frankiewicz, Dagna Dywicka). Ścieżki 
dźwiękowe zostały zapętlone, szły równolegle albo z przesunięciem czasowym wobec siebie – ni-
gdy nie było wiadomo, na który fragment się trafi, przechodząc do następnego punktu nasłuchu. 
Kolejne głosy, kolejne urywki wypowiadanych zdań, dostępne jedynie w słuchawkach – w inny 
sposób niesłyszalne – wydawały się rozproszone w tej otwartej przestrzeni. Jednocześnie ten wie-
logłos odsyłał do umieszczonej w centrum figury kobiety, i to zarówno na poziomie semantycz-
nym, jak i w wyniku mechanizmu percepcyjnego skłaniającego do poszukiwania źródła głosu, 
umiejscowienia go nawet wtedy, a może zwłaszcza wtedy, kiedy jest ono oddalone. Tak dzieje się 
w przypadku głosu nagranego: z jednej strony należy on do konkretnego ciała, które jest w nim 
obecne, z drugiej – jest znakiem jego nieobecności i oderwany od konkretnej materialności sta-
je się głosem nie-swoim, głosem podejrzanym. Tego typu głos, którego źródło jest nieznane czy 

Ewelina Godlewska-Byliniak

Monologi Feniksany.  
Głos aktorki
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niewidoczne, nazywany bywa głosem akuzmatycznym. Mianem tym określa się również różnego 
rodzaju urządzenia, takie jak radio, fonograf, telefon, magnetofon – jako media emitujące dźwięki 
pochodzące spoza nich; urządzenie jest dla nich tylko przekaźnikiem i przesłoną jednocześnie 
(w tym sensie, że ukrywa brak czy oddalenie źródła)2. W przypadku instalacji Szczawińskiej takim 
zastępczym źródłem głosu stają się nie tyle słuchawki zakładane na uszy, ile właśnie figura Bom-
bowniczki, do której odsyłają także fragmenty zasłyszanych zdań: 

Całujcie mnie wszyscy w brzuch 
Usłyszcie jak w moim brzuszku 
Z brzucha buch prosto słowa3.

W dodatku głos ten czy raczej wielogłos zdaje się dobywać tyleż z pyska: „Errorystka terrory-
stom / Pokazuje język z pyska”, co z brzucha, który „buch w ruch słowa”4 wprawia. Czyni to ten głos 
tym bardziej niejednoznacznym i problematycznym, każe zastanowić się nad jego statusem.

Głos akuzmatyczny sam w sobie nie poddaje się łatwej interpretacji i kategoryzacji – 
oderwany od swojego bezpośredniego źródła, zakrytego albo nieobecnego, pozostaje zawie-
szony między pojęciem obecności i nieobecności, kwestionując tym samym ścisłą opozycję 
tych kategorii. Steven Connor w Kulturowej historii brzuchomówstwa ujmuje to w następują-
cy sposób: „[…] siła głosu pozbawionego widzialnego źródła jest siłą czegoś będącego mniej-
niż-obecnością, jest również więcej-niż-obecnością”5. Stwierdzenie to odnosi się w takim 
samym stopniu do teologicznych 
aspektów głosu akuzmatycznego, 
który bywa przedstawiany w kul-
turze jako głos bóstwa, co do jego 
teatralności. Głos akuzmatyczny 
jako taki bywa nie do zniesienia 
– staje się po Freudowsku nie-
samowity. Być może dlatego tak 
chętnie, szukając jego źródła, pro-
jektujemy go na zastępcze obiekty, 
powołując zarazem coś, co Connor 
w innym miejscu nazywa ciałem 
wokalicznym6 – obecnym i oży-
wionym jedynie za sprawą głosu. 
Tu wkrada się i objawia teatralny 
potencjał głosu, wykorzystywany 
przez Szczawińską w instalacji, 
w której nagrane głosy aktorek 
(nieobecnych bezpośrednio 
w przestrzeni wydarzenia) pro-
jektowane są na rzeźbę Bom-
bowniczki. Artystka uruchamia 
tym samym złożoną grę teatralną toczącą się poza tradycyjnymi kategoriami obecności 
i nieobecności, bezpośredniości i zapośredniczenia, sprawczości i pasywności. Wykorzy-
stując performatywny potencjał głosu akuzmatycznego, Szczawińska oddaje niejako głos 
Bombowniczce, pozwala jej przemówić, nie pozwalając jednak na pełne utożsamienie gło-
su z wytwarzaną w tym procesie postacią – Bombowniczka jest i zarazem nie jest tą, która 
mówi, czy raczej tymi, które mówią, bo głosów jest wiele. Staje się wielością niesprowadzal-
ną do jednoznaczności, niedającą się ujarzmić. 

Jesienią 2014 roku zestawienie prac Baumgart i Szczawińskiej pokazane zostało również 
na przekrojowej wystawie Głos/Voice w Centrum Sztuki Współczesnej w Warszawie, według 
koncepcji Stacha Szabłowskiego. W sporządzonym w związku z tym opisie wystawianych prac 
czytamy: „W dziesięć lat po powstaniu Bombowniczki reżyserka teatralna Weronika Szczawiń-
ska obdarza ikoniczną rzeźbę Anny Baumgart głosem. Co powiedziałaby Bombowniczka, gdyby 

Głos akuzmatyczny sam w sobie 
nie poddaje się łatwej interpretacji 
i kategoryzacji – oderwany od 
swojego bezpośredniego źródła, 
zakrytego albo nieobecnego, 
pozostaje zawieszony między 
pojęciem obecności i nieobecności, 
kwestionując tym samym ścisłą 
opozycję tych kategorii.
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przemówiła? […] zabierając głos […], podkreśla swoją rolę aktorki na scenie spektaklu ideolo-
gicznych sporów i rewizji tradycji”7. 

Wyróżnione przeze mnie określenie „aktorka” pojawia się tutaj w całej swojej niejednoznacz-
ności. Użyte w szerokim tego słowa znaczeniu oznacza przede wszystkim swoiście rozumianą po-
zycję w przestrzeni społecznej postrzeganej jako teren gry. Metafora ta zakorzeniona jest jednak 
w określonym rozumieniu teatru, tu ewokowanym, jako przestrzeni publicznej i politycznej zara-
zem. Przy czym polityczność oznacza tutaj nie tylko sferę „ideologicznych sporów i rewizji tradycji”, 
ale także – w duchu Rancière’owskim – przestrzeń poszerzania i rekonfiguracji pola zmysłowego8. 
Tak definiowana polityczność wprowadzana jest w samo centrum w ten sposób postrzeganego 
teatru za sprawą figury aktorki. W przywołanym powyżej określeniu niezwykle ciekawe jest to, że 
nie tyle obecność cielesna na scenie czyni z Bombowniczki aktorkę, ile głos, którym wreszcie prze-
mawia. Pytanie o to, co by powiedziała, warunkowane jest zatem przez o wiele bardziej podstawo-
wą możliwość zabrania głosu. Równie ważne jak to, co mówi, jest to, że mówi. I jak. Czy przemawia 
własnym głosem? Czy aktorka mówi własnym głosem? Co to w ogóle znaczy mieć głos? Zabrać 
głos? Czyj jest ten głos? I jaki ma związek z ciałem tej, która mówi?

Connor podkreśla, że „nasze przeświadczenie, że dany przedmiot mówi, pozwala głosowi 
przejąć ciało w sensie teatralnym […], w ten sam sposób, w jaki aktor bierze na siebie rolę, któ-
rą ma zagrać. […] z punktu widzenia fenomenologii fakt, że głos nieprzypisany zawsze implikuje 
jakieś ciało, oznacza, że zawsze, przynajmniej w części, również stworzy ciało, o którym mowa”9. 
Niezwykle interesujące wydaje się to ponowne zastąpienie kategorii obecności dynamiczną ka-
tegorią wytwarzania. Koresponduje to z szerzej zakrojonymi rozważaniami autora na temat istoty 
głosu w ogóle, nie tylko głosu akuzmatycznego: „[…] mój głos nie jest jedynie czymś, co posiadam, 
ani nawet czymś, czym częściowo jestem. Jest raczej czymś, co robię. Głos nie jest ani warunkiem, 
ani cechą, lecz wydarzeniem. Jest on nie tyle czymś, co istnieje, lecz czymś, co się wydarza”10. Wy-
darzając się, głos odrywa się od tej, która mówi, i zawsze staje się w pewnym sensie nie-swoim 
głosem; jednocześnie kojarzony jest z tym, co najbardziej wewnętrzne. Głos-wydarzenie zaciera 
i rozchwiewa granice między wnętrzem i zewnętrzem, między tożsamością i obcością. 

Napięcie pomiędzy tymi przeciwieństwami, powstające w wyniku wprawienia w ruch gło-
su-wydarzenia, w ciekawy sposób uobecnia się w Monologach Feniksany – i to zarówno w tym, 
jak się mówi, jak i w tym, co się mówi. Dobiegające z nagrania słowa zdają się to „wypluwane”, 
to „połykane”. Głos to uderza w słuchacza z impetem, to jest tłumiony, rwie się – prowokuje 
lub niejako odmawia dostępu. Jeden z głosów (Natasza Aleksandrowitch) mówi: „Usłyszcie 
jak w moim brzuszku / […] szumi mroczy mruczy bulgocze przelewa się”. Co? „Wasze mądre 
o mnie zdania / pochłonięte tu jak dania”. Drugi głos (Lena Frankiewicz) wtóruje: „Mocno się 
zaciskam / Zamykam uszczelniam / Nic nie wylezie nic nie pocieknie”11. Ich/jej język, jak same 
mówią, jest hermetyczny i hieroglificzny, tak samo jak „hieroglifem losu” jest fragment, w któ-
rym rozpoznajemy monolog Feniksany z Księcia Niezłomnego, wypowiadany przez trzeci głos 
(Dagna Dywicka). Tutaj do głosu prowokatorki, terrorystki-errorystki dołącza głos melancho-
liczki, próbujący wprost tę melancholię w słowach wyrazić i zapytujący: „JAK TO ROZUMIESZ? 
/ CZY ZROZUMIEĆ UMIESZ?”12. Jak rozumieć ten głos, ten język, te słowa wypowiadane przez 
aktorki-lektorki, w przestrzeni instalacji stające się wielo-głosem, którym ostatecznie zdaje się 
przemawiać Feniksana-Bombowniczka? 

Każda z wystaw, gdzie Bombowniczka została zaprezentowana wraz z Monologami Fenik-
sany, wytworzyła odmienny kontekst pozwalający uchwycić nieco inne aspekty mowy/głosu tej 
figury, która przemawiając, staje się figurą aktorki. Towarzystwo prac poświęconych najrozma-
itszym kulturowym funkcjom i aspektom głosu na wystawie Głos/Voice siłą rzeczy podkreślało 
– jakkolwiek tautologicznie to zabrzmi – samą głosowość głosu, wydobywając zarazem jego wy-
miar cielesny, afektywny, polityczny. Na pytanie, co mogłaby powiedzieć Bombowniczka, znaj-
dujemy w opisie tej pracy odpowiedź, która – idąc w ślad za komentarzem do instalacji zawartym 
w katalogu do wystawy Zaśpiewajcie, niewolnicy – koncentruje się raczej na tym, jak by mówiła: 
„Bombowniczka jest radykalnie niejednoznaczna, więc raczej nie rozwijałaby spójnego dyskur-
su. Mówiłaby wielowątkowo i chaotycznie, w dodatku tak, by nie tylko słowa znaczyły, ale też 
sposób ich wypowiadania, towarzyszące słowom dźwięki, szelesty, współbrzmienia”. Wpraw-
dzie twórcy wystawy Głos/Voice zaznaczali również, że „w koncepcji Szczawińskiej monologi 
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Bombowniczki stają się zarazem monologami Feniksany, głównej kobiecej bohaterki Księcia 
Niezłomnego Juliusza Słowackiego”13, lecz fakt ten zdawał się schodzić na dalszy plan. Inaczej 
zostało to rozegrane na wystawie Zaśpiewajcie, niewolnicy – i tam głosowy aspekt instalacji był 
niezwykle ważny, co warunkuje sama forma pracy, nie mniej istotne było jednak to, co urucha-
miane jest przez imię Feniksany przywołane w tytule. Krakowska ekspozycja o wiele wyraźniej 
wydobywała to, że odsyła nas ono nie tylko do bohaterki dramatu Calderona/Słowackiego, ale 
też do najważniejszego chyba w polskim teatrze drugiej połowy XX wieku przedstawienia na 
podstawie Księcia Niezłomnego – do inscenizacji Jerzego Grotowskiego z 1965 roku, w której 
rolę Feniksany grała Rena Mirecka. Na warszawskiej wystawie kontekst ten był właściwie nie-
obecny, opis zaś odsyłał do uogólnionej figury „aktorki”. Oprócz tego opis ten, choć dość wierny 
pierwotnej, krakowskiej wersji, różni się jeszcze jednym, pozornie nieznaczącym szczegółem: 
o ile w katalogu do wystawy w Bunkrze Sztuki czytamy, że „młoda reżyserka teatralna Weronika 
Szczawińska «dopisuje» Bombowniczce serię monologów”14, o tyle w tekście przygotowanym dla 
CSW podkreśla się, że artystka obdarza rzeźbę Anny Baumgart głosem. To napięcie prowokuje 
do tego, żeby zwrócić uwagę nie tylko na sens „dopisanych” monologów, ale również na status 
samego głosu, który staje się ich nośnikiem – na jego medialność.

Tytuł monograficznej wystawy Anny Baumgart w Bunkrze Sztuki – Zaśpiewajcie, niewolni-
cy – to zarazem pierwsze słowa Księcia Niezłomnego. 

Ta prośba, może wręcz wezwanie lub rozkaz, nie tylko stała się ramą modal-
ną dla wczesnych i aktualnych prac artystki, nadając im nowe, ostre, często 
zaskakujące znaczenia, ale również ujawniła – w efekcie zestawienia femi-
nistycznej i krytycznej sztuki Baumgart z dyskursem uniwersalności ciała 
i doświadczenia Grotowskiego – liczne zawłaszczenia i wykluczenia w sferze 
kultury 

– stwierdza Iga Gańczarczyk, podkreślając jednocześnie, że jako pierwsze temat gende-
rowych uwikłań twórczości Grotowskiego podjęły Agata Adamiecka-Sitek i Weronika Szcza-
wińska w swojej refleksji na temat płci performera15. Płeć performera staje się zatem poniekąd 
„naturalnym” kontekstem dla Monologów Feniksany Weroniki Szczawińskiej, która w swojej 
pracy tyleż obdarza głosem Bombowniczkę, co oddaje go feskiej księżniczce. Jeśli jako kontekst 
pojawia się w tej instalacji Książę Niezłomny Grotowskiego, to niejako przefiltrowany przez ten 
właśnie artykuł. 

W swoim eseju Adamiecka-Sitek i Szczawińska podążają od dramatu Calderona/Słowac-
kiego do przedstawienia Grotowskiego i z powrotem, ukazując podstawowe przesunięcia do-
tyczące postaci Feniksany, kluczowe dla zrozumienia relacji płciowych w twórczości reżyse-
ra. Autorki poprzedzają swoją refleksję na temat genderowych relacji w Księciu Niezłomnym 
analizą ważnego dla podjętego przez nie problemu passusu z Aktora ogołoconego, jednego 
z programowych tekstów Grotowskiego z okresu teatru przedstawień. We fragmencie tym Gro-
towski, opisując dwuznaczny status aktora, zestawia teatr z prostytucją. Według badaczek 
znamienne jest to, że w tym jednym jedynym miejscu zmienia się rodzaj gramatyczny i aktora 
nagle zastępuje aktorka, która – jak przypomina reżyser – przez długi czas utożsamiana była 
z kurtyzaną. Adamiecka-Sitek i Szczawińska zauważają, że Grotowski w żaden sposób nie pod-
daje namysłowi historyczno-kulturowych warunków stojących za tym utożsamieniem i mają-
cych wpływ na znamienny proces: w jego wyniku prostytucja stała się kontrolowanym przez 
mężczyzn systemem wymiany i czerpania korzyści, opartym na uprzedmiotowieniu kobiecego 
ciała przekształconego w towar. Zamiast tego Grotowski odwołuje się do pewnego stereotypu, 
następnie zaś dodaje, że jeśli dziś to utożsamienie nie jest tak widoczne, to dlatego że zatarła 
się różnica między kurtyzaną a kobietą uczciwą16. Autorki zastanawiają się nad konsekwen-
cjami tego przesunięcia w tekście Grotowskiego: od aktorki-kurtyzany do kobiety-kurtyzany. 
Dochodzi tu jednak do jeszcze jednej istotnej kontaminacji, niepisanego i niewyrażonego 
wprost utożsamienia – w wyniku przemieszania i przesunięcia pojęć znak równości wciska 
się także między kobietę i aktorkę. To dopiero czyni w pełni zrozumiałą tezę badaczek, które 
stwierdzają, że „rewersem figury świętego aktora okazuje się tu figura zagrażającej porządko-
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wi świata kobiety, podwójnie uwięzionej – w swoim upadłym ciele i w pełnej korupcji, obłudy 
i kłamstwa przestrzeni społecznych gierek”17. Naprzeciw aktora postawiona zostaje nie tyle 
aktorka, ile kobieta-kurtyzana-aktorka. Naprzeciw mężczyzny doświadczającego transgresji 
ciała w akcie całkowitym przeżywanym na scenie – kobiecość w całej swojej niejednoznaczno-
ści i ambiwalencji. Warto zadać pytanie, czy podejrzany – obok ciała i seksualności – nie jest 
tu również głos? Kobiecy głos. I czy można wykorzystać jego niejednoznaczny status jako siłę 
subwersywną pozwalającą przeformułować zastany porządek? 

Iga Gańczarczyk otwiera artykuł poświęcony wybranym aspektom wystawy Anny Baumgart 
przywołaniem kategorii głosu obecnej w myśli Jacques’a Rancière’a18. Warto tutaj przytoczyć 
cytowany przez nią passus z książki francuskiego filozofa Estetyka jako polityka ze względu na 
niezwykłą wagę tego fragmentu dla rozważań na temat polityczności głosu: 

Człowiek, jak mówi Arystoteles, jest istotą polityczną, ponieważ posiada 
mowę, która czyni wspólną sprawą kwestię tego, co sprawiedliwe i niespra-
wiedliwe, podczas gdy zwierzę ma tylko głos, przekazujący jedynie radość 
i ból. Cała jednak kwestia polega na tym, by dowiedzieć się, kto posiada 
mowę, a kto jedynie głos19.

Rancière odwołuje się tutaj do Arystotelesowskiego rozróżnienia na phone – głos i phone se-
mantike – głos znaczący, czyli mowę, język. Głos, który posiadają również zwierzęta, sytuuje się 
tutaj po stronie tego, co afektywne. Z kolei mowa, którą dysponuje jedynie człowiek – będąca 
w stanie wytworzyć to, co wspólne – wyznacza sferę politycznego. Granica nie przebiega u Ran-
cière’a po prostu między tym, co zwierzęce, a tym, co ludzkie, ale między politycznie znaczącym 
a tym, co tego znaczenia pozbawione. Czy oznacza to, że głos jako taki wyłączony jest z domeny 
polityczności? Nie. Ważne pytanie brzmi inaczej: co się dzieje w momencie, gdy głos umieści się 
w samym centrum tego, co polityczne? Gdy sztywne granice oddzielające głos od logosu, ciele-
sność od tego, co rozumowe, a afektywność od polityczności zostaną zachwiane? Odpowiedzi 
można szukać u innego filozofa – Giorgio Agambena, który w Homo sacer odnosi się do tego sa-
mego fragmentu z Arystotelesa na temat głosu co Rancière. Tę znamienną zbieżność zauważa 
Mladen Dolar, także zastanawiający się nad politycznym wymiarem głosu. Idąc za rozważania-
mi Agambena, sugeruje on, że u podstaw Arystotelesowskiego rozróżnienia głosu i logosu leży 
różnica między dwiema opisywanymi przez niego formami życia: zoe i bios – zwierzęcym nagim 
życiem i życiem politycznym. Według Dolara odpowiedniość pomiędzy parami phone – logos i zoe 
– bios jest w ujęciu Agambena czymś więcej niż prostą analogią: „Głos jest niczym nagie życie, sta-
nowi coś, co hipotetycznie pozostaje zewnętrzne wobec polityki, natomiast logos to odpowiednik 
polis, życia społecznego kierowanego zasadami prawa i dobrem wspólnym”. Jednak u Agambena 
„nie istnieje prosta zewnętrzność, a podstawowa struktura, topologia polityczności jest według 
niego włączającym wyłączeniem nagiego życia. […] wyjątek staje się wewnętrznością. […] To zaś 
ponownie stawia głos w najdziwniejszej i najbardziej paradoksalnej pozycji, topologii ekstymno-
ści – jednoczesnego włączenia i wykluczenia – pozycja ta zachowuje w swoim rdzeniu to, co wyklu-
czone”20. Głos zatem przenika logikę polis, podtrzymując ją i podważając zarazem. 

Z kolei u Rancière’a pojawia się zupełnie inne rozumienie polityczności – jako poszerzania 
i rekonfiguracji pola zmysłowości, postrzegalności, słyszalności, czego efektem jest włączenie 
w obręb tego, co wspólne, tych, którzy do tej pory nie byli uznawani za pełnoprawne podmioty, 
których głosy pozbawiano znaczenia, sprowadzano do hałasu. Chodzi o to, by usłyszeć te gło-
sy, rozpoznać w nich mowę, uczynić je znaczącymi. Gańczarczyk widzi podobny postulat w za-
wołaniu stanowiącym tytuł wystawy w Bunkrze Sztuki: Zaśpiewajcie, niewolnicy21. Położenie 
nacisku na Rancière’owskie rozumienie polityczności głosu każe myśleć o nim jako o medium 
ustanawiania/odzyskiwania obecności (definiowanej jako obecność w przestrzeni publicz-
nej, przestrzeni tego, co wspólne, czyli politycznej par excellence). Uzupełnienie tej wizji kon-
cepcją wywiedzioną z rozważań Agambena pozwala zaś zwrócić uwagę na niejednoznaczny 
i paradoksalny status głosu sytuującego się między obecnością i nieobecnością, włączeniem 
i wykluczeniem, między tym, co legitymizuje dominujące dyskursy, a tym, co podważa je od 
wewnątrz. 
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Zawołanie Zaśpiewajcie, niewolnicy umieszczone w tytule wystawy w Bunkrze Sztuki przy-
woływało zarówno dramat Calderona/Słowackiego, jak i – co zostało już powiedziane – spektakl 
Grotowskiego. Podkreśla to w tekście programowym do wystawy jej kurator Tomasz Plata, który 
wiąże legendę Księcia Niezłomnego ze sformułowaną przez Grotowskiego koncepcją aktu całko-
witego, osiągniętego w przedstawieniu przez odtwórcę tytułowej roli – Ryszarda Cieślaka. Plata 
pyta jednak prowokacyjnie: „A co by było, gdyby ten motyw zestawić ze sztuką, w której męski 
heros przestaje być protagonistą, a główne role zaczynają grać kobiety?”. I zaraz dodaje: „Zaśpie-
wajcie, niewolnicy prowokuje taką konfrontację. Z jednej strony widzimy zrekonstruowaną sce-
nografię do Księcia Niezłomnego, choć opuszczoną już przez bohatera. Z drugiej – filmy wideo, 
w których kobiety, bohaterki Baumgart, szukają ucieczki z pułapki, w jaką zostały pochwycone”22. 
Zaznaczmy, że tego typu bohaterek, których „głosy” pozwalała usłyszeć wystawa, jest więcej. 

Jedną z nich jest niewątpliwie Feniksana, na wystawie Baumgart zastępująca niejako Księ-
cia, chociaż nie wprost i nie w oczywisty sposób: pojawia się bowiem pod postacią Bombow-
niczki i za sprawą głosu/głosów rozbrzmiewających w ramach dźwiękowej instalacji Szczawiń-
skiej. Głosy, które dobiegają ze słuchawek umieszczonych wokół rzeźby, to głosy trzech aktorek: 
Aleksandrowitch, Dywickiej i Frankiewicz. Słowa przez nie wypowiadane to kolaż fragmentów 
zaczerpniętych z dramatu Calderona/Słowackiego oraz napisanych specjalnie przez Szczawiń-
ską. Postać Feniksany nie tyle więc albo nie tylko zastępuje czy wypiera postać Księcia, lecz 
sama ulega przemieszczeniu. Wyrwana z kontekstu sztuki i inscenizacji, do jakich odsyła, zde-
rzona z Bombowniczką, przemawiająca nie-swoimi słowami – współtworzy figurę aktorki na 
scenie „ideologicznych sporów i rewizji tradycji”, jak chcieliby twórcy drugiej z przywoływanych 
tu wystaw. Można też powiedzieć, 
że Feniksana-Bombowniczka, tak 
jak Feniksana-postać dramatu 
w eseju Adamieckiej-Sitek i Szcza-
wińskiej, staje się „medium, dzięki 
któremu możliwa jest transmisja 
krytycznego dyskursu”23. Takim 
medium jest bowiem głos, którym 
zostaje obdarzona i który przenika 
oraz warunkuje jej mowę. Głos to 
kategoria sytuująca się na przecię-
ciu tego, co wewnętrzne, i tego, co 
zewnętrzne, ciała i rozumu, krzyku 
i języka, dlatego zawiesza tego typu 
opozycje, podważając jednocześnie 
wszelkie „oczywistości” dotyczą-
ce podmiotowości czy tożsamości. 
Jako emanacja wewnętrzności 
stanowi przedłużenie „ja”, za to 
jako to, co zewnętrzne, wprowadza 
w strukturę „ja” element obcości. Może dotykać w swojej materialności i ulatniać się w sferze 
inteligibilności, wyrażać to, co semiotyczne, i to, co symboliczne w języku24. Jako medium mowy 
często znika, schodzi na dalszy plan, ustępując miejsca znaczeniu. Jednak gdy dopuścić głos do 
głosu, gdy uczynić go słyszalnym elementem mowy, a nie jedynie przezroczystym jej nośnikiem, 
zaczyna on działać jak katalizator tego, co nieoczywiste. 

Gańczarczyk zauważa, że istotne przesunięcie, jakie dokonuje się w pracy Szczawińskiej 
w stosunku do przedstawienia Grotowskiego, warunkowane jest przez samą dźwiękowo-głoso-
wą formę instalacji: monologi Feniksany są tu do „podsłuchania” – ich fragmenty można usłyszeć 
przez słuchawki rozwieszone na różnych wysokościach wokół Bombowniczki. Tymczasem Ksią-
żę w spektaklu Teatru Laboratorium był przede wszystkim podglądany, „a jego cielesna transgre-
sja realizowała się poprzez bardzo czytelną ikonografię chrześcijańskiego dramatu Męki Pań-
skiej”25. Gańczarczyk podkreśla różnicę między „podsłuchiwaniem” a „podglądaniem”, między 
wymiarem dźwiękowym i wizualnym obu dzieł. Męskie ciało w akcie transgresji, stanowiące 

Ważne pytanie brzmi inaczej: 
co się dzieje w momencie, gdy głos 
umieści się w samym centrum 
tego, co polityczne? Gdy sztywne 
granice oddzielające głos od logosu, 
cielesność od tego, co rozumowe, 
a afektywność od polityczności 
zostaną zachwiane?
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dominantę wizualną przedstawienia Grotowskiego26, nie pojawiło się na wystawie w Bunkrze 
Sztuki – jego miejsce zajmują marginalizowane głosy kobiecych bohaterek. Czy tak zarysowaną 
opozycję między wizualnością i głosowością da się jednak utrzymać w całej rozciągłości? 

Nagie ciało Księcia – Ryszarda Cieślaka – z pewnością stanowi w Księciu Niezłomnym Gro-
towskiego tego typu dominantę wizualną, o jakiej tu mowa. Przyczynia się do tego bogata ikono-
grafia, liczne zdjęcia dokumentujące spektakl, ukazujące kluczowe momenty monologów Cieśla-
ka, utrwalające jego postać w zatrzymanych kadrach przemieniających ją w figurę męczeństwa 
i będących wizualnymi znakami aktorskiego aktu całkowitego. Niewątpliwie tę wizualną domi-
nantę w wyobraźni odbiorców umocniła również wystawa Performer w Zachęcie. Mimo to, przy-
wołując ten spektakl jako kontekst do rozważań o Monologach Feniksany, koncentrujących się 
wokół kategorii głosu, nie sposób pominąć dźwiękowego aspektu przedstawienia Grotowskiego, 
zapisanej w nim partytury głosowej, która jest ściśle spleciona z partyturą cielesną. Przeszywają-
cy, niemal zwierzęcy krzyk-skowyt bólu wydawany przez Księcia oraz wysoki, ostry, śpiewny głos 
Feniksany, utrwalone na nagraniu przedstawienia, współtworzą jego sensy równie silnie co war-
stwa wizualna. Paradoksalnie to druga z wystaw, na której zaprezentowano Bombowniczkę razem 
z Monologami Feniksany – warszawska wystawa poświęcona głosowi, prowokująca, by skupić się 
właśnie na głosowym i dźwiękowym aspekcie instalacji – skłaniała do tego, by odrzucić lub co 
najmniej rozchwiać opozycję między wizualnością sytuowaną po stronie męskiego aktu transgre-
sji w przedstawieniu Grotowskiego a głosowością będącą domeną emancypującej się kobiecości 
w propozycji Szczawińskiej. Wprawdzie w CSW kontekst związany z Księciem Niezłomnym był 
właściwie – jak to zostało powiedziane – nieobecny, jednak sąsiedztwo innej pokazanej tam pracy: 
Schrei 27 Diamandy Galás w pewnym sensie przywoływało podobny jak w przedstawieniu Gro-
towskiego potencjał głosu. Praca Galás to wykorzystujący potencjał krzyku oraz gardłowe odgłosy 
bólu, przerażający, „namalowany wokalem portret ciała doświadczającego psychicznych i fizycz-
nych tortur”27. Oczywiście skojarzenie z głosową partyturą roli Ryszarda Cieślaka w Księciu Nie-
złomnym jest tutaj arbitralne i dokonuje się raczej na przecięciu obu wystaw, przywołując to, co 
w przedstawieniu Grotowskiego wydarza się nie tylko w ciele, ale i w głosie.

W związku z tym wszystkim warto zatem wspomnieć o tym aspekcie twórczości Grotowskie-
go, tym bardziej że głos w rozważaniach reżysera na temat pracy aktora zajmuje niezwykle waż-
ne miejsce. Dopiero uwzględnienie tego kontekstu pozwala uchwycić rodzaj przesunięcia w my-
śleniu o kobiecym głosie, o głosie kobiety-aktorki, jakie dokonuje się w instalacji Szczawińskiej.

Uwagi dotyczące głosu aktora pojawiają się w kilku tekstach Grotowskiego. Najpełniejszą 
definicję głosu, oddającą istotę tego, jak Grotowski rozumiał jego rolę, odnajdujemy w eseju 
zatytułowanym właśnie Głos: „Głos jest przedłużeniem naszego ciała w tym samym sensie, co 
oczy czy uszy, co nasze ręce: jest to organ nas samych przedłużający nas na zewnątrz, który – 
w istocie – jest organem całkiem materialnym, można nim dotykać”28. Grotowski wyraźnie kła-
dzie nacisk na cielesność głosu, jego materialność, konkretną fizyczność. Jednocześnie pod-
kreśla, że droga, jaką przebywa głos, prowadzi od wnętrza na zewnątrz; w ten sposób staje się 
on nie tylko przedłużeniem ciała, lecz także przedłużeniem „ja”. Głos wyprowadza nas niejako 
poza nas samych – zdaje się sugerować Grotowski – przy czym nie chodzi tu o jakąś metafizykę, 
ale właśnie o jego wymiar fizyczny. Tak rozumiany głos włączony zostaje w rozważania na temat 
organiczności i ciała-życia, do których dąży aktor. Czym jednak jest głos organiczny?

Głos organiczny jest głosem, którego nośnikiem są impulsy z wnętrza ciała – to one mają 
poprzedzać jakąkolwiek reakcję głosową. Głos i oddech, będący jego medium, nie mogą być 
blokowane, obserwowane – należy dążyć do zachowania naturalnego, właściwego dla danej 
osoby oddechu i głosu. Nie powinny one podlegać obserwacji, ponieważ słuchanie własnego 
głosu zawsze jest źródłem problemów; należy nim działać niejako na zewnątrz, w przestrzeni, co 
z kolei wytwarza echo – zjawisko zewnętrzne, którego słuchanie jest naturalne. Głos powinien 
zatem przebywać wraz z oddechem drogę od wewnątrz na zewnątrz, nie napotykając żadnych 
barier. Cała trudność polega na odnalezieniu takiego „naturalnego” głosu. Grotowski przytacza 
w swoim eseju szereg ćwiczeń pomagających w tego typu poszukiwaniach. Nie jest to jednak 
kwestia jakiejś techniki, lecz raczej eliminacji tego, co może stać się przeszkodą. A przeszkód jest 
dużo. Grotowski wskazuje sporo możliwych problemów aktora z oddechem i głosem. W świetle 
przywoływanego już tekstu Adamieckiej-Sitek i Szczawińskiej o genderowych aspektach pracy 
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Grotowskiego intrygujące jest to, że gdy reżyser podaje konkretne przykłady „zaburzeń” odde-
chu i głosu, stanowiących przeszkodę na drodze do osiągnięcia organiczności, zamiast akto-
ra znowu pojawia się kilkakrotnie aktorka, a raczej po prostu kobieta. Sam ten fakt nie będzie 
tu przedmiotem analizy w całej swojej rozciągłości, ciekawe jest jednak to, że Grotowski – poza 
przyczynami anatomicznymi czy związanymi ze stosowaniem złych technik – wymienia przy-
czyny kulturowe odpowiedzialne za problemy kobiet z głosem i oddechem. 

Jednym z „klasycznych” błędów dotyczących oddechu, wskazywanych przez Grotowskie-
go, jest oddech niepełny, gdy pracuje tylko górna część piersi, a brzuch pozostaje nieruchomy. 
„Najczęściej zdarza się to u kobiet” – stwierdza Grotowski29. Aby znaleźć czynnik, który zdaniem 
reżysera wpływa na to, że kobiety częściej oddychają z dominantą piersiową, a nie przeponową, 
trzeba cofnąć się do początku jego tekstu.

W naszej cywilizacji wiele zniekształceń spowodowanych jest sposobem 
ubierania się, a także pewnymi nawykami i konwencjami zachowania. Właś- 
nie dlatego kobiety częściej oddychają piersią – co nie jest oddechem orga-
nicznym – nie tylko dlatego, że (ewentualnie) noszą stanik, ale też w związku 
z rodzajem konwencji na kokieterię30

– stwierdza Grotowski. To, co dotyczy oddechu – wymieniona tutaj „konwencja na kokieterię” 
– przekłada się w rozpoznaniach Grotowskiego na głos. W momencie, gdy aktor doświadcza pro-
blemów z głosem, zaczyna go obserwować, a to prowadzi do poważnych zakłóceń, do zablokowa-
nia naturalnych i organicznych impulsów przechodzących przez głos. 

[Wtedy] aktor – albo aktorka, bo częściej chyba zdarza się to aktorkom – za-
czyna cierpieć na schorzenia głosu, które – jeśli to tak trwa – mogą przeróść 
w zniekształcenia fizjologiczne. A dlaczego to bywa częstsze u aktorek niż 
u aktorów? Ponieważ w przypadku aktorek panuje opinia, że ich głos powi-
nien być piękny, czysty, delikatny i silny, że to właśnie decyduje; a to bzdura. 
Mówi się jeszcze dzisiaj w pewnych kręgach , że „aktorka powinna mieć głos 
jak dzwoneczek”31. 

Czyli znów w gruncie rzeczy „konwencja na kokieterię”, której podporządkowane są czy też 
podporządkowują się kobiety. 

Oczywiście mężczyźni także podlegają tego typu konwencjom, ale Grotowski zdaje się uwa-
żać, że te działające w przypadku kobiet są o wiele silniejsze i trudniejsze do wyeliminowania. 
„Konwencja na kokieterię” wiąże się bowiem ze stosunkiem do własnego ciała, również mogą-
cym być przeszkodą na drodze do organiczności. Znamienne, że związek głosu z ciałem czy 
raczej zaburzenie tej relacji u kobiet najpełniej wybrzmiewa w przykładzie, w którym Grotow-
ski zamiast aktora czy aktorki przywołuje postać prostytutki: „Oczywiście można mieć kłopoty 
z głosem z powodu jakiejś choroby, a często i nakładającej się na chorobę sytuacji psychospo-
łecznej (lub odwrotnie), jak na przykład u prostytutek, które często są zachrypnięte. Ich głos nie 
jest czysty”. Obok przyczyn obiektywnych (alkohol, papierosy) Grotowski wymienia jako równie 
istotną inną: „Istnieje przyczyna niezbyt może naukowa, ale w którą wierzę. Bywa w tych kobie-
tach coś takiego, jak niechęć do własnego ciała, określona wobec niego postawa. I to ta niechęć, 
ten brak ufności (czy wypaczona ufność) tu wkracza, ten podział siebie”32. 

Ze wszystkich tych fragmentów wyłania się rozpoznanie dotyczące nie tyle problematycz-
ności kobiecego głosu, ile tego, że jest on czy bywa symptomem określonych problemów warun-
kowanych kulturowo. Jednocześnie, gdzieś na drugim planie, wywoływane są tu pewne okre-
ślone figury kobiecości i kobiecego głosu: kokietka, kurtyzana, uwodzicielka. Syrena? Praca 
nad głosem, droga ku osiągnięciu jego organiczności, byłaby więc na podstawowym poziomie 
pracą nad przekroczeniem barier wynikających z opresyjnego działania stereotypów. Czy za-
tem osiągnięcie „naturalnego” głosu byłoby formą emancypacji? Czym jednak miałby być ten 
„naturalny” głos? Czy możliwy do pomyślenia jest „naturalny” głos aktorki? „Naturalny” głos 
kobiecy?
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Na pewnym poziomie mówienie o „naturalnym” głosie kobiecym odsyła do innego rodzaju 
stereotypu, który każe łączyć głos ze sferą cielesności, popędowości, zwierzęcości i kobiecości 
właśnie, a także przeciwstawiać go sferze logosu utożsamianego z tym, co męskie, i z kulturą. 
Tego typu stereotypy i dychotomie, oddzielające głos od logosu, przytacza w swojej książce For 
More Than One Voice Adriana Cavarero – proponuje ona ich przekroczenie w kierunku swoistej 
ontologii opartej na uwzględnieniu pojedynczości istnienia33. W tym ujęciu głos uwolniony od 
kategorii myślenia sprowadzających go do ogólności oznaczać miałby to, co w filozofii zachod-
niej w przekonaniu autorki jest słabo obecne – pojedynczość i niepowtarzalność będące podsta-
wą relacji. Relacyjność warunkowana jest zdaniem Cavarero przez głos, przez samą głosowość 
głosu, sprowadzaną tradycyjnie do nieznaczącej pozostałości mowy, niezrozumiałego bełkotu, 
w najlepszym wypadku do ekscesu języka. I do kobiecości. Autorka pisze:

Symptomatyczne jest to, że symboliczny porządek patriarchalny, który utoż-
samia męskość z rozumem, a kobiecość z ciałem, jest dokładnie tym porząd-
kiem, który uprzywilejowuje wymiar semantyczny kosztem wokalnego. […] 
Głos staje się drugorzędny, efemeryczny i nieistotny – zarezerwowany dla 
kobiet. Wokalny aspekt mowy i – w konsekwencji – pieśni, sfeminizowany 
od samego początku, jawi się jako element antagonistyczny wobec racjonal-
nej, męskiej sfery skoncentrowanej na wymiarze semantycznym. Ujmując to 
skrótowo: kobiety śpiewają, mężczyźni myślą34. 

Chodzi zatem o rozchwianie tego typu opozycji, o ich podważenie, o swoistą emancypację 
głosu, która uczyniłaby go na powrót znaczącym. Czy oznaczałoby to również swoistą formę 
emancypacji kobiecości? Na pewno przekroczenie stereotypów łączących kobiecość z głosowo-
ścią w figurze wokalnej uwodzicielki – syreny, śpiewaczki, aktorki. 

Koncepcja Cavarero na pierwszy rzut oka nie jest tak odległa od myślenia Grotowskiego, któ-
ry proponuje porzucić gorset kulturowych konwencji, by odnaleźć „naturalny” głos. U Cavarero 
inaczej jednak rozumiana jest natura – w jej ujęciu to właśnie utożsamienie głosu, zwierzęcej 
naturalności i kobiecości jest podstawą wielu mizoginicznych stereotypów. To, co Grotow-
ski nazywa głosem „naturalnym” czy organicznym, u niej zyskuje miano głosu pojedynczego, 
świadczącego o niepowtarzalnej jednostkowości tej, która mówi. Tak pojmowany głos staje się 
nie tyle medium przedłużenia i zarazem transgresji ciała – jak u Grotowskiego – ile podstawą 
upodmiotowienia zakorzenionego w ciele. Czy tak rozumiana ontologia pojedynczości może jed-
nak doprowadzić do upodmiotowienia w sensie politycznym? 

Iga Gańczarczyk we fragmencie swojego tekstu poświęconym Feniksanie-Bombowniczce 
zauważa, że w jej przypadku strategia emancypacji jest niewystarczająca: „Ona chce zdekon-
struować dyskurs, który – jak twierdziła Luce Irigaray – zawsze jest wyrazem męskiej domina-
cji. Zabawa słowami to nic innego jak rozgrywka z sensami”35. Warto przy tym podkreślić, że 
w rozgrywkę tę włączony jest głos. Głos, który wcale nie dąży w tym przypadku do „natural-
ności” czy „organiczności”. Ani pojedynczości. Bywa jaskrawie sztuczny, tłumiony, rwany, 
przeskakuje w „nienaturalne” rejestry, nie jest medium integracji tego, co wewnętrzne, z tym, 
co zewnętrzne, ani formą emanacji wnętrza na zewnątrz wykorzystującą płynność przepływu 
– wręcz przeciwnie: ujawnia pęknięcia, niezgodności, napięcia. Jest materialny, cielesny, ale 
nie stanowi przedłużenia ciała, lecz – odrywając się od niego i do niego powracając z zewnątrz 
– czyni je problematycznym. Jest czynnikiem tyleż tożsamości, co nietożsamości, elementem 
inności w samym centrum tego samego. W dodatku jest wielogłosem, głosem podzielonym, gło-
sem zwielokrotnionym. Jako taki działa niczym wirus podważający oczywistości języka, mowy, 
która również w swojej warstwie znaczeniowej jest radykalnie niejednoznaczna – działa więc ni-
czym ładunek rozsadzający dominujące dyskursy od wewnątrz. Tę cechę uwydatnia charakter 
tego wielogłosu, dobiegającego do nas przez słuchawki, który określiliśmy na początku mianem 
akuzmatycznego. W bardzo ciekawy sposób ten rodzaj głosu opisuje Mladen Dolar: „Jest to głos 
w poszukiwaniu źródła, w poszukiwaniu ciała, lecz nawet wtedy, gdy ciało odnajduje, okazuje 
się, że coś tu jednak nie gra, że głos się od niego odkleja, jest niczym narośl, nadwyżka, która nie 
pasuje do ciała”36. Sytuuje się on zatem między obecnością i nieobecnością, między tym, co cie-
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lesne, i tym, co duchowe, między tym, co mechaniczne, i tym, co postrzegane jako najbardziej 
ludzkie, wreszcie między tym, co gwarantuje tożsamość z samym sobą, i tym, co wprowadza po-
czucie największej nietożsamości i obcości.

Jakim głosem / jakim językiem przemawia Feniksana-Bombowniczka? Jej mowa to „her-
metyczny język z pyska”, tworzą ją „słowa prosto z brzucha” i „słowa hieroglificzne”37. Nie tyle 
terroryzuje, ile „erroryzuje”, doprowadzając do zakłócenia systemu. Przełamuje granice między 
tym, co fizjologiczne, cielesne, i tym, co logiczne – między głosem i logosem. Głos w tradycji fi-
lozoficznej przyporządkowywany był temu, co zwierzęce i – kobiece. Logos postrzegany był jako 
pierwiastek męski. Bombowniczka-Feniksana wprowadza głos wraz z jego cielesnością, fizjolo-
gią, afektywnością w samo centrum logosu, rozbijając ramy zastanych dyskursów. Głos nie tyle 
znosi logos, ile przeszywa go na wskroś, podważając pozornie oczywiste ramy dyskursu. Zaczy-
na być znaczący. Wkracza w domenę polityczności. Medium tej polityczności jest figura Fenik-
sany-Bombowniczki – aktorki. Aktorką staje się ona za sprawą głosu.

„Jako rodzaj projekcji głos pozwala mi wycofać się lub schować się za nim. Dzię-
ki temu mój głos może stać się postacią, maską lub ekranem dźwiękowym. Jednocześnie 
jest on rozwinięciem części mnie, odkryciem, które mnie obnaża, wystawia na możliwość 
obnażenia” – mówi Connor38. Obnażenie, o którym tu mowa, to ryzyko ponoszone w procesie 
ustanawiania własnej pozycji podmiotowej. Podmiotowość ta ustanawia się jednak w napię-
ciu wobec tego, co teatralne. Znacząca jest tu gra między zakryciem i odkryciem, wewnętrz-
nością i zewnętrznością, obecnością i nieobecnością, głosem maską i głosem obnażeniem. 
Grę taką można dostrzec w monologach Feniksany-Bombowniczki. Weronika Szczawińska 
niejednokrotnie w swojej pracy teatralnej uruchamia złożone strategie wykorzystujące na-
pięcie między tymi aspektami głosu/mowy. Forma instalacji dźwiękowej w oczywisty sposób 
podkreśla ten aspekt – zarazem przywołuje ona i zawiesza kategorie teatralne oraz pozwala 
przyjrzeć się figurze aktorki z tej szczególnej perspektywy, która każe porzucić spojrzenie na 
rzecz głosu.

PRZYPISY

1  Parafraza słów uczestników wystawy/instalacji Bretta Baileya Exhibit B, broniących reżysera przed 
zarzutami o ich uprzedmiotowienie: „Stojąc, wyeksponowani w ten sposób, możemy oświadczyć, że nie 
jesteśmy obiektami na wystawie. Jesteśmy ludźmi, nawet bardziej jeszcze, kiedy gramy”. Zob. Olga Stani-
sławska, „Stojąc, wyeksponowani w ten sposób…”. Od „ludzkiego zoo” do „ludzkiej instalacji” i z powrotem, czyli 
co począć z obrazami hegemonicznej opresji, „Widok. Teorie i Praktyki Kultury Wizualnej” 2014, nr 7 (http://
pismowidok.org/index.php/one/article/view/223/420, dostęp: 19.04.2018).
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Wczesnym wieczorem 6 sierpnia 1931 roku w centrum War-
szawy musiało być parno i duszno. W ciągu dnia tempe-
ratura sięgnęła trzydziestu stopni Celsjusza. Od tygodnia 
w niemal całej Europie utrzymywała się słoneczna i upal-

na pogoda. Sierpniowe kanikuły. „Kurier Warszawski” donosił nazajutrz, że o godzinie 21 nad 
stolicą przeszła burza. Piorun uderzył w sieć tramwajową przy ulicy Mirowskiej 4, wskutek cze-
go przez godzinę nie kursowały tramwaje. W okolicy teatrzyku rewiowego Nowy Ananas, który 
mieścił się w hotelu Metropol u zbiegu ulicy Marszałkowskiej i Złotej, zaledwie kilometr dalej, 
nawałnica była zapewne równie silna. Jednak gdy przenoszono ranną tancerkę Igę Korczyńską 
i jej byłego narzeczonego Zachariasza Drożyńskiego do ambulansów, które powiozły oboje do 
szpitala Dzieciątka Jezus, deszcz jeszcze nie padał, choć może już grzmiało. Drożyński oddał 
dwa celne strzały w pierś Korczyńskiej około godziny 20:10, a następnie strzelił – niegroźnie – do 
samego siebie. Jeśli wierzyć ówczesnej prasie, karetki przyjechały w kilka minut po zdarzeniu. 
Drożyński mówił później, że gdy Korczyńska przyszła do teatru – „spóźniona”, bo zwykła przy-
chodzić około godziny 19 – miała włosy w nieładzie i rozmazany karmin na ustach. Wyobrażam 
ją sobie, jak pijąc łapczywie, niechcący roztarła szminkę, jak próbowała ułożyć swoją krótką, 
modną fryzurę mimo nieznośnej pogody, gdy spokojnie zmierzała do Ananasa, wiedząc, że od-
wołano przedstawienie o 20. Niewysoka, zgrabna, nowoczesna szła Marszałkowską, którą po 
latach Kazimierz Krukowski, słynny „Lopek”, nazwał „sercem, mózgiem, oczami i uszami War-
szawy”1, tam bowiem ulokowały się teatry i teatrzyki, kina, redakcje gazet, knajpy, biura podróży, 
wytwórnie muzyczne. I jego sobie wyobrażam, Drożyńskiego, porzuconego mężczyznę, jak po 
godzinie oczekiwania wyciąga lepką od potu dłonią rewolwer i pociąga za spust. 

Korczyńska zmarła w szpitalu przed północą. Zapewne było już rześko i przyjemnie, jak to 
po letniej burzy. 

W porannej prasie warszawskiej nie zabrakło notatki o strzałach w kulisach Nowego Ana-
nasa, a prasa popołudniowa informowała już o śmierci dwudziestoletniej Jadwigi Wielgusów-
ny, „młodej, wysoce utalentowanej tancerki”, występującej jako Iga Korczyńska, której „wróżono 
świetną przyszłość”. „Kurier Warszawski” pisał o „krwawym dramacie w teatrze” i o „kuli niepo-
czytalnego zbrodniarza”, która „przecięła pasmo młodego żywota”. Krakowski „Ilustrowany Ku-
rier Codzienny” (dalej: „IKC”), choć łasy na sensacje, donosił o zbrodni z pewnym opóźnieniem, 
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dopiero w wydaniu z 8 sierpnia, nazywając ją „krwawą tragedią miłosną” i „krwawą zemstą”. 
W obydwu dziennikach – zarówno w statecznym stołecznym kurierze, jak i w krakowskiej ga-
zecie sensacyjnej – w szczegółach przedstawiono relację Drożyńskiego z Korczyńską, co auto-
matycznie uruchamiało narrację melodramatyczną o prześladowanej pięknej dziewczynie, któ-
ra co dzień żyła „w trwodze o życie” zagrożone przez „zwyrodniałego” złoczyńcę2. Rzecz jasna 
„IKC” pisał o sprawie dosadniej, nie przebierając w słowach oraz z większą niefrasobliwością, 
jeśli chodzi o tak zwane fakty. Podawał na przykład, czego nigdy nie potwierdzono, że Drożyński 
zarabiał jako fordanser i miał przydomek – dość jednoznaczny – „gigolo”. Taki scenariusz, któ-
ry opierał się na równoczesnej wiktymizacji Korczyńskiej i patologizacji Drożyńskiego (czemu 
sprzyjały pogłoski o maltretowaniu i wykorzystywaniu tancerki przez narzeczonego oraz jego 
podejrzany życiorys), będzie podstawowym mechanizmem strukturyzującym te wydarzenia 
również w trakcie procesu sądowego, choć podjęte zostaną wówczas próby ich przeformuło-
wania z alternatywnych pozycji. W szczególności sam Drożyński i jego obrońcy będą dążyli do 
oczernienia Korczyńskiej, odwołując się do ciążącego na profesji aktorki i tancerki kulturowego 
stygmatu kobiety „nieprzyzwoitej” (i z zasady winnej). W takiej wersji Korczyńska mogła być za-
bójczo piękną, lecz dość prymitywną ladacznicą, która omamiła chłopca z inteligenckiej rodzi-
ny i doprowadziła go do szaleństwa. 

W tle tej zbrodni grały rewiowe szlagiery, jakże często opowiadające o miłości, i to miłości 
namiętnej, cielesnej, zawiedzionej. W wakacje 1931 roku Nowy Ananas wystawiał program Wy-
ścigi ministrów, podczas którego Hanka Runowiecka i Leon Leński śpiewali – niewiele z mini-
strami mające wspólnego – „tango hinduskie” z muzyką Fanny Gordon i słowami Walerego Ja-
strzębca-Rudnickiego Po co stworzyłeś serce (znane też jako Budda): 

I po co me blade wargi
Szepczą dziś ciche skargi,
A przedtem drżały wargi te w uścisku całą noc!
I po co stworzyłeś miłość, wielki Budda?
Wiedziałeś przecież, że to złuda,
Więc gdzież jest Budda Twoja moc?3

Nowy Ananas, gdzie pracowała Korczyńska, był wówczas jedną z czterech najważniejszych 
stołecznych scen rewiowo-kabaretowych, obok Morskiego Oka, Wesołego Wieczoru i Mignon, 
które bawiły warszawian zwykle dwukrotnie podczas jednego wieczoru, zapraszając widzów na 
godzinę 20 i 22. Wszystkie teatrzyki mieściły się w bliskim sąsiedztwie: Nowy Ananas i Mignon 
przy ulicy Marszałkowskiej, Morskie Oko – tuż obok, przy ulicy Jasnej 3, Wesoły Wieczór – nie-
co dalej, przy Nowym Świecie. Na przełomie lat 20. i 30. XX wieku okolica ta przekształciła się 
w przestrzeń, którą za Josephem Roachem proponuję określić jako „wir behawioralny”, gdzie 
połączone siły handlu i przyjemności wciągają zarówno chętnych, jak i niechętnych przechod-
niów, uruchamiając określone scenariusze zachowań. Co szczególnie interesujące, Roach pisze, 
że taka strefa – rodzaj „stałego, wytwarzanego przez przestrzeń karnawału” – chociaż sprawia 
wrażenie miejsca transgresji, gdzie „mogą się wydarzyć rzeczy, które nie mogłyby się wydarzyć 
nigdzie indziej”, w istocie okazuje się miejscem legitymizacji, wzmacniania i celebrowania co-
dziennych praktyk i postaw. Norma konstytuuje się zatem w nadzwyczajnych performansach4. 
W takim ujęciu losy i portrety artystek rewiowych, w tym tragiczna historia Korczyńskiej – sce-
niczny performans kobiecości i zakulisowy performans zbrodni – pozwalają zbadać międzywo-
jenne normy kobiecości, męskości i relacji między płciami. 

W tym okresie, co prawda, trudno już mówić o świetności rewii. Jako gatunek z definicji roz-
pasany i ekstrawagancki nie mogła ona przetrwać w świecie dotkniętym kryzysem gospodar-
czym. Wesoły Wieczór zniknie z mapy jeszcze w tym samym sezonie, w którym zastrzelono Kor-
czyńską. W 1933 roku zamknie się Morskie Oko, teatr rewiowy okraszony gwiazdami, być może 
najlepszy, a niewątpliwie najbogatszy w Polsce, działający od 1925 roku, początkowo pod nazwą 
Perskie Oko. Podobnie Nowy Ananas, który już za życia Korczyńskiej zmagał się z problemami 
finansowymi. Kolejne przedsięwzięcia rewiowo-kabaretowe, podejmowane w drugiej połowie 
lat 30., będą krótkotrwałe i znacznie skromniejsze. 
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Mieszkaniec stolicy, który pragnął teatralno-muzycznej rozrywki, mógł w wieczór śmier-
ci tancerki wybrać się do Morskiego Oka na rewię pod znaczącym tytułem Ale humorek jest, 
z gościnnym udziałem popularnego monologisty Leona Wyrwicza oraz śpiewaka Gustawa Cho-
riana, albo do Wesołego Wieczoru na program pod równie znaczącym tytułem Prawie darmo, 
który uświetniał Karol Hanusz, gwiazda kabaretowa. W Mignon, jednym z najbardziej trwałych 
teatrzyków rewiowych dwudziestolecia, gdzie przez dziewięć lat (!) – jak twierdzi Edward Kra-
siński – „objawiał się bodaj najpełniej szablon rewiowy”5, grano program Awantura z historiami, 
który już za parę dni miał zejść z afi-
sza. Miłośnicy operetki – zdaje się, 
że wówczas niezbyt liczni – mogli 
się natomiast wybrać do Teatru No-
wości działającego niedaleko placu 
Teatralnego, przy ulicy Bielańskiej 
5, w którym tego wieczoru wysta-
wiano Manewry jesienne. 

Co ciekawe, w relacjach z pro-
cesu Drożyńskiego Nowy Ananas 
wyłania się jako „podrzędny kaba-
ret” – jak pisała Irena Krzywicka dla 
„Wiadomości Literackich” 6 – który 
miał być jedynie tymczasowym 
przystankiem na drodze świetnie 
rozwijającej się kariery Korczyń-
skiej. Przestrzeń Nowego Ananasa 
musiała zatem uchodzić za ponie-
kąd podejrzaną i obecność zamordowanej tancerki w takiej przestrzeni domagała się przynaj-
mniej częściowego usprawiedliwienia. Tymczasem, chociaż Nowy Ananas nie mógł się równać 
z Morskim Okiem, to przecież i lokalizację miał reprezentacyjną, i zespół na poziomie, i dyrek-
tora z wyższych sfer, co zresztą próbował wyzyskać prokurator. Może Krzywicka łaskawszym 
okiem spojrzałaby na Morskie Oko lub Wesoły Wieczór, blisko związane z bywalcami Ziemiań-
skiej i jej własnym kręgiem towarzyskim? 

Warto zwrócić uwagę, że w czasie angażu Korczyńskiej w Nowym Ananasie teatrzykiem kie-
rował jego założyciel, Walery Jastrzębiec-Rudnicki, absolwent wydziału prawa na uniwersyte-
cie w Kijowie, za choreografię odpowiadał – wielce zasłużony dla sceny tanecznej – Eugeniusz 
Koszutski, który jako pierwszy wprowadził w Polsce stały zespół girlasek7, a dyrektorem muzycz-
nym był Zygmunt Białostocki, wcześniej związany z Teatrem Miejskim w Łodzi. W Nowym Ana-
nasie powstały liczne przeboje międzywojenne, które znalazły stałe miejsce w historii polskiej 
muzyki. To z rewii Wyścigi ministrów, będącej na afiszu w sezonie letnim 1931 roku, pochodzi 
między innymi szlagier Białostockiego i Jastrzębca Szczęście trzeba rwać jak świeże wiśnie, 
który w sierpniu gościnnie śpiewał Tadeusz Faliszewski, jeden z najbardziej cenionych artystów 
estrady międzywojnia. Faliszewski był wokalistą Chóru Warsa, drugiego – obok Chór Dana – 
najpopularniejszego zespołu rewelersów tamtego okresu. I choć trzeba przyznać, że największe 
gwiazdy kabaretu i rewii, znane również z ekranu kinowego, jak Eugeniusz Bodo, Aleksander 
Żabczyński czy Zula Pogorzelska, w Ananasie nie występowały, a w programie teatr nie chwalił 
się – tak jak pozostałe teatrzyki – liczbą girlasek, bo nie miał ku temu powodów, to jednak wydaje 
się, że miejsce pracy Korczyńskiej musiało cieszyć się przynajmniej pewną renomą wśród arty-
stów kabaretowo-rewiowych. 

„Kurier Czerwony”, relacjonując początek procesu Drożyńskiego, informował, że Korczyń-
ska miała wkrótce pojawić się „na jednej z wielkich rewiowych scen stołecznych”, krytycy i dy-
rektorzy przypuszczali zaś, że rozbłyśnie jako „gwiazda sztuki choreograficznej”8. Wydawać by 
się mogło wobec tego, że w Warszawie działały liczne „wielkie rewiowe sceny”, a nie zaledwie 
cztery cieszące się względnym powodzeniem, przy czym Wesoły Wieczór nawet nie dotrwał do 
procesu, w Mignon z kolei Korczyńska pracowała, zanim przeniosła się do Ananasa… Należy 
zaryzykować tezę, że sceny rewiowo-kabaretowe, zwłaszcza w kręgach średniego i drobnego 

Należy zaryzykować tezę, że sceny 
rewiowo-kabaretowe, zwłaszcza 
w kręgach średniego i drobnego 
mieszczaństwa, z zasady postrzegano 
jako miejsca zepsucia i demoralizacji, 
w szczególności mające taki wpływ 
na młode kobiety.
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mieszczaństwa, z zasady postrzegano jako miejsca zepsucia i demoralizacji, w szczególności 
mające taki wpływ na młode kobiety. W pierwszym materiale o śmierci Korczyńskiej opubli-
kowanym w kryminalno-sensacyjnym tygodniku krakowskim „Tajny Detektyw”9 wyobrażenie 
sceny rewiowej jako przestrzeni skażonej i niebezpiecznej wyłania się z ilustrującej artykuł iko-
nografii. Na samym środku dwustronicowego tekstu, zatytułowanego Tragedia Igi, umieszczo-
no fotomontaż ukazujący girlaski w układzie choreograficznym na typowych schodach rewio-
wych oraz zdjęcie uśmiechniętej Korczyńskiej w „tanecznej pozie”, w kostiumie scenicznym, 
z odsłoniętymi nogami. Na pierwszej stronie, w lewym dolnym rogu, znalazła się fotografia 
przedstawiająca wejście do Nowego Ananasa, na drugiej, w prawym dolnym rogu, przedru-
kowano z kolei zdjęcie z „wyjściem” – czyli fotografię dokumentującą moment wyprowadzenia 
trumny Korczyńskiej z kościoła św. Karola Boromeusza na Powązkach po nabożeństwie ża-
łobnym 11 sierpnia. Całość sprawia wrażenie spójnej narracji wizualnej: przekroczenie progu 
teatru rewiowego okazuje się tożsame z wejściem do przedsionka śmierci, którego prawdziwy 
charakter maskują teatralne pozory i iluzja szczęścia10. 

W najmniejszym stopniu naznaczano tym piętnem Morskie Oko, ze względu na właściwy 
mu blichtr i zespół złożony z największych gwiazd międzywojnia, oraz kolejne inkarnacje Qui 
Pro Quo – i w tym przypadku ważne były znane nazwiska, główną rolę odgrywały jednak no-
bilitujące koneksje literackie. Ananas takiej tarczy ochronnej nie miał, podobnie jak Mignon. 
Streszczając mowę końcową prokuratora Witolda Grabowskiego11, „Kurier Czerwony” napisał: 

Nawet najpoważniejsi ludzie mówili z szacunkiem o tym dziecku: mówili, 
że Korczyńska to nie aktoreczka z jakiegoś tam teatrzyku, a kobieta, dziec-
ko uczciwe, czyste, że Korczyńska to talent duży o wielkich możliwościach. 
Oczywiście można i tu operować uśmieszkami, półsłówkami, zwłaszcza że 
terenem, na którym zmarła występowała, były jakieś Mignony, Ananasy, ja-
kieś kina czy inne teatrzyki przedmieść […]12. 

I tak zamiast w czołowym teatrze rewiowym przy ulicy Marszałkowskiej znaleźliśmy się w ki-
nach i na przedmieściach, gdzie właściwie nie wiadomo, co to „dziecko uczciwe, czyste” robiło. 

Zapewne ocena przybytków w rodzaju Ananasa różniła się w zależności od grupy społecz-
nej, przytoczmy jednak wymowne fragmenty z ówczesnej literatury, w których pisarz rekon-
struował światopogląd drobnomieszczaństwa, stanowiącego lwią część czytelników „Kuriera 
Czerwonego”. Otóż w powieści Złota maska Tadeusza Dołęgi-Mostowicza, jednego z najpoczyt-
niejszych autorów epoki, ojciec głównej bohaterki – Magdy Nieczaj, marzącej o karierze w re-
wii – z zawodu rzeźnik, porównywał teatr do „rynsztoka”, w którym córka miałaby „utytłać” jego 
„czyste, uczciwe nazwisko”. Z kolei siostrze Magdy „nieraz obijało się o uszy, jakie to zepsucie 
w teatrze i że takie artystki to przeważnie lafiryndy, albo nawet na utrzymaniu u różnych boga-
czów”13. Teatrzyki rewiowe nie były zatem postrzegane jako odpowiednie miejsce dla „czystych, 
uczciwych” dziewcząt z „czystymi, uczciwymi” nazwiskami. Wiodły na zatracenie – o czym na 
przykładzie losów Korczyńskiej przekonywał „Tajny Detektyw”. Momentem przełomowym w ży-
ciu Korczyńskiej – „pięknej Igi”, „zdolnej i pracowitej z natury” – miało być bowiem porzucenie 
nauki tańca klasycznego i rozpoczęcie pracy w teatrzykach rewiowych, zresztą pod wpływem 
wykorzystującego ją Drożyńskiego, poznanego – oczywiście – na dancingu. 

Nie bez znaczenia jest też fakt, że w zespole tanecznym Nowego Ananasa Korczyńska grała 
rolę pierwszoplanową. Nie mówimy więc o anonimowej girlasce, „Ananasiątku”, jak nazywano 
tancerki tego teatru. W programie Wyścigów ministrów zamieszczono portretowe zdjęcie Kor-
czyńskiej, co wskazuje na jej mocną pozycję w teatrze. Artystka występowała w aż pięciu nu-
merach – z zespołem, jako solistka oraz w duecie ze swoim partnerem Rossiljano lub z samym 
Koszutskim. Uświetniała swoją obecnością również jeden ze skeczów, towarzysząc Stanisła-
wowi Belskiemu i Jerzemu Borońskiemu w scence komicznej Brylant w opałach. Podobnie jak 
w przypadku przestrzeni rewiowej, w przypadku tancerki wyraźnie widać w materiałach hi-
storycznych (ale także współczesnych!) – w języku oraz uruchamianych kontekstach – mecha-
nizmy degradujące. W dyskursie wokół morderstwa Korczyńskiej nieustannie powracają nie-
wypowiadane, lecz nachalnie obecne ciągi metonimiczne prowadzące do patologizacji czy też 
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stygmatyzacji zarówno przestrzeni pracy zamordowanej tancerki, jak i samej jej profesji. Teatr 
rewiowy, wyraźnie odróżniany od teatru właściwego jako „teatrzyk”, zostaje oznaczony jako „te-
atrzyk podrzędny” i z łatwością przeistacza się w dancing, który z kolei przemienia się w dom 
schadzek. Gwiazda Ananasa, a przynajmniej główna tancerka jednej ze stołecznych scen re-
wiowych, wywodząca się – co ważne – z warszawskiej biedoty, miesza się z debiutującą girlaską, 
która staje się fordanserką nieodróżnialną od prostytutki. Zobaczymy, że o ile obrona i sam Dro-
żyński za pomocą różnych sugestii i insynuacji próbowali ustabilizować wyobrażenie – konkret-
nie – Korczyńskiej jako „panienki z Sacre-Coeur”14, o tyle prokuratura za wszelką cenę dążyła do 
„oczyszczenia” Korczyńskiej ze stygmatu ciążącego na jej zawodzie, używając w tym celu melo-
dramatycznej ramy wiktymizacji, nie podważając jednakże powyższych metonimii. Dzięki temu 
Korczyńska jawiła się jako chlubny i tym bardziej cenny wyjątek od reguły. 

Ani zawód sceniczny, ani nawet płeć kobieca nie stanowią wyłącznego obiektu dyskursów 
wiktymizujących i patologizujących, czyli takich, które jednoznacznie przedstawiają ów obiekt 
jako ofiarę (okoliczności zewnętrznych, innych ludzi itp.) bądź źródło zagrożenia (dla społeczeń-
stwa jako całości oraz dla poszczególnych jednostek). W perspektywie historycznej wydaje się 
jednak, że dyskursy te pozostają szczególnie mocno splecione z figurą performerki, co – jak są-
dzę – bezpośrednio wynika z rozpoznania w niej obiektu seksualnego. W pewnym sensie dys-
kursy te są środkiem zaradczym stosowanym wobec samej skandalicznej obecności kobiecego 
ciała na scenie. Za Kirsten Pullen, badaczką kultury anglosaskiej, proponuję więc mówić o topo-
sie aktorki/nierządnicy. Pullen zauważa, że w siedemnastowiecznej Anglii, wraz z pojawieniem 
się kobiet na teatralnej scenie, „ciało aktorki (uznawane za obiekt, na który męskie pragnienia 
są rzutowane) oraz ciało prostytutki (uznawane za obiekt, na którym męskie pragnienia są od-
grywane) dyskursywnie łączą się w jedno: ciało aktorki/nierządnicy”15. Czy też mówiąc inaczej 
– materialna obecność kobiecego ciała na scenie uruchamiała fantazmat jego seksualnej do-
stępności za kulisami, co w szczególności odczuwały kobiety występujące w repertuarze popu-
larnym ze względu na jego wyraźnie komercyjny charakter. 

Aktorstwo jako zawód o „wzmocnionej publicznej widoczności”16 radykalnie kłóciło się 
z mieszczańskim ideałem kobiecości – wypracowanym i utrwalonym w XIX wieku, ale wciąż 
żywym w pierwszych dekadach kolejnego stulecia – o czym zgodnie piszą badacze teatru zaj-
mujący się różnymi obszarami kultury euroamerykańskiej17. Polski kontekst zgłębiał Dariusz 
Kosiński, który analizując dziewiętnastowieczny dyskurs o aktorkach, doszedł do wniosku, że 
„podstawowym powodem, dla którego na kobiety na scenie spoglądano nieufnie, był właśnie 
sam fakt występu, sama natura ich zawodu”18. W moim przekonaniu w tym czasie aktorka/tan-
cerka staje się ogniskiem glamoryzacji – strategicznego zespołu władzy-wiedzy, alternatywnego 
wobec histeryzacji kobiecego ciała, właściwego zaś wyłaniającemu się nowoczesnemu społe-
czeństwu konsumpcyjnemu. Utowarowiona i oznaczona jako piękny obiekt pożądania – nie-
zmienny, hermetyczny, niegroźny, całkowicie powierzchniowy – choć wydawało się, że jest na 
wyciągnięcie ręki, nieustannie się wymykała, nakręcając spiralę pragnienia i stając się w ten 
sposób użytecznym elementem nowego porządku społecznego19. 

Abstrahując od opresyjnego wymiaru glamoryzacji, ale też od jej emancypacyjnych aspek-
tów, chciałabym podkreślić, że z definicji ambiwalentne pole glamour stanowiło właściwe śro-
dowisko aktorki/tancerki, zwłaszcza gdy jej kariera rozwijała się w teatrze rozrywkowym. Co 
ważne, obiekt glamour programowo nie ma historii, ponieważ funkcjonuje jako ekran, na który 
projektujemy własne fantazje. Pozycja pięknego (i niegroźnego) obiektu pożądania, będąc pozy-
cją fantazmatyczną i dlatego ubogą w treść, jest nadzwyczaj chwiejna i w przypadku jakichkol-
wiek zawirowań semantycznych musi ulec redefinicji w procesie uzupełniania znaczeń. Śmierć 
Korczyńskiej była swoistą katastrofą semiotyczną, toteż musiała powstać kompletna i spójna 
historia o pięknej tancerce, z jasno rozpisanymi rolami kata i ofiary – wówczas zaczynają w pełni 
pracować dyskursy wiktymizujący i patologizujący, przy czym ze względu na widmo aktorki/nie-
rządnicy ten pierwszy ma charakter poniekąd wtórny i reaktywny wobec tego drugiego. Tę re-
aktywność przedstawiania Korczyńskiej jako niewinnej i naiwnej ofiary dobrze oddają relacje 
prasowe z procesu Drożyńskiego. 

W procesie tym, jak zasadnie odnotował „Kurier Warszawski”, nie tyle szło o winę Drożyń-
skiego – ta była bowiem bezsprzeczna – ile o „charakter i sylwetkę oskarżonego”, co do oceny któ-
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rych świadkowie bardzo się różnili20. W zasadzie chodziło o kwalifikację prawną zabójstwa Kor-
czyńskiej: prokuratura forsowała pogląd o morderstwie z premedytacją, a obrona o zabójstwie 
w afekcie. Obydwie strony skojarzyły określony typ zbrodni z określonym typem moralnym: zły 
Drożyński zaplanował morderstwo, dobry Drożyński strzelił w uniesieniu sprowokowany przez 
Korczyńską. Mimo to – chociaż przedmiotem procesu, który przypominał Krzywickiej „morali-
tet”21, było „oblicze moralne” zabójcy – konsekwentnie komentowano również „oblicze moralne” 
ofiary. 

Wydaje się, że prokurator wykorzystywał każdą okazję, by umocnić wizerunek Korczyńskiej 
jako „czystego i uczciwego dziecka” i tym samym przesłonić widmo tancerki/nierządnicy, któ-
rej śmierć – najwyraźniej – byłaby mniej oburzająca (a może wręcz zasłużona). Podobnie prasa, 
która en bloc stanęła po stronie Korczyńskiej, dość wstrzemięźliwie opisywała pikantne szcze-
góły z biografii artystki, za to gorliwie przytaczała wszystkie wypowiedzi świadków potwier-
dzające jej „dobre prowadzenie się”, uznając te świadectwa za kluczowe dla sprawy. Cytowano 
współpracowników Korczyńskiej, którzy przekonywali, że „była to najuczciwsza dziewczyna”, 
jaką spotkali w teatrze, a „zachowanie jej było bez zarzutu”. W trakcie procesu „Kurier Czerwo-
ny” pisał wprost, że Korczyńska miała „wrodzony wstręt do brudu moralnego”; wszystkie gazety 
powtarzały słowa prokuratora Grabowskiego z jego mowy końcowej, w której nazwał tancerkę 
„postacią świetlaną”, „duchem prostym, jasnym”. Trudno oprzeć się wrażeniu, że odprawiano ja-
kiś zbiorowy egzorcyzm nad duszą – 
i ciałem! – Korczyńskiej, której „pro-
wadzenie się” nie powinno przecież 
interesować sądu. Choć właściwie 
nikt wprost Korczyńskiej nie potę-
piał, od chwili jej zabójstwa trwał 
swoisty performans oczyszczania 
– ale jednostki, a nie całego środo-
wiska artystek rewiowych, których 
portret zbiorowy malowano raczej 
krytycznie. 

Chociaż w XX wieku możemy 
już mówić o widocznym awansie 
społecznym aktorki, nie ulega wąt-
pliwości, że kobiety występujące 
w repertuarze popularnym wciąż 
miały dwuznaczny status. W okre-
sie międzywojennym kobieca na-
gość wkracza na sceny rozrywko-
we w niespotykanej dotąd skali, 
zwłaszcza w rewii, której kuso ubrane girlaski stały się symbolem nowoczesnego miasta, pełne-
go pokus i przyjemności. Zwinne i zgrabne tancerki – zarówno solistki, jak i chórzystki – odpo-
wiadały na szerzącą się fascynację sprawnym, młodym i wygimnastykowanym (wyzwolonym 
przez dyscyplinę) ciałem. Jednak inaczej niż w przypadku aktorek dramatycznych tak zwana 
kultura wysoka nie legitymizowała ich pracy, toteż fascynacji nierzadko towarzyszyła pogarda. 
Innymi słowy, glamoryzacja często uruchamiała również proces patologizacji, w dużej mierze 
umotywowany klasowo. 

Spójrzmy, jakie artykuły publikował „Tajny Detektyw” na fali procesu Drożyńskiego. Pod 
koniec czerwca 1932 roku ukazał się reportaż Alicji Bełcikowskiej Blaski i cienie stolicy o życiu 
fordanserek, gdzie autorka przekonywała, że prostytucja jest integralnym elementem ich pracy22. 
Rzekomo pod wpływem tego materiału po kilku miesiącach do redakcji „Tajnego Detektywa” 
wpłynął list od anonimowej tancerki warszawskiej, która pisała bez ogródek o „zamaskowanej 
prostytucji” w teatrzykach rewiowych. Do rozwoju nierządu miały się przyczyniać starsze „uświa-
domione koleżanki”, „dżentelmeni” czyhający za kulisami, którzy pragnęli pochwalić się atrak-
cyjną girlaską przed kolegami, pragnienie zrobienia kariery, a także codzienna nędza, z którą 
borykały się tancerki23. Te konotacje okazały się nadzwyczaj trwałe i nośne. W opublikowanej 

Teatrzyki rewiowe nie były zatem 
postrzegane jako odpowiednie 
miejsce dla „czystych, uczciwych” 
dziewcząt z „czystymi, uczciwymi” 
nazwiskami. Wiodły na zatracenie 
– o czym na przykładzie losów 
Korczyńskiej przekonywał 
„Tajny Detektyw”.
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w 2012 roku książce Monika Piątkowska umieściła historię Igi Korczyńskiej w rozdziale o prosty-
tucji, w którym zresztą – najwyraźniej zainspirowana materiałami z „Tajnego Detektywa” – miesza 
nieustannie girlaski z fordanserkami i przekonuje, że „najbardziej opłacalnym zajęciem dla girlsy 
czy fortancerki […] był w tamtych latach romans z klientem”. W podsumowaniu posuwa się nawet 
do stwierdzenia, że „strategia przedwojennych ogródków dancingowych, klubów i restauracji nie 
różniła się zbytnio od zwyczajów z XIX-wiecznych domów publicznych”24. 

„Tajny Detektyw” jako tygodnik kryminalno-sensacyjny jest znakomitym źródłem wiedzy 
o ówczesnych wyobrażeniach, ale niekoniecznie o faktach. Przykładowo, tuż przed procesem 
Drożyńskiego wydrukowano artykuł wspominkowy Henryka Lińskiego zatytułowany Iga, z któ-
rego można się było dowiedzieć, że Korczyńska porzuciła szkołę baletową Teatru Wielkiego dla 
tańca rozrywkowego po śmierci ojca, gdy musiała zarobić na utrzymanie rodziny. „Czy pan mnie 
nie potępia za to, że idę na zatracenie?” – pytała podobno autora, który przedstawiał się jako jej 
„taneczny duch opiekuńczy”25. Rzecz w tym, że ojciec Korczyńskiej wcale nie zmarł przed cór-
ką i nawet zeznawał na procesie jej mordercy, choć faktycznie Korczyńska utrzymywała matkę 
i chorą na gruźlicę siostrę. Początkowo w „Tajnym Detektywie” twierdzono również, że to pod 
wpływem Drożyńskiego Korczyńska zostawiła balet dla rewii26. Tymczasem, gdy się poznali 
w 1927 roku, Korczyńska tańczyła już w parze z Konradem Ostrowskim w teatrzyku Wodewil 
na Nowym Świecie. Zresztą dość powiedzieć, w jaki sposób tygodnik przywołał w kontekście 
śmierci Korczyńskiej słynną sprawę zabójstwa Marii Wisnowskiej, ulubienicy warszawskiej pu-
bliczności w latach 80. XIX wieku. Morderstwo miało się zdarzyć „przed wojną”, kiedy „przesy-
cony już hulaszczym życiem oficer gwardii rosyjskiej w garderobie zastrzelił oporną mu artyst-
kę”27. W rzeczywistości do zbrodni doszło w 1890 roku w garsonierze Aleksandra Barteniewa, 
kochanka Wisnowskiej, na parterze w kamienicy przy ulicy Nowogrodzkiej 14, a kulisy sprawy 
nigdy nie zostały w pełni wyjaśnione (Barteniew utrzymywał, że zastrzelił Wisnowską na jej 
własne życzenie, rzekomo zaplanowali bowiem wspólne samobójstwo)28. 

Teatr, w tym teatr popularny, przyciągał kobiety z różnych klas społecznych – na scenie 
pracowały osoby o odmiennych doświadczeniach i perspektywach, różniące się pod względem 
pochodzenia, wykształcenia, kompetencji. Było to jednak miejsce szczególnie atrakcyjne dla ko-
biet z klas niższych, ponieważ otwierało przed nimi wyjątkową ścieżkę awansu społecznego. Dla 
wielu praca w teatrze nie tylko wiązała się z szansą na zdobycie kapitału ekonomicznego (w koń-
cu rzadko kiedy były to duże pieniądze), ale również oferowała możliwość pozyskania kapitału 
kulturowego i społecznego, choćby przez nawiązywanie kontaktów z przedstawicielami klas 
wyższych. Profesja girlaski, tancerki, szeroko rzecz ujmując – tak zwanej chorus girl wydawała 
się najbardziej dostępna, nie blokowały jej bowiem wymogi w zakresie języka, akcentu, wreszcie 
wiedzy29. Mimo to należy pamiętać, że wiązała się ona z morderczymi treningami i ogromnym 
wysiłkiem fizycznym – co więcej, jak pokazuje przykład Korczyńskiej, tancerki rewiowe nierzad-
ko miały za sobą lata nauki tańca, którą zaczynały w bardzo młodym wieku, często też wywodzi-
ły się z rodzin artystycznych. Zasadniczo jednak panowało przekonanie, że do zespołów rewio-
wych trafiają przede wszystkim dziewczęta z najniższych sfer (skoro w ogóle podejmują się pracy 
ciałem), toteż wizerunek tancerki rewiowej w znacznej mierze determinowało jej domniemane 
pochodzenie społeczne. Można wręcz zaryzykować stwierdzenie, że zarówno strategia glamo-
ryzacji, jak i towarzyszące jej dyskursy patologizacji i wiktymizacji okazywały się tak skuteczne 
właśnie dlatego, że skupiały się na ciałach identyfikowanych jako ciała proletariuszek. 

Znakomicie ilustruje te zależności krótki materiał prasowy Jadwigi Mizgowej, który 
pt. „Dżentelmen” ukazał się w „Kurierze Czerwonym” dzień po rozpoczęciu procesu. Mizgowa 
była pisarką i dziennikarką wywodzącą się z żydowskiej inteligencji, absolwentką Wydziału Filo-
zoficznego Uniwersytetu Jagiellońskiego, która dużo publikowała w prasie popularnej. Wbrew 
tytułowi – mającemu zresztą wydźwięk ironiczny, za dżentelmena podawał się bowiem Dro-
żyński, któremu zarzucano między innymi bicie Korczyńskiej i wykorzystywanie jej finansowo 
– w artykule skoncentrowała się na opisie tancerek, a nie na analizie fenomenu „dżentelmenów”. 
Mizgowa na wstępie stwierdza, że minimum pięćdziesiąt procent tancerek pochodzi z „najniż-
szych sfer”, a następnie dzieli tancerki na dwie kategorie, zaznaczając, że kategorie te nie mają 
nic wspólnego ze zdolnościami scenicznymi. Jako pierwszą grupę autorka wyróżnia kobiety 
sprytne i pozbawione skrupułów, za to obdarzone tupetem. W takim przypadku znamienny dla 
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ich klasy społecznej „brak wykształcenia i inteligencji” okazuje się atutem, a nie przeszkodą – 
świetnie sobie radzą w teatralnym świecie, wychodzą dobrze za mąż30, „dochodzą do stanowisk 
i bogactwa”, „do luksusowych apartamentów, własnych samochodów, kosztownych toalet”. Dru-
ga grupa wyodrębniona przez Mizgową to „istoty mało inteligentne, ale o dobrym, wrażliwym 
sercu, sentymentalnym usposobieniu, wrodzonym poczuciu pewnych wartości etycznych” – ta-
kim tancerkom powodzi się znacznie gorzej i często stają „ofiarami mężczyzn”, ponieważ dostęp 
do dziewczyny „jest oczywiście łatwiejszy” przez kulisy teatralne niż drzwi domu rodziców31. 

Trudno o bardziej dobitny przykład patologizacji (pierwsza kategoria) i wiktymizacji (dru-
ga kategoria) tancerek rewiowych, które najwyraźniej dzielono na drapieżników i ofiary: na 
kobiety z gruntu niemoralne, bezwstydnie wykorzystujące swój powab seksualny dla realizacji 
własnych celów oraz na kobiety może i moralne, ale o mentalności dziecka, które z kolei padały 
ofiarą własnej atrakcyjności. W każdym z tych przypadków widzimy, że dla inteligentki ponętne 
ciało proletariuszki, której notabene inteligencji się odmawia, wystawione na widok publiczny 
staje się źródłem społecznego zamętu. 

Wątki klasowe w sposób interesujący pojawiają się również w relacji Krzywickiej, która 
bardzo krytycznie odnosiła się do przebiegu i atmosfery procesu – raziło ją nie tylko to, że oce-
nie podlegało „oblicze moralne” Drożyńskiego, ale przede wszystkim zastosowane do tej oce-
ny „mieszczańsko-dżentelmeńskie kryteria” przywoływane przez oskarżenie, obronę, prasę 
i wreszcie samego mordercę. Przeszkadzał jej mieszczański patos, który towarzyszył całej spra-
wie i w jej odczuciu wypaczał obraz relacji oskarżonego z Korczyńską. Według autorki Pierwszej 
krwi uruchomiony w procesie Drożyńskiego kodeks obyczajowy więcej miał wspólnego z roman-
sami z wyższych sfer towarzyskich niż z życiem. Ta intuicja wydaje mi się nadzwyczaj trafna – 
moim zdaniem sprawę wpisano w scenariusz melodramatyczny, o czym później. Jednak pasja, 
z jaką Krzywicka zwalczała w tym przypadku „mieszczańską moralność” i jej „przesądy”, chyba 
niezamierzenie skutkuje wytworzeniem rozmaitych argumentów usprawiedliwiających Dro-
żyńskiego (choć na wstępie autorka się zarzeka, że nie znajduje żadnego usprawiedliwienia dla 
tej zbrodni), a także deprecjacją samego aktu zabójstwa Korczyńskiej. Morderstwo Korczyńskiej 
użyte w skądinąd chlubnej krucjacie prowadzonej przez Krzywicką na łamach „Wiadomości Li-
terackich” przeciwko mieszczańskiej hipokryzji wytraca wagę czynu ostatecznego – w natłoku 
pobocznych wątków i obserwacji blaknie nieodwracalność i powaga śmierci. 

Krzywicką oburzał kodeks moralny mieszczaństwa, toteż krytykowała jego pierwszorzędną 
rolę w percepcji Drożyńskiego. Pytanie jednak, dlaczego nie należało oceniać Drożyńskiego we-
dług kodeksu, który sam przywoływał, z którym się identyfikował i którego próbował użyć, by 
zmniejszyć współczucie dla swojej ofiary. Pytanie drugie: dlaczego stosunek Drożyńskiego do 
Korczyńskiej miałby być oceniany zgodnie z obyczajowością klasy pracującej, jak życzyła sobie 
Krzywicka, skoro sam Drożyński z klasy pracującej nie pochodził? „To są inne obyczaje, inna 
terminologia, inna psychika” – pisze Krzywicka z pewną zarozumiałością o realiach proletariac-
kich, choć przecież właśnie z tych realiów Korczyńska próbowała się wyrwać, więc może chciała 
im się przeciwstawić. Dość kuriozalnie wypadły fragmenty, w których Krzywicka komentuje ze-
znania matki Korczyńskiej: „Jeśli nawet Drożyński bił Igę, matki jej nie mogło to tak wzburzyć, 
jakby oczekiwał sąd. […] Trudno wymagać, aby dla Wielgusowej była dziwota, że chłop tłucze 
babę. Zbyt często musiało to się zdarzać jej i sąsiadkom”32. Krzywicką mogłyby jednak te pogłos- 
ki choć trochę wzburzyć. Tymczasem wzburzyło ją raczej to, że wysoko postawiony adorator Kor-
czyńskiej musiał się publicznie zwierzać ze swojej znajomości z tancerką. 

Artykuł Krzywickiej był zdecydowanie głosem osobnym – napisany w kontrze do dominu-
jącej w prasie opowieści melodramatycznej, wykorzystujący przy tym historię Drożyńskiego 
i Korczyńskiej do obnażenia hipokryzji oraz anachroniczności „przesądów burżuazyjnych”. 
Z perspektywy czasu widać jednak, jak odbijają się w nim również pewna ambiwalencja i pro-
tekcjonalizm inteligencji wobec proletariatu. A może brak pomysłu i języka, jak mówić o rela-
cjach klasowych. Dość, że Krzywicka nie omieszkała zauważyć, iż znajomość z Korczyńską 
(ładną proletariuszką z atutami) była dla Drożyńskiego (biednego inteligenta) znajomością 
„niebezpieczną”, bo żadna „aktoreczka” nie może sobie pozwolić na „kochanka-oberwańca”, ale 
nad niebezpieczeństwami, jakie ta relacja stworzyła dla Korczyńskiej, już w takim tonie autorka 
się nie zastanawiała33. Podobnie tłumaczył Drożyńskiego jego obrońca, przekonując w mowie 
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końcowej (wedle sprawozdawcy „Kuriera Warszawskiego”): „Nieszczęściem dla podsądnego 
było, że na drodze swej spotkał Korczyńską”, od tego spotkania bowiem miało nastąpić w jego 
życiu „załamanie”34. 

Trzeba przyznać, że próba takiej obrony Drożyńskiego – oparta na insynuacjach co do „pro-
wadzenia się” Korczyńskiej i podszyta klasowymi uprzedzeniami – wywołała lawinę ironicz-
nych komentarzy w prasie. Drożyński zapewniał, że pragnął, by Iga przestała tańczyć, ponie-
waż chciał z niej zrobić „damę z towarzystwa”. Ta retoryka szczególnie drażniła dziennikarzy 
„Kuriera Czerwonego”, którzy ostro komentowali postawę oskarżonego. Po dwóch dniach roz-
prawy, 29 kwietnia, w „Kurierze Czerwonym” donoszono, że Drożyńskiemu nie brak tupetu, gdyż 
przeistacza się w „męczennika miłości”, „człowieka z «lepszej sfery», który «raczył» zniżyć się do 
plebsu”35. Następnego dnia warszawski czerwoniak zamieścił niewielki artykuł pod znaczącym 
tytułem „Ludzie z innej sfery”, gdzie krytycznie opisywano środowisko Drożyńskiego jako „po-
złacaną młodzież”, którą cechuje brak szacunku dla ludzi o niskim pochodzeniu36. Loda Niemi-
rzanka, rewiowa koleżanka Korczyńskiej – wówczas jeszcze niemal nieznana, ponieważ dopiero 
stawiała pierwsze kroki w kinie – zeznała, że Drożyński mówił pogardliwie o swojej narzeczonej: 
„Ona jest z ludu”37. 

W jakim stopniu różnice klaso-
we (a więc inne habitusy) faktycznie 
wpływały na związek Drożyńskiego 
i Korczyńskiej – nigdy się nie dowie-
my, natomiast niewątpliwie kwestia 
pochodzenia tancerki była jednym 
z węzłowych elementów opowie-
ści, która kształtowała się w trakcie 
procesu jej zabójcy. Zestawienie 
klasy społecznej z profesją mogło 
doprowadzić, zgodnie z intencją 
obrony Drożyńskiego, do radykal-
nej patologizacji Korczyńskiej jako 
nierządnicy, którą spotkała mniej 
czy bardziej zasłużona śmierć z ręki 
sprowadzonego przez nią na ma-
nowce inteligenta. Silniejszy okazał 
się jednak dyskurs wiktymizujący, 
przekształcający Korczyńską w me-
lodramatyczną heroinę z ludu, której 
skromny rodowód uznano za atut, 
a nie obciążenie. 

Częściowo można tłumaczyć 
taki obrót sprawy bieżącym kontek-
stem społecznym, a mianowicie toczącym się równolegle we Lwowie procesem Rity Gorgono-
wej, oskarżonej o morderstwo Lusi Zarembianki, siedemnastoletniej córki swojego konkubenta. 
Nie miejsce tu, by tę historię ze wszystkimi niuansami rekonstruować – istotny jest fakt, że do-
mniemaną zbrodnię Gorgonowej oraz faktyczną zbrodnię Drożyńskiego nieuchronnie splatano 
w opowieść o powojennym upadku obyczajów w odrodzonej Polsce. Reprezentatywną narra-
cję odnajdujemy w piśmie „Świat”, gdzie jednoznacznie potępiono Gorgonową i Drożyńskiego, 
a przy okazji także całe młode pokolenie „pretendujące do miana inteligencji”, a sprowadzające 
postawę etyczną do „sprawy honorowej” – jego przedstawicielem miał być Drożyński. Z łatwo-
ścią łączono oba morderstwa, mimo fundamentalnych różnic pomiędzy nimi, co sprzyjało wy-
bielaniu postaci Korczyńskiej, która automatycznie przeistaczała się w niewinne dziecko. Jak 
pisano w „Świecie”: „W obu przypadkach giną młode dziewczęta, dzieci prawie nieznające jesz-
cze życia, a jakże okrutnie przez nie doświadczane”38. Zarazem Gorgonowa i Drożyński wyłaniali 
się z tej opowieści jako „typy zbrodnicze” i „wstrętni egoiści”, niemogący liczyć na zrozumienie 
ani litość (chyba że u Krzywickiej). 

Ani zawód sceniczny, ani nawet płeć 
kobieca nie stanowią wyłącznego 
obiektu dyskursów wiktymizujących 
i patologizujących, czyli takich, 
które jednoznacznie przedstawiają 
ów obiekt jako ofiarę (okoliczności 
zewnętrznych, innych ludzi itp.) bądź 
źródło zagrożenia (dla społeczeństwa 
jako całości oraz dla poszczególnych 
jednostek).
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W podobnym tonie wypowiadał się dziennikarz „IKC”, nazywając Gorgonową i Drożyńskie-
go „wyrzutkami”, którzy podnieśli „zbrodniczą dłoń na młode życie, na świętość ogniska domo-
wego i na cześć kobiety”. Gniew społeczny, który spadł na oboje oskarżonych, miał być w opinii 
„IKC” zjawiskiem pozytywnym i uzasadnionym, mimo że przybrał formę próby rzeczywistego 
linczu na Gorgonowej (uznanej za winną przez opinię publiczną jeszcze przed zakończeniem 
procesu, zresztą o charakterze poszlakowym). W „IKC” – tak jak w „Świecie” – upatrywano w Dro-
żyńskim reprezentanta nowych czasów i nowych sfer, w których tupet i dżentelmeńska poza 
zastąpiły realne wartości moralne. „IKC”, nieprzychylnie nastawiony do endecji, zdołał też wy-
korzystać sprawę Drożyńskiego w bezpośredniej polemice politycznej, atakując jednego z jego 
adwokatów, Jana Nowodorskiego: 

I oto w procesie łobuza, który bije i wyzyskuje biedną dziewczynę, a potem ją 
morduje, zasiada na ławie obrońców lider tego stronnictwa, poseł na Sejm, 
prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, ten sam, którego stronnictwo narodo-
wo-demokratyczne wysyła stale na trybunę, rzekomo w obronie prawa i mo-
ralności39. 

 Była to argumentacja niewątpliwie populistyczna (w końcu prawo do obrony jest jednym 
z fundamentów demokratycznego społeczeństwa), świetnie pokazuje jednak, jak zaklasyfiko-
wano Drożyńskiego i jakiego rodzaju odium roztaczał nad swoim bezpośrednim otoczeniem. 

Morderca Korczyńskiej został rozpoznany jako moralny oszust, więcej nawet – jako „moral-
ny bankrut”, który zdradził etos klasy inteligenckiej, pozorując go dla własnych korzyści, lecz 
de facto żyjąc wedle zgoła odmiennych zasad. W ten sposób stał się wzbudzającym głęboką 
niechęć symbolem fałszywej moralności, niepokojącą twarzą niebezpieczeństw nowoczesnego 
miasta, gdzie odgrywane tożsamości okazują się niestabilne i niepewne, a także „przykładem 
powojennej, złamanej, rozwydrzonej egzystencji”. Najdobitniej chyba wyrażał się o Drożyńskim 
i jego środowisku „Kurier Czerwony”, pisząc o „gigolowatych typkach”, którzy za samą twarz 
mogliby dostać po sześć miesięcy (zapewne chodziło o puder i karmin na ustach), i o „galanterii 
sutenerów”. Tak kształtował się obraz „sfery” pseudointeligenckiej, która zamiast pracować na 
rzecz społeczeństwa i służyć mu za moralny kompas, wolała wysiadywać po salach bilardowych 
i dancingach, żerując na naiwnych kobietach dzięki swojej aparycji, ogładzie i wykształceniu, 
czyli zaprzepaszczając swój klasowy kapitał. Proces Drożyńskiego nieuchronnie nabierał więc 
wydźwięku politycznego – nie bez powodu „IKC” (oraz „Tajny Detektyw”) i „Kurier Czerwony”, 
gazety sympatyzujące z obozem piłsudczykowskim, „sanacyjnym” przecież, z takim zapałem 
i bezkompromisowością wpisywały zbrodnię Drożyńskiego w szerszy kontekst upadku obycza-
jów i degrengolady moralnej. 

Nie powinno nas też dziwić, że historia Korczyńskiej i Drożyńskiego zostaje umieszczona 
w ramach melodramatycznych – struktura melodramatyczna od samego początku miała być 
bowiem receptą na społeczne doświadczenie kryzysu i rozpadu dotychczasowych wartości. 
Melodramat wyłania się w okresie rewolucji francuskiej jako forma właściwa czasom 
nowoczesnym, w których „odwieczny” ład został zakwestionowany40. Przedstawia rzeczywistość 
pogrążającą się w chaosie, w której aktywne i przebiegłe z natury zło, ucieleśnione w mrocznej 
postaci nazywanej villain, prześladuje niewinną i najczęściej bezradną cnotę. Pomimo jednak 
silnej pozycji złoczyńców w melodramie dobro zawsze odnosi moralne i realne zwycięstwo, a za-
grożony porządek świata zostaje zrekonstruowany. 

W odniesieniu do melodramy teatralnej, stanowiącej podstawowe podłoże dla wczesnej ki-
nematografii, Ben Singer stwierdził, że „dramatyzowała [ona] społeczną atomizację kapitalisty-
cznego Gesellschaft i odzwierciedlała kulturowe podziały rozwarstwionego społeczeństwa”41. 
To zresztą Singer przypomniał, że dopiero w połowie XX wieku zaczęto utożsamiać melodramat 
z „wyciskaczem łez” (tearjerker), kiedy uczuciowość przesłoniła inne aspekty melodramatycz-
ności, podczas gdy przez cały wiek XIX i pierwsze dekady XX wieku zakres gatunkowy melodra-
matu był znacznie szerszy. Dlatego Singer zaproponował, by melodramę rozpatrywać raczej jako 
rodzaj pojęciowego „klasteru”, tworzonego przez kilka konstytutywnych dla gatunku cech, któ-
re mogą układać się w różne konfiguracje, przy czym nie zawsze wszystkie wymienione cechy 
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muszą występować42. Wskazane przez Singera właściwości melodramy to: patos (wywołujący 
u odbiorców przemożne uczucie litości), silna emocjonalność (zwłaszcza zainteresowanie sta-
nami dużego podniecenia, rozgorączkowania, nerwowości), moralna polaryzacja, nieklasyczna 
struktura narracyjna oraz sensacjonalizm (rozumiany jako akcentowanie przemocy, spektaklu, 
akcji). Propozycja Singera pozwala w pełni dostrzec i opisać mechanizmy porządkujące historię 
zabójstwa Korczyńskiej w społecznie pożądaną opowieść melodramatyczną, w której mogły wy-
brzmieć i zostać rozładowane niepokoje i tęsknoty ówczesnego społeczeństwa. 

W trakcie procesu Drożyńskiego warszawskie kina grały co najmniej dwa głośne filmy melo-
dramatyczne, które tworzyły frapujący kontekst dla sprawy. W Kinoteatrze Miejskim, notabene 
mieszczącym się w dawnym budynku operetkowego Teatru Nowości, na rogu ulicy Długiej i Hi-
potecznej, wyświetlano Tajemnice sekretarki George’a Abbotta, typowy melodramat opowiada-
jący o dwóch kobietach, które wpadły w sidła wyrachowanego „gigolo” – cóż za koincydencja! 
Z kolei w Kinie Stylowym, tuż obok Nowego Ananasa, przy Marszałkowskiej 112, pokazywano 
melodramat grozy o hipnotyzującym wampirze wiodącym kobiety na zatracenie, czyli Księcia 
Draculę w reżyserii Toda Browninga – na plakacie reklamującym film „genialny” Bela Lugosi 
ściskał szyję „pięknej” Heleny Chandler, a dystrybutor ostrzegał: „Osobom nerwowym nie zaleca 
się oglądania tego filmu”. Chyba niebezpodstawnie w „Kurierze Warszawskim” w opisie publicz-
ności uczestniczącej w procesie ubolewano, że „zdaje się [ona] niejednokrotnie zapominać, gdzie 
jest, myśląc, że ma przed oczyma fragment z kryminalnego romansu kinematograficznego”43. 

Zainteresowanie procesem Drożyńskiego było ogromne. „Najstarsi woźni sądowi nie 
przypominają sobie takiego natłoku publiczności” – przekonywał sprawozdawca „Kuriera 
Czerwonego”. Zmieniano salę, by pomieścić wszystkich chętnych, a ostatniego dnia procesu 
publiczność wyłamała drzwi do sali rozpraw i – jak możemy wnioskować – generalnie 
zachowywała się niestosownie do miejsca, adekwatnie jednak do konwencji melodramatycznej. 
Emocjonalne rozedrganie i nerwowe podniecenie charakteryzują bowiem nie tylko bohaterów 
melodramy, ale również jej widzów, którzy spontanicznie i cieleśnie przeżywają krzywdę i nie-
sprawiedliwość spotykające słabych i niewinnych. Ważnym elementem relacji z procesu był 
stan emocjonalny matki Korczyńskiej, która miała wybuchać histerycznym płaczem, a przy tym 
sama rozprawa dotyczyła przecież kwalifikacji czynu Drożyńskiego – czy zabił w afekcie czy nie. 
Z rozbuchaną emocjonalnością przeplatał się patos, który tak raził Krzywicką, a który w melo-
dramie, o czym dobrze wiedziała strona oskarżająca, służy rozbudzaniu współczucia dla ofiary 
krzywdy. Patos ten przebijał w języku, także w wypowiedziach oskarżycieli, chętnie cytowanych 
przez prasę: „[…] zniszczył, złamał, rzucił pod nogi jak łachman i zabił – argumentowali na sali 
sądowej – to prężące się do życia dziecko, mające w sobie samej ukrytą pełnię szczęścia”. Z kolei 
nieklasyczna struktura narracyjna doskonale oddawała naturę samego procesu, w ramach 
którego codziennie wychodziły na jaw nowe fakty z życia osobistego Korczyńskiej i Drożyńskie-
go, powodujące przynajmniej częściowe zawirowania w fabule. 

Kolejna cecha melodramy – sensacjonalizm – stanowi właściwie definicyjny wyróżnik 
dziennikarstwa tabloidowego, praktykowanego na łamach przywoływanych tutaj gazet i pism, 
takich jak „IKC”, „Kurier Czerwony” czy „Tajny Detektyw”. Przytaczano więc skwapliwie zezna-
nia świadków o siniakach, o groźbach Drożyńskiego, o tym, jak wykręcał Korczyńskiej ręce, a po 
zerwaniu tak prześladował, że zawsze chodziła w towarzystwie, by nie spotkać się z nim sam na 
sam. Jedynie „Kurier Warszawski” przemilczał wątek aborcji, której Korczyńska poddała się na 
początku znajomości z Drożyńskim, ale trzeba przyznać, że żadne pismo nie podkręcało tego 
tematu, aby zachować świetlany obraz tancerki. Sensacyjny był przede wszystkim sam fakt za-
bójstwa, zbrodnia (z miłości? z zazdrości? z wyrachowania?) w garderobie rewiowego teatrzyku, 
gdzie „młodziutka tancerka”, postrzelona dwukrotnie w pierś, upadła i zbroczyła krwią podłogę. 

Oto scena zaiste filmowa z „Tajnego Detektywa”, z materiału opublikowanego dwa tygodnie 
po morderstwie: 

Młody człowiek wyciągnął rewolwer z kieszeni. – Więc? – Nigdy! Artyści 
ubierający się w garderobie posłyszeli suchy trzask strzałów rewolwerowych 
i przeraźliwy krzyk tancerki: – Aaaaa!… […] Iga leżała na podłodze ciężko 
ranna, ale przytomna zupełnie. Nad nią stał schylony z dymiącym rewol-
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werem w ręku Drożyński. Dyszał ciężko i coś bełkotał. – Kocham, kocham! 
– krzyknął przeraźliwie na widok przybywających, potem strzelił do siebie 
i upadł na zakrwawioną podłogę44. 

Nieco inną wersję przedstawił – nie wiadomo na jakich podstawach – Henryk Liński, który 
chyba najbardziej konsekwentnie kreował Korczyńską na melodramatyczną heroinę: 

Przyszedł za kulisy, groził rewolwerem. Zawołała: – Niech już raz będzie ko-
niec! Nic nie mam i nic nie dam! Chcesz – to strzelaj… Padł strzał. A potem 
jęk. A potem szept, ostatni: – Tylko nie… nie mówcie… mamusi45. 

„Tajny Detektyw” do strzału samobójczego odnosił się raczej sceptycznie, podejrzewa-
jąc, że mógł to być jedynie „trick”, skoro rana okazała się powierzchowna. Początkowo ty-
godnik skłaniał się ku zakwalifikowaniu „bestialskiego czynu” Drożyńskiego jako zbrodni 
z premedytacją, pod wpływem przebiegu procesu postawa ta uległa jednak zmianie, choć ocena 
oskarżonego się nie polepszyła. „Wreszcie fakt, że Drożyński usiłował nawiązać z Korczyńską 
rozmowę, że Korczyńska zignorowała go i wybuchła szyderczym śmiechem – stwarza zupełne 
prawdopodobieństwo, że Drożyński stracił panowanie na sobą”46. Być może właśnie ów „szy-
derczy śmiech” przesądził o wyroku sądu, który uznał Drożyńskiego za winnego morderstwa 
w stanie „wzburzenia duchowego”, zarazem skazując go na osiem lat ciężkiego więzienia i nie 
dopatrując się absolutnie żadnych okoliczności łagodzących, za to licznych obciążających. 

Niejako więc wbrew linii przyjętej przez prokuraturę i obronę sąd ocenił Drożyńskiego jako 
złego człowieka działającego w afekcie. W moim przekonaniu była to wypadkowa skutecznej 
melodramatyzacji historii Korczyńskiej i Drożyńskiego, w której przypisano im jednoznaczne 
role niewinnej ofiary i okrutnego kata, i owego „szyderczego śmiechu”, czyli widma aktorki/nie-
rządnicy. Ponadto trzeba pamiętać, że w tamtych latach w podobnych procesach często orzeka-
no zbrodnię w afekcie, co poniekąd odzwierciedlało wyobrażenia ówczesnego społeczeństwa 
na temat heteroseksualnej relacji miłosnej i wpisanych w nią ról płciowych. Mężczyzna odrzu-
cony czy jakkolwiek inaczej „poniżony” nie miał oczywiście prawa bezkarnie zabić kobiety, ale 
za zrozumiałe uznawano wynikające rzekomo z zachowania tejże kobiety „wzburzenie ducho-
we”, które działało jako bardzo ważna okoliczność łagodząca. Zgodnie z obowiązującym wów-
czas kodeksem karnym (tzw. kodeksem Tagancewa) za morderstwo w afekcie maksymalna kara 
wynosiła osiem lat „ciężkiego więzienia” (art. 458), za morderstwo umyślne tyle wynosiła kara 
minimalna, a sąd mógł skazać oskarżonego nawet na karę śmierci (art. 453)47. Na tle innych 
zbrodni „z zazdrości” wyrok Drożyńskiego okazuje się wyrokiem surowym, choć z dzisiejszej per-
spektywy wydaje się kuriozalny. 

Dla porównania, w maju 1932 roku, w niecałe dwa tygodnie po zakończeniu procesu Dro-
żyńskiego, niejaki Ksawery Kowalski zabił strzałem w głowę swoją kochankę Annę Przydworską 
w jej mieszkaniu. Przydworska pracowała jako tancerka w łódzkim dancingu Louvre, a Kowalski 
był majstrem przędzalniczym, który podobno właśnie stracił posadę, a do tego szalał z zazdrości. 
Sąd uznał, że morderca działał w afekcie, i skazał go na trzy lata. Sprawa nie wzbudziła takich 
emocji jak zbrodnia przy Marszałkowskiej, wyrok zaś okazał się znacznie łagodniejszy, zapewne 
dlatego, że Przydworska była anonimową fordanserką w Łodzi, a nie jak Korczyńska gwiazdką 
stołecznej rewii, bardziej podatną na retorykę wiktymizacji. Kilka dni po zabójstwie Korczyń-
skiej, w sierpniu 1931 roku, zapadł ponadto wyrok w sprawie Kazimierza Budziejewskiego, war-
szawskiego posterunkowego, który zastrzelił swoją narzeczoną Stanisławę Łątkiewiczównę, 
ponieważ chciała się z nim rozstać. Jako że działał w uniesieniu skazano go na dwa i pół roku, 
przy czym na poczet kary zaliczono mu już dwa lata, które minęły od popełnienia morderstwa. 

Te przypadki pokazują, jak głęboko zakorzenione w ówczesnej kulturze było wyobrażenie 
kobiety, zwłaszcza młodej i atrakcyjnej, jako istoty z gruntu niebezpiecznej dla mężczyzny, 
który pod wpływem namiętności zatraca zdolność racjonalnego myślenia i działania. Z jednej 
strony mamy więc trzeźwo myślące i niezależne kobiety, z drugiej – szalejących z zazdrości męż-
czyzn, których zbrodnicze czyny są potępiane, ale jawią się jako zrozumiałe w przyjętym para-
dygmacie miłości. Prawo działało na korzyść owego anachronicznego, głęboko patriarchalne-
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go paradygmatu, sprowadzającego kobietę do pozycji przedmiotowej, a przeciwko postępującej 
– i zapewne społecznie niepokojącej – emancypacji kobiet odrzucających tę pozycję. 

Jak już wspominałam, Drożyński i jego obrońcy dążyli usilnie do patologizacji Korczyńskiej, 
co spotkało się jednak z ostrym sprzeciwem opinii publicznej, która uruchomiła scenariusz 
melodramatyczny. W takim scenariuszu – poza patosem, emocjonalnością i wątkami sensacyj-
nymi – kluczowa jest moralna polaryzacja, zapewniająca fantazmatyczny ład w świecie pogrążo-
nym w moralnym chaosie. Niczym w klasycznej melodramie Drożyński został zatem obsadzony 
w roli złego do szpiku kości villain, który prześladował niewinną i czystą heroinę. Prokurator 
– a prasa za nim – pracowitą, utalentowaną i oddaną rodzinie dziewczynę przeciwstawiał więc 
próżniakowi i uwodzicielowi pozbawionemu jakichkolwiek zasad moralnych (o czym miały 
też świadczyć wcześniejsze wydarzenia z życia Drożyńskiego, na przykład sfałszowanie do-
kumentów w celu uniknięcia służby wojskowej czy domniemane wykorzystywanie finansowe 
koleżanki z pracy). O Korczyńskiej mówiono jako o „pięknym i czystym kwiecie”, który wzrósł 
na „glebie szarej, nieurodzajnej”, kwiecie „obdarzonym wielkim, największym darem Bożym, 
bo iskrą talentu”48. Skromne pochodzenie Korczyńskiej zjednywało jej sympatię, ponieważ po-
twierdzało jej zdolności i pracowitość, podczas gdy inteligencki profil Drożyńskiego dodatkowo 
pogrążał go w roli złoczyńcy. Drożyński zamienił bowiem salę uniwersytecką na salę bilardową, 
a zamiast pomagać Korczyńskiej w awansie społecznym, stał się jej „oprawcą i katem”. Jak to 
ujęła Mizgowa: „Biedna, mała Igo – o tkliwym, kochającym sercu – jakże cię to kształcono na 
«damę z towarzystwa »”49. 

Niewątpliwie profesja Korczyńskiej, fakt, że tańczyła w bardzo kusych kostiumach i po-
dobała się mężczyznom, przeprowadzona aborcja oraz niesakramentalny związek z Drożyń-
skim stanowiły poważną rysę na jej wizerunku niewinnej heroiny. Dlatego też z takim uporem 
podkreślano jej dobre „prowadzenie się”, odróżniające ją od innych tancerek, wielki talent 
i pracowitość, legitymizujące samą praktykę taneczną z zasady podejrzaną, oraz udzielaną 
rodzinie pomoc finansową, która z kolei uzasadniała konieczność pracy w teatrzyku rewiowym. 
Ponadto Korczyńską miały cechować prostota i moralność dziecka, w pewien sposób „odczaro-
wujące” jej atrakcyjność seksualną i erotyzację na scenie. Może najdalej w takiej interpretacji 
posunął się Henryk Liński, wkładając w usta Korczyńskiej następujący komentarz à propos tań-
czenia prawie nago: „Ja się z tym nawet dobrze czuję, bo wtedy doprawdy mogę tańczyć całym 
ciałem, wszystkim mięśniami. Nie wyobrażam sobie zresztą, aby moja czysta sztuka budziła 
u kogokolwiek myśli… nieczyste”50. Winą za aborcję obarczono Drożyńskiego, to on miał zmusić 
Korczyńską do przerwania ciąży, co wzmacniało jedynie jej status ofiary. I wreszcie Korczyńska 
zginęła tragicznie – jakiekolwiek „grzechy” popełniła, odkupiła je własną krwią51. Gdyby prze-
żyła zamach i kontynuowała znajomość z żonatym i bogatym urzędnikiem PKO, o którego Dro-
żyński był tak zazdrosny, nie mogłaby objąć roli melodramatycznej heroiny. Mniej mówiono by 
o „tkliwym sercu” i „jasnym duchu”, a więcej o „szyderczym śmiechu”, którym rzekomo miała 
sprowokować byłego kochanka do zbrodni. 

Przez kilka dni, a może miesięcy, cała Polska z uwagą śledziła rekonstrukcję burzliwej hi-
storii miłosnej Drożyńskiego i Korczyńskiej oraz krwawej sceny, która rozegrała się – tym razem 
– za kulisami teatrzyku położonego w samym sercu zmęczonej upałem Warszawy. Sposób, w jaki 
dokonywano tej rekonstrukcji, ujawnia konflikty i lęki na tle płciowym i klasowym, które dręczy-
ły przeobrażające się społeczeństwo międzywojenne. Demaskuje również trwałość „sprawdzo-
nych” scenariuszy kulturowych, a w szczególności struktury melodramatycznej, porządkującej  
rozczłonkowaną i miazmatyczną rzeczywistość w spójną i zrozumiałą opowieść. Śmierć heroiny 
melodramatycznej nie jest śmiercią ani przypadkową, ani bezsensowną. Wprost przeciwnie 
– będąc śmiercią z zasady polityczną, staje się źródłem sensu. 

Epilog: oskarżenie odwołało się od wyroku sądu okręgowego, wnosząc o zmianę kwalifika-
cji czynu na morderstwo umyślne oraz podwyższenie wymiaru kary do piętnastu lat więzienia. 
W listopadzie 1932 roku sąd apelacyjny przyznał prokuraturze rację, uznając Drożyńskiego za 
winnego zabójstwa z premedytacją i… skazał go na sześć lat więzienia. 
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K iedy w 1955 roku wypadła siedemdziesiąta szósta roczni-
ca urodzin Antoniny Sokolicz, Biuro KC PZPR ogłosiło na 
łamach „Trybuny Robotniczej” prośbę o nadsyłanie wspo-
mnień, pamiątek, zdjęć, plakatów, słowem wszelkich śladów 

utrwalających tę postać. Owa prośba skierowana do wszystkich, którzy pamiętali Sokolicz, 
wynikała nie tylko z chęci przypomnienia słynnej działaczki socjalistycznej – równie ważne 
było to, że jej bogate archiwum osobiste uległo w czasie II wojny światowej niemal całkowi-
temu zniszczeniu. W 1955 roku pamięć o Sokolicz w wielu kręgach była jeszcze żywa, mało 
jednak zachowało się źródeł dokumentujących jej barwną i niecodzienną działalność, w ra-
mach której krzyżowały się ze sobą teatr i polityka, sztuka i ideologia, aktorstwo i agitacja. 
Antonina Sokolicz była aktorką i działaczką polityczną, reżyserką i animatorką, pedagożką 
i konspiratorką, w końcu dramatopisarką i propagandystką. Ze zbioru spisanych odręcznie 
świadectw pamięci, przedruków i notatek pochodzących od kilkudziesięciu osób wyłania się 
niezwykle sugestywny obraz osobowości Sokolicz. Dwa dokumenty spośród wszystkich zebra-
nych zasługują na szczególną uwagę. Oba dotyczą działań propagandowych, jakimi aktorka 
zajęła się po rezygnacji z angażu w teatrze i po pełnym włączeniu się w działalność polityczną. 
Przyzwyczajona do życia na walizkach, w związku z wieloletnią pracą w teatrze objazdowym, 
odwiedzała dziesiątki fabryk i świetlic robotniczych, w których wystąpiła z niezliczoną liczbą 
odczytów, pogadanek i prelekcji. Przytaczane przeze mnie relacje pochodzą ze szczególnego 
okresu, kiedy to po zamknięciu przez ówczesne władze teatru robotniczego Scena i Lutnia Ro-
botnicza, którego Sokolicz była założycielką, wyjeżdża ona do Stanów Zjednoczonych, gdzie 
prowadzi działalność agitacyjną, propagując wśród polonijnych środowisk robotniczych, 
między innymi w Detroit, główne idee i założenia socjalizmu. 

Odczyty Sokolicz uderzają jasnością myśli, barwnością przedstawienia, 
a jednocześnie przejmują potęgą wysłowienia, głębią ujęcia historycznego 
znaczenia przedmiotu. Główną ich zaletą, dzięki której tak głęboko wbija-
ją się w umysł słuchaczy, jest prostota i jasność rysunku. Każdy z nich daje 
żywy obraz, wypukłą scenę, przejrzystą i zrozumiałą. Po każdym odczycie 
widzi się coraz jaśniej… że stara kultura się nie podniesie. I coraz jaśniej 
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widzi się zarysy nowej cywilizacji. A pomimo niezmiernego bogactwa treści 
tak są doskonale zbudowane, że ta treść całkiem nowa od razu jakby sama 
wrastała w umysły słuchaczy i nawet najbardziej zmęczony po ciężkiej pracy 
robociarz nie tylko nie odczuwa znużenia od wysiłku na przyswojenie tych 
nowych myśli, ale czuje przypływ nowych sił. 
Świetna budowa całości, barwność i wypukłość rysunku poszczególnych 
faktów i postaci, wyczerpujące przedstawienie kwestii, pełen wyrazu 
styl i mistrzostwo artystycznego wysłowienia czynią je prawdziwym 
arcydziełem. A pod względem ważności poruszanych tematów należą one 
do najbardziej potrzebnych dla robotnika polskiego w Ameryce, który o tych 
niesłychanie doniosłych dla klasy robotniczej sprawach dotychczas nie 
miał pojęcia1. 

I druga relacja: 

Odczytów towarzyszki Sokolicz nie słucha się tylko, lecz przeżywa do głębi. 
Porywające potęgą uczucia, zniewalające swą żelazną logiką, rozszerzające 
widnokrąg myślenia bogactwem treści, ukazują one swym słuchaczom dwa 
światy: ginącej kultury niewolniczej i nowy, rodzący się w walce świat no-
wej kultury wyzwolonej pracy, kultury proletariatu. Utwory literatury, które 
przedstawia Sokolicz w swych odczytach, ukazują się w jej oświetleniu jako 
dokumenty dziejowe tych dwóch światów. Widzimy jasno stary system spo-
łeczny wyzysku i ucisku z jego zgniłą cywilizacją jako nieuleczalnego, dogo-
rywającego paralityka, a leki, jakimi usiłują pobudzić go do życia, nadać mu 
pozory siły i zdrowia, ujawniają tylko jeszcze wyraźniej toczącą go śmiertel-
ną chorobę2. 

Oba zapisy cechuje, charakterystyczna także dla innych wspomnień, afektacja piszą-
cych. Aktorka wywarła na zdających relacje „dogłębne” wrażenie, wprawiła ich w stan eks-
tatycznego oszołomienia „potęgą uczucia”, „zniewoliła żelazną logiką”, „uderzyła jasnością 
myśli”, „wbiła się w umysł słuchaczy” żywym obrazem. Samodzielnie i niezwykle pieczołowi-
cie przygotowana przez Sokolicz dramaturgia tych performansów, których świadectwem są 
powyższe zapisy, wykorzystywała kontrast między zderzanymi ze sobą emocjami i stanami: 
smutkiem i gniewem, zwątpieniem i pewnością, rezygnacją i buntem itd. – w ten sposób słu-
chacze utrzymywani byli w stanie wysokiego afektywnego zaangażowania. Owe zderzenia 
i kontrasty stanowiły clou w technice montowania fragmentów literackich, tworząc żywe 
obrazy, z których wyłaniała się nowa treść. Tak zbudowane występy nie nużyły więc słucha-
jących, lecz podnosiły temperaturę egzystencji, rozniecały ogień życia, zasilały spracowane 
ciała widzów energią płynącą z gwałtownego rozpoznania własnego położenia w świecie, 
własnej sytuacji klasowej uwarunkowanej ekonomiczne, historycznie i kulturowo. W per-
formansach tych wykorzystywana była formuła patosu, bardzo bliska tej opisywanej przez 
Siergieja Eisensteina: 

Jednym słowem, patos jest czymś, co zmusza widza, by „wyszedł z siebie” 
[podkr. – J.L.-K]. Używając słów piękniejszych, moglibyśmy powiedzieć, że 
utwór patetyczny odznacza się taką siłą ekspresji, która zdolna jest wprowa-
dzić widza w stan ekstazy. […] czymże bowiem termin ex-stasis (co oznacza 
– ze stanu) różni się od określenia „wyjść z siebie” (co oznacza „wyjście z nor-
malnego stanu”). Wszystkie przytoczone wyżej reakcje ściśle odpowiadają 
temu sformułowaniu. Ten, kto siedział – wstał. Ten, kto wstał – zerwał się. 
Milczący – krzyknął. To, co było przyćmione – rozjarzyło się. To, co było su-
che – zostało zroszone. W każdym przypadku nastąpiło „wyjście ze stanu”, 
„wyjście z siebie”3. 
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Czemu ma służyć spiętrzenie w dziele sztuki stanów tak przeciwstawnych, nagromadzenie 
przeskoków pomiędzy jakościami zderzanymi na zasadzie tak ostrych kontrastów? Czy to pod-
kreślane przez Eisensteina „wyjście z siebie” odbiorcy dzieła sztuki jest celem samym w sobie 
czy jedynie środkiem prowadzącym do osiągnięcia właściwego celu? 

[…] już powierzchowny opis przejawów ekstazy, wywoływanych strukturą 
patetycznego utworu, wskazuje sam przez się na zasadniczą cechę, jaką po-
winna posiadać kompozycja takiego dzieła. Otóż cechą tą jest podporząd-
kowanie wszystkich elementów kompozycyjnych jednemu celowi: osiąg- 
nięciu ekspresji zdolnej doprowadzić widza do tego, iż „wychodzi z siebie” 
i nieustannie przechodzi w inne stany jakościowe. Wyjść z siebie, zburzyć 
równowagę duchową, doprowadzić do nowego stanu psychicznego – osiąga 
to, oczywiście, każde dzieło sztuki zdolne do wzruszenia4. 

Oddziaływanie na publiczność według tak rozumianej formuły patosu, wyznaczanej przez 
dramaturgię dialektyki materialistycznej, jest dla Sokolicz właściwym procesem kształtowania 
świadomości klasowej. Stan patetycznego uniesienia, jaki Sokolicz pragnie wywołać w słucha-
czach w stosunku do konstytuującej się nowej klasy społecznej – proletariatu (odbiorcy per-
formansów Sokolicz w większości sami byli jego przedstawicielami) – uzyskiwany jest dzięki 
retorycznemu zabiegowi, który nazwałabym „fiaskiem empatii” zderzonym z wyzyskaniem po-
tencjalności afektu. Mechanikę tego chwytu odnajdziemy w kolejnej zachowanej relacji z jed-
nego z odczytów, jakie działaczka wygłaszała w trakcie swojego pierwszego pobytu w Stanach 
Zjednoczonych w latach 1923–1924: 

Najpierw o Konopnickiej, o kochającej lud miłością współczucia [wszyst-
kie podkr. – J.L.-K.] poetce-szlachciance. Jak wszyscy burżuazyjni pisarze, 
choć kochająca lud, nie znajduje dla niego drogi wyjścia. Omawiając, de-
klamuje wyjątki… W drugiej części opowiada o Reymoncie i jego wspaniałej 
epopei ludowej Chłopi. Odczytuje z nich z wielkim uczuciem parę pięknych 
ustępów. Następnie porywająco odczytuje wiersz Kazimierza Przerwy-Tet-
majera o góralu tańczącym czardasza. Nie mniej podoba się zgromadzonym 
wiersz Laskowskiego Zrękowiny na Mazowszu. Na zakończenie zapoznaje 
słuchaczy z ludowymi poetami: robociarz Skoronek i robotnica Szczęsna, 
z której bije nuta czystej klasowości, pełna zrozumienia krzywd odwiecz-
nych i pewności wyzwolenia ludu roboczego drogą walki klasowej5. 

Sokolicz, jak zostało to już wcześniej zaznaczone, konstruuje swoje wystąpienia na zasadzie 
wyraźnych kontrastów, najczęściej sięgając po twórczość artystów, których zalicza do przedsta-
wicieli burżuazji. Wybiera utwory ekspresyjne i nacechowane afektywnie, a następnie pory-
wająco je deklamuje. Dba o wewnętrzną temperaturę występów. Decyduje się na fragmenty po-
ruszające wyobraźnię, w zrytmizowanych obrazach zderza ze sobą świat człowieka ze światem 
natury, walkę klas odmalowuje na tle walki żywiołów. 

 Zdaniem działaczki podmiotem ekspresji afektywnej w twórczości Konopnickiej, Że-
romskiego czy Wyspiańskiego, których utwory często łączy ze sobą podczas wystąpień, są 
zawsze grupy uciskane i wyzyskiwane: chłopi, robotnicy, więźniowie polityczni. Los ciemię-
żonych mas nie jest tym twórcom obojętny, podejmują więc próby uchwycenia społecznych, 
ekonomicznych, kulturowych i historycznych czynników determinujących ich położenie. 
Ponieważ jednak odmawiają masom sprawstwa i widzą je jako bierne, nie są w stanie wczuć 
się w ich sytuację egzystencjalną, zrozumieć zwielokrotniony ból i cierpienie, które domagają 
się zmiany poprzez działanie o charakterze rewolucyjnym. Tak pojmowane „fiasko empatii”, 
będące udziałem tych twórców, zderzane jest przez Sokolicz z zaskakująco odmienną poezją 
proletariatu, w której performatywny potencjał afektu ma rozwinąć się w działanie, w starcie 
sił, w nieuchronną walkę: 



94Justyna Lipko-Konieczna

Widzimy w jaskrawym przeciwstawieniu zmierzchu i świtu z jednej strony 
starą, obumierającą sztukę ginącego świata burżuazyjnego, odciętą od ży-
wych źródeł piękna, usychającą i karłowaciejącą, która stała się przedmio-
tem kupna i sprzedaży, zwykłym towarem rynkowym, sztukę igraszkę salo-
nów i kabaretów. A z drugiej strony wystaje przed nami twórca-proletariusz, 
człowiek twardej pracy i walki. Potrzebna mu jest sztuka jako dźwignia roz-
woju, więc sobie tę dźwignię wykuwa. Nic nie bierze gotowego, każdą myśl, 
każde uczucie głęboko przeżywa i przetwarza, to, co dla artystów starego 
świata jest tylko tematem literackim, który się odrobi i sprzeda, dla niego 
jest najgłębszą sprawą życiową. […]
W twórczości proletariatu rewolucyjnego odbija się wszystko, co nasza epo-
ka ma w sobie twórczego, prowadzącego w przyszłość. Prometejskego…6

Zacierając granicę między światem przyrody a światem człowieka, Sokolicz widzi ludzki byt 
jako zakorzeniony w ciele i w świecie oraz pozostający w relacji do niego… Proletariat to zaś dla 
niej jeszcze nieuformowana, niejako przedosobowa i afektywna potencjalność, mająca moc jed-
noczenia bytów, mobilizowania ich ukrytych zasobów. Te z kolei to przede wszystkim zepchnię-
te w sferę nieświadomości klasowej pragnienia i wyobraźnia uciskanych mas – domagając się 
wypowiedzenia, stają się siłą napędową nowego układu relacji społecznych, w którego sercu 
znajdzie się zbiorowa podmiotowość ponadosobowa. Owe pragnienia i wyobrażenia wyzyski-
wanego proletariatu, nieznajdują-
ce dotychczas ujścia w przestrzeni 
dyskursywnej, ukazywane są przez 
Sokolicz w szerszym wymiarze cza-
sowym, również w odniesieniu do 
przeszłych pokoleń z ich własnymi 
wyobrażeniami i towarzyszącymi 
im uwarunkowaniami historyczny-
mi. Działaczka przedstawia bowiem 
lud jako właściwego spadkobiercę 
dorobku ludzkości – spadkobiercę 
pozostającego z tym, co przeszłe, 
w relacyjności silnie nacechowa-
nej emocjonalnie; posługującego 
się takim rozumieniem swojej przy-
szłości, które zawsze ujmuje to, co 
minione, ukazując jednocześnie 
represyjne mechanizmy władzy wy-
twarzające społeczne nierówności. 

Jak już zaznaczałam, poetyka 
montażu w wystąpieniach Sokolicz ma wiele wspólnego z poetyką montażu Siergieja Eisenste-
ina. Twórca Pancernika Potiomkina w książce poświęconej zasadom montażu filmowego, opar-
tej na analizie spuścizny reżysera, przyznaje się do intuicyjnego budowania wewnętrznej dyna-
miki własnych obrazów filmowych. Spojrzenie z dystansu na szczególną poetykę nakręconych 
przez siebie filmów pozwala mu jednak odkryć „po czasie” prawidłowość, którą uwzględniał, po-
dążając za intuicją artystyczną. Wewnętrzną zasadą filmów takich jak Iwan Groźny czy właśnie 
Pancernik Potiomkin jest kierowanie się porządkiem natury; jego odbicie to obraz filmowy stwo-
rzony przez artystę – podążającego za uczuciem i intuicją reprezentanta ludzkości, nieodłącznej 
od tego, co ją otacza, i pozostającej z otoczeniem w wiecznej relacyjności. Eisenstein pisze: 

Ów skok, który charakteryzuje strukturę każdego ogniwa kompozycyjnego, 
jest nieodłączny od struktury kompozycyjnej najważniejszego czynnika akcji 
utworu – rewolucyjnego zrywu będącego jednym z nieskończonego łańcucha 
skoków, dzięki którym dokonuje się nieprzerwany rozwój społeczeństwa. 

Sokolicz – podobnie jak Eisenstein 
– kierując się intuicją artystyczną, 
ale też wykorzystując swoje niemałe 
doświadczenie aktorki dramatycznej, 
opanowała mechanizm, 
który wprowadzał widzów 
w stan patetycznego uniesienia, 
„wyjścia z siebie”.
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Ale: skok. Przejście z ilości w jakość. Przejście w przeciwieństwo. Przecież 
to są elementy rozwoju, które wchodzą w skład pojęcia materializmu 
dialektycznego. Dlatego też zarówno w odniesieniu do budowy każdego 
utworu, jak i patetycznego dzieła można powiedzieć, iż wtedy mamy do czy-
nienia z patetyczną strukturą akcji, kiedy ta zmusza wszystkich śledzących 
jej przebieg do intensywnego przeżywania określonych dialektyczną prawi-
dłowością momentów stawania się i dokonywania7. 

Sokolicz – podobnie jak Eisenstein – kierując się intuicją artystyczną, ale też wykorzystując 
swoje niemałe doświadczenie aktorki dramatycznej, opanowała mechanizm, który wprowadzał 
widzów w stan patetycznego uniesienia, „wyjścia z siebie”. Za najprostszy pierwowzór takiego 
mechanizmu, uruchamiającego w odbiorcach reakcje naśladowcze, można uznać znajdującą 
się w stanie ekstazy prelegentkę, postać owianą patosem, która w tym lub innym sensie wy-
chodzi z siebie. Taką figurę Sokolicz odmalowała w jednej ze swoich najważniejszych powieści 
Porywy, kiedy to młoda i niedoświadczona jeszcze socjalistka Marietta ma przybliżyć grupie 
robotników zebranych w świetlicy przyzakładowej myśl głównych ideologów socjalizmu. Po-
czątkująca propagandystka jest pełna obaw przed swoim pierwszym występem. Staje jednak 
naprzeciwko szarych, utrudzonych twarzy i dostrzega zapalającą się w nich na jej słowa iskrę ge-
niuszu. Przy czym słowa jakby do niej nie należą, lecz przychodzą gdzieś z zewnątrz, spoza niej, 
a będąca ich medium Marietta wpada w ekstatyczne uniesienie i porywa zebranych rysującą się 
perspektywą wyzwolenia mas. W pewnym momencie z ust jakiegoś sceptyka pada wypowiedź, 
która dociera do bohaterki, ale nie jest w stanie zatrzymać ją czy onieśmielić. „[…] mam wraże-
nie, że słucham neofitki w ekstazie religijnej” – słyszy Marietta, „trafne porównanie” – zauważa 
odautorsko Sokolicz i dodaje: 

Stan psychiczny Marietty bliski był ekstazy. Owładnął nią nieujawniony 
jeszcze nigdy popęd do publicznego wyznania aktu wiary… Głowa jej pałała, 
w mózgu, w sercu, w najtajniejszej głębi nurtowała niepohamowana potrze-
ba wypowiedzenia swych upojeń, złożenia przysięgi na wierność ideałom, 
ślubowania swej bezgranicznej ofiarności, pragnęła, aby ją publicznie 
uznano za wyznawczynię, bojowniczkę i ofiarnicę umiłowanej idei – której – 
zawdzięcza więcej niż życie, bo uczłowieczenie!!!8

W jakim stopniu autorka Porywów opisywała własne doświadczenia, a w jakim sytuacja 
ta była wytworem wyobraźni? Wiele przesłanek pozwala sądzić, że w osobie Marietty pisarka 
widziała siebie i swoje pierwsze kroki stawiane jako propagandystka. Ważnym elementem opi-
su wystąpienia Marietty jest jego ekstatyczny charakter. Bohaterka wyrasta tu na ekstatyczkę, 
a porównania do świętej, omdlewającej pod naporem objawionej prawdy nie są przypadkowe, 
odsyłają nas bowiem do tradycji kobiecej ekstazy mistycznej. W pamiętniku Ireny Perkowskiej-
-Szczypiorskiej, krewnej Antoniny Sokolicz, znajduje się istotna w tym świetle informacja o dzie-
ciństwie autorki Porywów:

Jako 11-letnia dziewczynka chciała zostać świętą, pragnęła wstąpić do 
klasztoru i aby ujarzmić swą buntowniczą naturę, potrafiła się umartwiać, 
całymi godzinami leżała krzyżem na zimnej posadce w kościele. Opowiada-
ła, że w czasach, gdy udzielała korepetycji, chodząc po domach prywatnych, 
uczyła także dwoje dzieci jakiegoś bogatego fabrykanta łódzkiego, Żyda. 
Była jeszcze wtedy tak wierzącą katoliczką, że kiedyś umówiła się z lokajem 
tego domu i oboje ochrzcili po kryjomu te dzieci. Oczywiście straciła pracę 
i z hukiem stamtąd wyleciała. Fakt ten charakteryzuje Antoninę – gdy coś 
robiła, poświęcała się temu całkowicie9.

Opowieść nie do pominięcia. Mała Antonina, chcąc zostać świętą, mogła szukać wzo-
rów do naśladowania w takich postaciach świętych mistyczek, męczenniczek i ekstatyczek 
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jak św. Teresa, św. Katarzyna z Genui, a może przede wszystkim św. Katarzyna z Aleksandrii 
– „dziewica dysputująca” (według określenia Jakuba de Voragine), patronka filozofów, która po-
trafiła przeciwstawić się pięćdziesięciu mędrcom zwołanym przez imperatora, pragnącego ją 
zawstydzić i zmusić do milczenia. „To w męczeństwie i zaślubinach duchowych św. Katarzyny 
wyraża się tradycja ekstatycznej i miłosnej kobiecości, niewykluczająca myślenia, walki i dzia-
łania” – pisze w Ekstazach kobiecych Jean-Noël Vuarnet10. I mimo że Sokolicz nie decyduje się 
na drogę świętej i zamiast niej wybiera los aktorki, w dorosłym i ideowo wyraźnie sprofilowanym 
życiu doświadcza jeszcze kilkakrotnie gwałtownych nawrotów wiary. Te stany pełne wewnętrz-
nego napięcia, które artystka określa jako „atawizm katolicyzmu” – mogące przybrać formę 
analizowania siebie, pragnienia prześwietlenia własnej duszy „na wylot” i zerwania wszelkich 
zasłon oddzielających od prawdy – mają chrześcijański rodowód. I to ze względu nie tylko na 
dyscyplinowanie duszy, lecz także spektakl głosu i teatralną formułę ekstatycznych doświad-
czeń zaczerpniętą od zachodnich mistyczek i świętych. 

Wróćmy do archiwum Antoniny Sokolicz. Oprócz przywoływanych już relacji z odczytów, 
wspomnień i notatek znajdziemy wśród pamiątek szczególne świadectwo życia aktorki. Jest to 
dziennik pisany w latach 1939–1940, które Sokolicz spędziła w oblężonej Warszawie. Podczas 
jednego z bombardowań, unicestwiających znany jej świat, Sokolicz czuje potrzebę „poracho-
wania się ze sobą” i wraca myślami do swojej drogi zawodowej, by dokonać gorzkiego podsu-
mowania. Do samokrytyki artystka miała zresztą upodobanie – „analizowanie poszczególnych 
swoich postępków i wypowiedzi”, traktowanie siebie jako „obiektu psychologicznych badań” 
miało prowadzić do odarcia własnej osobowości z „wszelkich obsłonek i przejrzenia siebie na 
wylot”. Ten mechanizm samoobserwacji i autoanalizy miał źródło w żarliwym pragnieniu wy-
dobycia z siebie właściwej, „czystej melodii” własnego życia, „wyłuskania swojej treści istotnej”, 
poznania swojej „linii generalnej”11. Te wysiłki okazały się jednak nic niewarte. Przyczynę swojej 
życiowej porażki Sokolicz widzi w zawodowym rozdarciu, w „tragedii rozdwojenia” pomiędzy by-
ciem aktorką i byciem działaczką społeczną: 

Służyłam dwóm bogom – i dlatego służyłam źle, lecz nawet w przedśmiert-
nym obrachunku gotowam się bronić, a nie pochylić głowę w pokorze, uzna-
jąc swój błąd. Nie jestem całkowicie odpowiedzialna za moją połowiczność 
lub brak hartu… Moje młodzieńcze aspiracje artystyczne szczere były i głę-
bokie, a że nie szłam wytrwale po tej drodze i nie osiągnęłam wyżyn sztuki, 
a nawet choćby solidnych rezultatów, nie obciąża to mego sumienia. Pod-
świadomie tkwiący we mnie instynkt społeczny rozdzielił mnie ze światem 
zawodowych artystów, a zwłaszcza ich protektorami. Zbyt mało miałam kul-
tury towarzyskiej i wyrobienia życiowego, abym umiała zamaskować nag- 
ły poryw do ideałów rewolucji robotniczej, która w tym czasie rozgorzała… 
A byłam zbyt biedna i skromna, aby świat panujący chciał tolerować mnie 
w swych szeregach z moją gorącą solidarnością i oddaniem klasie walczącej. 
Zostałam więc zignorowana i wypchnięta z ekskluzywnego koła kandyda-
tek do sławy i stanowiska. A przecież zamiłowanie artystyczne nie wygasło 
we mnie i to była zawsze jedyna dziedzina pracy, która dawała mi pełnię za-
dowolenia12. 

W następnym akapicie wspomina również o uczuciu wielkiego niespełnienia zawodowe-
go i politycznego, którego doświadczyła jako działaczka socjalistyczna i rewolucyjna. Potrzeba 
sprawstwa, entuzjazm i poczucie obowiązku nie były, jej zdaniem, w stanie zastąpić talentu po-
litycznego. „Byłam niezłą propagandystką” – pisze o sobie, ale to nie są wystarczające kwalifika-
cje, by stać się przywódczynią. Ciągła potrzeba dokonywania oceny sytuacji politycznej – zmie-
niającej się dynamicznie wraz z kolejnymi fazami rewolucji – sprawiała, że Sokolicz wycofywała 
się ze swojej działalności agitacyjnej, by objąć myślą ewoluujący krajobraz społeczny: 

Nie mogłam być propagandystką, nie będąc całkowicie zorientowana. Co tu 
owijać w bawełnę! Prócz talentu politycznego brak mi solidnego wykształce-
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nia. Jestem dyletantką, a jako taka nie mogę być przywódczynią. I znowu… 
szczery zapał nie na wiele się zdał. Moje osiągnięcia nie mogły zaspokoić 
moich aspiracji. W najlepszym razie mogłam przemawiać do uczuć, organi-
zować uczucia słuchaczy i moich czytelników dla rewolucji13. 

Tak bezwzględna samoocena, przedstawiona przez jedną z najaktywniejszych polskich so-
cjalistek okresu międzywojennego, wynikała z dużego rozczarowania i osobistego zawodu. Nie 
przypadkiem jednak poprzedziło ją wyznanie o drugiej, nigdy tak naprawdę niezarzuconej sfe-
rze aktywności zawodowej. Antonina Sokolicz nigdy – wbrew temu, co o sobie pisała – nie prze-
stała być bowiem aktorką, tyle że zamieniła scenę na trybunę. Ta zmiana perspektywy pozwala 
inaczej spojrzeć na kwestie sprawstwa i przywództwa, pod koniec życia artystki tak ją nurtujące. 

„Tosia była urodzoną aktorką” – stwierdzała Irena Perkowska-Szczypiorska14, która w przej-
mujący sposób daje świadectwo o pierwszych krokach Sokolicz w zawodzie. Ta młodziutka 
adeptka teatru, występująca w wielu sztukach i na różnych scenach (m.in. w Łodzi, Piotrkowie, 
Kaliszu, Poznaniu, Busku, Lwowie, Mińsku i Kijowie), właściwie nie dojadała. Skromna gaża 
z trudem wystarczała na kosztowne kostiumy teatralne, których uszycie aktorki musiały finan-
sować z własnej kieszeni, „tak że na wyżywienie niewiele […] zostawało pieniędzy”15 (sam zakup 
materiału był już ogromnym wydatkiem, a pamiętać trzeba, że do jednego spektaklu aktorka 
potrzebowała często nie jednego, lecz kilku kostiumów). Gdy Sokolicz wracała na chwilę do 
swojej rodziny mieszkającej w Łodzi, gdzie skończyła prywatną szkołę dra-
matyczną, była chuda i niedożywiona. Sama szyła, prała i prasowała swoje 
suknie. Aby jakoś utrzymać się na powierzchni, dodatkowo zajmowała się 
przepisywaniem ról. Ten tryb życia aktorki prowincjonalnej był tak wykań-
czający, że kiedy przyszedł do niej lepiej sytuowany znajomy aktor z prośbą, 
by przepisała jego kwestie, ze zmęczenia zasnęła podczas rozmowy. Według 
relacji artystki nie obudził jej, przepisał w nocy wszystko, a następnego dnia 
zaprosił ją na śniadanie. Wspomnienie krewnej Sokolicz pozwala dostrzec 
głębszy sens w jej własnych gorzkich słowach o klasowym wykluczeniu ze 
środowiska teatru i z zawodu, który pozostał jej wielką pasją, ale też niespeł-
nieniem życiowym. 

Zawód ten, choć słabo opłacany, od zawsze wymagał odpowiedniej 
oprawy. „Miła” powierzchowność, uroda, jakość i oryginalność kostiumów 
scenicznych stanowiły podstawę, jakiej oczekiwano od aktorki w teatrze. 
Zgodnie z kulturowym stereotypem teatru zachodniego aktorka powinna 
„cieszyć oko”, jest przecież obiektem uwielbienia, podziwu, lecz również 
obiektem męskiego pragnienia i fascynacji. „Czasami mówiła, że jej karierę 
aktorską popsuł brak urody. Nie zgadzam się z tym, gdyż uważałam, że mia-
ła bardzo ciekawą urodę, a zwłaszcza cudne oczy, płonące jak dwa węgle. 
Miała wspaniałą dykcję, ogromną kulturę słowa, głos altowy i pięknie deklamowała. Bardzo 
przypominała mi wielką tragiczkę, Irenę Solską” – pisała Perkowska-Szczypiorska16. 

Jak już podkreślałam, uważam, że Sokolicz nigdy nie przestała być aktorką, można nato-
miast powiedzieć, że zmieniła miejsce i okoliczności swoich występów, a także repertuar. Wyda-
je mi się, że to również emploi aktorki – role, w których wbrew sobie była obsadzana – skłoniło ją 
do porzucenia teatru dramatycznego i odnalezienia innej przestrzeni dla własnych kreacji. Był 
to czynnik równie ważny co jej sprzeciw wobec teatru traktowanego jak kapitalistyczne przed-
siębiorstwo dostarczające niewymagającej rozrywki publiczności rozleniwionej poznawczo. 
Ciekawie w tym kontekście brzmi wspomnienie aktora Teatru Ateneum w Warszawie – Henryka 
Barwińskiego, z którym Sokolicz grała w Teatrze Ludowym w Krakowie: 

Antonina Sokolicz była artystką dramatyczną, zaczynała w 1901/2 roku swą 
karierę artystyczną. Zapowiadała się na doskonałą aktorkę charaktery-
styczną. Do bohaterskich ról nie miała odpowiednich warunków zewnętrz-
nych – co było do pewnego stopnia powodem porzucenia przez nią sceny. 
Grała w sztuce Zapolskiej Małka Szwarcenkopf i odniosła wielki sukces 

 Portret Antoniny 
Sokolicz. Źródło 
fotografii: „Mówią 
Wieki” 1983, nr 4.
(LICENCJA WIKIMEDIA)
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– jednakże owacyjne gratulacje kolegów przyjęła niechętnie, gdyż jej ambi-
cją było grać właśnie role bohaterskie. W sztukach Dla szczęścia lub Śnieg 
Przybyszewskiego granych w Krakowie grała bardzo dobrze…17 

Ze słów Barwińskiego wynika zatem, że Sokolicz marzyła, by być heroiną. Pragnęła wcielać 
się w postacie czynu, realizujące etos bohaterski. Wyjaśnień, skąd wzięła się u niej ta potrzeba 
kreowania na scenie ról kobiet dokonujących rzeczy niezwykłych, dostarczają nie tylko boha-
terki jej powieści i dramatów (mam tu na myśli głównie jej sztukę o rewolucji październikowej 
pt. Pięść), lecz także biografia aktorki. Urodzona w 1879 roku w Szczercowie, w rodzinie kultywu-
jącej pamięć o powstaniu styczniowym (w którego organizacji jej krewni brali udział), od wczes- 
nego dzieciństwa wychowywana była w duchu zaangażowania społecznego o rodowodzie ro-
mantycznym. To pragnienie działania, które miałoby znaczenie historyczne, kierowało nią, gdy 
walczyła z rodzicami o prawo do własnej edukacji, w niej bowiem upatrywała szansę na zdobycie 
pełnej samodzielności. Znów wiedzy o tym okresie życia Sokolicz dostarcza Perkowska-Szczy-
piorska: 

Tosia wspominała, że za czasów jej młodości w mniej zamożnych, drobno-
mieszczańskich domach panowało przekonanie, że kształcić należy tylko 
synów, bo córkom nauka nie jest potrzebna. I tak wyjdą za mąż. Uczyła się 
więc w domu, ale bardzo zazdrościła braciom i kiedy przyjeżdżali na wieś na 
wakacje, wykradała im książki, zaszywała się w krzakach i pilnie je czytała. 
Później zaczęła się uczyć języka angielskiego. […] Wreszcie matka i ojciec 
odstąpili od swoich zasad i Tosia pojechała do Łodzi, zamieszkała u ciotki 
Jagodzińskiej i wstąpiła na pensję Jezierskiej18. 

 Sokolicz wywalczyła swoje wykształcenie i opuściła dom rodzinny, łamiąc konwenans, 
zgodnie z którym powinna po prostu wyjść za mąż. Wyrwanie się z więzów roli społecznej, jaką 
jej przewidziano, otworzyło przed nią możliwość działania w przestrzeni innej niż dom – sfera 
kulturowo przypisana podmiotowi kobiecemu. Opuszczenie domu było dla młodziutkiej dziew-
czyny wielkim wyczynem. Świadectwem są tu zarówno relacje Perkowskiej-Szczypiorskiej doty-
czące trudnych warunków bytowych, w jakich Sokolicz znalazła się jako początkująca aktorka, 
oraz jej determinacji, by mimo wszystko wytrwać w swoich postanowieniach, jak i twórczość li-
teracka autorki Pięści, portretującej młode kobiety, które zdecydowały się na opuszczenie domu 
(często wbrew rodzinie) i walczą o własną samodzielność. To polityczki, nauczycielki, działaczki 
społeczne – nierzadko charyzmatyczne i ofiarne. To bohaterki, które rezygnują z założenia ro-
dziny, poświęcają życie prywatne (wyrzeczenie się miłości stanowi powtarzający się, melodra-
matyczny motyw w twórczości Sokolicz), ryzykują też odrzucenie społeczne jako kobiety żyjące 
i zachowujące się w sposób odbiegający od normy – a wszystko to, by kształtować przestrzeń 
publiczną. Tak więc opuszczenie domu rodzinnego, porzucenie prywatności i – co z tym związa-
ne – rezygnacja z odegrania roli kulturowo przypisanej kobiecie byłyby dla Sokolicz pierwszym 
gestem emancypacyjnym, otwierającym drogę do wzięcia życia we własne ręce, realizacji swojej 
potencjalności w sferze publicznej – pomiędzy ludźmi i wobec nich. 

Po ukończeniu siódmej klasy Sokolicz rozpoczęła pracę jako nauczycielka i w tym samym 
okresie zaczęła naukę zawodu w szkole aktorskiej prowadzonej przez Karola Kopczewskiego. Po 
zdaniu ostatnich egzaminów w 1899 roku dostała angaż w prywatnym teatrze. Wiemy już, że jako 
artystka scen prowincjonalnych występowała w Busku, Kaliszu, Piotrkowie, Płocku, Lwowie, 
Poznaniu, Kijowie i Mińsku, i to właśnie dzięki tym podróżom poznała nierówności społeczne, 
znacznie lepiej widoczne z perspektywy peryferii niż metropolii. Co więcej, nierówności te ob-
serwowała także w swoim środowisku. Nie będąc odtwórczynią głównych ról – niejako wystę-
pując tylko na drugim planie – krytycznie przyglądała się stosunkom panującym w teatrze jako 
przedsiębiorstwie nastawionym na szybki i łatwy zysk. Zastanawiała się zarówno nad roszcze-
niowym i przedmiotowym stosunkiem antreprenera do zespołu aktorskiego, jak i zespołu aktor-
skiego do widzów, którym oferuje się łatwe w odbiorze, naprędce przygotowywane chałtury, ale 
też widzów do aktorów, którym z kolei płaci się za bezkrytyczne spełnianie oczekiwań publiczno-
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ści. Liczne podróże wpisane w zawód aktorki teatru objazdowego sprawiły, że Sokolicz z różnych 
perspektyw mogła obserwować polskie społeczeństwo; dostrzegała między innymi, że zwłasz-
cza w mniejszych ośrodkach dużą potrzebę dostępu do kultury i sztuki mieli ci, których w ogóle 
nie traktowano jako ich potencjalnych odbiorców. To właśnie podczas tych pierwszych lat do-
świadczeń teatralnych Sokolicz wstąpiła do PPS i zaangażowała się w objazdową działalność 
propagandową, którą łączyła z pracą etatowej aktorki. Na ten okres przypada dojrzewanie jej 
potrzeby sprawczości, oddziaływania, wyczynu o charakterze już nie prywatnym, lecz społecz-
nym. Okazji dostarcza burzliwa rzeczywistość 1905 roku. Kiedy wybucha rewolucja, Sokolicz – 
odwołując się do tradycji rodzinnych i marzenia o bohaterstwie – szmugluje broń i bibułę pośród 
teatralnych rekwizytów i kostiumów. Jest kurierką i konspiratorką rewolucyjną, co również uda-
je jej się łączyć z pracą w teatrze. Za tę działalność zostaje w końcu skazana i trafia do więzienia 
w Suwałkach. Dzięki zabiegom rodziny wychodzi na wolność, musi jednak opuścić Królestwo. 
Przenosi się do Galicji, gra w teatrach w Krakowie, we Lwowie, w Zakopanem. Tu także dzieli czas 
między teatr i działania na rzecz emigracji socjalistycznej, a do tego pisze swoje pierwsze utwory 
dramatyczne. W 1908 roku wyjeżdża do Paryża, gdzie na Sorbonie studiuje nauki społeczne. We 
Francji bierze udział w pracach emigracji, współpracując między innymi z Janem i Esterą Stró-
żeckimi, znanymi działaczami rewolucyjnymi. Tam z całą mocą zdaje sobie sprawę z potrzeby 
edukowania klasy robotniczej, 
dochodząc do wniosku, że jest to 
najskuteczniejszy sposób godnej 
i świadomej emancypacji. W tym 
rozpoznaniu odbija się jej własna 
droga do zdobycia wykształce-
nia i świadomego wyzwolenia się 
z krępujących jednostkę więzów 
społecznych. Sokolicz postanawia 
wykorzystać uzyskaną wiedzę, by 
w przystępnej formie przekazać ją 
kręgom robotniczym. Tak powstaje 
jedna z jej pierwszych broszur skie-
rowanych do robotników, przybli-
żająca twórczość Juliusza Słowac-
kiego. 

Po powrocie z Francji w 1912 
roku artystka rozpoczyna pisanie 
tekstów dramatycznych o tematyce 
społecznej. Co charakterystyczne, 
jednym z nich jest sztuka Ikarzątka 
o stosunkach panujących w przedsiębiorstwach teatralnych. Już pierwsze lata aktywności So-
kolicz w sferze publicznej pokazują, że swój potencjał realizowała, odnosząc się krytycznie do 
rzeczywistości i artykułując konieczność zmiany. Nie przypadkiem od początku drogi zawodo-
wej łączyła teatr z działalnością społeczną – w rzemiośle aktorskim widziała bowiem narzędzie 
polityczne. Dla Sokolicz teatr był przede wszystkim narzędziem oddziaływania i artykulacji. 
Taki dostrzegała w nim potencjał. Dobrze obrazuje to pierwsza wizyta w teatrze warszawskim 
działaczki społecznej Filipiny Płaskowickiej jako bohaterki Porywów. Sokolicz opisała to wyda-
rzenie w następujący sposób: 

Trafiła na znakomity dla niej eksperyment: – grano komedię Lubowskiego 
Przesądy – jej zdaniem bardzo mierną. Zagadnienie nieciekawe, argumenty 
nieprzekonujące i osoby działające również sztuczne […]. Natomiast wyko-
nanie ról przez aktorów wprowadziło ją w zdumienie; nie mogła oczu ode-
rwać od sceny – bała się stracić jedno słowo, gest – nie mogła sobie wyobra-
zić tak potężnego oddziaływania na uwagę słuchaczy […] – nie mogła się 
zorientować, czym ci artyści zdołali tak nią zawładnąć. To jedno ją uderzyło 

Autorka Pięści inaczej rozumiała 
polityczną funkcję teatru. Traktowała 
teatr jako medium emancypacji 
widowni, przestrzeń renegocjacji 
podziałów społecznych, ujawniającą 
to, co dotychczas było przed 
publicznością zasłonięte, wobec niej 
niewypowiedziane. 
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od razu, że aktorzy nie „udawali”. Ani przez moment nie odczuła, że mówią 
słowa wyuczone, powtarzają gesty, że ich wyraz twarzy jest wystudiowany, 
poprzednio obmyślony. […] Postanowiła pójść jeszcze raz, dwa razy, dzie-
sięć, zobaczyć tych samych aktorów w innych rolach. Jeżeli będą równie 
doskonali, […] to znaczy, że odkryła nową, nieznaną jej dziedzinę twórczości 
człowieka, porywającą, bo działającą bezpośrednio w momencie tworzenia, 
nakazującą wnikać w najskrytsze i niedostępne wnętrze istoty ludzkiej za 
pomocą środków tak prostych, a przecież najcenniejszych jak: ciało, gest, 
łzy, poryw serca aktora! Jakże żywo stanęła jej w pamięci scena oburzenia 
Modrzejewskiej! Artystka stała się uosobieniem kobiety dotkniętej w swym 
honorze – nie było chyba w sali ani jednej osoby, która by z nią nie współczu-
ła, która by całkowicie nie była przejęta przeżyciem tej kobiety. Filipina na-
gle odczuła bezmierną wdzięczność dla artystki za rozkosz, jakiej doznała, 
podziwiając ją, aż wmyśliwszy się w niezbadane drogi twórczości ludzkiej, 
uległa najszczęśliwszej ekstazie uwielbienia dla bezkresnego geniuszu czło-
wieka19. 

W silnych stanach emocjonalnych, ekstatycznych, patetycznych, jakie w widzu wywoływała 
gra Heleny Modrzejewskiej, widziała Sokolicz wielki potencjał teatru: teatru, który wstrząsa wi-
dzem i go oszałamia, wykorzystując do tego szczerość występu, bezpośredniość spotkania mię-
dzy artystami i publicznością oraz siłę gestów i ciał prezentujących idee, które znoszą ogranicze-
nia, a także jednoczą odbiorców i aktorów w „tu i teraz” wydarzającej się sytuacji. Mimo to, gdy 
teatr służy do artykulacji „miernych treści”, jest zdaniem Sokolicz medium przeciwskutecznym, 
umacniającym, a nawet legitymizującym podziały społeczne, blokującym wyzwolenie z klisz 
i konwencjonalnych ról. Autorka Pięści inaczej rozumiała polityczną funkcję teatru. Traktowała 
teatr jako medium emancypacji widowni, przestrzeń renegocjacji podziałów społecznych, ujaw-
niającą to, co dotychczas było przed publicznością zasłonięte, wobec niej niewypowiedziane. 

O czynach heroicznych marzą wszystkie bohaterki powieści i dramatów Sokolicz. Jedną 
z najważniejszych postaci w Porywach jest nie kto inny, lecz Filipina Płaskowicka. Tę społecz-
niczkę, socjalistkę, twórczynię pierwszych kółek ludowych i szkół dla dzieci chłopskich pozna-
jemy w powieści, gdy jako bardzo młoda kobieta wyrusza na wieś, by założyć szkołę ludową – 
pierwszą z wielu. Podobnym uporem, hartem ducha i pragnieniem dokonania bohaterskiego 
czynu wyróżnia się wspominana już Marietta, młoda emancypantka i socjalistka, pochodząca 
ze zubożałej rodziny szlacheckiej, decyzją o rozpoczęciu działalności agitacyjnej łamiąca spo-
łeczny konwenans klasy, z której się wywodzi. Takich postaci kobiecych w twórczości Sokolicz 
jest wiele. To bohaterki, które mierzą się z rzeczywistością, przekraczają bariery ekonomiczne, 
społeczne i kulturowe, rozbijają stereotypy, a przede wszystkim zabierają głos, niejedna z nich 
mówi nawet bez opamiętania. 

Akt zabierania głosu jest tu kluczową kwestią. Sokolicz dokonuje wyboru podobnego jak jej 
bohaterki. Staje się rzeczniczką sprawy, w którą wierzy, ekstatyczką i propagandystką, nie prze-
stając przy tym być aktorką – staje się heroiną. W biografii Sokolicz w znaczeniu tego pojęcia nie-
przypadkowo zbiega się bycie aktorką z byciem bohaterką – tą, która działa i zapisuje się poprzez 
swoje działanie w historii rozwoju ludzkości. Na trybunie, mogącej być po prostu przestrzenią 
małej, zadymionej świetlicy z ograniczonym dostępem do światła, Sokolicz staje się heroiną, 
odgrywa swoją bohaterską rolę. 

„Bohater, którego odsłania historia, nie musi posiadać żadnych cech bohaterskich […], ko-
notacja odwagi, odczuwanej przez nas jako niezbywalna cecha bohatera, w rzeczywistości jest 
już obecna w samej gotowości działania i mówienia, do wpisania swego «ja» w świat i zapocząt-
kowania swojej własnej historii” – pisała Hannah Arendt w Kondycji ludzkiej20. Dla Arendt te-
atr greckiej polis był modelową przestrzenią wyłaniania się podmiotowości w akcie zabierania 
głosu wobec innych. Zdaniem badaczki gotowość do mówienia i działania, dzięki którym ludz-
kie „ja” może wpisać siebie w historię, określa także istotę potencjalności teatru; w tej definicji 
bardzo mu blisko do greckiej agory. Tak funkcję teatru rozumiała również Sokolicz. I taki teatr 
postanowiła założyć, kierując się przekonaniem, że klasa robotnicza potrzebuje przestrzeni 
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własnej reprezentacji, gdzie ustanowi swój własny język i zamanifestuje swoją obecność. 
Po I wojnie światowej spędzonej w Rosji (m.in. na Syberii, w środowisku polskich zesłańców) 

Sokolicz wraca do Warszawy i angażuje się w działalność Komunistycznej Partii Robotniczej 
Polski, która inicjuje szeroko zakrojone działania oświatowo-kulturalne. Tam poznaje Leonar-
da Wojszcza, prowadzącego klub młodzieży robotniczej. Wojszczowi zależy na uruchomieniu 
koła dramatycznego. Zwraca się z prośbą o pomoc do Stefana Jaracza, a ten poleca Sokolicz, 
dla której praca w kole okazuje się prawdziwym spełnieniem ideowym. Sam Jaracz też angażuje 
się w tę działalność, kierownictwo obejmuje jednak Sokolicz. Powstaje Scena i Lutnia Robotni-
cza, która działa od 1919 do 1921 roku. To pierwszy w Polsce międzywojennej robotniczy zespół 
teatralny; nie jest to luźna grupa amatorów, lecz artystyczne zrzeszenie proletariatu, a według 
Sokolicz – pionierska placówka o rozległych zamierzeniach organizacyjnych i poważnych am-
bicjach ideowo-artystycznych. Scena i Lutnia Robotnicza miały być wzorcowym teatrem robot-
niczym o zasięgu ogólnokrajowym. Na jego wzór miały powstawać sceny robotnicze w całym 
kraju, w większych skupiskach proletariackich – to one właśnie miały kształtować amatorski 
robotniczy ruch teatralny w mniejszych ośrodkach. 

W lutym 1920 roku Scena i Lutnia Robotnicza wydaje tak zwaną Jednodniówkę, manifest 
teatru robotniczego pióra Sokolicz: „Lud sztuki wrażeń domaga się, pragnie stokroć silniej i go-
ręcej niż klasa posiadająca. W jego świeżej duszy tkwi głębokie pragnienie piękna. Potrzeba 
sztuki jest najgłębszym, najistotniejszym prawem przyrodzonym człowieka”. Sokolicz właśnie 
w dostępie do kultury, w możliwości jej współtworzenia widzi jedyną realną szansę przebudowy 
społecznej: „Proletariat w swym pochodzie ku wyzwoleniu nie może pominąć takiej potężnej 
dźwigni życia, jaką jest sztuka. Życie w ustawicznej walce i szamotaniu się jest tak ciężkie i nie-
jednokrotnie wstrętne, że człowiek zwątpiłby w jasność Jutra, gdyby nie czerpał siły z krynicy 
piękna i ideału, jaką jest sztuka”21. Dla Sokolicz najistotniejsze było wyzwalanie w twórcach i od-
biorcach teatru robotniczego poczucia sprawczości, ale i pewnej odrębności klasowej. A więc 
proletariat ma mówić własnym odrębnym głosem, lecz jednocześnie wyrastać z polskich trady-
cji narodowych i w nich szukać swojego dziedzictwa. Takie założenia wymagały pracy u pod-
staw. Dlatego Sokolicz prowadzi też intensywną działalność pedagogiczną. Przedsięwzięciom 
Sceny i Lutni Robotniczej towarzyszą działania artystki w ramach dopiero co utworzonego Uni-
wersytetu Ludowego. Pragnie ona udostępnić swoim odbiorcom wybitne dzieła literatury dra-
matycznej, chce, by teatr robotniczy stał się miejscem debaty o wielkich problemach politycz-
no-społecznych, ale też szkołą wychowania. To mając na uwadze, szuka formy wyrazu, która 
najpełniej oddałaby tę koncepcję. Taką możliwość widzi w teatrze rekonstrukcji, w popularnych 
wtedy widowiskach plenerowych. Marzy jej się Klątwa i inne dramaty Stanisława Wyspiańskie-
go grane przez robotników na dziedzińcu Wawelu. 

Sokolicz wyobrażała sobie przyszły teatr proletariacki na wzór gigantycznych widowisk ma-
sowych. Miał on być przejściową formą prowadzącą do stworzenia rewolucyjnego teatru przy-
szłości. W Jednodniówce artystka próbowała określić stosunek tego teatru do teatru starego, 
uznając cały szereg współczesnych reform teatralnych za wysiłek czysto zewnętrzny, mecha-
niczne zasypywanie przepaści dzielącej scenę od widowni. Nie lekceważyła jednak dokonań 
Craiga, Reinhardta, Stanisławskiego, Meyerholda, Antoine’a, Komissarżewskiego, a z Polaków 
– Wyspiańskiego, Pawlikowskiego, Osterwy, Limanowskiego, Szyfmana, Zelwerowicza, Wysoc-
kiej i Drabika. Teatr miał być miejscem – jak pisała – zbiorowego działania; miejscem, w którym 
i z którego wyłania się nowa ludzka wspólnota. Jego właściwą cechą, jej zdaniem, jest tworzenie 
kultury w akcie zbiorowego działania.

Pierwszym zadaniem założonego przez nią koła było zapoznanie klasy robotniczej z arcy-
dziełami literatury dramatycznej. W związku z tym członkowie koła odwiedzali teatry drama-
tyczne i przyswajali kanon. Drugi krok polegał na pobudzaniu do twórczości artystycznej sa-
mych robotników. Przyszły teatr robotniczy „stworzy jednolitą duchową atmosferę widowni 
teatralnej, usunie obecne zróżnicowanie, umożliwi całkowite zespolenie widza z aktorem, wi-
downi ze sceną” – projektowała autorka Porywów22. Nowy teatr poszukiwać więc musi nowego 
repertuaru. Repertuar ten winien mieć wyraźne zabarwienie społeczne i wyraźnie zarysowa-
ny „pierwiastek zbiorowości”. Ważne przy tym, by teatr ten reprezentował odpowiedni poziom 
artystyczny. Stąd w programie działań Sceny i Lutni Robotniczej znalazło się: prowadzenie 
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szkoły dykcji i deklamacji, organizowanie co niedziela pogadanek literackich, raz w miesiącu 
uczęszczanie na koncert w filharmonii, angażowanie się w akcję kilku związków starających 
się o abonament w teatrach miejskich, wreszcie uczestniczenie w zajęciach chóru i występach 
teatralnych. 

W 1921 roku Sokolicz wydała broszurę pod tytułem O kulturze artystycznej proletariatu, 
w której jeszcze raz rozpatrywała możliwość utworzenia w Polsce teatru robotniczego. Znów 
podkreślała: „Proletariat musi poznać […] cały dorobek kultury ludzkości, aby mógł tworzyć da-
lej swoje, już własne wartości. Lecz proletariat musi stać się prawdziwym spadkobiercą «praw-
dziwych skarbów» ludzkiej twórczości, a nie nędznych falsyfikatów”23. Bogatsza o doświadcze-
nie wyniesione z pracy w kole dramatycznym, zwróciła uwagę na konieczność zakładania szkół 
aktorskich dla robotników, gdzie uczono by ich podstaw sztuki aktorskiej, poprawnej wymowy, 
zasad sztuki scenicznej, charakteryzacji, plastyki (gestu i mimiki), a także śpiewu. Robotni-
cy-aktorzy musieliby studiować również historię sztuki i historię dramatu. Zdaniem Sokolicz 
istniejące kółka dramatyczne nie zastąpią szkoły, ponieważ „skupiają ludzi zamiłowanych do 
teatru, ale pragnących grać od razu, a nie uczyć się”24. Uważała, że szkoły takie mogą powstać 
wszędzie tam, gdzie znajdzie się kilka, kilkanaście osób, które zaangażują się w rzetelny pro-
ces prób i pracy nad spektaklem, rozumiejąc, że przedstawienie powinno być dobrze przygo-
towane. Przestrzegała przed tandetą artystyczną, uprawianą nawet w najlepszych intencjach 
„przez kółka amatorów lub przez dyrektorów różnych teatrów powszechnych, ludowych, robot-
niczych. Trzeba wszędzie wyjaśniać, jaką szkodę moralną czynią te teatry, szerzą bezmyślność, 
wypaczają szczerą duszę ludu, przyzwyczajają do głupich, ordynarnych dowcipów, kiepskich 
w najgorszym gatunku efektów i sztuczek aktorskich”25. Scenę i Lutnię Robotniczą traktowała 
nie jak zwykły zespół amatorów, którzy dla przyjemnego spędzenia czasu czy popisu zbierają 
się, by pobawić się w teatr, lecz jak zrzeszenie robotników dostrzegających w sztuce medium 
emancypacji. Oczywiście zespół ten miał grać przede wszystkim „dla swoich”, przedstawienia 
przygotowane przez robotników i dla robotników – to najważniejszy cel stawiany kołu przez jego 
założycielkę. 

Sokolicz widziała w klasie robotniczej potencjał twórczy, społecznotwórczy. Domagała się, 
by każdy mógł na równych prawach tworzyć krajobraz kulturowy, by miał swój twórczy udział 
w budowaniu przestrzeni publicznej. Chciała, by teatr był przestrzenią sprawczą – ale nie na 
poziomie jednostkowym, lecz na poziomie wspólnoty, gromady. W wydawanych przez siebie 
broszurach podkreślała: „To nie prawda, że niszcząc ustrój kapitalistyczny, proletariat znisz-
czy to, co stary świat posiada cennego w zakresie wiedzy czy sztuki. Proletariat walczył będzie 
o sztukę powszechną, niezbędną dla dalszego rozwoju ludzkości”26. Tak określa funkcję teatru 
– upowszechnianie kultury, rozwój myśli na poziomie wspólnotowym. W tworzeniu teatru naj-
ważniejszy jest sam proces twórczy. Gromada teatralna, podzielona lub nie na mniejsze zespoły, 
od początku do końca organizuje i konstruuje spektakl. Przedstawienie teatralne powinno być 
wynikiem współpracy i samoorganizacji. Powinno być owocem wspólnego wysiłku twórców 
i odbiorców. Każdy winien czynnie brać udział w tworzeniu widowiska. Twórcy i publiczność 
winni wspólnymi siłami, wynikającymi ze wspólnej potrzeby, zorganizować teatr jako miejsce 
zawiązywania się ludzkiej wspólnoty i jako trybunę, z której wspólnota zabiera głos. Dopiero 
udział w tym wielogłosie, zorkiestrowanym chórze, wyzwala jednostkę ze starych więzów spo-
łecznych i ograniczeń; poczucie wyzwolenia jest tu równoznaczne z aktem zabierania głosu, 
ustanawiającym nie tyle jednostkę, ile wspólnotę. W tym sensie teatr jest dla Sokolicz jedną 
z najważniejszych form zbiorowej emancypacji. Sokolicz dostrzega także możliwość czynnego 
włączania widowni w przebieg spektaklu – marzy, by doświadczenie teatru przerodziło jego od-
biorcę w uczestnika. 

Co charakterystyczne, ten proces emancypacji, właściwa szkoła zabierania głosu, nie do-
konywał się podczas samych przedstawień, lecz podczas prób, które jednoczyły zebranych. 
Granica między sceną i widownią okazywała się ruchoma, a próba stawała się rozmową, wy-
stępem, pogadanką, wspólnotowym wydarzeniem tworzonym na zasadach równości. Tak wła-
śnie wyglądały próby do Tkaczy. Odbywały się w niedziele i w środy. Te niedzielne próby miały 
charakter otwarty i gromadziły stałą publiczność: „Słowo autorskie było tu odskocznią od im-
prowizowanych naprędce pogawędek o literaturze, o historii sztuki i o bolączkach codziennego 
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życia – pisał Witold Filler. – […] Widzowie mieli prawo przerywać dialog, indagować reżysera, 
wyręczać w zadaniach aktorów”27. Zarówno w relacjach z wystąpień i pogadanek Sokolicz, jak 
i w opisach krótkiej historii prowadzonego przez nią teatru – a znajduje to odbicie także na kar-
tach jej powieści – obserwujemy szczególny rodzaj wspólnego bycia ludzkiej zbiorowości. Soko-
licz potrafiła rozbudzać w słuchaczach potrzebę mówienia, uruchamiać głos gromady, której 
członkowie zaczynali ze sobą dyskutować, odnajdując zbieżność doświadczeń, tworząc w końcu 
ludzką sieć, gdzie równie ważny był każdy z mówców. Sama jednak zajmowała w tej gromadzie 
specjalne miejsce. Jako aktorka i propagandystka łączyła bowiem teatr z najdosłowniej rozu-
mianym przewrotem rewolucyjnym. 

Ciekawej podpowiedzi dostarcza tu etymologia łacińskiego słowa actor (ten, który działa), 
pochodzącego od czasownika agere. Czasownik etymologicznie związany z agere to agitare, 
który oznacza wzmocnienie działania, nasilenie czynności, ale też czynienie, poganianie, pro-
wadzenie28. Agitacja spełniała jedną z najważniejszych funkcji propagandy: mając poderwać 
ludzi do czynu, akcji, przekonać do rodzącej się ideologii, wytwarzała jednocześnie nowy wzór 
zachowań o potencjale rewolucyjnym. Medium agitacyjnej działalności Sokolicz, łączącej w ten 
sposób aktorstwo z propagandą, była mowa. Mowa i działanie to podstawowe narzędzia aktora 
– twierdziła Hannah Arendt. Poprzez mowę i działanie człowiek staje się bohaterem, herosem, 
który wkracza na scenę historii. O tym marzyła Antonina Sokolicz. W repertuarze heroicznym 
widziała rolę właściwą dla siebie. Marzenie o byciu heroiną dokonującą heroicznych czynów 
spotkało się w biografii artystki z innym marzeniem – marzeniem o byciu przywódczynią. To 
marzenie Sokolicz zrealizowała nie gdzie indziej, lecz właśnie w teatrze. 
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25  Tamże, s. 7. 

26  A. Sokolicz, Stary a nowy teatr, w: Myśl teatralna polskiej awangardy 1919–1939, wybór i wstęp Stanisław 
Marczak-Oborski, Warszawa 1973, s. 300. 

27  W. Filler, dz. cyt., s. 26.
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We wnętrzu czternastowiecznego refektarza dominikanów 
panuje półmrok. Zaledwie jeden snop światła pada na 
drewnianą podłogę, która jaśniejąc w jego blasku, odci-
na się od skrytych w cieniu, ceglanych ścian i wykrojo-

nych w ich rdzawym murze, strzelistych okien, całkowicie zaciemnionych na czas spektaklu. 
Pod nimi, w półokręgu, na granicy światła i cienia, stoją ubrani na czarno aktorzy. Wpatrzeni 
w napięciu w kobietę siedzącą na ustawionym pośrodku krześle, przypominają grecki chór sto-
jący na straży działań scenicznych. Cierpliwie trwają w intensywnej ciszy, którą zmącić może 
najdrobniejszy dźwięk, wzmocniony doskonałą akustyką refektarza przykrytego od góry skle-
pieniem krzyżowym. 

Kobieta obdarzona została niecodzienną urodą. Oliwkowa cera, piwne oczy i burza ciemno-
brązowych, kręconych włosów zdradzają, że nie pochodzi stąd. „Żaden z korynckich krajobrazów 
nie ma rysów jej twarzy, / Żadne ze źródeł nie ma głębi jej oczu, / Żaden cyprys nie ma smukłości 
jej ramion. / Ona jest obca”1 – mógłby jak Medei wyśpiewać jej chór. Chór jednak milczy. 

Cudzoziemka ma wzrok utkwiony w dal. Myślami jest nieobecna. „Ojczyzno złotoruna, zie-
mio moja daleka” – zdaje się wołać bezgłośnie. „Widzę twoje lunatyczne krajobrazy / Idące wąską 
ścieżką jak muły przez moje wspomnienia / Gładzę czule ich sierść”2. Przepełniające ją obrazy 
sprawiają, że mimowolnie marszczy brwi, jakby wytężała wszystkie siły, by wnikliwie odtworzyć 
przebieg minionych zdarzeń i nie przeoczyć najmniejszego szczegółu, który mógłby mieć zna-
czenie. W skupieniu przygląda się drżeniom swojej duszy, jakby była czułym wibrometrem jej 
poruszeń. W napięciu mierzy siłę intuicji i moc przeczuć. Z uwagą wsłuchuje się w podszepty 
osobistego daimonionu. Siedząc na krześle, skąpana w ciepłym świetle, przypomina oświetlaną 
przez wieczny ogień Pytię na trójnogu, która za chwilę wobec zgromadzonych w świątyni kapła-
nów wypowie słowa przepowiedni. 

Wieszczka jest kobietą dojrzałą. W blasku reflektorów dostrzec można zarówno drobne 
zmarszczki skoncentrowane w okolicach oczu, jak i te przecinające w poprzek chmurne czoło. 
Wydaje się pełna życiowej mądrości, którą ludzi obdarzają jedynie doświadczenie i upływający 
czas. „W moich zmarszczonych brwiach jest moja godność”3 – przekonuje każdym fragmentem 
wyprostowanego na krześle i utrzymanego w napięciu ciała: podniesionym wysoko podbród-
kiem, ściągniętymi łopatkami, spoczywającymi na kolanach dłońmi. 

Katarzyna Kułakowska

Cudzoziemka i Błaźnica.  
O scenicznych wcieleniach 
Anny Zubrzycki  
z perspektywy antropologii 
doświadczenia
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Bierze głęboki wdech. Nerwowo przełyka ślinę, jakby szykowała się do wypowiedzenia 
najgorszej prawdy. Zaczyna śpiewać. Nie sposób jednak zrozumieć ani słów pieśni, ani języka, 
którym się posługuje. Brzmi on twardo i szorstko, choć zdania są wyśpiewywane łagodnie i de-
likatnie. Kojący głos kobiety i niedostępność przekazu mają smak mistycznej tajemnicy, a potok 
niezrozumiałych słów układa się w niepojęty dla zwykłych śmiertelników tekst najświętszego 
objawienia. Doświadczenie obcowania z sacrum staje się silniejsze, gdy kobieta skończywszy 
krótką zwrotkę, zaczyna śpiewać ją od początku, coraz głośniej, jak gdyby od liczby powtórzeń 
i siły głosu miała zależeć moc sprawcza słów. Chociaż ucho nie jest przyzwyczajone do obcości 
brzmienia nieznanego języka, z czasem rozpozna w śpiewanym w ekstatycznym zapętleniu tek-
ście dwa imiona: Jezus i Thomas Didymos. 

Pieśń nabiera tempa. Do śpiewu dołączają chórzyści, posłuszni zamaszystym gestom dyry-
gującej nimi cudzoziemki. Jest teraz ich koryfeuszką, budzącą respekt apostołką apokryficznej 
ewangelii. Początkowo udziela głosu jedynie kobietom, podczas gdy mężczyźni, przyklęknąw-
szy przy krzesłach, uderzają w drewniane siedzenia, nadając pieśni rytm. Po pewnym czasie 
i oni dołączą do śpiewu, a one zaczną walić w krzesła niczym w bębny, jakby zagrzewały do wal-
ki. Każde powtórzenie jest coraz głośniejsze, śpiewane z coraz większą energią. Żeńskie i męskie 
głosy nakładają się na siebie, walczą ze sobą zaciekle niczym najwięksi wrogowie, by w którymś 
momencie zrównoważyć siły i zjednoczyć się w nienawiści. Przewodniczka chóru podsyca ich 
wściekłość, wykrzykując zapalczywie słowa pieśni i tupiąc głośno obcasami: „Swoim śpiewem, 
swoim wzrokiem, swoimi strasznymi słowami rozszczepia każdą chwilę na tysiące różnolitych 
pasm, odkrywa na każdym kroku przepaście”4. W amoku wyrzuca ramiona na boki, jakby rzuca-
ła klątwy. Przypomina wiedźmę, oblubienicę diabła, która ma „twarz Medei, bolesną piękność, 
oczy głębokie, tragiczne i gorączkowe, bujne fale wężów spadających niedbale, potok czarnych, 
nieposkromionych włosów”5. Gdy na jej skinienie dudziarz zaczyna grać, trójjedyna chorea się-
ga zenitu – chropowate, koptyjskie brzmienia wyśpiewywanych wersetów splatają się z przeszy-
wającymi dźwiękami dud, a wszystkie razem wznoszą się w rytmicznej dyscyplinie wprowadza-
nej przez opętańczy taniec bębniących ciał. Ona sama zaś niczym 

Medea stoi w zachwycie 
Nad parującym kotłem świata 
I przekreśliwszy logikę
I jej fatalistyczny porządek, 
Rwie łańcuchy przyczyn i skutków, 
Przekształca ludzi i zdarzenia,
Przeobraża drzewa i rośliny,
Kojarzy niebo z ziemią i wodę z ogniem
I trwa w nieustannej gorączce przemian, 
W sporze z całym światem6. 

Nagle jednym, energicznym tupnięciem i władczym gestem ucina pieśń. Wycieńczona opa-
da na oparcie krzesła: „O, jak trudno prowadzić dialog z cieniami”7.

* * *

Anna Zubrzycki w roli Błazna jest zjawiskowa. Nie sposób zamknąć jej w jednej formie, wy-
myka się wszelkiemu definiowaniu – raz będzie pajacem, który swoimi docinkami uprzykrza 
życie dworu, raz dojrzałą kobietą o nieprzeniknionym obliczu, za którym skrywa tajemnicę. 
Wybuchy wściekłości i przeżywaną ekstazę w jednej chwili przemienia w łagodne spojrzenie 
i subtelność gestu; błazeńską głupawość i zadziorność trefnisia przeplata mądrością wieszczki 
i zagadkowością sfinksa. „Czy próbowałaś już kiedyś / samą siebie zdefiniować?” – pyta chór, 
a Medea kiwa potakująco głową i dodaje: „Ale wówczas tak poczynałam działać, / Jakbym 
świadomie pragnęła samej siebie zaprzeczać”8. Tak też prowadzi swoją rolę Anna – budu-
je postać Błazna niczym domek z kart, ostrożnie, choć pewnym gestem, by w kolejnej scenie 
jednym ruchem zburzyć ją i zacząć wznosić na nowo, na zupełnie innym planie konstrukcyjnym. 
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  Anna Zubrzycki 
w Pieśniach Leara. 
ZDJĘCIE: KAROL JAREK
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„Nie ma w tobie żadnej harmonii / Ani żadnego punktu oparcia”9 – szepce Medei chór, a Anna 
zdaje się go słyszeć, chociaż nieokreśloność i nieuchwytność postaci Błazna jest tym, co praw-
dziwie ją fascynuje. Pajac zwodzi bowiem nie tylko widzów, ale i samą aktorkę – barwny wa-
chlarz jego wypowiedzi otumania nadmiarem znaczeń, migotliwe treści rozpraszają uwagę, gra 
pozorów pozwala zaś się łudzić, że dotarcie do sedna postaci to wyłącznie kwestia czasu. 

„Mam bardzo duży niedosyt, bo podczas pracy nad postacią Błazna zaczęłam dotykać 
czegoś bardzo nowego dla siebie”10 – zdradza Anna. O nienasyceniu rolą wspomina w tej sa-
mej rozmowie jeszcze dwa razy: „mam straszny niedosyt, bo wydawało mi się, że można bar-
dzo dużo zrobić z Błaznem, ale minęliśmy się tu bardzo mocno z Grzegorzem [Bralem – przyp. 
K.K.] co do wizji tego spektaklu”; „mam bardzo duży niedosyt tej roli, ale już nie dałam rady tego 
przeforsować”. Rodzi się pytanie, co w postaci Szekspirowskiego pajaca wywołało w Annie 
tak dojmujące poczucie niedosytu? Jakie treści odnalazła w tej roli, że reżyser nie zgodził się 
włączyć ich w tkankę spektaklu? 

Wywalczone w pocie czoła znaczenia 

Zainspirowana projektem antropologii doświadczenia Victora W. Turnera11, 
podejmuję próbę opisu doświadczenia Anny Zubrzycki, założycielki i głównej aktorki Teatru 
Pieśń Kozła we Wrocławiu, na przykładzie jej roli Błazna w mających swoją premierę w 2012 
roku Pieśniach Leara12 oraz tworzonej obecnie roli Medei. Za Turnerem rozumiejąc „przeżycie” 
jako doznanie czegoś konkretnego, co może zyskać pewnego rodzaju artykulację czy ekspresję, 
która jest formułą ograniczoną początkiem i końcem, przyjmuję, że ekspresja – owa „skrystali-
zowana wydzielina ludzkiego doświadczenia”13, jak pisał Turner – może przybierać dowolną for-
mę, zarówno narracyjną, jak i performatywną. Dzięki tak pojmowanej ekspresji doświadczenia, 
która jako interpretacja i reprezentacja przeżyć doświadczającego także poddaje się interpreta-
cji, doświadczenie daje się uchwycić poznawczo jako zobiektywizowane i ujęte przez doświad-
czającego w ramy nadające całości strukturę. 

Przyjmując taką strategię badawczą, każdy akt twórczości traktuję jako ekspresję doświad-
czenia, a zatem jako „ustrukturyzowaną jednostkę przeżycia”14. Przedmiotem mojego zaintere-
sowania są więc wszelkie ekspresje doświadczenia Anny Zubrzycki, w postaci nie tylko jej nar-
racji, lecz również tworzonych przez nią ról. To, czego próbuję dokonać, to interpretacja ekspresji 
doświadczenia aktorki, która tak poprzez opowieść, jak wyśpiewanie czy odegranie na scenie 
interpretuje samą siebie.

Ekspresja doświadczenia w formie aktu twórczego nie powinna być bowiem rozumiana 
jedynie jako interpretacja czy reprezentacja doświadczenia, lecz także jako wyraz tego, co owo 
doświadczenie wywołało w artykułującym je twórcy i jaki miało wpływ na jego osobisty rozwój. 
Podejmując próbę interpretacji własnego przeżycia wewnętrznego – subiektywnego, przemija-
jącego i trudnego do uchwycenia – doświadczający poszukuje wzorców na zewnątrz, do jakich 
mógłby się odnieść, pewnego rodzaju zewnętrznego kontekstu, w który mógłby wpisać swoje 
przeżycie. Według Turnera szerszy plan dla jednostkowego przeżycia stanowią przeszłe do-
świadczenia – zarówno indywidualne, jak i utrwalone w pamięci zbiorowej. W tak przebiegają-
cym procesie „wywalczania w pocie czoła znaczeń”15 dla własnych przeżyć kategorie zaczerpnię-
te z zewnętrznych wzorców znanych doświadczającemu mogą nie tylko ulec przekształceniom, 
tak by stały się właściwym odniesieniem, ale również – jeśli nie przystają do doświadczenia i nie 
ułatwiają jego rozumienia – mogą zostać całkowicie odrzucone. Wówczas ten, kto podejmuje in-
terpretację, uznając znane kategorie za nieadekwatne, tworzy nowe wzorce, w które może wpi-
sać swoje przeżycie – dzięki temu nie tylko nada swojemu doświadczeniu ponadindywidualny 
charakter, lecz także ustali nową formę kultury i wprowadzi nowy porządek. Tym samym do-
świadczenie „wprowadzone w obieg”16 w postaci zobiektywizowanej ekspresji przekształca rze-
czywistość. W jaki sposób doświadczenie Anny wyśpiewane w roli Błazna, a więc wprowadzone 
w obieg, zmienia zarówno samą aktorkę, jak i kulturę poprzez włączenie w nią jednostkowego 
doświadczenia w postaci ekspresji pełnej znaczeń?17
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Szara eminencja

Pieśni Leara to ostatni spektakl, w którym zagrała w Teatrze Pieśń Kozła. 
W dniu premiery nie przypuszczała nawet, że wkrótce opuści na zawsze teatr, który założyła 
i współtworzyła przez ostatnie osiemnaście lat. „Kto to widział – dziwi się Pajac z parafrazy Króla 
Leara autorstwa Rodriga Garcíi – żeby planeta robiła / pełny obrót / w drugą stronę / nagle i / bez 
ostrzeżenia obrót / pełny / niezrównoważony / szeroki / niewyartykułowany / trudny / co za nie-
spodzianka / kto by pomyślał? / nikt”18. A jednak tak się stało. „Już jak się skończyła moja relacja 
z Grzegorzem – małżeńska i partnerska […], to on przestał mnie brać pod uwagę, jeśli chodzi 
o jego artystyczną drogę” – opowiada Anna, a głos Medei kołacze się jej w głowie: „Miłość też 
przemija / Nie wiem, jak mogłam o tym nie pamiętać”19. Anna starała się o tym nie zapominać 
i przez kilkanaście lat wspólnej pracy wkładała dużo wysiłku w to, by oddzielić bycie aktorką od 
bycia partnerką. „Nie dało się” – stwierdza. 

„Moja rola w relacji prywatnej z Grzegorzem była zawsze taka, że byłam szarą eminen-
cją” – mówi. Podczas pracy w teatrze taki układ sił nie do końca jej jednak odpowiadał, choć 
pozwalała na to, póki była spełniona – zarówno w małżeństwie, jak i na polu artystycznym. „Ra-
zem podejmowaliśmy decyzje, ale to on był osobą publiczną, która te decyzje wygłaszała” – wspo-
mina. W zarządzanie teatrem angażowała się tak, jak przystało na szarą eminencję – zza tronu. 
Jej nagrodą były sukcesy Pieśni Kozła oraz sporadyczne wypowiedzi Brala doceniające jej udział 
w budowaniu teatru. „Myślę, że ni-
gdy bym Pieśni Kozła nie stworzył, 
gdybym jej nie miał”20 – przyznał 
szczerze w jednym z wywiadów, by 
kilka lat później wypowiedzieć An-
nie okrutną wojnę o Kozłową wła-
dzę. „Ktoś musi wygrać w tej wojnie, 
więc zeszłam z pola bitwy, bo już 
nie mogłam” – opowiada Anna. Bę-
dąc w relacji z Grzegorzem, pokor-
nie godziła się na odgrywanie roli 
totumfackiej nie tylko w domu, ale 
również w teatrze, ponieważ wie-
działa, że demonstracja siły na polu 
zawodowym oznaczałaby „śmierć 
relacji”, na której bardzo jej zależa-
ło. „Byłam tak samo silna jak Grzegorz, a tak bardzo inna” – zauważa po latach. Dlaczego zatem 
zrezygnowała z siebie? „Po prostu się zakochałam, kochanie”21 – mówi Medea, tłumacząc syn-
kowi powody, dla których nie dla swojego dobra, lecz dla ratowania ukochanego Jazona doko-
nała najokrutniejszej zbrodni. 

„Wydaje mi się, że to był mój duży błąd, że myślałam bardziej o innych niż o sobie” –  stwierdza 
Anna, patrząc z perspektywy czasu na swoje zaangażowanie w tworzenie teatru. Totumfacka 
w jej wydaniu nie działała bowiem dla własnych korzyści – robiła wszystko (łac. fac totum – „rób 
wszystko”) dla dobra zespołu, często kosztem własnych interesów. Gdy związek się rozpadł, 
nie miała powodu godzić się na taki układ. „Nie chciało mi się być podwładną” – konkluduje 
z goryczą. 

Początkowo miała nadzieję na spokojną i konstruktywną rozmowę. „Błagałam o dialog […], 
a nie było w ogóle możliwości dialogu” – wspomina. „Wiedziałam, że już czas na mnie, […] że 
nie ma mowy, żebym ja była tą cichą partnerką, że musi być po równo”. Siłę do walki przyno-
siły jej kolejne aktorskie wcielenia. „Zlećcie się, Duchy, które wykarmiacie / w mózgach zbrod-
nicze plany – prosiła jako lady Makbet22, szykując się na wojnę w obronie własnego Ja – weźcie 
precz / Moją kobiecą naturę, a w zamian / Niechaj wypełni mnie od stóp do głów / Najzajadlejsze 
okrucieństwo!”23. „Krew mą / Gęstą uczyńcie, nie dajcie dostępu / Litości, aby niewieścia natura  
/ Nie mogła wzbudzić we mnie miłosierdzia”24. Dlaczego jednak pozbawienie kobiety „niewieściej 
natury” wpisuje się w zakres obowiązków mocy nieczystych? Czym jest owa „kobieca natura”,  

Skąd bierze się ta swoista 
etyka żeńskiej dobroci, zgodnie 
z którą dobrze jest okazywać innym 
zrozumienie i reagować na ich 
potrzeby, a reagowanie na własne 
staje się egoizmem?
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że Królowa-Anna musi się jej wyrzec, by móc zacząć działać wedle własnego upodobania? „To 
nie tak, że chcę być okrutna wobec różnych ludzi” – tłumaczy się ze swojej decyzji. „Faceci myślą 
tylko o sobie, i to jest ich wielka siła, są bezwzględni i robią, co chcą. […] I ja tak też zacznę robić” 
– mówi z przekonaniem, choć jej decyzja nie jest wolna od wyrzutów sumienia. Skąd bierze się ta 
swoista etyka żeńskiej dobroci, zgodnie z którą dobrze jest okazywać innym zrozumienie i reago-
wać na ich potrzeby, a reagowanie na własne staje się egoizmem?

Narodziny egoistki

Koncepcję kobiecej etyki troski wypracowała w latach 80. amerykańska 
psycholożka Carol Gilligan25. Przeprowadziwszy badania dotyczące różnic między rozwojem 
kobiet i mężczyzn, dowiodła, że kobiety inaczej patrzą na kwestie moralności, niezależności 
i związków. „Słuchałam kobiet i raz po raz zdumiewało mnie to, jak bardzo przeciwstawienie 
egoizmu bezinteresowności kształtuje ich oceny moralne i rządzi ich wyborami”26 – przytacza 
Gilligan zapamiętane z rozmów, najbardziej zaskakujące spostrzeżenia. Jej zdaniem niezrozu-
mienie kobiecej osobowości wynika stąd, że dotychczas w psychologii konstruowano teorię roz-
woju na podstawie badań jedynie chłopców i mężczyzn. Gilligan postanowiła zatem wsłuchać 
się w głos kobiet i ich narracje o sobie, tworzone w zgodzie z własnym Ja, a tym samym podjęła 
próbę uwolnienia ich doświadczeń z wnyków teorii ukutej przez mężczyzn o mężczyznach. „Nie 
damy się złapać w sidła analiz uwikłanych w stare automatyzmy”27 – Gilligan powtarza niejako 
za Hélène Cixous, która dokonawszy wcześniej podobnego rozpoznania, tyle że na polu praktyk 
językowych, apelowała do kobiet, by wydobyły się z milczenia i ciszy, próbując wyartykułować 
swoje doświadczenia w języku. „Pisać, by wreszcie móc przejąć inicjatywę [podkr. oryg.] w swo-
jej sprawie”28 – radzi francuska filozofka, gdy tymczasem Gilligan skupia się na przyczynach, dla 
których kobiety tłumią swój wewnętrzny głos, zamykając się w fałszywych narracjach snutych 
przez same siebie na własny temat. 

„Najważniejszym odkryciem była obserwacja, że dziewczęta wchodzące w okres dojrzewa-
nia czują się zmuszone do wyboru między głosem a relacjami”29 – pisze Gilligan, zaznaczając, 
że wybór ten, choć z punktu widzenia psychologii bezsensowny, jest uprawomocniony w gen-
derowym postrzeganiu moralności. „Kobieta, zajmująca się w najnowszych czasach męskimi 
sprawami, utraciła w zamian właściwą swą rolę: rolę uzdrawiającej czarodziejki, która leczy i po-
ciesza. To jej prawdziwe kapłaństwo”30 – przekonuje Jules Michelet, zdając tym samym sprawę 
z przekonań obowiązujących w patriarchalnym uniwersum, gdzie męskość oznacza brak troski 
o innych, tłumaczony wolnością i prawem, a kobiecość, przeklinana przez lady Makbet, jest go-
towością do poświęceń, milczeniem, by uniknąć sporów, dbałością o utrzymanie relacji i pielęg-
nowaną w sobie uległością dla szeroko rozumianego „dobra sprawy”. „Złapałam się na tym, że 
całe życie pracowałam bardzo mocno na to, żeby coś się wydarzyło dla innych. Wszystkimi siłami 
pracowałam nad tym, żeby scalić Pieśń Kozła, żeby trzymać razem, żeby zespół był zadowolony” 
– opowiada Anna, która wpisywała się w obowiązujący porządek świata, gdzie opiekuńczość 
i troska o innych nie jest etyką ogólnoludzką, lecz jedynie kobiecą. 

Zdaniem Gilligan kobiety odgrywają kluczową rolę w demaskowaniu struktur patriarchatu 
i to one powinny przewodzić działaniom na rzecz przekształcania go w demokratyczną praktykę. 
„Łatwiej im oddać głos przemilczanym i niedostrzeżonym ludzkim doświadczeniom”31 – tłuma-
czy, starając się wsłuchać w przytłumiony głos badanych dziewcząt, ledwie słyszalny w hałasie 
ich fałszywych narracji o nich samych. Pomocne okazało się doświadczenie teatralne, jakie 
Gilligan zdobyła nie gdzie indziej, tylko w Royal Shakespeare Company podczas miesięcznego 
kursu aktorstwa, na który zapisała się, by „dowiedzieć się wszystkiego, co ludzie teatru wiedzą 
o głosie”. „Zaczęłam doświadczać cielesności głosu, jego związków z fizycznym światem dźwię-
ków i drgań, a także z językiem i kulturą”32 – opowiada. 

Anna, „obdarzona głosem o niewyczerpanych wręcz możliwościach”33, wie o nim wszystko. 
Choć ma za sobą szereg warsztatów wokalnych i praktyk muzycznych w rozmaitych zakątkach 
świata i „umie wyprodukować dowolny dźwięk w dowolnym rytmie i dowolnym natężeniu”34, to 
właśnie jej własny głos ją zdradził. Już w gardzienickiej Carmina Burana35, gdy jako Izolda Star-
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sza śpiewała hymn do nieprzewidywalnej Fortuny, zwisając z mansjonu głową w dół, z jej głosu 
można było wyczytać więcej niż z wyśpiewywanych wersów. „To jej głośne, śpiewane zawołanie, 
wyrywające się z serca zalanego goryczą, jest jak lament nad pierwszym kłamstwem, zdradą, 
grzechem, rozpoznaniem zmienności losu”36 – pisał Leszek Kolankiewicz, podejmując próbę 
zapisu wydarzeń scenicznych. „Głos upomina się o coś, co, jak wiem, zostało we mnie głęboko 
pogrzebane”37 – ku zaskoczeniu Carol Gilligan stwierdziła uczestniczka jej badań, szesnastolet-
nia Tanyia. „Śpiew, który kiedyś był w nas, przenika nas niezauważalnie, ale głęboko i wciąż po-
trafi nami potężnie wstrząsnąć”38 – potwierdza te intuicje Cixous. Czyżby i prawdziwy głos Anny 
był duszony przez lata i upominał się o coś w kolejnych spektaklach? Czy prowadząc warsztaty, 
które sama nazwała Obecność poprzez głos, Anna zastanawiała się, dlaczego jej obecność w Te-
atrze Pieśń Kozła była przez lata tłumiona?

„Przecież Teatr Pieśń Kozła to też ja! To też moje doświadczenie!” – mówi z żalem Anna, jesz-
cze nie uświadamiając sobie, że właśnie w tym wykrzyczanym buncie dokonuje się jej pierwsze 
„Zabranie Głosu […], a więc jej przełomowe Wejście w Historię, która zawsze opierała się na jej 
wyparciu” [wszystkie podkr. oryg.]” 39. 

Wyśpiewane żądanie

Lud Brytanii jest wzburzony. W królestwie bowiem krąży plotka, że stary, 
zmęczony król postanowił podzielić monarchię między trzy córki. Nie dość zatem, że Brytania 
zostanie bezpowrotnie rozdrobniona, to kryterium jej podziału zakrawa na kpinę – nowe gra-
nice zależeć mają od żarliwości uczuć każdej z córek do ojca. Mówi się, że Goneryla i Regana, 
z natury pazerne i zachłanne, chcąc otrzymać w spadku najcenniejsze ziemie królestwa, wygło-
siły starannie przygotowane przemowy, w których na oczach całego dworu zapewniały króla 
o swoim przywiązaniu do niego. Kordelia natomiast, najmłodsza z sióstr, ku zgorszeniu Leara, 
odmówiła składania publicznych deklaracji, dodając, że jej uczucia nie są na pokaz, a jej miło-
ści nie są w stanie wyrazić żadne słowa40. Jeśli wierzyć pogłoskom, rozzłoszczony król wypędził 
najmłodszą córkę poza granice chylącej się ku upadkowi Brytanii. 

Na dworze Leara zapanowała cisza. Słychać jedynie rozgorączkowane szepty i zbulwerso-
wane półgłosy, którymi dworzanie, gdy króla nie ma w pobliżu, komentują wprawiające wszyst-
kich w osłupienie wydarzenia ostatnich dni. Tylko Błazen ma odwagę wypowiedzieć się głośno. 
Zgorszony zachowaniem króla, wybiega przed szereg plotkującej świty i postanawia niby w żar-
tach przemówić Learowi do rozsądku. „Mów mniej, niźli zrozumiałeś” – radzi na swój pokrętny 
sposób. „Więcej wiedz, niż wysłuchałeś”41 – zarzuca króla litanią kolejnych, iście błazeńskich 
wskazówek. Przekrzywia przy tym zawadiacko głowę, podskakuje i potrząsa czarną czupryną, 
jakby z każdym podskokiem wytrząsał z niej nową złotą myśl. Skacząc, przypomina nakręca-
nego bączka, który za każdym przyduszeniem wiruje coraz szybciej i szybciej. Rozwibrowany, 
rozkręcony Błazen nie potrafi już zatrzymać karuzeli językowej igraszki i pędu odważnych słów. 
Pod przykrywką zjadliwej ironii przedstawia Learowi trzeźwą ocenę sytuacji, zarówno dobitnie 
określając jego obecne położenie, jak i bez ogródek komentując zachowanie jego dwóch star-
szych córek: „Ze szczęścia jęły ronić łzy, / A jam zaśpiewał w rozpaczy, / Że tak potężny król jak ty 
/ Tyle co błazen znaczy”42. 

„Nabłaznowawszy się do syta”43, Anna w roli Błazna poważnieje i zastyga w bezruchu. „Jej 
delikatne oblicze, piękne dojrzałą urodą, marszczy jakiś popłoch, szeroko otwarte oczy zerkają 
na boki”44. Czyżby zrozumiała, że przebrała miarkę? Czyżby żałowała słów płynących z głębi 
jej serca? W obawie przed złością Leara zwraca się do niego polubownie: „Proszę Cię, Wujku, 
najmij nauczyciela, który by mnie uczył kłamać: pragnę wyuczyć się kłamstwa”45. Ta figlar-
na prośba, wygłoszona poważnym tonem, zdaje się kryć więcej, niż na pozór można wyczytać 
z wypowiedzi, szczególnie gdy Błazen zacznie ją powtarzać w kółko, coraz głośniej, coraz bar-
dziej rozwibrowanym głosem. Zapętlony w błaganiu, wpada w histerię. „Chciałbym gwałtem 
nauczyć się kłamać”46 – wykrzykuje, jakby od posiadania tej zdolności zależało jego życie. Już 
wcześniej radził królowi: „Mów mniej, niźli zrozumiałeś”, teraz pragnie tej umiejętności także 
dla siebie. 
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Błaznowi o ciętym języku – błaznowi, któremu pozwala się na tak wiele, traktując go z po-
błażliwością i nigdy na serio – trudno bowiem nie skorzystać z okazji, by odsłonić świat skryty 
za fasadą pozorów i skompromitować uczestników codziennej dworskiej maskarady. Prawdziwe 
konstatacje, cięte riposty i trafne uwagi przepełniające go od środka cisną mu się bez przerwy 
na usta. Chcąc je powstrzymać, Błazen zaciska ręce na szyi i dusi okrutną prawdę jeszcze na 
wysokości krtani, zanim zdąży w postaci powietrza nabranego do płuc przecisnąć się przez 
struny głosowe, by jako dźwięczące, uformowane przez aparat mowy słowa wydobyć się na ze-
wnątrz. 

Anna milknie. Uciszona przez siebie samą, marszczy brwi, a jej twarz zastyga w zasępio-
nym, zatroskanym wyrazie. W mig jednak przerwie ten wypełniony smutkiem bezruch jednym 
zaczepnym podskokiem i zawadiackim uśmiechem. Jeszcze przechyli czupurnie głowę i już za-
śmieje się wesoło, gotowa do kolejnych psot. 

Czy to ze względu na etykę żeńskiej dobroci Anna pragnie „gwałtem nauczyć się kłamać”? Co 
czuła, gdy jako Błazen z szaleństwem w oczach dokonywała swoistego rękoczynu wymierzonego 
w samą siebie, zaciskając dłonie na własnej krtani? Czy wówczas podjęła decyzję, że odejdzie 
z teatru? „To była decyzja dramatyczna […]. Nie mogło tak dalej być” – mówi, nie chcąc dłużej dła-
wić własnego głosu. „Już nie mogę cicho siedzieć, to byłaby moja osobista śmierć” – stwierdza. 

* * *

Wiosną 2014 roku Anna Zubrzycki, zagrawszy po raz ostatni w Pieśniach Leara, opuściła sie-
dzibę Teatru Pieśń Kozła, by nigdy tam nie powrócić. „Nawet nie powiedzieli «do widzenia». Ze-
spół nawet mnie nie pożegnał…” – wspomina z wyrzutem, poświęciwszy przecież dla tworzenia 
teatru nie tylko kilkanaście lat swojego życia, lecz także wyrazistą świadomość własnego Ja. „To 
się staje sytuacja bardzo atawistyczna: «Jak poszła, to my chętnie wykorzystamy to miejsce!»” – 
robi groźną minę i drapieżnie zakrzywia palce, przerysowując z goryczą zachowania członków 
zespołu, o które nigdy by ich nie posądzała. W rozmowie jeszcze kilka razy skomentuje ich po-
stawę, nie mogąc ukoić swojego żalu. „To jest naprawdę okrutne, to jest dżungla” – powie, by za 
chwilę znów dodać: „Taka jest prawda, to jest walka o przeżycie”. 

Po odejściu z teatru Anna nie może znaleźć sobie miejsca. „To jest moment mocnego za-
gubienia i odchorowania tego wszystkiego” – mówi, chociaż stara się mimo wszystko znaleźć 
dla siebie nowe pole działania. Marzy o stworzeniu miejsca, gdzie kobiety mające za sobą do-
świadczenia podobne do jej doświadczeń mogłyby odnaleźć przestrzeń zarówno do rozmowy, 
jak i do twórczych poszukiwań. „Czy jest coś takiego jak kobiece wsparcie?” – pyta Anna. „Otóż 
nie ma” – odpowiada rozgoryczona. Czara goryczy przepełni się, gdy Anna zda sobie sprawę, 
że po raz kolejny planuje swoje działania z myślą nie o sobie, lecz o innych. Czy etyka żeńskiej 
dobroci tak silnie się w niej zakorzeniła? „Jest racja w tym, żebym nie stwarzała miejsca, gdzie 
kobiety zaczną się fajnie czuć” – przyznaje. „Najpierw to ja muszę się fajnie czuć […]. Już nie mogę 
pracować dla innych” – powtarza, choć brzmi to jak próba zagłuszenia racjonalnymi słowami 
nieracjonalnych, zakorzenionych w żeńskiej etyce troski wyrzutów sumienia. „To, czego mi za-
brakło przez te lata, to współczucie wobec siebie – bardzo mocne wobec innych, ale nie wobec 
siebie” – odkrywa, jednocześnie tworząc jego osobliwą definicję. Dla Anny bowiem współczu-
cie wobec samej siebie to sztuka dokonywania umiejętnych wyborów bez szkody dla innych, ale 
z uwzględnieniem własnych potrzeb; sztuka podążania za wewnętrznym głosem, osobistym dai- 
monionem, w którego podszepty wsłuchiwała się jako Błazen w Pieśniach Leara. „Jak się wie 
i jak się widzi, co się dzieje w twoim umyśle, we własnych wewnętrznych procesach, to od razu 
jest większy wybór, bo można pójść za tym albo nie, można próbować to zrozumieć” – mówi i po-
stanawia podjąć codzienny trud medytacji, czerpiąc ze znanych sobie praktyk mindfulness47. To 
„umiejętność wyciszenia się i bycia coraz bardziej w sobie i ze sobą” – tłumaczy. Przez lata uci-
szana przez samą siebie, fascynuje się własną tłumioną dotychczas wielogłosowością. „Jest ty-
siąc głosów i te głosy są bardzo ciekawe” – zdradza, a chór Medei złożony z nieodstępujących jej 
na krok eumenid szepce cicho: „Każdy człowiek posiada swój chór, / Ale go nigdy nie słucha”48. 

Anna pragnie go usłyszeć i podążyć za nim. „Jak odeszłam w marcu od zespołu, to naprawdę 
doświadczyłam, że jak nie będę grała, to się rozchoruję” – wspomina, wsłuchując się w podszep-
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Czyżby i prawdziwy głos Anny był 
duszony przez lata i upominał się 
o coś w kolejnych spektaklach? Czy 
prowadząc warsztaty, które sama 
nazwała Obecność poprzez głos, 
Anna zastanawiała się, dlaczego jej 
obecność w Teatrze Pieśń Kozła była 
przez lata tłumiona?

ty życzliwych jej eumenid. „Bo to, co 
naprawdę kocham robić, to jest by-
cie na scenie” – stwierdza i decyduje 
się stworzyć swój własny spektakl. 
Skąd jednak w tak trudnym dla sie-
bie czasie ma czerpać inspirację do 
dalszych działań? „W tej chwili nie 
mam takiej osoby, która by mnie 
inspirowała. Czuję się taka…” – ury-
wa, z trudnością szukając słowa, 
którego nie odnajduje. 

Jedna historia niezwykle jed-
nak ją porusza. Historia o kobiecie 
wygnanej, która nie miała gdzie 
się podziać, o tej, która nie rozu-
miała, „dlaczego kobiety muszą 
tyle znosić, bezsłownie uleg- 
łe w ciele i czynie”49, i postanowiła 
wydobyć się z ciszy milczenia; to 
wreszcie opowieść o kobiecie, której miłość do drugiego człowieka okazała się zbyt wielka, a od 
nadmiaru współczucia dla innych i przepełniającego ją poświęcenia przestała „mieścić się już 
we własnym ciele i sercu”50. „To jest moje doświadczenie” – orzeka Anna, postanawiając wcie-
lić się w postać Medei i poprzez jej losy opowiedzieć światu własną herstorię. „Ja teraz na niej 
napiszę mój spektakl”51 – mówią w dwugłosie, owładnięte pragnieniem zrobienia czegoś po raz 
pierwszy dla samych siebie. I tak „pieśń Błazna zamienia się w wyśpiewane żądanie”52. 

Ja Medea Ja

Na wysokim, drewnianym krześle siedzi zamyślona, patrząca w dal kobieta. 
Za jej plecami rozpięty jest ekran, na którym faluje spokojne, szafirowe morze. Siedząc nieru-
chomo na jego rozkołysanym tle, kobieta wydaje się pełna najdzikszych zamiarów. Cała jest ci-
szą przed burzą. Niepokój potęgowany jest przez jej niepoważny strój. Patchworkowa sukienka 
w dużą, żółto-zieloną kratę budzi skojarzenie z pstrym kaftanem nadwornego błazna53. W tym 
zderzeniu wielkiej powagi ulokowanej w jej ciele i pajacowatego stroju przypomina Stańczyka 
w czapce z dzwonkami, zadumanego podczas balu na dworze królowej Bony. 

Błaźnica ze wzrokiem wbitym w dal zaczyna się rozbierać. Rozpinając guzik po guziku, „spo-
kojna, opanowana i mordercza”54, zdejmuje z siebie kolorowe wdzianko. Gdy zostanie całkiem 
naga, z szeroko rozłożonymi nogami, będzie wyzywająca i odrażająca zarazem. Jej całe obnażone 
ciało sprzeciwia się odgrywaniu roli zniewolonej żony oraz matki i nie godzi się na traktowanie 
z wyniosłą pobłażliwością. „Gram błazna. Gram rzemieślnika. Gram pielęgniarkę. / Gram 
wiedźmę. Każda z tych ról jak ogłoszenie / o zamianie” – mogłaby powiedzieć słowami wiersza 
Anne Sexton i za poetką dodać: „Mój mężczyzna zawsze gra króla / i bez ustanku w myślach szuka 
swej królowej / Lecz tylko błazen, rzemieślnik, pielęgniarka i wiedźma jest tym, co widzi”55.

Pełna narastającej wściekłości patrzy na swoje odbicie w lustrze i sama nie rozpoznaje w nim 
siebie, co przyjmuje ze zgrozą i jednocześnie z zapowiadającym zmiany podnieceniem. Spoglą-
dając w lustro, „ujrzała […] pustkę, oczyszczoną z wszelkich przeszkód, jakimi są mury, straże, 
więzy rodzinne, wierzenia, obyczaje i trwoga własnego serca. […] Medea poczuła, że ogarnia ją 
dzikie uniesienie na podobieństwo pożaru, co wypala doszczętnie wszystko na swej drodze”56. 
Jest teraz uosobieniem Furii. Podpalając suknię wraz ze sztucznym fallusem, wcześniej przycze-
pionym do jej pasa, mści się w imieniu nie tylko swoim, ale całej rzeszy kobiet.

„Matka dziś dzieci daje przedstawienie” – mówi bogini zemsty, kierując cedzone w szale sło-
wa do dwóch trocinowych lalek siedzących na niższym stołku nieopodal jej tronu. „Dalej” – wy-
krzykuje w ich kierunku, dodając sobie animuszu. „Chce wasz śmiech usłyszeć”. Nie przejmując 
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się brakiem reakcji z ich strony, w geście triumfu podnosi ręce do góry. „Mój spektakl dzieci to 
przecież komedia”57 – stwierdza tonem wyrażającym zupełnie przeciwne emocje. Jest niepoczy-
talna i opanowana zarazem. Morze za jej plecami staje się groźne, wzburzone, zachłanne. „Ja 
Medea Ja”58 – szepce łakomie na tle roztrzaskujących się o skalisty brzeg fal. Łapczywie wypo-
wiada zapomniane przez nią samą własne imię. Łakomie dopomina się o siebie niczym Błazen 
w snutej przez Piastunkę opowieści o nim samym. 

Fale ucichają. Morze napełnia się po brzegi spokojem. Nie na długo jednak, na horyzoncie 
majaczy bowiem niepokojący, strzelisty kształt. Za chwilę się okaże, że wszystko to jest zaledwie 
wierzchołkiem góry lodowej. 

* * *

Medeę w spektaklu Anatolija Wasiljewa59 trudno zrozumieć. Tłumiona przez samą siebie 
przez lata, z trudnością wydobywa z wewnątrz własnego ciała poszczególne słowa, które ce-
dzi pojedynczo, niepoprawnie stawiając akcenty. Nagromadzone w niej zdania są pozbawione 
znaków przestankowych, intonuje je więc w nielogiczny sposób, kadencję myląc z antykaden-
cją i ucinając nagle wypowiedź w środku frazy. Jest jedną z tych kobiet, o których pisze Cixous: 
„[…] przez długą głuchotę w swojej historii żyły jak we śnie, w ciałach, ale ich nieświadome, 
w milczeniu, w niemym buncie”60. Zduszony przez lata głos brzmi chropowato i szorstko, co 
daje wrażenie, jakby słowa wypowiadane były w obcym języku. Niepokój, jaki wywoływany 
jest przez jednoczesne rozpoznawanie i nierozumienie mowy, budzi poczucie uczestnicze-
nia w swoistym rytuale, któremu ona sama przewodniczy. Tylko ona zna sekwencje czynno-
ści i sakralny język tego obrządku, do złudzenia przypominający martwy na co dzień język 
koptyjski, pobrzmiewający szorstko w Pieśniach Leara. Czyżby ten niepokojący rytuał wyko-
nywany przez Medeę służyć miał przywróceniu z martwych pogrzebanego i postrzeganego 
wciąż jako „inny”, prawdziwego kobiecego głosu, który wreszcie brzmiałby w zgodzie z jej wła-
snym Ja? 

Inność głosu Medei, docierającej do najgłębszych pokładów swojego przemilczanego do-
świadczenia, polega na próbie scalenia rozumu z uczuciem, umysłu z ciałem, podtrzymywania 
relacji z realizowaniem własnych potrzeb. Inny Głos pozbawiony zasad żeńskiej etyki dobroci, 
w której kobieta dokonuje wyboru między swoim głosem a dobrem innych, wybrzmiewa zgodnie 
z duchem feministycznej etyki troski, postulowanej przez Carol Gilligan. W myśl tej teorii z tro-
ską, a więc cnotą typowo kobiecą związaną z ciałem, emocjami, relacjami i traktowaną pobłaż-
liwie, powinna łączyć się sprawiedliwość, a więc wysoko wartościowana cnota przypisywana 
mężczyznom, kojarzona z rozumem, władzą i prawem. Inny Głos jest zatem głosem, który prze-
zwycięża podziały podtrzymujące patriarchalny porządek, tym zaś, co definiuje jego inność, nie 
jest gender mówcy, lecz swoiście demokratyczny etos wypowiedzi61. 

Wasiljew skazał Medeę na monolog, zamykając jej dramat w niej samej. Czy zatem w kultu-
rze jawnego lub skrywanego patriarchatu, gdzie Inny Głos wciąż brzmi „inaczej”, monolog jest 
jedyną formą dramatyczną, za pomocą której kobieta może dokonać ekspresji swojego doświad-
czenia? Czy dla Anny pragnącej wystawić spektakl o sobie samej monolog też stanie się „nie tyle 
narzędziem komunikacji, ile jedynym sposobem odtworzenia […] tożsamości”62?

„Chciałabym, żeby to była taka jednoosobowa opera” – zdradza swoje plany Anna, która 
wciąż postrzega swój własny głos jako inny. „Aż w uszach szumiało od fal, od bólu serca, włas- 
ny głos […] brzmiał obco, a obce brzmiało najbliższą swojskością”63 – mógłby opisać jej próby 
usłyszenia siebie narrator z powieści Marii Kuncewiczowej. „Mam taki pomysł, żeby nazwać 
ten spektakl Cudzoziemka” – mówi Anna, nieświadomie podkradając powieściopisarce tytuł, 
a konsekwentnie zanurzając się w losy mitycznej bohaterki. „Ja Medea Ja” – powtarza jak zaklę-
cie. „Zawsze i wszędzie tak: cudzoziemka [podkr. – K.K.]”64. Pragnie, by świat wreszcie usłyszał 
jej dotychczas niemą historię, i postanawia wystawić reprezentującą jej doświadczenie własną 
wersję mitu. „Nie taką, gdzie Medea zabija własne dzieci, tylko taką, gdzie została wrobiona poli-
tycznie w pewną rolę” – podkreśla. „Chcę wreszcie rozstrzygnąć / Spór między sobą a światem”65 
– mówi Medea, a Anna dodaje: „Potrzebuję tego”.
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Biedna Medea płacze

Na krzesłach ustawionych w półokręgu siedzą aktorzy – trzy kobiety i sze-
ściu mężczyzn. W czarnych strojach przypominają żałobników, którzy na umówiony gest koryfe-
usza zaczynają nucić przepełnioną smutkiem pieśń. Swoim smętnym, lecz niezwykle harmonij-
nym zawodzeniem tkają muzyczne tło dla dwóch kobiet siedzących pośrodku; łącząc się z nimi 
w bólu, otulają je dźwiękami pełnymi niewyrażalnego w słowach zrozumienia. 

Kobiety przeżywają dramat. Młodsza, o prostych blond włosach, nie może powstrzymać łez, 
które wielkimi kroplami kapią na drewnianą podłogę, migocąc w świetle reflektorów tuż przy jej 
bosych stopach; starsza, z burzą czarnych, kręconych włosów, nie płacze, ale cierpienie, jakie można 
wyczytać z jej ciemnych oczu, zdaje się wypełniać ją całą, nie dając dostępu innym uczuciom. Kobie-
ty nie mają siły siedzieć wyprostowane, garbią się, opierając o siebie ramionami. Niekiedy stykają się 
także głowami, jakby pozwalając wewnętrznej energii przepływać między sobą, by żadna z nich nie 
opadła zupełnie z sił. Stanowią dla siebie wsparcie. Oddychają bezgłośnie, niedostrzegalnie – tym 
większe wrażenie wywołają, gdy raptownie i zachłannie zaczerpną powietrza, aby wraz z wydechem 
uwolnić z siebie przeraźliwy, jeżący włosy na głowie lament: „Głos rozłazi się, drży, niknie, w miejsce 
tonów muzycznych napływają łkania”66. Siła głosu jest tak wielka, że żyły na ich gardłach nabrzmie-
wają i pulsują wraz z wydobywanym z nich jękiem: „Już nie ma aktorek, jest tylko muzyka; one same 
stają się muzyką. Tego opisać nie sposób. Trzeba posłuchać. I przeżyć”67. 

W roli Błazna, który razem z Kordelią płakał w finale Pieśni Leara, składając hołd umierające-
mu na ich oczach królestwu, przeszłość Anny spotkała się z przyszłością i obie dały wyraz w po-
staci łez płynących tu i teraz. „Nie zostaje / Nic, gdy nam szczęścia spełnienie nie daje”68 – zdawała 
się mówić drzemiąca w niej wciąż lady Makbet, w której słowach usłyszeć można było zapowiedź 
kolejnego scenicznego wcielenia Anny. „Na darmo, na darmo łzy płyną z moich oczu, / Bo nic już 
nie ugasi moich rozczarowań”69 – mówi Medea, lamentując nad własnym losem. 

„Biedna Medea płacze”70 nad samą sobą. Zanosi się żałobnym szlochem, opłakując zamar-
łą w ciszy własną historię. „Musisz odzyskać swoją godność”71 – szepce jej chór podziemnych 
eumenid, który i Anna słyszy w głowie. Eumenidy, boginie zemsty, uosobienie wyrzutów sumie-
nia, nie pozwalają jej spać spokojnie. „O, muszę działać! Muszę szybko działać”72 – postanawia, 
czując narastającą furię za te wszystkie przemilczane lata i rozpoznając swój wewnętrzny głos, 
który wręcz rozpiera ją od środka.

Obecność furii

W pogrzebanej, przemilczanej i zaprzeczanej przeszłości Medei drzemie 
dzikość córki ostatniej królowej Amazonek. Kolchida była ich ojczyzną. Wojownicze kobiety 
rozpoczynały swoje rządy od wymordowania wszystkich mężczyzn. Medea wychowana została 
zatem w tradycji, w której władza spoczywa w rękach nieulękłych i niedających się ujarzmić ko-
biet. Wchodząc na pokład Argo, decyduje się więc opuścić raz na zawsze porządek rodzinnego 
matriarchatu, by w ramionach Jazona, należącego do plemienia zdobywców, płynąć w stronę 
statecznych greckich polis, zarządzanych przez obywateli niedopuszczających kobiet do głosu, 
którzy nigdy nie przestaną widzieć w niej barbarzynki73.

Medea nie rozumie zasad rządzących w świecie zdominowanym przez mężczyzn i kieruje 
się znanymi, obowiązującym w jej ojczyźnie normami. Poczucie wyobcowania, nieprzystosowa-
nia i mówienia niezrozumiałym, Innym Głosem sprawia, że cudzoziemka jest upokorzona i ogra-
niczona w swojej życiowej ekspresji. Poświęcając samą siebie w imię relacji i nie dopuszczając 
możliwości własnego sprzeciwu, Medea poskramia w sobie „mądrą obecność furii”74 i tym sa-
mym konsekwentnie wysusza swoiste źródło kobiecej energii. Gdy w toku zdarzeń zostaje do-
prowadzona do ostateczności i zapędzona w ślepą uliczkę, drzemiąca w niej, tłumiona przez lata 
siła wybucha z nieokiełznaną mocą. „Jej bose / Stopy zdają się mówić; / Doszłyśmy dotąd, to już 
kres”75 – granica wytrzymałości, za którą obowiązuje już tylko prawo furii.

 „Dzikość w nas to jednocześnie to, co może nas uzdrowić i wyprowadzić z rozproszenia”76 
– pisze Angelika Aliti. W Medei dostrzega kobietę, która stawiając na pierwszym miejscu relacje 
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międzyludzkie, poskromiła w sobie dzikość i została „więźniem własnej egzystencji”77. „Nigdy nie 
myślałam, że nie jestem kobietą wyzwoloną, ale byłam niewyzwolona” – mówi Anna Zubrzycki, po 
raz kolejny odgrywając w swoim doświadczeniu historię Medei. Na tym jednak pragnie poprze-
stać. W przepełnionym buntem i domagającym się sprawiedliwości Innym Głosie rozpoznaje bo-
wiem swój własny głos, dotychczas niemy, tłamszony zasadami etyki troski mamiącymi „dobrem 
sprawy”. 

W dzikości, dającej o sobie znać w wyzwalającym Annę buncie, znajduje źródło swojej 
wolności. „Wprowadzona w stan wrzenia, […] niezatopiona w swojej naiwności, niepogrążona 
w niewiedzy i pogardzająca samą sobą we władzy ojcowsko-mężowsko-fallogocentrycznej, już 
niewstydząca się swej mocy”78, Anna daje się porwać sile furii. Na fali twórczej wściekłości przy-
gotowuje spektakl na podstawie własnej wersji mitu o Medei, wydobywając te wątki, w których 
może przejrzeć się jak w lustrze. „Modlę się do ciebie / Bogini o lustrzanym obliczu” – mówi 
Medea, klękając przed posągiem Hekate i nie przypuszczając nawet, że sama dla wielu kobiet 
będzie zwierciadłem, w którym odbijać się będą ich własne losy. 

„Medeo, nastała pora, gdy powinnaś wreszcie / Zawrzeć przymierze ze światem”79 – szep-
ce Medei chór, a Anna zdaje się go słyszeć, podpisując swoisty rozejm z rzeczywistością. Jego 
warunki dyktuje feministyczna etyka troski i mądra obecność furii. „Celebruję kobietę, którą 
jestem, / i duszę kobiety, którą jestem”80 – mogłaby powiedzieć Anna, patrząc odważnie w przy-
szłość i dumnie podnosząc głowę z burzą czarnych, skręconych niczym węże włosów.

Badania finansowane przez Narodowe Centrum Nauki (nr projektu 2014/15/N/HS2/03863).
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Spojrzenie

Postać Sady Yakko – japońskiej tancerki i aktorki, która w 1900 roku zachwy-
ciła publiczność wystawy światowej w Paryżu, a w 1902 roku zaprezentowała się również na sce-
nie Teatru Miejskiego w Krakowie – zajmuje ważne miejsce w polskiej pamięci teatrologicznej XX 
wieku. Pierwszym jej, a zarazem najbardziej zaangażowanym propagatorem był Jan August Kisie-
lewski. Jego esej O teatrze japońskim1 był kilkakrotnie prezentowany w formie odczytu zarówno 
wkrótce po powrocie Kisielewskiego z Paryża, jak i przy okazji występów Sady Yakko i jej męża 
Kawakamiego Otojirō2. Kisielewski w swoich odczytach przedstawiał polskojęzycznemu audyto-
rium krótką historię powstania i rozwoju teatru japońskiego, od jego mitu założycielskiego aż po 
postać samej Sady Yakko i szczegółowy opis jej paryskiego występu. Młodopolski dramatopisarz 
kwiecistym językiem opisuje jakże jeszcze wtedy żywy, mieszczański teatr kabuki wraz z jego ar-
chitekturą, publicznością i grą aktorów. Teatr, którego nigdy nie widział, i kraj, do którego — jak 
sam się przyznaje — nigdy nie pojechał. Japonia pobudzała wyobraźnię wielu młodopolskich 
artystów. Można tu przywołać choćby inscenizację kanonicznego w repertuarze teatru kabuki 
dramatu Takedy Izumo Terakoya, który został przetłumaczony przez Jerzego Żuławskiego i wy-
stawiony w Teatrze Miejskim w Krakowie w 1905 roku pod tytułem Terakoja, czyli „wiejska szkół-
ka” z Ireną i Ludwikiem Solskimi w rolach głównych. Zainteresowanie estetyką i kulturą japońską 
z pewnością wzmagały pojawiające się na ziemiach polskich kolekcje sztuki japońskiej, w szcze-
gólności zbiory Feliksa „Mangghi” Jasieńskiego. Jednak chociaż wyobraźnia młodopolskich ar-
tystów karmiła się tak sztukami plastycznymi, jak widowiskami Japonii, pośród krytyków zdania 
były bardziej podzielone. Obszernej analizy recepcji teatralnych występów Sady Yakko w Polsce 
i w Europie dostarczają nam tak wybitni teatrolodzy jak Roman Taborski3 czy Zbigniew Osiński4. 
Ich analiza recenzji teatralnych daje nam pewien wgląd w to, jak Sada Yakko i jej towarzysze byli 
postrzegani przez polską publiczność. Podczas gdy jedni nie mogli wyjść z zachwytu nad urodą 
i gracją egzotycznej artystki, inni traktowali teatr japoński jak prymitywne widowisko, które nijak 
nie może się równać ze zdobyczami kultury europejskiej i w żadnym wypadku nie powinno być 
wynoszone do rangi sztuki. Jednak nawet najbardziej pozytywne recenzje nacechowane były ko-
lonialnym spojrzeniem, narzucającym perspektywę, w której przybysze z Dalekiego Wschodu byli 
przede wszystkim „dzikimi” wypełnionymi pierwotną energią. Za przykład może posłużyć, entu-
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zjastyczna skądinąd, recenzja Stefana Krzywoszewskiego z grudnia 1900 roku. Dramaturg tak oto 
opisuje grę aktorską japońskiej tancerki:

Ach ta Sada Jakko5, ten wyraz bezmiernego lęku, który tkwi w jej oczach! 
Nigdy śmierć na scenie nie wywołała równie olbrzymiego wrażenia. Ar-
tystka odtwarza tę scenę z pierwotnym, wprost dzikim realizmem, jakiego 
teatr europejski nie zna. […] Patrząc na tę wątłą, dziecinną niemal postać 
aktorki, widza ogarnia mimowolne zdumienie: jakim cudem zdobywa się 
na tę nieokiełznaną, demoniczną siłę, budzącą wśród publiczności dreszcz 
prawdziwej trwogi?6

Uwagę przykuwa tutaj szczególnie sformułowanie „dziki realizm”. Wiele można powiedzieć 
o japońskim teatrze klasycznym, ale nazwanie go realistycznym wydaje się co najmniej zaskaku-
jące. Owszem, w porównaniu ze średniowiecznym teatrem nō, kabuki jest z pewnością bliższe 
codziennego doświadczenia, jednak poziom skodyfikowania gry aktorskiej daleki jest od reali-
zmu spod znaku Wielkiej Reformy Teatru. Kodyfikację tę jeszcze lepiej widać w wywodzącym 
się z teatru kabuki, ale rozwijanym poza wielkimi scenami tańcu praktykowanym przez kobie-
ty, który w czasach Sady Yakko funkcjonował już pod nazwą buyō. Choć do końca okresu Edo 
(1603–1868) na określenie tańca używano dwóch terminów: mai (舞) i odori (踊り), na począt-
ku ery Meiji (1868–1912) pojawia się nowe, szersze pojęcie – buyō, zapisywane jako połączenie 
dwóch słów oznaczających taniec (舞踊). Pierwsze użycie tego określenia w znaczeniu tańca 
w ogóle przypisuje się pisarzowi, publicyście i teatrologowi Fukuchi Ōchi (1841–1906), który 
miał się nim posłużyć już w pierwszym roku ery Meiji. Z czasem zakres semantyczny tego nowe-
go terminu zawęził się tak, że dziś oznacza głównie japoński taniec klasyczny. Suzuki Eiichi de-
finiuje składające się na buyō formy taneczne, proponując następujące rozróżnienie. Mai okre-
ślany jest przez niego jako taniec: wykonywany po linii koła lub w ruchu obrotowym, angażujący 
przede wszystkim górną połowę ciała, związany z regionem zachodniej Japonii, a więc okolicami 
dawnej stolicy – Kioto, wywodzący się z tradycji dworskiej łączącej się z tańcem bugaku, tańczo-
ny ku uciesze bogów lub władców i wykorzystujący maskę. Słowo to kojarzy się z ruchem pełnym 
dostojeństwa, używane jest na przykład w kontekście teatru nō. Z kolei odori to taniec składa-
jący się z ruchów zbliżonych do deptania i skakania, angażujący przede wszystkim dolne partie 
ciała, związany z regionem wschodniej Japonii, czyli okolicami Tokio, wywodzący się z tradycji 
mieszczańsko-ludowej, wykonywany przez tancerza dla własnej przyjemności i niewykorzystu-
jący maski7. Odori kojarzy się z ruchem bardziej skocznym i rytmicznym, na przykład z tańcami 
ludowymi wykonywanymi podczas festiwali. Trudno w obrębie tańca buyō odnaleźć formy, któ-
re można by przypisać wyłącznie do jednego z tych typów tańca. Ani odori tańczony w teatrze 
kabuki, ani jiutamai lub kyōmai praktykowane przez gejsze nie spełniają wszystkich przytoczo-
nych warunków, zaś wymóg dotyczący wykorzystywania górnej lub dolnej połowy ciała każde-
mu, kto praktykuje którąkolwiek z form klasycznego tańca japońskiego, wyda się niedorzeczny. 
Wykonywany przez Sadę Yakko taniec z pewnością łączył w sobie obydwa elementy: mai i odori, 
ale – na co wskazuje uważna lektura relacji pozostawionych przez widzów jej zagranicznych wy-
stępów – musiał się w nim znaleźć również trzeci, wprowadzony przez artystkę, a podpatrzony 
na Zachodzie – element realizmu.

Bez wątpienia Sada Yakko, jako profesjonalna tancerka, nie burzyłaby struktury choreogra-
fii od wieków przekazywanej z pokolenia na pokolenie, gdyby nie uważała, że jest to absolut-
nie konieczne, by zachodni widzowie właściwie odebrali jej sztukę. Dla tych ostatnich z kolei 
wprowadzone przez nią zmiany mogły być niemal przezroczyste. Tę specyficzną relację bardzo 
trafnie ujmuje Nicola Savarese:

Nietrudno bowiem w historii Sady Yacco i Kawakamiego dostrzec typową 
grę spojrzeń, do której dochodzi między przedstawicielami różnych kul-
tur. W akcie wzajemnego poznania najczęściej utrwala się wcześniejszy, 
powierzchowny obraz Innego, a z drugiej [strony – przyp. H.U.] – docho-
dzi do jego głębokiej deformacji. Dlatego właśnie w oczach zróżnicowanej 
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 Hanasaki Tokijyo 
w tańcu jiutamai Yuki. 
ZDJĘCIE: KAWAKAMI TETSU. 
COURTESY OF THE ARTIST.

 Portret Sady 
Yakko w kimonie. 
(LICENCJA WIKIMEDIA)

 Sada Yakko w roli 
Katsuragi w Gejszy 
i rycerzu.
(LICENCJA WIKIMEDIA)
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publiczności rodzą się miraże i pomyłki. Z gry podobnych dwuznaczności 
właśnie powstał „fenomen Sady Yacco”. Siła jego oddziaływania znalazła 
wyraz w podstawowym pytaniu, które publiczność formułowała już na po-
czątku XX wieku i które zadawano wiele lat później, również wśród poważ-
nych uczonych: czy ten teatr był naprawdę japoński?8

Jak po ponad stu latach możemy spojrzeć na taniec Sady Yakko? Jak odpowiedzieć na py-
tanie nie tyle nawet o japońskość, ile w ogóle o charakter jej występów? Jak wyjść poza mę-
skie spojrzenie, które współczesnym jej krytykom kazało w tańczącej gejszy widzieć uległą 
kobietę, egzotyczną piękność lub prymitywną dzikuskę, a historykom teatru każe opierać się na 
spisanych przede wszystkim przez mężczyzn relacjach czekających na badacza w archiwum? 
Rebecca Schneider twierdzi, że „uprzywilejowanie resztek dających się umiejscowić w archi-
wum jest związane, tak jak źródłosłów «archiwum», z przywilejami Archonta, głowy polis”, 
a „umieszczanie pamięci w resztkach stricte materialnych, policzalnych, udomowionych pro-
wadzi zarówno wstecz, jak i w przód ku prawu Archonta, patriarchy”9. Jak w takim razie wydobyć 
Sadę Yakko z patriarchalnego, kolonialnego spojrzenia białego mężczyzny? 

Perspektywa zachodnia, zgodnie z którą – jak podkreśla Schneider – teatr jako z natury 
efemeryczny, odmawiający trwania może być badany wyłącznie poprzez pozostawione w ar-
chiwach resztki, każe europejskim badaczom sięgać po dokumenty, fotografie czy recenzje 
teatralne. Przypadek Sady Yakko pozwala jednak obrać inną perspektywę badawczą, w któ-
rej skorzystać można z zasobów archiwum ciała, dostępnych wewnątrz wspólnoty prakty-
ków i praktyczek tańca buyō. Dzięki wyjściu z roli widza, biernego obserwatora performansu 
(dla niego poznanie możliwe jest jedynie za pośrednictwem zmysłów wzroku i słuchu) i przy-
jęciu perspektywy badacza-praktyka, który z przedmiotem swoich badań dzieli doświad-
czenia cielesne, można ukazać ciało performerki jako trwające, wymykające się procesowi 
znikania. Jako tancerka praktykująca buyō czuję się członkinią wspólnoty, do której należą 
wszystkie tancerki i wszyscy tancerze wykształceni w tej technice, a więc również bohaterka 
tego artykułu. Jest to rodzaj pokrewieństwa wynikającego z rodzinnej struktury szkół tańca, 
gdzie przez symboliczne przyjmowanie nazwiska mistrza lub mistrzyni między adeptkami 
i adeptami powstaje relacja przypominająca tę między rodzeństwem czy kuzynostwem. Jako 
kobieta, tancerka i pół-Japonka – przyjmująca perspektywę diametralnie różną od tej, którą 
można nazwać perspektywą białego mężczyzny w archiwum – wchodzę w nową grę spoj-
rzeń. Wybierając jako punkt wyjścia relację wynikającą z przynależności do jednej wspólno-
ty, świadomie projektuję własne doświadczenie na obiekt badań, którym w tym przypadku 
jest Sada Yakko. Moje spojrzenie nie jest więc obiektywne – tak jak obiektywne nigdy nie 
będzie spojrzenie zachodniego widza czy historyka teatru badającego „resztki” – a jednak 
wydaje się potrzebną przeciwwagą dla dominującego jak dotąd w Polsce, męskiego spojrze-
nia na tę japońską tancerkę. 

Imię

Pokutujące w Europie przekonanie o efemeryczności i jednorazowości te-
atru w opozycji do stałości resztek gromadzonych w archiwum – co wydobywa Schneider – 
przywołuje na myśl opozycję między efemerycznością i jednorazowością kobiecej tożsamości 
a stałością męskich rodowodów. Jolanta Brach-Czaina zwraca uwagę na problem związany 
z systematycznym pozbawianiem kobiet ich genealogii. Nosimy nazwiska mężów i ojców, po-
dobnie jak robiły to nasze matki i babki. Kobiece są tylko imiona. Filozofka proponuje więc 
podpisywać się imionami, co czyni na okładce swojej książki: „Jolanta, córka Ireny, wnuczka 
Bronisławy, prawnuczka Ludwiki”10. Czy jednak jednorazowa tożsamość kobiety nie może mieć 
własnej, wewnętrznej genealogii? Sada Yakko wielokrotnie w ciągu swojego życia zmieniała 
dane osobowe. Każda zmiana oznaczała nową rolę społeczną. I choć transformacje te odbywa-
ły się w obrębie głęboko patriarchalnej kultury japońskiej, w niewielkim tylko stopniu wiązały 
się z męską ingerencją.
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Podobnie jak w wielu innych tradycyjnych sztukach japońskich, w świecie tancerek buyō, 
w tym również wśród gejsz, kolejne etapy kariery artystycznej wyznaczane są przez zmianę imie-
nia. Aktorzy kabuki dziedziczą swoje imiona po biologicznych lub przybranych ojcach, a wraz 
z nimi określony repertuar ról. Tancerka przyjmuje zaś nazwisko swojej mistrzyni w ramach ce-
remonii natori i wtedy też nadawane jest jej nowe imię. Młoda dziewczyna, rozpoczynając na-
ukę na gejszę, otrzymuje nazwisko domu, do którego zostaje przyjęta, i imię, które nosi jako ma-
iko (adeptka, dosłownie: „tańcząca dziewczynka”); zmienia je dopiero, aby stać się pełnoprawną 
gejszą. Imię i nazwisko wskazują więc na pełnioną aktualnie funkcję i genealogię symboliczną 
bardziej niż biologiczną. 

Sada Yakko urodziła się w 1871 roku w Tokio jako Koyama Sada, najmłodsze z dwanaściorga 
dzieci Koyamy Hisajiro i jego żony Otaki. Jej pochodzący z rodziny samurajskiej ojciec prowadził 
lombard. Ze względu na problemy finansowe w rodzinie Koyamów czteroletnia Sada została wy-
słana na służbę do domu gejsz Hamada, znajdującego się w dzielnicy Yoshichō, a trzy lata później, 
po śmierci ojca, sprzedana jego właścicielce Hamadzie Kamekichi. Tam właśnie, jako maiko, czyli 
przyszła gejsza, otrzymała imię Koyakko oraz nowe nazwisko: Hamada. Wtedy także rozpoczęła 
naukę tańca. W tamtym czasie lek-
cje tańca odbywały się codziennie. 
Do mieszkającej w sąsiedztwie na-
uczycielki przychodziło się, aby za-
pamiętać choreografię lub otrzymać 
poprawki. Resztę pracy należało 
wykonać samodzielnie w domu. Za-
pewne mała Koyakko musiała więc 
spędzać długie godziny, mozolnie 
powtarzając taneczne partytury. 
Na początku były to z pewnością 
proste tańce, wykorzystujące tylko 
podstawowe pozycje. Dziewczynka 
musiała zapamiętać właściwą kolej-
ność ruchów: która noga przesuwa 
się do przodu, a która do tyłu, w któ-
rą stronę przechyla się głowa i jakie 
jest ułożenie rąk. Jak każdej adeptce 
tańca na pewno zwracano jej uwagę 
na to, aby ręce wyciągała szeroko, 
aby palce były złączone, a kciuki 
schowane, aby stopy zwrócone były 
cały czas palcami do środka. Z cza-
sem, gdy jej ciało już na to pozwala-
ło, zaczęła uczyć się nisko opuszczać 
biodra i tańczyć w coraz bardziej 
przykucniętej pozycji, plecy utrzymując jednak pionowo. Bez wątpienia mistrzyni krzyczała na 
Koyakko, kiedy ta zapomniała kroków, garbiła się lub nie tańczyła wystarczająco nisko. Być może 
czasami uderzała ją wachlarzem. Mogło się zdarzać, że po intensywnym treningu dziewczyn-
ka miała tak obolałe uda, że nie była w stanie zejść po schodach i musiała po nich zjeżdżać na 
pupie. A przecież w domu gejsz czekało na nią wiele innych obowiązków: sprzątanie, usługiwanie 
starszym koleżankom, nie mówiąc o lekcjach muzyki, parzenia herbaty czy układania kwiatów. 
Wieczorami z kolei uczestniczyła w przyjęciach, podczas których gejsze zabawiały swoich klien-
tów. Obserwując starsze koleżanki, uczyła się sposobów poruszania, mówienia i uśmiechania 
– wszystkie służyły jednemu celowi: aby klientowi było przyjemnie.

W wieku piętnastu lat Koyakko przeszła do stanu gejszy, przyjmując nowe imię: Yakko. Imię 
to zostało jej nadane na cześć innej, bardzo popularnej tokijskiej gejszy z nadzieją, że przyniesie 
jej równą sławę. Rzeczywiście, Yakko wkrótce stała się jedną z najbardziej rozchwytywanych ko-
biet do towarzystwa w stolicy. O jej popularności świadczyć może fakt, że jej głównym patronem 

Jeśli trupa Kawakamiego miała 
odnieść sukces, Sada musiała 
powrócić na scenę. Na potrzeby 
reklamy wymyśliła pseudonim 
artystyczny, łącząc swoje obecne 
imię z tym, które nosiła jako gejsza. 
Tak narodziła się Sada Yakko, 
gwiazda wystawy światowej w Paryżu 
w 1900 roku, wywierająca tak 
wielkie wrażenie na amerykańskiej 
i europejskiej publiczności.
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i pierwszym kochankiem został trzydzieści lat od niej starszy hrabia Itō Hirobumi, pierwszy 
premier Japonii. Yakko zaczęła obracać się w kręgu bardzo wpływowych mężczyzn, ludzi 
biznesu i polityków. Chadzała na bale w stylu zachodnim, na których występowała w długich 
do ziemi sukniach. Grywała w bilard i jeździła konno. Wieczorami przebierała się w typowe dla 
gejszy kimono, już nie tak kolorowe i zdobne jak te, jakie wkładała jako maiko. Zabawiała klien-
tów rozmową i tańcem, który z każdym rokiem intensywnego treningu stawał się coraz bardziej 
precyzyjny i pełen wdzięku. W przeciwieństwie do baletu buyō uważa się za drogę na całe życie. 
Nie jest to typ wysiłku fizycznego wymagającego młodzieńczej witalności i sprężystości ciała – 
przeciwnie, z wiekiem tancerze i tancerki osiągają coraz większą wirtuozerię, której apogeum 
przypada w okolicach siedemdziesiątego roku życia. Yakko łączyła w sobie dwa przeciwstawne 
typy ekspresji. Pierwszy, japoński, wynikający z treningu tanecznego i z wyuczonego zawodu 
gejszy, wymaga umiejętności kumulowania energii do wewnątrz i wypuszczania jej w bardzo 
kontrolowany sposób, tak aby rozmówca lub odbiorca tańca miał ciągłe poczucie, że to, co naj-
ważniejsze, pozostaje przed nim ukryte. Drugi, będący efektem fascynacji Zachodem, zakłada 
ekspresję na zewnątrz, która co bardziej konserwatywnym Japończykom mogła wydawać się 
przytłaczająca, ale dla zapatrzonych w Europę przedstawicieli wyższych sfer – do nich zaś na-
leżeli klienci Yakko – z pewnością była czymś niezwykle pociągającym. Niewykluczone, że już 
wtedy artystka zaczęła eksperymentować z łączeniem tych dwóch typów energii w tańcu. 

Yakko była gwiazdą. Mężczyźni płacili jej zawrotne sumy za to tylko, aby choć na chwilę 
pojawiła się na ich przyjęciu. Ludzie rozpoznawali ją na ulicy i kupowali podobizny tej słynnej 
gejszy. Poza występami na przyjęciach zdarzało jej się również prezentować swój taniec na 
scenie przed szerszą publicznością. Jej biografka Lesley Downer przywołuje fragment wywiadu, 
w którym Sada Yakko opowiada o swoich ulubionych rolach:

Zawsze lubiłam grać mężczyzn. Kiedy ktoś nie chciał grać męskiej roli, ja ją 
brałam – staruszków, złoczyńców, grałam wszystkich. Byłam dobra w sce-
nach walki i w seppuku na stojąco. Byłam wtedy prawdziwą chłopczycą! Moją 
pierwszą rolą, kiedy miałam dziewiętnaście lat, był Kiichi. Poszłam do pana 
Terajimy i poprosiłam, żeby mnie uczył. A on powiedział: „Nigdy nie grałem 
Kiichiego, ale niedługo wezmę tę rolę. Możesz przyjść i popatrzeć”. Tak więc 
poszłam do teatru Shintomiza i patrzyłam, jak Kikugorō przygotowywał się 
do roli. Tak nauczyłam się aktorstwa11.

Nauka przez patrzenie to do dziś jedna z podstawowych metod przekazu tradycyjnych sztuk 
japońskich, a mówi się często, że patrzeć należy tylko na najlepszych. Nauczycielem Yakko był 
zaś Onoe Kikugorō V, jeden z największych aktorów kabuki okresu Meiji.

Popularność Yakko przynosiła jej wysokie dochody, które wkrótce umożliwiły spłatę długu 
zaciągniętego przez jej rodziców w domu Hamada. Wtedy Yakko zaczęła myśleć o porzuceniu 
zawodu i założeniu rodziny. Przez jakiś czas romansowała z aktorem kabuki specjalizującym się 
w rolach kobiecych, późniejszym Utaemonem V, jednak związek ten dość szybko się zakończył. 
Jej uwagę zwrócił Kawakami Otojirō. Ten pochodzący z rolniczej rodziny, związany z Partią Wol-
ności aktywista i twórca teatru politycznego shinpa zasłynął chwytliwą piosenką Oppekepe-
-bushi, wyśmiewającą bezrefleksyjne przyjmowanie wszystkich nowinek z Zachodu i wytykają-
cą politykom obojętność na powiększające się różnice majątkowe w społeczeństwie japońskim 
okresu Meiji. Piosenka ta była chyba do pewnego stopnia autoironiczna – twórczość teatralna 
Kawakamiego opierała się bowiem na wyobrażeniach na temat europejskiego teatru realistycz-
nego. Kawakami nie posiadał wykształcenia aktorskiego. Przez krótką chwilę w Osace uczył się 
rakugo – japońskiego odpowiednika stand-up comedy. W jego przedstawieniach aktorzy wystę-
powali w zachodnich strojach i mówili zrozumiałym dla publiczności językiem. Używano praw-
dziwego ognia i prochu, a podczas jednego ze spektakli ogromne wrażenie wywarł na widzach 
dzwoniący na scenie telefon. 

Małżeństwo z Kawakamim było małżeństwem z miłości. Yakko była zafascynowana 
jego przebojowością i nieposkromioną ambicją, które pchały go do coraz to nowych działań 
i eksperymentów, zarówno teatralnych, jak i politycznych. Rozpierała go energia. Był pewny sie-
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bie, władczy i nie znosił kompromisów. Po ślubie Yakko przyjęła nazwisko męża i zrezygnowała 
z zawodu gejszy, wracając do nadanego jej przez rodziców imienia. Nazywała się teraz Kawaka-
mi Sada. Jako japońska żona usunęła się w cień. Wspierała męża finansowo, znosząc przy tym 
jego liczne zdrady i pijackie epizody. Aby pomóc mu w realizowaniu teatralnych i politycznych 
ambicji, zaczęła zwracać się o pieniądze do swoich dawnych klientów. Prowadzenie teatru eks-
perymentalnego było wymagającym zadaniem. Po krótkim okresie dużego zainteresowania 
publiczność zwróciła się z powrotem ku bardziej klasycznym formom, takim jak teatr kabuki. 
W grze aktorskiej Kawakamiego i jego trupy brakowało rozwijanego przez pokolenia kunsztu, do 
którego tak przywiązana była widownia tokijskich teatrów.

Kawakami Sada, żona ledwo wiążącego koniec z końcem dyrektora teatru, została wtłoczona 
w rolę uległej żony, ozdoby domu. Już podczas pobytu w Stanach Zjednoczonych tak opisywała 
swoją sytuację:

Kobiety w Japonii nie są tak poważane jak Amerykanki. Nie mają wykształ-
cenia i nie stwarza im się możliwości, jakie mają mężczyźni. Przez całe życie 
wierzyłam, że kobiety mogłyby robić wiele rzeczy tak samo jak mężczyźni, 
gdyby tylko miały równe szanse. Jak bardzo marzyłam o wyprawie do za-
chodnich krajów, gdzie kobiety mogą tyle robić i zostać kimś!12

Wkrótce jej marzenie miało się ziścić. W 1899 roku Kawakami, dręczony przez wierzycieli 
i borykający się z niechęcią, jaką żywili do niego recenzenci teatralni i dziennikarze, postanowił 
spróbować szczęścia w Ameryce. Zabrał ze sobą dziewięciu aktorów, wśród których było dwóch 
specjalizujących się w rolach kobiecych onnagata, do tego muzyków, pomocników scenicznych 
i oczywiście swoją żonę. Wsiedli na statek i popłynęli do San Francisco, gdzie mieszkała już 
wtedy dość spora społeczność imigrantów z Japonii. Początkowo Sada nie miała w planach wy-
stępów na scenie. Jej rola miała ograniczać się do opieki nad mężem i pozostałymi członkami 
grupy. Na miejscu okazało się jednak, że amerykańska publiczność wymaga od przedstawienia 
teatralnego, aby pojawiła się w nim  w głównej roli aktorka. Jeśli trupa Kawakamiego miała 
odnieść sukces, Sada musiała powrócić na scenę. Na potrzeby reklamy wymyśliła pseudonim 
artystyczny, łącząc swoje obecne imię z tym, które nosiła jako gejsza. Tak narodziła się Sada 
Yakko, gwiazda wystawy światowej w Paryżu w 1900 roku, wywierająca tak wielkie wrażenie 
na amerykańskiej i europejskiej publiczności. Wrócę jednak jeszcze na chwilę do przywołanego 
przez Savaresego pytania, które od dekad powtarzają historycy teatru: czy ten teatr był napraw-
dę japoński? Albo raczej: co takiego pokazała Sada Yakko?

Płeć

Przedstawienia z nurtu shinpa, które Kawakami pokazywał w Japonii, oka-
zały się nieodpowiednie dla zachodniej publiczności. Za bardzo opierały się na tekście, zupeł-
nie niezrozumiałym dla widzów nieznających języka japońskiego , a przez to stawały się nudne 
i trudne w odbiorze. Japońscy artyści uznali więc, że aby osiągnąć sukces w Stanach Zjednoczo-
nych, a następnie w Europie, muszą pokazać coś bardziej egzotycznego, wykorzystać w większym 
stopniu ruch i bogactwo strojów, ograniczając przy tym partie mówione. Nic nie spełniłoby 
lepiej tych warunków niż sztuki z repertuaru teatru kabuki. Czy jednak można było aż tak po-
gwałcić zasady rządzące tym teatrem i w głównej roli obsadzić kobietę, a nie specjalizującego się 
w odgrywaniu kobiecych postaci aktora onnagata? Co prawda cesarz Meiji zniósł już obowiązu-
jący od półtora wieku zakaz kobiecych występów na scenie, ale nowo nabyta swoboda nie prze-
łożyła się na zróżnicowanie płciowe wśród aktorów tego teatru. Może to wydawać się zaskakują-
ce, zwłaszcza gdy weźmiemy pod uwagę rolę, jaką w historii teatru japońskiego odegrały kobiety.

Wystarczy przywołać mit założycielski teatru, zamieszczony w Kojiki, czyli Księdze dawnych 
wydarzeń: mówi on o tym, że teatr został wynaleziony przez kobietę. Centralną postacią japoń-
skiej mitologii jest Amaterasu, bogini-słońce, od której zgodnie z wierzeniami shintoistycznymi 
wywodzi się do dziś panująca dynastia cesarska. Według mitu Amaterasu, poważnie urażona 



126Hana Umeda

przez swojego brata Susano-o, ukryła się we wnętrzu jaskini, do której wejście zastawiła ciężkim 
głazem – na świecie zapanowała wówczas ciemność. Bogowie, aby wywabić swoją władczynię 
z ukrycia i przywrócić jasność na ziemi, uciekli się do fortelu. Jedna z bogiń o imieniu Ameno-
uzume-no-Mikoto, odwróciwszy beczkę dnem do góry i wykorzystawszy jej powierzchnię jak 
scenę, zaczęła tańczyć. Wybijała rytm stopami, obnażyła piersi i podwinęła kimono, ukazując 
nagie biodra, a jej występ wywołał serdeczny śmiech zgromadzonych bogów. Zwabiona hałasem 
Amaterasu odsunęła głaz, na ziemię zaś wróciło słońce.

Jeśli jednak nawet nie traktować poważnie mitu, wystarczy sięgnąć do historii powstania te-
atru kabuki. Za jego twórczynię uważa się bowiem Izumo no Okuni, która w pierwszych latach XVII 
wieku podróżowała po Japonii, prezentując rytualne tańce ku czci Buddy Amidy. W 1603 roku zro-
biła furorę, występując w cesarskiej stolicy Japonii – Kioto. W wyschniętym korycie rzeki Kamo 
pokazała autorską wersję tańców nenbutsu odori, które uzupełniła o przedstawiane za pomocą 
tańca scenki rodzajowe, nazwane kabuki odori. Do Okuni przyłączyły się wkrótce inne kobiety, 
wśród nich wiele było prostytutek. Okuni stała się gwiazdą kultury popularnej. O osiągniętym 
przez nią wysokim statusie społecznym świadczyć może fakt, że w 1607 roku została zaproszona 
z występem przez samego sioguna i zaprezentowała swój taniec w Pałacu Edo. 

Centralna pozycja kobiety na scenach teatrów kabuki nie była jednak długo tolerowana. 
W 1629 roku dekretem sioguna kobietom zabroniono występów scenicznych. Uzasadnieniem tej 
decyzji miała być ochrona obyczajów, jakkolwiek wpisywało się to również w politykę siogunatu, 
zgodnie z którą każdy poddany miał prawo do pracy wyłącznie w ramach jednej wybranej profe-
sji. Trupy złożone z prostytutek i prowadzone często przez agenta pełniącego zarazem funkcję 
alfonsa w wyraźny sposób tę zasadę łamały. Choć aktorki nie zastosowały się od razu do nowego 
rozporządzenia – o czym świadczyć mogą kolejne dekrety, jak choćby ten z 1640 roku, który za-
kazywał występów mieszanym męsko-żeńskim grupom aktorskim – od 1629 roku kobiety stop-
niowo znikały z japońskich scen i przenosiły się ze swoim tańcem do zamkniętych pomieszczeń 
herbaciarni w domach uciech. Na scenach pozostali młodzi chłopcy, których – podobnie jak 
w przypadku kobiet-aktorek – głównym źródłem utrzymania były oferowane poza sceną usługi 
seksualne.

Wakashū, występujący w teatrze kabuki, przyciągali pięknem niejednoznaczności. Wią-
zało się ono nie tylko z niedającym się przyporządkować do kategorii męskości ani kobieco-
ści ciałem między dwunastym a dwudziestym rokiem życia, ale dodatkowo jeszcze podbijane 
było kobiecym strojem i tańcem, w którym wakashū odgrywali role żeńskie. Fryzura niepełno-
letniego młodzieńca, niemającego jeszcze dwudziestu lat, wyglądała jak coś pomiędzy ucze-
saniem kobiecym i męskim. Skóra na czubku głowy była wprawdzie wygolona, lecz w prze-
ciwieństwie do dorosłych mężczyzn, którzy golili sobie również włosy nad czołem, chłopcy 
utrzymywali długą grzywkę (maegami) i zaczesywali ją do tyłu. Taka fryzura doskonale pa-
sowała do kobiecego kostiumu. Jednak celem przebieranek nie było udawanie, że jest się ko-
bietą, ale raczej wydobywanie wdzięku chłopięcego ciała. Głównym elementem występów 
scenicznych wakashū było uwodzenie. Ich taniec był przede wszystkim popisem, mającym 
uwydatniać delikatność, a zarazem sprężystość i energiczność ciała chłopca. Wakashū nie 
miał udawać ani zastępować kobiety. Przebieranka służyła raczej wydobyciu różnicy mię-
dzy młodzieńcem a dojrzałym mężczyzną oraz podkreśleniu podrzędnej, biernej pozycji tego 
pierwszego wobec potencjalnego klienta. 

Popularność, jaką cieszyli się wakashū wśród mieszanej, zarówno samurajskiej, jak i miesz-
czańskiej publiczności, wzbudzała niepokój władzy. Dochodziło do licznych bójek między męż-
czyznami rywalizującymi o względy młodzieńców. Ponadto nie tylko samurajowie za bardzo an-
gażowali się w związki z aktorami należącymi do najniższej kasty, ale również daimyō – władcy na 
prowincjach – zapraszali młodzieńców do swoich rezydencji. Takie zachowania stanowiły zagro-
żenie dla obowiązującego systemu rozdzielności kast, dlatego w 1652 roku dekretem sioguna wy-
stępy wakashū kabuki zostały całkowicie zakazane. Ostatecznie jednak władze nie zdecydowały 
się na pozbawienie mieszkańców wielkich miast najbardziej popularnej rozrywki i już rok później, 
w 1653 roku, kabuki mogło na nowych warunkach powrócić na sceny. Ten rok uważa się za począ-
tek yarō kabuki, czyli stylu, który możemy podziwiać do dzisiaj; stylu, którego jednym z najdonio-
ślejszych osiągnięć jest wypracowanie techniki wcielania się w role kobiece – onnagata.
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Najbardziej znanym aktorem i pierwszym teoretykiem onnagata był Yoshizawa 
Ayame I (1673–1729). Ayame I zasłynął zbiorem komentarzy do sztuki aktorskiej, zatytułowa-
nym Ayamegusa – pierwszym podręcznikiem dla onnagata. Najważniejszy postulat zawarty 
w Ayamegusie dotyczy praktykowania kobiecości zarówno na scenie, jak i poza nią. Ayame I za-
lecał, by onnagata na co dzień ubierał się w stroje kobiece, mówił i zachowywał się jak kobieta, 
a nawet wchodził w stałe związki z mężczyznami. Onnagata musi wyraźnie odróżniać się od 
tachiyaku (aktora grającego postaci męskie). Choć zdarzało się, że aktorzy specjalizujący się 
w rolach kobiecych wcielali się czasem w role męskie i na odwrót, według Ayame „prawdziwy” 
onnagata nie jest w stanie zagrać na scenie mężczyzny. Poprzez codzienną praktykę aktor ma 
się stać „prawdziwą” kobietą, a wedle słów Ayame „prawdziwa kobieta musi zaakceptować to, że 
nie może stać się mężczyzną. Czy wyobrażasz sobie prawdziwą kobietę, która staje się mężczy-
zną, ponieważ nie odpowiada jej aktualne położenie?”13. „Prawdziwość” kobiety, jaką stawał się 
onnagata, nie mogła wynikać wyłącznie z naśladowania kobiet biologicznych. Zaproponowa-
ny przez Ayame trening miał prowadzić do pełnego przekształcenia się w swoje własne wyobra-
żenie na temat tego, jak idealna kobieta powinna wyglądać, poruszać się, mówić. Dzięki cią-
głym ćwiczeniom i pozostawaniu w roli nawet, a może przede wszystkim wtedy, kiedy jest się 
poza sceną, kobiece zachowanie miało stać się zupełnie naturalne – kobiecość miała przejść 
ze sfery maski do sfery tożsamości. Mishima Yukio w opowiadaniu Zimny płomień z 1957 roku 
cytuje fragment Ayamegusy: 

Istotą onnagaty jest powab. Jednak powab ten uleci, jeśli onnagata, na-
wet obdarzony wrodzoną urodą, będzie demonstrował swoje wdzięki. Je-
żeli będzie się starał ze wszystkich sił, aby wyglądać wytwornie, jego gra 
może wywołać przykry efekt. Dlatego kogoś, kto nie żyje na co dzień życiem 
kobiety, trudno będzie uznać za nieskazitelnego onnagatę. Choćby dawał 
z siebie wszystko, aby na scenie przekazać to, co w jego pojęciu stanowi 
esencję kobiecości, im bardziej będzie się starał, tym bardziej pozostanie 
mężczyzną. Jak wielokrotnie mówiłem, najważniejsze jest to, jak zachowu-
jemy się na co dzień14. 

Sceniczna kobiecość konstruowana przez Ayame była idealnym wytworem patriarchalnej 
kultury samurajskiej – piękna i pełna erotyzmu, ale zarazem podporządkowana fikcyjnemu, 
heteroseksualnemu modelowi męskiej dominacji. Jednak mimo wielkiego poświęcenia w sta-
waniu się „prawdziwą” kobietą Ayame nadal pozostawał heteroseksualnym mężczyzną z żoną 
i dziećmi. Pełna stylizacja na poziomie stroju, ruchów i gestów połączona z głęboką psycho-
logizacją postaci i utożsamieniem się z odgrywaną na scenie kobietą nie pozbawiła go wszak 
męskiego ciała i ukrytej pod starannie wystudiowaną kobiecością męskiej energii. Ta niejed-
noznaczność (aimai) stała się obok zmysłowości (iroke) jedną z najważniejszych kategorii este-
tycznych zachwycających kolejne pokolenia widzów sztuką onnagata.

Kobiety, które po nałożeniu na nie zakazu występów scenicznych praktykowały pochodzący 
z teatru kabuki taniec w zaciszach domów i herbaciarni, starały się naśladować w swoim tańcu 
aktorów onnagata. Stosowały więc wymyśloną przez mężczyzn technikę wytwarzania kobieco-
ści. Charakterystyczna dla japońskiego tańca linia ciała eksponuje załamanie powstające po 
wewnętrznej linii ugiętych kolan. Linię tę osiąga się przez obniżenie bioder, które ciągną ciało 
ku ziemi. Mięśnie wewnętrzne dołu brzucha muszą być napięte i dociskać odcinek lędźwiowy 
kręgosłupa, który pozostaje wydłużony. Kolana w tej pozycji powinny być złączone, luźne i ugi-
nać się samoistnie pod naciskiem bioder, nie przyjmując na siebie jednak ciężaru górnej części 
ciała. Ruchy rąk, nóg, klatki piersiowej czy pleców wynikają bezpośrednio z impulsów powsta-
jących w miednicy, co umożliwia szybkie zmiany tempa. Nagłe zatrzymania i przyspieszenia 
nie zaburzają równowagi ciała, pozycja cały czas jest stabilna. Ramiona pozostają rozluźnione 
i ciężko opadają w dół, wydłużając tym samym szyję i zamykając przestrzeń pod pachami. Stopy 
skierowane są palcami do wewnątrz i przylegają do podłogi całą powierzchnią podeszwy. Taka 
postawa może wywoływać skojarzenie z ciałami aktorek Grotowskiego, opisywanymi przez Aga-
tę Adamiecką-Sitek:
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W pozach aktorek widać opisywane przez socjologa efekty procesu dyscy-
plinowania kobiecego ciała, zsomatyzowane dyspozycje, które decydują o fi-
gurach: wyprostowane plecy, wciągnięty brzuch, złączone nogi, opuszczony 
wzrok. To instrukcje wypełnione różnego rodzaju znaczeniami moralnymi, 
które odczytują kobiecą cielesność jako zagrożenie dla społecznego ładu. 
Takie dyrektywy – przekonuje Bourdieu – budują kobiecy habitus, który 
wtórnie naturalizowany i umieszczony w systemie religijnym bądź biolo-
gicznym, sytuuje kobiety po stronie „wewnętrznego, niskiego, mokrego, nie-
prawego”15.

Jeśli jednak przyjmiemy, że kobieta tańcząca buyō naśladuje tak naprawdę mężczyznę na-
śladującego kobietę, czy technika ta nie wyda nam się potencjalnym narzędziem emancypacji? 
Z pewnością narzędziem takim stała się dla Sady Yakko. Jako zwykła aktorka lub tancerka ja-
kiejkolwiek innej techniki nie miałaby zapewne możliwości wystąpić w przedstawieniu wywo-
dzącym się z teatru kabuki. Jednak jako tancerka buyō stała się rodzajem podwójnego onnaga-
ta. A przy tym repertuar możliwych do wystawienia tańców miała jako była gejsza opanowany.

Przed premierą w San Francisco Kawakami wybrał dwa klasyczne przedstawienia: Sayaate 
i Musume Dōjōji, które następnie skompilował. Tak powstała sztuka wystawiana pod tytułem 
Gejsza i rycerz, pokazywana podczas amerykańskiego tournée, na wystawie światowej w Paryżu 
w 1900 roku, a dwa lata później między innymi w Teatrze Miejskim w Krakowie. Pierwsza część 
pełna była akrobatycznych scen walki, tak zwanych tachimawari, w których główny bohater 
rozprawia się z grupą napastników. Druga opierała się przede wszystkim na umiejętnościach 
Sady Yakko. Musume Dōjōji to jeden z najbardziej znanych tańców kabuki, bardzo popularny 
także wśród tancerek buyō. To jedna z tych choreografii, po jakich najłatwiej jest ocenić poziom 
tancerki. Wymaga sprawności w posługiwaniu się rekwizytami, umiejętności szybkiej zmiany 
kostiumu na scenie, a zwłaszcza opanowania sztuki stopniowego uwalniania zakumulowanej 
w ciele energii, tak aby móc płynnie przejść od spokojnego, kokieteryjnego tańca do stanu sza-
leńczego obłąkania, w którym jednak ani na chwilę nie wolno utracić kontroli nad ruchami. 
Taniec opowiada bowiem historię Kiyohime – tę zdradzoną i porzuconą przez kochanka dziew-
czynę ból i gniew przemieniły w demona przyjmującego postać węża. Choć już kiedyś dokona-
ła zemsty na swoim niewiernym kochanku, mnichu buddyjskim, paląc go żywcem we wnętrzu 
świątynnego dzwonu, teraz powraca wiedziona natrętną potrzebą powtórzenia czynności na 
nowo zakupionym przez świątynię dzwonie. Pojawia się więc pod postacią młodej tancerki 
Hanako, która obiecuje mnichom pilnującym wejścia taniec w zamian za możliwość zwiedzenia 
świątyni. 

Chociaż od czasu incydentu z Kiyohime wstęp na teren świątyni jest kobietom surowo zaka-
zany, mnisi przystają na propozycję tancerki, urzeczeni jej urodą i wdziękiem. Planują obejrzeć 
taniec, a następnie odprawić dziewczynę, nie wywiązując się ze swojej części umowy. Hanako, 
czyli tak naprawdę Kiyohime, zaczyna od dostojnego tańca przywołującego na myśl teatr nō lub 
kagura, po czym wykonuje jeszcze osiem części, przedzielonych zmianami kostiumu. Każda 
z nich ma inne tempo, wymaga innej energii i innej dynamiki. Zdejmowane warstwa po warstwie 
kimona przypominają zrzucaną skórę węża i odsłaniają kolejne wcielenia Kiyohime. Widzimy ją 
więc jako energiczną dziewczynkę bawiącą się kulką z kwiatów, aby za chwilę ujrzeć namiętną 
kobietę, której pełne erotyzmu ruchy przywodzą na myśl pocałunki i nieskrępowaną, szczerą 
seksualność kobiety. Następnie pojawia się zraniona, nieszczęśliwa dziewczyna o złamanym 
sercu, a po niej – zimna, dojrzała kobieta świadomie wykorzystująca swoje wdzięki. Ludzkie jej 
wcielenia co jakiś czas jakby się zacinają i przez kilka sekund wydaje nam się, że dostrzegamy 
w nich demona, ale zaraz wracają do normy. Postać zaczyna zachowywać się nieludzko dopie-
ro w scenie tańca z grzechotkami – przybiera postawę coraz bardziej zwierzęcą, kojarzącą się 
z wężem, jej ruchy są płynne, choć szybkie, dużo jest skrętów i wygięć, aż wreszcie, po zrzuceniu 
ostatniej warstwy, staje przed nami srebrny demon, dumny i wyprostowany, o groźnym spoj-
rzeniu i zmierzwionych włosach. Sada Yakko tę ostatnią scenę przekształciła w scenę agonii, 
z pewnością jednak wydobywała z siebie, umierając, tę demoniczną energię, która stanowi apo-
geum całego tańca.
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Ani Kawakami, ani pozostali członkowie jego trupy nie byli aktorami wyszkolonymi 
w teatrze kabuki. Zgodnie ze swoimi możliwościami naśladowali charakterystyczny sposób mó-
wienia, byli też na tyle sprawni akrobatycznie, aby w odpowiednim momencie wykonać salto 
do tyłu, upaść na plecy i zaraz wyskoczyć na proste nogi. Bez wątpienia żaden z nich nie byłby 
jednak w stanie odtworzyć którejkolwiek z choreografii tradycyjnie wykonywanych w kabuki. 
Sada Yakko jako jedyna w tym zespole dysponowała silnie uwewnętrznioną techniką i miała za 
sobą długie lata treningu pod kierunkiem mistrzyni, która przekazała jej wypracowane przez 
pokolenia sposoby używania ciała. Nauka tańca buyō polega na precyzyjnym powtarzaniu na-
wet najdrobniejszych ruchów nauczyciela. Każdy centymetr sześcienny ciała ma swoje ustalone 
miejsce. Mistrzyni, którą staramy się naśladować, to samo robiła ze swoją nauczycielką, tamta 
ze swoją i tak dalej. Co jakiś czas ktoś wprowadzał zmiany. Jeśli były dobre, to znaczy jeśli podo-
bały się współczesnym odbiorcom – zostawały. Jeśli nie – znikały. Proces uczenia się buyō pe-
łen jest nakazów i zakazów. Dobra nauczycielka zawsze powtarza jednak, że przed wyjściem na 
scenę należy o nich zapomnieć. Taniec ma się przede wszystkim podobać widzom, nawet jeśli 
miałoby się to wiązać z łamaniem jego wewnętrznych reguł. W tym sensie sceniczna ekspresja 
Sady Yakko: dziki realizm, szał, furia – wszystkie te elementy, które tak podobały się zachodnim 
widzom, a które każdemu Japończykowi lub osobie zaznajomionej z teatrem japońskim mogą 
wydawać się niezgodne z zasadami wykonywanej sztuki, w rzeczywistości odpowiadały jej naj-
głębszym założeniom, ponieważ służyły lepszemu zrozumieniu tej sztuki przez zagraniczną pu-
bliczność. Yakko, jako wytrawna gejsza, z pewnością doskonale zdawała sobie z tego sprawę.

Gdybym miała wyrazić swoje zdanie na temat „japońskości” lub „prawdziwości” spektaklu 
prezentowanego przez Sadę Yakko, stwierdziłabym z całą mocą, że być może było to jedno z naj-
bardziej japońskich przedstawień, jakie kiedykolwiek pokazano na Zachodzie. Nie dlatego, że 
było nienaganne pod względem formalnym, ale dlatego, że pozostało wierne najważniejszej za-
sadzie, jaka rządzi sztuką japońską: to szacunek i miłość do odbiorcy, które pozwalają wczuć się 
w jego potrzeby i każą artyście zrobić wszystko, aby go uszczęśliwić. Prawdziwie japońskiemu 
artyście nie chodzi przecież o to, żeby wyrazić siebie czy przekazać światu jakąś głęboką praw-
dę, ale żeby nawiązać z odbiorcą relację, która przez wzruszenie, śmiech czy patos przyniesie mu 
przyjemność.

W artykule wykorzystane zostały fragmenty mojej pracy magisterskiej: Teatr kabuki na tle przemian społeczno-politycznych w Edo 
okresu rządów Tokugawów. Próba ujęcia w perspektywie poetyki kulturowej teatru, napisanej pod kierunkiem dr. Mateusza Kana-
brodzkiego i obronionej w Instytucie Kultury Polskiej na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego w maju 2016 roku.
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Na ścianach Rani Gumpha1 – pałacu, sceny lub teatru wykutego 
w II wieku p.n.e. w jaskiniach w górach Udajagiri w Orisie – 
kryją się niezwykłe płaskorzeźby przedstawiające postaci ko-
biece: z nagimi, obfitymi piersiami, wąskimi taliami, odziane 

jedynie w misternie wykonane opaski na biodra, przystrojone bogatą biżuterią i uchwycone 
w charakterystycznych, tanecznych pozach z ugiętymi nogami i mocno wypiętym do boku bio-
drem. Z kolei w jednej ze średniowiecznych świątyń oryjskich w Bhubaneśwarze (stolica Orisy), 
w świątyni Radźarani, z murów do odwiedzających uśmiechają się zmysłowo wygięte, półnagie 
tancerki z dłońmi ułożonymi w charakterystyczne gesty rąk – hasty.

Te płaskorzeźby to najstarsze ślady świadczące o istnieniu tańca odissi – jednego z ośmiu kla-
sycznych tańców indyjskich, uchodzącego za kwintesencję indyjskiej kobiecości. Jego nazwa po-
chodzi od Orisy – regionu, gdzie się narodził. Początkowo obszar ten, czyli północno-wschodnia 
część Półwyspu Indyjskiego, nosił miano Odra Desza, a taniec nazywano odra nritya2. Nie wia-
domo jednak dokładnie, kiedy w hinduistycznych świątyniach w tej części Indii pojawiły się tan-
cerki. Wiele historycznych zapisów3 mówi, że władca Ćodagangadewa z rodu Ganga w XII wieku 
założył w Puri wspaniałą świątynię boga Dźagannatha i pierwszy rozpowszechnił tradycję tańca 
jako jednego z elementów rytuału świątynnego. Zapewne Ćodagangadewa był hojnym patronem 
oraz aktywnym ambasadorem sztuki i w dużym stopniu przyczynił się do popularyzacji tańca 
w świątyniach i pałacach, a świątynia Dźagannathy w Puri była pierwszą, wielką świątynią sły-
nącą z tancerek oddanych bogu (mahari). Mimo to taniec świątynny pojawił się wśród rytuałów 
niezależnie od woli władców, którzy mogli co najwyżej dbać o podtrzymanie zwyczajów, otaczać je 
opieką oraz udzielać funduszy na stwarzanie przestrzeni do tańca w świątyniach. Wejście tańca 
do ściśle wyznaczonej sfery sacrum było procesem długotrwałym. Taniec nie wkroczył do świą-
tyń dzięki jednemu wydarzeniu, dlatego warto traktować te wzmianki dość umownie. Pewne jest, 
że początki tańca odissi są nierozerwalnie związane z religią. 

Obrzędy ku czci boga Dźagannathy narodziły się z wymieszania przeszło dwunastu różnych 
religii, między innymi dżinizmu, buddyzmu, śiwaizmu i mniej znanych tantrycznych form kultu 
bogów, które zawierały w sobie różne działania performatywne. Postać Dźagannathy to połącze-
nie wcieleń Wisznu, Kryszny, Śiwy, Bhajrawy (wcielenia Śiwy) i Buddy, współcześnie rozpozna-
wany jest jednak przede wszystkim jako wcielenie Wisznu. Kult Dźagannathy rozpowszechnił 
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Mahari – boskie tancerki  
w męskim świecie sztuki
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się w Orisie w XII wieku. Dzięki izolacji tego regionu od tamtej pory do dziś dominuje w tamtej-
szych obrzędach. 

W świątyniach oryjskich tańczyły mahari – według prastarej tradycji poślubiane bogom, 
specjalnie do tego przeznaczone tancerki-kapłanki, które zajmowały szczególne miejsce w in-
dyjskiej społeczności. Mahari, oprócz pełnienia funkcji kapłańskich w świątyniach, przybywa-
ły na wezwanie władców, by odprawiać pałacowe rytuały religijne. Jako małżonki bogów nie 
mogły nigdy być wdowami, ich obecność zapewniała więc szczęście i pomyślność, dlatego tak 
chętnie otaczano się ich towarzystwem. Do funkcji tancerki świątynnej wybierano dziewczęta 
z wyższych kast, z dobrych domów, spełniające odpowiednie warunki dotyczące wyglądu – ma-
jące nieskazitelną urodę oraz zgrabne, pozbawione skaz i znamion ciało. W dziewiątym roku 
życia poddawane były obrzędowi 
przejścia – symbolicznych zaślubin 
z bogiem4. Po ślubie dziewczynka 
rozpoczynała intensywną naukę 
tańca i muzyki pod okiem guru. 
Kiedy osiągnęła najwyższy poziom 
w tańcu, była gotowa do służby 
w świątyni. 

Mahari były otaczane opieką 
przez bogatych patronów (urzęd-
ników, władców, możnych), którzy 
zapewniali im utrzymanie. Coraz 
częściej zdarzało się też, że tan-
cerki stawały się towarzyszkami 
seksualnymi sponsorujących ich 
możnowładców. Podczas panowa-
nia muzułmanów w Indiach mię-
dzy XV a XVII wiekiem tancerki 
przestały być traktowane z sza-
cunkiem należnym kapłankom. 
Z powodu swojego kontrowersyj-
nego statusu społecznego zyskały 
miano konkubin. W czasach rządów brytyjskich w Indiach profesja tancerek, uważana za 
prostytucję, została zakazana, a mahari zaczęto nazywać dari, czyli „prostytutki”. Niemniej, 
mimo wieków rządów muzułmańskich i brytyjskich, których skutkiem była kompletna utrata 
pozycji przez tancerki, odissi przetrwało w postaci tańca gotipua. Mahari porzuciły taniec 
w świątyniach i stały się odrębną klasą społeczną, tak zwaną gandharwa, co w sanskrycie 
oznacza klasę „niebiańskich muzyków”. Była to społeczność składająca się z tancerek, pro-
stytutek i artystek, która uformowała się w XVI wieku w Orisie. Profesja mahari zaczęła być 
dziedziczona, wybierano dziewczęta jedynie z tej klasy społecznej, a nie jak dawniej – z do-
brych domów i najwyższych kast. W tym czasie stworzono również klasę chłopców tance-
rzy w celu podtrzymania tradycji nauczania tańca mahari. Z tańca gotipua wykształcono 
taniec, który dzisiaj nazywany jest tańcem odissi. Co ciekawe, wielu współczesnych guru 
tańca odissi dawniej było tancerzami gotipua5. Nie wiadomo dokładnie, jak i kiedy pojawiła 
się ta technika taneczna; jej rozwój datuje się mniej więcej na XVII wiek. Dlaczego akurat 
tańcem mahari zajęli się wyłącznie chłopcy? Prawdopodobnie praktyka ta narodziła się 
w środowiskach wisznuickich, które nie akceptowały tańczących kobiet. Chłopcy zaczynali 
trening w wieku siedmiu lat i kończyli karierę taneczną, kiedy osiągali dojrzałość płciową. 
Występowali w kobiecych strojach i do złudzenia przypominali młode dziewczęta. Z powo-
dzeniem naśladowali ich sposób poruszania się w tańcu. Chłopcy nie mogli jednak wystę-
pować w samych świątyniach, można ich było za to spotkać na różnych otwartych festiwa-
lach sztuk scenicznych i podczas świąt religijnych organizowanych w pobliżu świątyń. To, 
co odróżnia technikę gotipua od współczesnego odissi, to bandha nrutja – zestaw ruchów 
zawierający w sobie akrobatyczne pozy. 

Mahari, oprócz pełnienia funkcji 
kapłańskich w świątyniach, 
przybywały na wezwanie władców, 
by odprawiać pałacowe rytuały 
religijne. Jako małżonki bogów 
nie mogły nigdy być wdowami, ich 
obecność zapewniała więc szczęście 
i pomyślność, dlatego tak chętnie 
otaczano się ich towarzystwem.
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Indie uzyskały niepodległość w 1947 roku. Mniej więcej wówczas indyjskie instytucje kul-
turalne wraz z rządem zaczęły interesować się wydobyciem z ukrycia tradycyjnych form sztuki 
i zaprezentowaniem ich światu jako dobra narodowego i dorobku kultury. W 1958 roku Sangeet 
Natak Academi do listy czterech klasycznych tańców indyjskich, obejmującej: bharatanatjam, 
kathak, kathakali i manipuri6, dołączyła odissi. Moment ten poprzedziło jednak wiele lat cięż-
kiej pracy nauczycieli i tancerzy, którzy walczyli o zachowanie tradycji i dbali o formę tańca. Waż-
nymi postaciami w historii odbudowy odissi byli: guru Pankadź Ćaran Das, pochodzący z rodziny 
mahari, autor wielu pierwszych choreografii współczesnego odissi; guru Kelucharan Mahapa-
tra, dawny tancerz gotipua; oraz jego uczennica, tancerka i performerka Sandźukta Panigrahi, 
która przyczyniła się do zaklasyfikowania odissi jako tańca klasycznego w latach 50. XX wieku.

Podręcznik tancerki

Każdy klasyczny taniec indyjski opiera się na zasadach z Natjaśastry – trak-
tatu o teatrze, uważanego za źródło teorii muzyki indyjskiej oraz teatru i tańca indyjskiego. Datuje 
się go na około 300 rok n.e.7, ale praktyki, które kodyfikuje, powstały między V a IV wiekiem p.n.e. 
Napisany w języku sanskryckim, traktat składa się z około sześciu tysięcy wersów i trzydziestu 
pięciu–siedmiu rozdziałów (w zależności od podziału tekstowego). To wspólny tekst źródłowy dla 
wszystkich klasycznych tańców i teatrów indyjskich, stworzony przez mędrca i wieszcza Bharatę.

Jak głosi mit indyjski, bogowie i boginie, z Indrą na czele, udali się z prośbą do najpotężniej-
szego spośród siebie, do boga stwórcy Brahmy, by ten wynalazł jakąś rozrywkę, odpowiednią 
i zrozumiałą zarówno dla nich, jak i dla ludzi. Brahma, wysłuchawszy ich próśb, zgodził się i po-
grążył w medytacji w poszukiwaniu rozwiązania. Następnie z czterech Wed8

 

– świętych ksiąg 
hinduizmu – wziął cztery ich najważniejsze elementy: recytację (pathja) z Rygwedy, muzykę/
śpiew (saman) z Samawedy, gest (abhinaja) z Jadźurwedy i smak estetyczny (rasa) z Atharwa-
wedy i tak stworzył z nich piątą Wedę, czyli Natjawedę, Natjaśastrę – wiedzę o teatrze (natja 
oznacza w sanskrycie „teatr” lub „dramat”, a śastra „naukę”). Brahma polecił zapamiętać wiesz-
czowi Bharacie nową Wedę i przekazać dalej. Pierwszą sztukę Bharata wystawił wraz ze swoimi 
synami przed bogiem Śiwą9. Ten, zadowolony i poruszony grą, obiecał nauczyć jego synów 
tańca. Śiwa nauczył ich tandawy, tańca energicznego i gwałtownego, a jego żona, bogini Par-
wati, pokazała drugi aspekt tańca: lasję, taniec wdzięczny i delikatny10. Inna wersja mitu mówi, 
że te dwa aspekty tańca pochodzą od boga Śiwy w postaci Ardhanariśwary – pana będącego 
w połowie mężczyzną, a w połowie kobietą11.

W micie o stworzeniu tańca i teatru wspomina się również o tym, że wieszcz Bharata po-
prosił boga Brahmę, by ten pozwolił kobietom uczestniczyć w przedstawieniach, argumentował 
przy tym, że kobiety są wyjątkowo zdolne i mogą prezentację sceniczną uczynić wspanialszą. 
Nazwał je wprost: natjalankara (nāṭyālaṅkara), czyli ozdobą sztuki scenicznej. Brahma wysłu-
chał prośby i stworzył apsarasy – boskie tancerki. Następnie taniec powierzono dewadasi i ma-
hari – ludzkim tancerkom-kapłankom, ale poślubianym bogom.

W Natjaśastrze Bharata wymienia trzy elementy determinujące każdy klasyczny spektakl 
teatralny12. Są to: nrytta, czyli taniec-ruch czysto techniczny, nieniosący żadnych treści; nrytja 
– taniec-ruch z elementami przekazującymi emocje; oraz natja, czyli teatr. Ostatni z nich charak-
teryzuje się w pełni rozwiniętą grą aktorską (abhinaja) i recytacją, zawiera również (w różnym 
stopniu) nryttę i nrytję. Natja należy wyłącznie do teatru, nie jest częścią tańca. Taniec nato-
miast składa się z nrytty i nrytji oraz elementów abhinaji – techniki przekazu i prezentacji sce-
nicznej13. Sanskrycki termin abhinaja znaczy „prowadzić w kierunku / w stronę”; przedrostek 
abhi oznacza „kierunek”, „znak”, zaś temat ni – „nieść”, „przekazywać”. Natjaśastra wyszczegól-
nia cztery techniki abhinaji. Pierwsza, aharja-abhinaja, to makijaż sceniczny, kostium, sceno-
grafia. Kolejną jest angika-abhinaja, czyli gesty i ruch sceniczny; dotyczy gestów każdej części 
ciała, na przykład ruchów głowy, policzków, nosa, brwi, ust, szyi, klatki piersiowej, ramion, dło-
ni, bioder, kolan, stóp. Waćika-abhinaja obejmuje wszystko, co związane jest z dźwiękiem, recy-
tacją, słowem, tekstem i muzyką. Ostatnią techniką jest sattwika-abhinaja, czyli przekaz emocji 
(bhawa) oraz przeżyć estetycznych (rasa). Sattwika-abhinaja to emocje i nastroje pojawiające 
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się na twarzy, w ruchu i w ciele tancerza-aktora. Należy jednak pamiętać, że trzy wyżej wspo-
mniane techniki są całkowicie podporządkowane ostatniej.

Z biegiem czasu pojęcie abhinaja zaczęto stosować przede wszystkim na określenie 
prezentowania emocji i nastrojów (bhawa) oraz przeżyć estetycznych (rasa)14. Termin ten 
w potocznym użyciu uległ więc znacznemu zawężeniu – do gry aktorskiej.

Odissi czerpie z Natjaśastry, 
lecz również z innego tekstu – po-
chodzącej z XVII wieku Abhinaji 
ćandriki autorstwa Maheswary Mo-
hapatry. Jest to kolejny traktat o tań-
cu, ale opisujący pracę stóp, rąk, 
pozycje i ruchy charakterystyczne 
wyłącznie dla tańca odissi, nazywa-
nego przez autora udra nrutja. Abhi-
naja ćandrika określa ćwiczenia 
bandha nrutja jako trudne i bolesne 
dla dorosłych tancerek. Maheswara 
Mohapatra uważa więc, że powinni je wykonywać młodsi tancerze w okresie dorastania, których 
ciała są bardziej sprężyste i podatne na rozciąganie. I rzeczywiście, współczesne odissi stopniowo 
odchodzi od skomplikowanych karan15 z zestawu bandha nrutja, pozostawiając je wyłącznie 
chłopcom tańczącym gotipua. 

 Charakterystyczne dla tańca odissi są dwie podstawowe pozycje ciała: chouk, czyli kwadrat, 
oraz tribhanga16 – pozycja trzech trójkątów, które powstają ze skrzyżowanych nóg (z wygięciem 
biodra), torsu oraz głowy; tę pozycję ciała można zaobserwować na wspomnianych wcześniej 
płaskorzeźbach w jaskini Rani Gumpha. Elementy nrytty w odissi charakteryzują się dużą dozą 
lasji, czyli wyjątkową delikatnością i wdziękiem – ruchy są bardzo płynne i nie tak ekspansyw-
ne, dynamiczne ani punktowe jak na przykład w geometrycznym tańcu bharatanatjam, w któ-
rym tancerka kreśli w powietrzu mandalę. Ruchy oczu, głowy i szyi w odissi także są znacznie 
delikatniejsze i subtelniejsze niż w pozostałych formach. Wydają się niespieszne i zalotne. Ele-
mentem niespotykanym w innych tańcach indyjskich są delikatne ruchy klatki piersiowej i wy-
gięte w tribhanga do boku całe ciało, a przede wszystkim mocno wyeksponowane biodro. Tak jak 
w pozostałych klasycznych technikach tanecznych, tancerka odissi „wytupuje” rytm stopami, 
jednak w sposób zdecydowanie delikatniejszy i cichszy. Specyficzne dla odissi jest tańczenie 
i wybijanie rytmu na piętach. Zestawy ruchów w nrytcie to beli, a połączone ze sobą tworzą ar – 
dłuższe i bardziej skomplikowane sekwencje ruchowe. Odissi posługuje się zarówno w nrytcie, jak 
i nrytji alfabetem składającym się z gestów rąk17. Oczywiście nieodłącznym elementem klasyczne-
go tańca indyjskiego jest abhinaja. 

Wiele uczennic klasycznego tańca indyjskiego nie sięga bezpośrednio do Natjaśastry. Wie-
dzę o tańcu indyjskim większość czerpie od swojego guru w przekazie ustnym. Sanskrycki ter-
min guru, oznaczający „nauczyciela”, „mistrza”, do dzisiaj jest w powszechnym użyciu. Dosłow-
nie guru w sanskrycie znaczy „ciężki”, „ważny”, „istotny” – „ten, który jest starszy, zasługujący na 
szacunek”18. Cała wiedza o tańcu przekazywana jest w trakcie zajęć19. Dlatego to właśnie nauczy-
ciele są w dużej mierze odpowiedzialni za „archiwizowanie” wiedzy zawartej w traktacie. Przede 
wszystkim liczy się jednak sama forma tego przekazu. Publikacje wydawane przez nauczycieli 
czy dawnych tancerzy zdają się jedynie formalnym zapisem, dodatkowym podręcznikiem dla 
uczniów lub cudzoziemców, którzy chcą się zaznajomić „z grubsza” z opisem techniki. W tych 
pracach pojawiają się rozbieżności, a świat religii i duchowość przeplatają się z nauką i historią. 
Całą najistotniejszą wiedzę, czyli obraz i formę tańca, nauczyciele przekazują poprzez „zacho-
wania”: naukę ruchu, naśladowanie, ćwiczenie, powtarzanie, performans. I to jest prawdziwe 
źródło wiedzy. Nauczycielka jogi i tancerka odissi, Rosemary Jeanes Antze, w tekście Przekłady 
wschodnie

 

opisała tę zależność w następujący sposób:

Ciągłość w sztuce opiera się na istotach ludzkich. Teksty pisane mogą 
utrwalać pewne zasady, ale wiara w skuteczność żywego nauczyciela sięga 

Aktorka może wzdychać,  
płakać, wstydzić się, bać i drżeć.  
Główny bohater męski takich 
emocji nie mógł okazać.
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[w przeszłość – przyp. oryg.] aż do czasów dawnego mędrca Narady: „Co jest 
wyuczone w oparciu o książki, a nie od nauczyciela, nie błyszczy podczas 
zgromadzenia”20. 

Zatem guru jest nie tylko źródłem wiedzy, ale i rodzicem ucznia, a wręcz bogiem. Uczennica 
w podzięce za przyjęcie pod opiekę i nauczanie otacza guru najwyższą czcią i szacunkiem.

***

W Indiach bardzo wyraźnie stawia się granicę pomiędzy zachowaniami życia codziennego a za-
chowaniami performowanymi. Sandźukta Panigrahi, tancerka odissi – wykorzystując wiedzę 
pochodzącą z Natjaśastry – wyjaśniła te granice Eugenio Barbie następująco: „Mamy dwa sło-
wa […] służące do opisania zachowania człowieka: lokadharmi oznacza zachowanie (dharmi) 
w życiu codziennym (loka), zaś natjadharmi oznacza zachowanie w tańcu (natja)”21. Barba pod-
kreśla, że w życiu codziennym posługujemy się ciałem w sposób nieświadomy i zupełnie inny 
niż w technikach pozacodziennych/teatralnych. Dodaje: 

[…] celem codziennych technik ciała jest komunikacja. Wirtuozeria tech-
niczna ma na celu przekształcanie ciała i wzbudzenie podziwu. Z kolei 
celem technik pozacodziennych jest informacja: dosłownie wkładają one 
ciało w formę. Na tym polega podstawowa różnica między technikami 
pozacodziennymi a tymi technikami, które po prostu przekształcają ciało22. 

Warto zaznaczyć, że wytyczne zawarte w Natjaśastrze dotyczą właśnie technik pozaco-
dziennych, czyli natjadharmi. Wszelkie te reguły służą do tego, by stworzyć dla ciała formę23. 
Głównym nośnikiem tych technik jest ciało. 

Indyjskie tancerki-aktorki hołdujące tradycji podporządkowują się całemu zbiorowi zasad 
i reguł wskazanych przez Natjaśastrę, które Barba określił jako „«bezwzględne rady» – reguły 
sztuki kodyfikujące pewien ścisły styl wykonawczy, który muszą zachowywać wszyscy akto-
rzy reprezentujący określony kierunek”. Z kolei współcześni aktorzy zachodni według Barby 
„nie dysponują żadnym zbiorem takich «rad», który dawałby im oparcie i orientację. Brakuje im 
reguł działania, które nie ograniczając wolności artystycznej, wspierałyby ich przy realizacji 
różnych zadań”24.

Rzeczywiście, techniki tańca indyjskiego są silnie zakorzenione w zbiorze twardych zasad 
i reguł, a z biegiem czasu raczej się ugruntowują, niż przeobrażają. Nie można jednak nie zauwa-
żyć, że obecnie i one – zapewne ze względu na coraz większą ich globalną dostępność oraz mię-
dzynarodową popularność – ulegają nieznacznym zmianom i wpływom. Barba uważa wręcz, że 
„aktorzy pracujący w ramach skodyfikowanych reguł mają większą wolność niż ci, którzy – jak 
aktorzy zachodni – są więźniami arbitralności i braku reguł”. Mimo to klasyczne formy tańca 
indyjskiego pozostają sztuką opierającą się przede wszystkim na tradycji i regułach, gdzie wciąż 
nie ma zbyt wiele miejsca na dowolność i indywidualność, gdyż – jak sądzi Barba – „aktorzy 
wschodni swoją większą wolność okupują wyspecjalizowaniem, które ogranicza ich możliwości 
wykroczenia poza to, co wiedzą”25. We współczesnej perspektywie zachodniej wydawać by się 
mogło, że zasady jedynie ograniczają, a zachowanie indywidualności i własnego charakteru jest 
bardziej twórcze i pozwala stworzyć coś zupełnie nowego. Indyjscy nauczyciele twierdzą jednak, 
że wytyczne są po to, by pomagać artystkom. Koncentracja na „realizowaniu siebie” odwodzi od 
kreowania wiarygodnego charakteru odgrywanej postaci. Ograniczenie jest więc potrzebne, by 
nie odejść za daleko od głównego celu26. 

Starożytne teksty źródłowe traktujące o korzeniach, zasadach i obrazie tańca oraz teatru 
indyjskiego tworzą swoisty kod i struktury, dzięki którym performanse, czyli tańce indyjskie, są 
powielane i przekazywane z pokolenia na pokolenie. Taki kod zapisany jest właśnie w Natjaśa-
strze. Tancerka odissi, posługując się nim, cały czas porusza się w pewnych ściśle ustalonych 
ramach i w ich obrębie stwarza nową postać, nową tożsamość, płeć i kobiecość.
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Wielu współczesnych nauczycieli indyjskich wciąż podąża twardo za wytycznymi Natjaśa-
stry i regułami techniki swojego tańca, tancerka ma więc postępować tak, jak wymaga tego 
instrukcja. Jednocześnie, choć uważa się, że nie ma miejsca na spontaniczność w ruchach 
i treści, to jednak ostateczny wygląd i charakter postaci pozostają dziełem wyłącznie tancerki 
i nikogo więcej. 

Duchowość i erotyka

Rola tancerek nie ograniczała się jedynie do bycia ozdobą sceny czy świąty-
ni. Dawniej, w trakcie występu, mahari nie mogła spoglądać na publiczność, jej uwaga musia-
ła być skupiona na bogu, a wszystkie uczucia i emocje przeznaczone tylko dla niego. Z czasem 
jej rola się zmieniła. Tancerka stała się medium pomiędzy widzem a bogiem. To ona pomagała 
widzowi w doskonaleniu uczucia nabożności i oddania (bhakti) i nawiązywała porozumienie 
z publicznością, pełniąc funkcję narratora czy wręcz mediatora. 

 Ponieważ taniec odissi był tańcem świątynnym, jego repertuar jest ściśle związany z hin-
duizmem. Choć obecnie klasyczne techniki tańca indyjskiego traktowane są częściej jak wyrafi-
nowana forma artystyczna przeniesiona na deski teatru, a znacznie rzadziej jako pewna postać 
rytuału czy modlitwy w świątyni, duchowość tańca pozostaje indywidualną kwestią każdej tan-
cerki. Dla wywodzących się spoza Indii adeptów odissi będzie to rodzaj sztuki mający korzenie 
w rytuałach religijnych, z kolei dla wierzącej hinduski taniec jest formą modlitwy i oddawania 
czci bogu. Tancerka i nauczycielka Kawita Dwibedi pochodzi z tradycyjnej rodziny indyjskiej, 
jest osobą wierzącą, taniec traktuje zaś jak modlitwę. Uważa, że nieważne, w kogo lub w co się 
wierzy, istotna jest sama wiara. Nie musi to być wiara w pierwszym tego słowa znaczeniu, na 
przykład w boga, ale zawierzenie sobie, uwierzenie w historię i emocje, które w danym tańcu 
się prezentuje. Mają być szczere, płynące z serca. Jeżeli tancerka nie uwierzy w prawdziwość 
swoich emocji, widz tym bardziej tego nie zrobi27. Mimo to, niezależnie od podejścia i poglądów 
współczesnych tancerzy, treść choreografii zawierającej abhinaję się nie zmieniła i w dalszym 
ciągu są to historie o bogach z mitologii hinduskiej. 

Skąd jednak tyle kobiecości i zmysłowości mahari w tej religijnej formie tanecznej? Oprócz 
skomplikowanych technicznie choreografii nieprzekazujących żadnych treści oraz bardzo 
uduchowionych utworów typu Moksza28, mających zjednać przychylność bóstwa przez wy-
chwalanie go, repertuar odissi składa się również z wielu lirycznych choreografii o charakte-
rze miłosnym i erotycznym. Rodzaj tańca, który nazywa się potocznie abhinaja, jest ilustracją 
emocji i nastrojów (bhawa) oraz przeżyć estetycznych (rasa) zawartych w pieśni – interpreta-
cją tancerki w ten sposób przedstawiającej treść tańczonego przez siebie utworu. Większość 
pieśni w repertuarze odissi to pochodzące z XII wieku sanskryckie poematy ze zbioru pieśni 
poetyckich, zatytułowanego Gitagowinda autorstwa Dźajadewy, które opowiadają historie mi-
łosne boga Kryszny i jego ukochanej Radhy. Tancerka wciela się więc zarówno w kochankę boga 
– uwodzoną, zdradzaną, stęsknioną, jak i w samego niesfornego Krysznę – uwodziciela, podglą-
dacza, męża i kochanka. Jedna osoba w ramach jednej choreografii tańczy role kilku postaci, 
i to odmiennej płci. 

Można także przypuszczać, że pewna zmysłowość i erotyka pojawiają się nie tylko w lekkich, 
lirycznych utworach. Jako że mahari były swego rodzaju pośredniczkami, widz był więc dopusz-
czany do intymnej relacji pomiędzy tancerką a bogiem, czyli mężem i żoną. Również uczucie 
bhakti jest oddaniem tak pobożnym, jak i miłosnym. Tancerki, zwracając się bezpośrednio do 
swojego boga-małżonka, deklarowały całkowite mu oddanie. 

Kostium

Jednym z czterech elementów prezentacji scenicznej abhinaja, które 
wymienia Bharata w Natjaśastrze, jest aharja-abhinaja, czyli makijaż sceniczny i kostium. 
W każdym klasycznym tańcu indyjskim strój musi spełniać odpowiednie wytyczne określone 
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 Kawita Dwibedi 
w tradycyjnym 
makijażu i biżuterii do 
tańca odissi. Za pomocą 
mudry hamsasja imituje 
zakładanie kolczyka.
ZDJĘCIE: ASHWINI CHOPRA. 
COURTESY OF THE ARTIST

 Kawita Dwibedi 
w roli kobiecej. 
Gestem katakamukha 
„trzyma” fragment 
dupatty (szala), zza 
którego spogląda na 
ukochanego.
ZDJĘCIE: ASHWINI CHOPRA. 
COURTESY OF THE ARTIST

 Zuzanna Kann 
w roli boga Kryszny. 
Dwie mudry 
śukaćanću ułożone są 
w gest symbolizujący 
flet poprzeczny – 
atrybut Kryszny. 
ZDJĘCIE: MICHAŁ KAWKA 
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w Natjaśastrze, może jednak zawierać elementy charakterystyczne dla regionu, z którym jest 
związany. 

Szczegóły dotyczące kostiumów mahari można znaleźć w wielu tekstach tworzonych 
w języku orija w XV wieku. Abhinaja ćandrika również wymienia elementy makijażu i ko-
stiumu charakteryzujące wyłącznie odissi. Wiele z nich możemy zauważyć na rzeźbach sta-
rych oryjskich świątyń. Warto jednak zwrócić uwagę, że rozerotyzowany wizerunek staro-
żytnych i średniowiecznych tancerek, uwieczniony na ścianach mandirów29, zdecydowanie 
różni się od powszechnie znanego i obowiązującego wyglądu scenicznego aktorek-tancerek. 
Kobiety z płaskorzeźb z obnażonymi torsami przywodzą raczej na myśl boskie apsarasy niż 
prawdziwe tancerki świątynne, a tym mniej zwykłe indyjskie kobiety. 

Ardźuna, wojownik i heros, jeden z braci Pandawów, rok spędził na wygnaniu w królestwie 
Wirata Matsji, gdzie w kobiecym przebraniu, pod imieniem Bryhannala, uczył śpiewu i tańca 
księżniczkę Uttarę30. Według opisu Ardźuna jako Bryhannala nosił khandua patani – jedwabne 
sari z Orisy, do tego charakterystyczne upięcie włosów z kwiatami i biżuterię składającą się z na-
szyjników, szerokiego pasa, kolczyków, łańcuszków na czoło oraz bransolet na nadgarstki i kostki 
u nóg, jego ciało posmarowane było zaś pastą szafranową, nadającą złoty odcień. Ten opis odpo-
wiada dokładnie kostiumowi tancerek świątynnych w starożytnych Indiach. Część Mahabharaty 
zatytułowana Wirata Parwa, gdzie się znajduje opis, została przetłumaczona na język orija za pa-
nowania Kapilendradewy w XV wieku. To jeden z kilku przykładów, jakie przywołuje Dhirendra-
nath N. Patnaik w książce Odissi Dance na dowód, że kostium mahari znany był już od dawna31.

Z czasem zaczęto odchodzić od dużej ilości bogatej i ciężkiej biżuterii, żeby ułatwić tancerce 
poruszanie się w tańcu. Sari, które stanowiło kostium, skrócono i podzielono na osobne części, 
tak by tancerka była w stanie sama się ubrać i mogła swobodniej poruszać na scenie. Podzielony 
i odpowiednio dopasowany kostium wyraźniej podkreślał sylwetkę tancerki, eksponował ruchy 
torsu i uwydatniał biodra. Współczesny kostium odissi składa się z następujących elementów: 
jedwabnego sari, srebrnej biżuterii, dzwoneczków gungru na kostki u nóg oraz białej tiary na 
głowę, zwanej puszpaćuda (dosłownie „diadem z kwiatów”), symbolizującej świątynię Dźagan-
nathy. Kostium udrapowany i zszyty jest najczęściej na kształt tradycyjnego stroju męskiego 
dhoti; z tego samego sari szyje się również krótką bluzkę (ćoli), końcówkę sari (pallu) upina się zaś 
w fałdy na klatce piersiowej. Pomiędzy nogami tancerki znajduje się wachlarz łączący nogawki 
dhoti. Sari, szyte wyłącznie w Orisie, powinno być w dwóch kontrastowych kolorach, z charakte-
rystycznym dla tego regionu wzorem biegnącym wzdłuż krawędzi kostiumu. Odissi jako jedyny 
klasyczny taniec indyjski używa srebrnej, a nie złotej biżuterii32. W tradycji dewadasi z południa 
Indii biżuteria zakładana do tańca była ślubną biżuterią na znak zawarcia małżeństwa z bogiem; 
czy tak jest w odissi – nie wiadomo. Dawniej strój do tańca był także wyznacznikiem majętności. 
Ubiór i biżuteria stanowiły rodzaj „metki”, informację dla widzów, do kogo należy tancerka i z któ-
rej społeczności pochodzi. Współczesne tancerki odissi mają kostiumy i ozdoby podobnej jako-
ści, nie zdradzają one jednak pochodzenia w takim stopniu jak kiedyś. 

W klasycznych tańcach indyjskich maską jest makijaż. Brwi i oczy tancerka grubo obry-
sowuje czarną kredką – kształt oka powinien przypominać rybę z ogonem33. Dzięki tak in-
tensywnemu obramowaniu każdy ruch oka i każde spojrzenie są doskonale widoczne. Warto 
zaznaczyć, że podkreślanie oczu ciemnym kolorem było i jest do tej pory w Indiach bardzo 
popularne, nie tylko na scenie. W dziewiętnastowiecznej Europie makijaż nosiły wyłącznie 
aktorki i prostytutki, Induski zaś traktowały obrysowanie oka kadźalem tak samo jak założe-
nie kolczyków czy bransolet – jako kolejny element codziennego podkreślania urody, a także 
praktykę służącą zdrowiu34. 

Czoło tancerki zdobi bindi – czerwona kropka otoczona małymi, białymi punkcikami, sym-
bolizująca słońce i księżyc lub kwiat. Usta maluje się na ciemnoczerwono. Palce dłoni i stóp 
(oraz krawędzie stóp) również są malowane czerwonym barwnikiem (alta). Kolor na dłoniach 
podkreśla hasty i sprawia, że są one bardziej widoczne, a czerwone stopy mają przypominać 
kwiat lotosu35. Chłopcy tańczący gotipua noszą taki sam makijaż i oprócz puszpaćudy na głowie 
– tę samą biżuterię co tancerki odissi, a także bardzo podobny, kobiecy strój. Dorośli mężczyźni 
tańczący odissi również ozdabiają twarz makijażem, a ciało biżuterią, jednak ich kostium jest 
znacznie skromniejszy, a upięcie dhoti bardziej zbliżone do codziennego ubioru męskiego36. 
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Kostium zakładany do tańca, podobnie jak tradycyjny, codzienny strój indyjskiej kobie-
ty (sari), skrywa znaczną część ciała. Nogi są całkowicie zakryte, ich kształt zaciera duża 
ilość tkaniny, lecz odpowiednio udrapowany materiał podkreśla biodra i pośladki. Tak jak na 
Zachodzie w skromnym, oficjalnym czy eleganckim stroju dopuszcza się odsłonięcie nóg do 
kolan, tak w Indiach jest to absolutnie niemożliwe. Indyjski ubiór odkrywa zupełnie coś inne-
go: poza nagimi przedramionami, dłońmi i stopami można zauważyć odsłoniętą talię, plecy, 
a czasami nawet i brzuch. Jednak w stroju do tańca klasycznego okolice pępka nie mogą być 
widoczne. Dla ciekawskiego widza zostawiany jest jedynie wąski fragment talii – reszta ciała 
kobiety pozostaje tajemnicą. 

W trakcie spektaklu tancerka nie zmienia stroju. Niezależnie od treści choreografii i posta-
ci, w jaką się wciela, jej kostium zawsze jest taki sam – uniwersalny, pasujący do każdej choreo-
grafii, bardzo strojny, kolorowy i kobiecy. To ruchy ciała, mimika oraz odpowiednie, skodyfiko-
wane gesty mają wyrazić postać – nie kostium ani akcesoria. 

Płeć tancerki, płeć postaci

Każdy element tańca odissi jest właściwie określony i sprecyzowany: ruchy 
całego ciała, kostium, makijaż, miejsce tancerki na scenie. Warto się zatem zastanowić, w ja-
kim stopniu postać mahari była tworzona przez męski paradygmat, a w jakim tworzyły ją same 
tancerki. Kto tak naprawdę ustanawiał ten kod, decydował o ich wizerunku i pozycji społecznej? 
Trzeba przy tym zwrócić uwagę nie tylko na postać samej tancerki, ale i na postaci stwarzane 
przez nią na scenie. Według jakich wzorów i zasad powstają? Czy są projekcją samej mahari czy 
może męskiego odbiorcy?

W indyjskim tańcu i teatrze funkcjonuje pojęcie takie jak nājikā, czyli w sanskrycie „boha-
terka”. Natjaśastra wymienia osiem aszta-nājikā – typów kobiecości, które pojawiają w histo-
riach prezentowanych w tańcu i teatrze indyjskim. Wszystkie nājikā są stworzone do konfronta-
cji z męską postacią. Każda postać kobieca ukazywana pojedynczo w tle ma zawsze mężczyznę, 
od którego zależy jej los. Nājikā jest definiowana przez pierwiastek męski, jest od niego zależna 
i to on nadaje sens jej istnieniu. Ona jest tylko jego dopełnieniem. Stan emocjonalny postaci za-
leży od tego, jak potraktuje ją mężczyzna. Jeśli nājikā cierpi lub ogarnia ją wściekłość, to z jego 
powodu, jeśli jest szczęśliwa i wesoła, to dlatego, że on ma do niej przyjść. Trudno ją więc nazwać 
bohaterką w takim rozumieniu, jakie określa męskiego bohatera. Bishnupriya Dutt na podstawie 
Natjaśastry opisuje trzy typy kobiet w zależności od ich pozycji społecznej. Są to: abhjantara – 
kobieta z dobrej rodziny, wysoko urodzona, zachowująca się prawidłowo, nienagannie; bahja 
– kurtyzana, w hierarchii społecznej zepchnięta na margines, jej profesja jest nie do przyjęcia; 
oraz kombinacja obu tych typów: bahja-abhjantara – kobieta niewłaściwego pochodzenia, ale 
„czysta”37. W ramach porównania, w odniesieniu do kreowania postaci żeńskich przez autorów 
mężczyzn, chciałabym się odwołać do innego, tym razem europejskiego przykładu. Otóż Sue-
-Ellen Case, autorka książki Feminism and Theatre, analizując początki teatru, pisze o dwóch 
popularnych wizerunkach kobiet w klasycznych tekstach europejskich. Pierwszy to postać po-
zytywna, niepodległa i niezależna, inteligentna i heroiczna, drugi dominujący to naznaczone 
mizoginizmem role prostytutek, wiedźm, kobiet wampów, dziewic-bogiń38. W przykładach tych 
wyraźnie widać podział roli kobiecych na dobre i złe, w zależności od czynów i profesji.

Bishnupriya Dutt wraz z Urmimalą Sarkar Munsi napisały interesującą książkę Engendering 
Performance. Indian Women Performers in Search of an Identity, w której bardzo wyczerpująco 
przedstawiły rolę indyjskiej kobiety w teatrze i tańcu indyjskim – do publikacji tej chciałabym 
się odnieść. Jak udowadniają autorki, Natjaśastra jest głęboko zakorzeniona w świadomości 
nawet współczesnych tancerzy i aktorów. Traktat o teatrze poza technicznymi wskazówkami dla 
artystów zawiera również cały zbiór informacji na temat „tanecznej hierarchii”, w jakiej znajduje 
się tancerka. Badaczki określają Natjaśastrę jako najbardziej uniwersalny zbiór zasad dotyczą-
cych źródła władzy i kontroli w relacji guru – uczeń, tancerka – patron. Zgodnie z tymi regułami 
podziały są czymś naturalnym i powinno się ich uczyć tak jak tańca. Autorki wymieniają pięć 
głównych zasad, które stosowane są w nauce tańca klasycznego, niektóre z nich po dziś dzień: 
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uznanie nauczyciela jako najwyższej władzy; posłuszeństwo bez zadawania pytań; należy pre-
zentować sztukę, a nie siebie; ciało jest tylko narzędziem i nie jest tym, co się przedstawia; ciało 
jest dla boga, nie dla rozrywki39. 

Jak twierdzą badaczki, według Natjaśastry indyjska kobieta-aktorka powinna być piękna, 
ale nie ponętna seksualnie – atrakcyjna w tańcu i poprzez ciało, zawsze przystrzegająca norm 
i nigdy niewykraczająca poza wyznaczone ramy40. Te wytyczne odnosiły się także do tancerek 
świątynnych, gdyż na początku taniec był rozrywką dla bogów, w ten sposób oddawano im 
cześć, a choreografie o erotycznym zabarwieniu i uwodzicielskie gesty – jako że tancerka poślu-
biona była bogu – przeznaczone były dla jej boskiego „małżonka”, potem zaś patrona, na pewno 
jednak nie dla widza. 

Bishnupriya Dutt i Urmimala Sarkar Munsi zwracają uwagę na fragmenty XXIV rozdziału 
Natjaśastry, który mówi o sposobie wychowania i oczekiwaniach wobec artystów w zależności 
od płci i klasy społecznej. Mężczyźni powinni posiadać wiedzę (śastra) z różnych dziedzin, na 
przykład dotyczącą nauki i sztuki czy różnorakiego rzemiosła. Muszą także być hojni, mądrzy, 
opanowani, troskliwi, zdolni do poświęcenia, odważni. Kobiety z kolei powinny być skromne, 
łagodne, uśmiechnięte, współczujące, uprzejme i piękne. Badaczki piszą, że w przypadku męż-
czyzn wyróżnia się ich umiejętności, wiedzę i maniery, z kobietami zaś łączy się przede wszyst-
kim ich naturalne cnoty i umiejętności oraz obowiązki związane z płcią kulturową41. Łatwiej 
jest więc kobiecie nauczyć się zadań i obowiązków mężczyzny lub zdobyć odpowiednią wiedzę, 
niż mężczyźnie po prostu być kobietą. Jak zaznaczałam wcześniej, różne wcielenia nājikā – bo-
haterki – zależą od jej konfrontacji z mężczyzną. Autorki przywoływanej pracy zauważają, że 
Natjaśastra wymienia emocje (bhawa) i nastroje-smaki estetyczne (rasa), które powinny być 
prezentowane wyłącznie przez kobiety oraz drugorzędne postaci męskie; chodzi na przykład 
o strach, smutek, wstręt42. Aktorka może wzdychać, płakać, wstydzić się, bać i drżeć. Główny 
bohater męski takich emocji nie mógł okazać43.

W wyrażaniu emocji obowiązywały podziały nie tylko ze względu na płeć, ale i na pocho-
dzenie społeczne (kasty) oraz wiek. Starszym kobietom z wyższych warstw nie wypadało kusić, 
zawstydzać ani „intensywnie” okazywać emocji. Współcześnie nie stosuje się już tego podziału – 
mężczyźni i kobiety mogą wyrażać wszystkie emocje, w tańcu nie ma zwykle znaczenia również 
pochodzenie tancerzy44.

***

Warto przypomnieć, że jedna tancerka w ramach jednej choreografii może grać na zmianę dwie 
postaci. Jeśli są odmiennej płci, stara się wtedy wyraźnie zaznaczyć różnicę między nimi. Musi 
jasno wskazać moment, kiedy przechodzi w drugą postać – widz nie może mieć wątpliwości, 
obraz nie może mu się „zlewać”. Mężczyzna będzie więc bardziej „męski”, a kobieta – „kobieca”. 
Najczęściej prezentuje się jednocześnie te dwa pierwiastki: męski i żeński w przypadku odgry-
wania Śiwy we wspomnianej postaci Ardhanariśwary. Jedna tancerka ukazuje podwójne ciało 
i osobowość boga: silnego i groźnego boga Śiwę oraz jego delikatną żonę Parwati – oboje w jed-
nym ciele i w jednej artystce wzajemnie się uzupełniają. Eugenio Barba po obejrzeniu występu 
Sandźukty Panigrahi w roli Ardhanariśwary stwierdził, że tancerka zdaje się przekraczać grani-
ce własnej osobowości i płci45. Performerka tańca indyjskiego powinna więc stać się ucieleśnie-
niem dwóch pierwiastków: kobiecego i męskiego; łączyć w sobie dwa aspekty: tandawę i lasję. 
Jednym z celów, o których Bharata mówi w Natjaśastrze, jest zaprezentowanie czystych emocji 
i nastrojów, czystej „kobiecości” i „męskości”. 

Zachodni badacze motywów genderowych i cross-dressingu w teatrze europejskim od lat 
prowadzą burzliwe debaty na temat znaczenia zamiany płci i ról w teatrze. Pytania między inny-
mi o rozumienie pojęć „kobiecości” i „męskości”, o obecność (lub brak) kobiety w sztuce scenicz-
nej, o to, jaki wpływ na hierarchię płci w teatrze i życiu codziennym ma cross-dressing oraz czy 
przebierając się za kobietę, mężczyzna na scenie stanowi zagrożenie dla tradycyjnej koncepcji 
męskości – zadaje zespół autorów książki Crossing the Stage46. Problematyka i stawiane pytania 
są podobne w różnych kręgach kulturowych, inny jest jednak teatr i inne są jego źródła. Auto-
rzy analizują oryginalne teksty dramatów oraz ich teatralne realizacje (dawne i współczesne), 
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a także komentarze twórców i myślicieli z poszczególnych epok. Mimo to, dysponując nawet tak 
wielkim zasobem źródeł i materiałów, nie da się wciąż jednoznacznie rozwiązać niektórych za-
gadnień. Przywołam przykład Sue-Ellen Case – feministycznej badaczki teatru, która zwraca 
uwagę na brak jakiegokolwiek udziału kobiet w tworzeniu tradycji teatru i ich nieobecność w po-
czątkowej fazie jego historii. Aż do XVII wieku w Europie nie pojawiła się oficjalnie żadna sztuka 
napisana przez kobietę. Do analizy kobiecych ról i postaci służyły więc tylko teksty tworzone 
przez mężczyzn. Autorka podkreśla przy tym, że początkowo wizerunki kobiet w dramatach były 
wykorzystywane przez feministyczne badaczki i feministycznych badaczy jako wskazówki do 
odtworzenia obrazu prawdziwych kobiet z dawnych epok47. Eugenio Barba uważa, że czerpanie 
wiedzy o drugiej płci z historycznych tekstów i tradycji przekłamuje jej obraz48. Trudno więc zgo-
dzić się z wizerunkiem kobiet stworzonym wyłącznie przez mężczyzn. Autorzy dramatów opisy-
wali kobietę taką, jaką była, lub taką, jaką chcieli widzieć. To samo dotyczy opowieści spisanych 
przez mężczyzn, a prezentowanych przez kobiety-tancerki odissi. Granica pomiędzy rzeczywi-
stością a wyobrażonym światem autorów jest często niewyraźna, wręcz niedostrzegalna. 

***

Dziś klasycznych tańców indyjskich mogą się uczyć również adeptki z zagranicy. Jednak bez 
odpowiedniej wiedzy na temat historii tańca indyjskiego oraz kontekstu kulturowego i społecz-
nego nie będzie to właściwy taniec indyjski, lecz jedynie nauka niezrozumiałej techniki. Wiek 
i dojrzałość performerki też mają duże znaczenie. Kilkuletnia dziewczynka może być wspa-
niałą tancerką pod względem technicznym, ale jeśli zaprezentuje choreografię opowiadającą 
o Radzie, ukochanej Kryszny – dorosłej, zdradzonej i zranionej kobiecie – nie zostanie dobrze 
odebrana przez widownię. Nie będzie w tym autentyczności, jedynie sztuczne odtwarzanie po-
szczególnych ruchów i wyuczonych emocji, których nie zna i nie rozumie. Jeżeli obcokrajowiec 
odgrywa w tańcu odissi jakąś mitologiczną historię, powinien przełożyć ją na swój język i swój 
sposób rozumienia, inaczej bowiem nie wypadnie wiarygodnie49. Nie ma jednak jednej słusznej 
metody pracy nad abhinają. Poza całym zbiorem zasad i reguł określanych przez Natjaśastrę 
tancerka musi uwzględniać także intuicję, swoją indywidualność i doświadczenie życiowe. Do 
wyuczonej techniki należy dodać więc własną metodę wzbudzania w sobie emocji – i nie ma 
znaczenia, jaka ona będzie. Zgodnie z zapisem Natjaśastry każdy spektakl powinien zakończyć 
się adhbuta-rasa – zachwytem, niezależnie od tego, jaką historię opowiada tancerka w choreo-
grafii. Zachwyt widowni mogą zaś wywołać jedynie autentyczne i szczere emocje.

Współczesne tancerki klasycznych tańców indyjskich (zarówno Induski, jak i Europejki) 
prezentują choreografie, w których przedstawiony jest wzór indyjskiej postaci kobiety lub męż-
czyzny z Natjaśastry. W procesie systematyzowania klasycznych tańców indyjskich nauczy-
ciele rekonstruujący te techniki tworzyli nowe choreografie, ale według tradycyjnego schema-
tu. Obecnie komponowane choreografie również opowiadają historie o bogach i postaciach 
z mitologii indyjskiej. Dzisiejsza tancerka musi się więc zmierzyć z postacią zwykle odmiennej 
płci, o innym pochodzeniu społecznym, a przede wszystkim z innej epoki i często innego kon-
tekstu kulturowego. Jest zatem nieuniknione, że klasyczne czy półklasyczne tańce indyjskie 
będą ewoluować – przecież stanowią repertuar, który żyje, a działania składające się na niego 
nigdy nie pozostają takie same50. Podejmowane są jednak starania, by technika i forma pozo-
stały niezmienne – co w takim razie z dawnymi i współczesnymi rolami społecznymi ukrytymi 
w postaciach scenicznych? Czy mieszczą się w opowiadanych historiach? Te znane historie mi-
tologiczne to element scenariusza, a scenariusz to „zarazem kontekst i działanie, dlatego nadaje 
on ramę i aktywizuje dramaty społeczne. Kontekst zawiera cały zestaw możliwości; wszystkie 
elementy są już gotowe: spotkanie, konflikt, postanowienie, rozwiązanie – by wymienić tylko 
niektóre”51. Scenariusz jest czymś pomiędzy archiwum a repertuarem: spisana mitologiczna 
opowieść przedstawiona przez tancerkę odissi staje się żywa i aktualna. Tożsamość postaci od-
grywanej przez tancerkę odissi może być więc zarówno współczesna, jak i z czasów mahari. 

Według wspomnianego mitu o stworzeniu tańca ta sfera sztuki powinna należeć wyłącznie 
do kobiet i tak w przypadku tradycyjnych form tańca klasycznego było. Jednak w połowie XX 
wieku, kiedy taniec indyjski stał się dostępny dla wszystkich, role zaczęły się mieszać. Coraz 
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więcej mężczyzn tańczy klasyczne tańce indyjskie, z kolei dawne tancerki zostają szanowanymi 
guru, otwierają szkoły i uczą nowe pokolenia. Funkcję nauczyciela, menadżera i patrona tan-
cerki tańca klasycznego pełnili niegdyś wyłącznie mężczyźni, publiczność była mieszana, ale 
scena należała już tylko do płci żeńskiej52. Można zauważyć tu pewien paradoks: z jednej strony 
kobiety-tancerki zależne były od mężczyzn, którzy je uczyli, utrzymywali, pisali im role podkre-
ślające kobiecą zależność i słabość oraz kreowali własny i pożądany przez siebie ideał „kobie-
cości”, z drugiej jednak stawiali kobiety na scenie, wyróżniali, uważali za godne kontaktowania 
się z bogiem i poślubienia go niczym boskie apsarasy, sami zaś uznawali się za niezdolnych do 
tworzenia tak pięknej sztuki. Na scenie kobiety dominowały, znajdowały się w swoim świecie, 
do którego mężczyźni nie mieli dostępu. Wśród morza otaczających ich zasad, reguł i obostrzeń 
narzuconych przez mężczyzn kreowały nowe tożsamości, postaci i kobiecość. W odissi tancerka 
cały czas jest kobietą, nie ukrywa swojej płci. Przeciwnie, podkreśla ją pięknym kostiumem, ma-
kijażem i biżuterią. Dopiero za pomocą gestów ciała i mimiki tworzy postacie męskie i żeńskie. 
Pokazuje widzowi, w jaki sposób mierzy się z niezwykle trudnym zadaniem: w jednym utworze 
może być na przykład Kryszną, Radhą, wyznawcą boga, pasterką i narratorem – i wszystko to 
potrafi zmieścić w jednej osobie. Poza tym tancerki świątynne zbliżały mężczyzn do boskiego 
świata. Były łącznikiem między sferą sacrum i profanum, stąpały po cienkiej linii oddzielają-
cej świat ludzki od boskiego. Ich erotyczność była usprawiedliwiona, bo pochodziła z boskiego 
nadania.

Nie można więc mówić o tańcu odissi bez postaci mahari. Choć współcześnie nie ma osob-
nej kasty zajmującej się tą formą sztuki i dostęp do niej ma w zasadzie każdy, to jednak bez tych 
wyjątkowych, owianych tajemnicą i boskością kobiet ta forma sztuki by nie istniała.

PRZYPISY

1  Rani gumpha w sanskrycie oznacza „jaskinię królowej”. Prawdopodobnie pomieszczenie, w którym od-
naleziono płaskorzeźby, znajdowało się w części zamieszkiwanej przez królową i było przeznaczone do 
wszelkich zgromadzeń, a także przedstawień teatralnych i muzycznych.

2  Można się spotkać również z mniej popularną nazwą – orissi. Ja jednak będę posługiwać się oficjalnie 
przyjętym terminem odissi. Nazwy te różnią się jedynie zapisem, w wymowie brzmią tak samo.

3  Zob. m.in.: Bidut Kumari Choudhury, Odissi Dance, Bhubaneswar 1999; Dhirendranath N. Patnaik, Odissi 
Dance, Orissa 2006.

4  Na temat ceremonii zaślubin zob. D.N. Patnaik, dz. cyt., s. 54–60.

5  Tamże, s. 64.

6  Bharatanatjam, kathak, kathakali i manipuri oficjalnie zostały uznane za klasyczne tańce indyjskie przez 
Sangeet Natak Academi w 1947 roku.

7  Warto jednak zwrócić uwagę, że to datowanie jest więcej niż niepewne – szacunki obejmują okres mię-
dzy I a III wiekiem n.e. Zob. Barbara Grabowska, Bożena Śliwczyńska, Elżbieta Walter, Z dziejów teatru i dra-
matu bengalskiego, Warszawa 1999, s. 301.

8  W sanskrycie weda oznacza „wiedzę”. Najstarsze fragmenty pochodzą z około 1500 roku p.n.e.

9  Śiwa – jeden z trzech najważniejszych bogów w hinduizmie. Najpotężniejszym z nich jest opisywany 
wcześniej Brahma, stwarzający świat. Jest również bóg Wisznu odpowiedzialny za podtrzymanie istnienia 
świata, Śiwa z kolei go niszczy. W jednym z wcieleń Śiwa jest także tancerzem i królem tańca – Nataradźa 
(w sanskrycie natja lub nataka oznacza „taniec”, a radźa – „króla”, „władcę”; nat oznaczało też „tancerza”).

10  Pojęcia tandawa i lasja funkcjonują w terminologii tańca indyjskiego po dziś dzień i są jego niezwykle 
ważnymi aspektami, gdyż określają rodzaj energii, która musi się pojawić w tańcu indyjskim

 

bez względu 
na to, czy wykonuje go mężczyzna czy kobieta.

11  Somanna Divyasena, Essense & Essentials of Dance, Chennai 2006, s. 54.

12  B. Grabowska, B. Śliwczyńska, E. Walter, dz. cyt., s. 301.

13  W tańcu wykonawca nie używa głosu, stąd brak stosowania techniki określanej mianem waćika-abhinaja.

14  Wyróżnia się osiem smaków estetycznych (nawarasa). Z czterech podstawowych: miłości (śryngara), 
gniewu (raudra), bohaterstwa (wira) i wstrętu (bibhatsa) zrodziły się kolejno: wesołość (hasja), smutek (ka-
runa), zachwyt (adbhuta) i strach (bhajanaka). Każdy spektakl musi skończyć się adhbuta-rasa – zachwytem. 
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Zob. The Mirror of Gesture. Being the Abhinaya Darpana of Nandikeśvara, przeł. Ananda Coomaraswamy i Go-
pala K. Duggirala, Cambridge–London 1917.

15  Karany – w sanskrycie karana znaczy „działanie”. Są to pozycje i ułożenia ciała opisane w Natjaśastrze, 
używane w klasycznych tańcach indyjskich. Natjaśastra wymienia sto osiem karan. Nie każdy klasyczny ta-
niec indyjski wykorzystuje wszystkie karany. Wiele z nich wymaga dużej sprawności fizycznej i siły. Te naj-
bardziej akrobatyczne stosowane są właśnie w tańcu gotipua.

16  Tri w sanskrycie znaczy „trzy”, a bhanga „wygięcie”.

17  Odissi wykorzystuje dwadzieścia z dwudziestu czterech pojedynczych hast wymienionych w Natjaśastrze.

18  Rosemary Jeanes Antze, przywołując fragment piąty upaniszady Adwajatakara, tak tłumaczy etymo-
logię słowa guru: „Sylaba gu oznacza cienie (ciemność), sylaba ru – tego, który je rozprasza. Dzięki swo-
jej mocy rozpraszania ciemności guru tak właśnie został nazwany”. Zob. R.J. Antze, Przekłady wschodnie, 
w: Eugenio Barba, Nicola Savarese, Sekretna sztuka aktora. Słownik antropologii teatru, przeł. Jarosław Fret 
i in., red. wyd. pol. Leszek Kolankiewicz, Wrocław 2005, s. 253–256.

19  Warto jednak zwrócić uwagę, że nauczyciel przekazuje uczniom wiedzę wyłącznie o swoim tańcu, nie 
zaś o innych technikach. 

20 R.J. Antze, dz. cyt., s. 253. 

21  E. Barba, N. Savarese, dz. cyt., s. 7. 

22  Tamże, s. 8.

23  Diana Taylor pisze, że w kulturach czerpiących wiedzę z repertuaru główną formą edukacji były i są 
przede wszystkim techniki cielesne, „gdyż gwarantowały one ciągłość i wpływ ideologiczny”. „Repertu-
ar” rozumie jako „rodzaj pamięci ucieleśnionej. Składają się nań performanse, gesty, wypowiedzi, sposoby 
poruszania się, taniec i śpiew […]”. Zob. D. Taylor, Archiwum i repertuar: Performanse i performatywność. 
PerFORwhat studies, przeł. Małgorzata Sugiera, „Didaskalia” 2014, nr 120, s. 29–30.

24  E. Barba, N. Savarese, dz. cyt., s. 6.

25  Tamże.

26  Eugenio Barba w książce Canoe z papieru wspomina o popularności w środowisku teatralnym anegdot 
o azjatyckich (ale również europejskich) mistrzach tradycjonalistach, którzy zakazują uczniom zbliżać się 
do obcych form teatralnych, gdyż „tylko w ten sposób uczeń zachowa czystość i jakość swojego kunsztu 
i tylko w ten sposób okaże przywiązanie do drogi, którą obrał”. E. Barba, Canoe z papieru. Traktat o antropo-
logii teatru, przeł. L. Kolankiewicz, Dagmara Wiergowska-Janke, Wrocław 2007, s. 29.

27  Wywiad z Kawitą Dwibedi przeprowadzony przez Zuzannę Kann, Nowe Delhi, 2012.

28  Mokszja (moksza) – taniec finałowy, kulminacyjny. Treść utworu nawiązuje do filozofii hinduistycznej, 
do wyzwolenia się z kręgu narodzin i śmierci. Moksza dosłownie oznacza „reintegrację z absolutem”, która 
następuje właśnie po wyzwoleniu się z cyklu reinkarnacji; utwór ten podkreśla duchowość całego występu.

29  Mandir – określenie hinduistycznej świątyni na północy Indii.

30  W eposie Mahabharata w epizodzie Wirata Parwa.

31  Od dawna, czyli już w czasach powstawania Mahabharaty (V w. p.n.e. – V w. n.e.). D.N. Patnaik, dz. cyt., 
s. 95–98.

32  Biżuteria ta wyrabiana jest w mieście Katak, drugim co do wielkości w stanie Orisa, słynącym z wyro-
bów metalowych i srebrnej, ażurowej biżuterii.

33  D.N. Patnaik, dz. cyt., s. 98

34  Kadźal – tradycyjny kosmetyk indyjski na bazie sproszkowanego antymonitu. Uważano, że ma właści-
wości lecznicze dla oczu, dlatego stosowano go (i stosuje się dalej) również u małych dzieci. 

35  Ten ciemnoczerwony, roślinny barwnik miał także właściwości odkażające. Tancerki, które tańczyły 
boso, odkażały w ten sposób spękane i uszkodzone stopy.

36  Tancerz odissi występuje w upiętym dhoti, ma nagi tors, gungru i skromną biżuterię składającą się z na-
szyjników (najczęściej dwóch), kolczyków, bransolet na nadgarstki lub ramiona i pasa na biodra. W przeci-
wieństwie do kobiet i tancerzy gotipua nie ma ozdób na włosach ani kwiatów.

37  Bishnupriya Dutt, Urmimala Sarkar Munsi, Engendering Performance. Indian Women Performers in Search 
of an Identity, Delhi 2010, s. 179.

38  Sue-Ellen Case, Feminism and Theatre, New York 1988, s. 6.  

39  B. Dutt, U.S. Munsi, dz. cyt., s. 165–181.

40  Tamże, s. 187.

41  Tamże, s. 170–171. 

42  Wytyczne obowiązujące aktorów mogły dotyczyć również tancerek i tancerzy.

43  B. Dutt, U.S. Munsi, dz. cyt., s. 171.
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44  Klasyczne tańce indyjskie są otwarte i dostępne dla wszystkich, jeśli opłaci się lekcje. Wciąż jednak 
istnieją szkoły tańca, gdzie obowiązują zasady podziału zgodnie z płcią i statusem społecznym.

45  E. Barba, dz. cyt., s. 153. 

46  Zob. Crossing the Stage. Controversies on Cross-dressing, red. Lesley Ferris, London 1993.

47  S.-E. Case, dz. cyt., s. 5.

48  Zob. Phillip Zarrilli, For Whom Is the “Invisible” Not Visible? Reflections on Representation in the Work of 
Eugenio Barba, „The Drama Review” 1988, nr 32, s. 97–98.

49  Wywiad z Kapilem Sharmą przeprowadzony przez Martę Krzemień-Ojak, Nowe Delhi, 2013.

50  „Repertuar jednocześnie zachowuje i przekształca choreografie znaczenia […]. Taniec zmienia się 
w czasie, choć kolejne pokolenia tancerzy (a nawet pojedynczy tancerze) zaklinają się, że pozostaje on taki 
sam. Jednak nawet jeśli zmienia się zasada ucieleśnienia, znaczenie może pozostać takie samo”. D. Taylor, 
dz. cyt., s. 30.

51  Tamże, s. 34. 

52  Mam na myśli środek sceny, czyli część taneczną, gdyż z boku sceny zasiadała orkiestra składająca się 
przeważnie z samych mężczyzn.

„Almanach Antropologiczny. Communicare” 2017, t. 6: Aktorka/Emancypacje,  
red. Agata Chałupnik, Instytut Kultury Polskiej UW, ISBN  978-83-936631-5-6 
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Jak się robi feministyczny teatr? „Podejście feministyczne w każ-
dym wypadku oznacza dostrzeganie kobiet” – pisze Gayle Au-
stin1. Bycie uważnym na kobiety i na to, co kobiece, oznacza za-
równo wytwarzanie nowej wrażliwości, jak i rewidowanie tego, 

co wcześniej przyjmowano za pewne – pozorne oczywistości są przecież konstruktem stworzonym 
przez dominujący punkt widzenia. Jak zauważa Jacques Rancière, „polityka polega na rekonfigu-
racji podziału zmysłowości definiującego, co jest wspólne dla danej wspólnoty, na wprowadzeniu 
nowych podmiotów i przedmiotów, uwidacznianiu tego, co nie było widoczne [...]”2. Taka stra-
tegia rodzi potrzebę przyjrzenia się na nowo przeszłości, odnalezienia w niej narracji wcześniej 
ukrytych i niedostrzeganych. Świadomość historyczna jest fundamentalna dla budowania tożsa-
mości. Umożliwia krytyczną refleksję, daje wiedzę o ustrojowych i światopoglądowych uwarun-
kowaniach jednostki, ich stałości i nietrwałości. Dlatego kobiety potrzebują herstorii, aby móc 
ukonstytuować własną niezależną podmiotowość. A także dojść sprawiedliwości.

Bogaty dorobek kobiecej dramaturgii dwudziestolecia międzywojennego jest współcześ- 
nie niemal całkowicie nieznany. Ruch feministyczny stara się przywrócić zapomniane teksty, 
włączyć je z powrotem w obieg teatralny, z którego wypadły często na dziesięciolecia. Te cele re-
alizuje spektakl Kto się boi Sybilli Thompson? w reżyserii Uli Kijak, przygotowany na podstawie 
dramatu Kochanek Sybilli Thompson Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej. Przedstawienie po-
wstało z inicjatywy feministycznej grupy teatralnej Teraz Poliż. Premiera odbyła się na festiwalu 
Malta w Poznaniu w 2015 roku. Obecnie spektakl pokazywany jest w ramach projektu córy war-
szawskie #dziwystołeczne, mającego przypomnieć kobiecą dramaturgię końca XIX i pierwszej 
połowy XX wieku.

Książka Gayle Austin Feminist Theories for Dramatic Criticism wskazuje trzy kroki, w jakich 
krytyka feministyczna podważa kanon. Pierwszy polega na działaniu w jego obrębie – chodzi 
o badanie wizerunków kobiet w kanonicznych utworach dramatycznych. W drugim przypomi-
na się zapomniane teksty napisane przez kobiety. Oznacza to publikowanie ich, opracowywanie, 
a w końcu wystawianie. Trzeci krok to obnażanie mechanizmów konstruujących kanon i wydo-
bywanie jego ukrytych założeń. Projekt Teraz Poliż reprezentuje drugi etap: sceniczna realiza-
cja dramatu Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej ma przybliżyć odbiorcom zapomnianą część kultury 
polskiej, nadrobić wieloletnie zaniedbania i odsłonić pomijane do tej pory aspekty historii.

Ida Ślęzak

Jak się robi feministyczny 
teatr?
Kto się boi Sybilli Thompson? 
w Teraz Poliż

Kto się boi Sybilli Thompson?, na podstawie Kochanka Sybilli Thompson 
Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, reż. Ula Kijak, współpraca reżyserska 
przy premierze warszawskiej: Julia Szmyt, Malta Festival, Centrum Kultury 
Zamek, Poznań, premiera: 26.06.2015; premiera warszawska: Dom Kultury 
KADR, Warszawa, 14.10.2017.
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   Teraz Poliż, 
Kto się boi Sybilli 
Thompson? 
ZDJĘCIE: TOMASZ 
DRZEWIECKI (TWIN 
PICS STUDIO). DZIĘKI 
UPRZEJMOŚCI ZESPOŁU 
TERAZ POLIŻ
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W tej perspektywie tekst dramatu jest kluczowy. Jego odczytanie otwiera nowe możliwo-
ści, ale stwarza też zagrożenia. Archaiczność utworów niekiedy ciąży i stawia opór w lekturze. 
Artystki Teraz Poliż (Dorota Glac, Marta Jalowska, Emanuela Osowska, Kamila Worobiej) pode-
szły do tekstu z otwartością i wrażliwością. Nie stosują odgórnie ustalonego modelu wyczyty-
wania sensów, sprawdzają, co może wyniknąć z samej lektury. Taka postawa umożliwia prowa-
dzenie dialogu z dramatem, eksponując przy tym niedomkniętą formę tej refleksji. Nie chodzi 
o wyzwolenie się spod jarzma tekstu, lecz właśnie o zauważenie go.

Akcja utworu toczy się w 1977 roku, w świecie zdominowanym kulturowo i ekonomicznie 
przez Chińczyków. W nowoczesnym społeczeństwie ludzie nie potrafią już odczuwać prawdzi-
wych emocji ani cenić wartości. Wobec możliwości zaspokojenia wszystkich potrzeb i zaniku 
transcendencji obsesją tej wspólnoty staje się zdrowie i jak najdłuższe życie. Ogólny dobrobyt 
i swoboda seksualna pozwalają unikać frustracji. Pieczę nad dobrze działającym mechanizmem 
sprawują Chińczycy, wprowadzający miękką dyktaturę. Pamiętająca stary porządek Sybilla 
Thompson nie potrafi pozbyć się nostalgii za minionym. Całkowicie przesiąknięta myśleniem 
romantycznym, tęskni za miłością, która oznaczała namiętność i zdolność prawdziwego przeży-
wania. Niespełnione marzenia i tęsknoty Sybilli są źródłem wyrzutów kierowanych przez nią do 
młodego pokolenia. Młodzi nie chcą korzystać z przywilejów swojego wieku, za które ona z ko-
lei oddałaby wszystko. Tęsknota za przeszłością wiąże się ściśle z nieakceptowaniem własnej 
starości („Tęsknię do mojej młodości, która była moją prawdą” – mówi3). Bohaterka nie zastana-
wia się nad kształtem wspólnoty narzucającym taki sposób myślenia, skupia się na zmianach 
zachodzących w obrębie jej własnej somatyczności. Wierzy, że cielesne podporządkowanie się 
wymogom nowego świata uszczęśliwi ją i pozwoli jej zapomnieć o wszelkich deficytach.

Sybilla decyduje się poddać bardzo ryzykownemu zabiegowi odmłodzenia, który szczęśli-
wie kończy się sukcesem. W nowym ciele próbuje wieść i nowe życie. Dopiero wtedy konfron-
tuje się z tym, czego nie była świadoma wcześniej – młoda powłoka nie wystarczy, aby zmienić 
ducha. Powierzchowne oznaki dopasowania przegrywają z głęboko zakorzenionymi przyzwy-
czajeniami. Bohaterka mimo usilnych prób nie potrafi dostosować się do nowego środowiska. 
To moment, gdy kobiece doświadczenie się upolitycznia. Trzeci akt dotyczy właśnie wyobco-
wania Sybilli. Jest najmniej wdzięcznym materiałem do współczesnej interpretacji ze względu 
na konserwatywne w swojej wymowie domknięcie sensów. Bohaterka spotyka Nieznajomego, 
który – podobnie jak ona – jest odmłodzonym starcem. Spotkali się już wcześniej, jednak on nie 
zwrócił wtedy uwagi na staruszkę. Łączy ich staromodne podejście do świata i miłości, poro-
zumienie to skłania ich zaś do odrzucenia rozczarowującej rzeczywistości i wspólnego udania 
się na Księżyc. Twórczynie spektaklu podkreślają, że w chwili podejmowania decyzji o podróży 
(czy też wygnaniu) Sybilla jest bezwolna i podporządkowuje się męskiej inicjatywie. Zgadza się 
podążać ścieżką wytyczoną dla niej przez kogoś innego, jakby tylko czekała na kochanka, który 
nada sens jej życiu. Nie chce być aktywna, bo czuje, że jest niezdolna do samostanowienia. Aby 
istnieć, musi do kogoś należeć, a w patriarchalnym świecie bycie pełnoprawną członkinią spo-
łeczeństwa jest równoznaczne z należeniem do mężczyzny. Sybilla osiągnęła swój cel. Odmło-
dzone ciało stało się przepustką do szczęśliwego życia.

Esencjonalnie rozumiana kobiecość jest kulturowym konstruktem zachodniego systemu 
reprezentacji, co zostało już dawno dostrzeżone przez badaczki i badaczy. Tak jak Sybilla istnie-
je tylko w relacji do opresyjnej struktury społecznej, tak każda z performerek własną tożsamość 
tworzy relacyjnie, w odniesieniu do pozostałych członkiń zespołu. Jest to jednak działanie jako-
ściowo różne. Kobieca grupa odwraca porządek, w którym to, co żeńskie, jest wyznaczane przez 
radykalną odmienność od męskiego.

W spektaklu porządki tekstowy i performatywny są wyraźnie oddzielone, co nie oznacza 
braku synergii – przeciwnie: choć rozgraniczone, wzmacniają się wzajemnie. Performerki 
wykorzystują cały wachlarz strategii odgrywania i komentowania tekstu, unikając tworzenia 
postaci i eksponowania relacji między nimi. W związku z tym rezygnują z prostej odpowiedniości 
pomiędzy reprezentowaną na scenie postacią a ciałem pojedynczej aktorki. Brak stałych, 
tradycyjnie skonstruowanych i przedstawianych osób dramatu sprawia, że żaden bohater ani 
żadna bohaterka nie mają możliwości zakrzepnąć w anachroniczności tekstu. Treść jest poda-
wana przez czteroosobowy chór, którego członkinie zabierają głos wspólnie lub naprzemiennie. 
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Stosują one multiplikacje i przebrania, zaciemniając tożsamość postaci i utrudniając wyróżnia-
nie ich jako samodzielnych podmiotów.

Wielość sposobów prezento-
wania treści dramatu to kolejny 
środek rozsadzający tekstualność. 
Pierwszy akt odtwarzany jest jako 
słuchowisko, a performerki wypo-
wiadają jedynie zdania zapisane 
w didaskaliach. Pomysłowo zostaje 
do tego wykorzystana przestrzeń. 
Aktorki dają do zrozumienia, 
gdzie znajduje się postać mówiąca 
w danym momencie, przez zwróce-
nie się w odpowiednim kierunku, 
jak gdyby słuchały kogoś niewi-
dzialnego dla publiczności. Akt 
drugi opiera się na projekcji wideo, 
przenoszącej widzów do miejsca, 
gdzie Sybilla poddaje się zabiegowi 
odmłodzenia. Nagranie stylizowa-
ne jest na reklamy klinik chirurgii 
plastycznej lub profesjonalnych 
salonów kosmetycznych. Obraz jest 
sterylny, minimalistyczny, odwołu-
je się do wyobrażeń o harmonijnej 
rajskiej przyrodzie, która jawi się 
jako nieludzka właśnie dlatego, że 
pozbawiona została niedoskonało-
ści. Bogaty i rozpoznawalny dla odbiorców materiał wizualny pozwala zidentyfikować idee za-
warte w archaicznym tekście jako paradygmatyczne dla współczesnego myślenia o cielesności.

Performerki podkreślają emocjonalne wytłumienie ludzi przyszłości, przyklejając sobie do 
twarzy wymuszone uśmiechy. Ich mimika i ruchy przypominają nieprzeniknioność modelek 
na wybiegu. Takie mają być kobiety nowego świata: atrakcyjne, wyzwolone, ale beznamiętne. 
Seks jest kwestią wirtuozerii, nie namiętności. Kiedy artystki odgrywają symulowaną 
przez bohaterów dramatu bójkę o kobietę, każda z nich poddaje przemocy własne ciało, 
markując otrzymywane kopnięcia i uderzenia. Ich wsobna autoagresja uwydatnia uczuciowe 
zobojętnienie. Nawet udawany akt przemocy może się rozegrać tylko w polu własnego ciała. 
Niemożliwe jest afektywne sięgnięcie w stronę innego.

Tym silniejszy jest kontrast z trzecim aktem, gdy aktorki w intymnej atmosferze opowiadają 
o dramacie i swoich refleksjach na jego temat. Tworzenie sytuacji bliskości jest istotną cechą 
feministycznego performansu. Inkluzyjność tego gestu pozwala budować wspólnotę opartą 
na podobieństwie doświadczeń. Widzowie zostają wciągnięci w dyskusję w taki sposób, że 
w pewnym momencie trudno powiedzieć, czy jeszcze znajdują się w ramach przewidzianych 
przez przedstawienie, czy też niehierarchiczna rozmowa sprawiła, że wszyscy jej uczestnicy 
stali się osobami zupełnie prywatnymi. Podkreślają to także stroje performerek. Wkładają one 
codzienne ubrania, siadają w swobodnych pozach, w ciasnych zakątkach korytarza. Zawiesza-
jąc konwencjonalny dystans między artystą a odbiorcą, włączając pospektaklową rozmowę 
w obręb przedstawienia, czynią z niego wydarzenie, którego wymiar performatywny dominuje 
nad dyskursywnością. Na scenie nie konstytuuje się inna rzeczywistość wstydliwie podglądana 
przez widzów, lecz działanie, które nie chce być hegemonicznym dysponentem sensów.

Spektakl odbywa się w wielu miejscach budynku. Aktorki korowodem prowadzą widzów do 
kolejnych sal; każda z nich wykorzystana zostaje tylko raz. Przypisanie konkretnych zdarzeń do 
jednej przestrzeni oznacza częściową rezygnację z umowności tradycyjnej sceny teatralnej. Ten 
zabieg zostaje wzmocniony niemal całkowitą nieobecnością scenografii: wobec niemożności 

Świadomość historyczna jest 
fundamentalna dla budowania 
tożsamości. Umożliwia 
krytyczną refleksję, daje wiedzę 
o ustrojowych i światopoglądowych 
uwarunkowaniach jednostki, ich 
stałości i nietrwałości. Dlatego 
kobiety potrzebują herstorii, aby móc 
ukonstytuować własną niezależną 
podmiotowość. A także dojść 
sprawiedliwości.
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adekwatnego przedstawienia świata przyszłości wyobrażonego przez Pawlikowską-Jasnorzew-
ską pozostaje nie pokazywać go wcale. Kontrast między odczytaniem sugestii z didaskaliów 
a nieodwzorowywaniem ich na scenie prowadzi do specyficznego zawieszenia realności. Dzięki 
temu widz może się skupić na aktualności rozpoznań dramatu. A tych jest wiele: obsesyjna wal-
ka o zachowanie młodości, kult zdrowia, globalizacja i ujednolicenie kulturowe.

Pawlikowska-Jasnorzewska w różnych punktach trafnie antycypuje rozterki dzisiejsze-
go społeczeństwa, a wyobcowanie Sybilli oddaje rozdarcie współczesnych kobiet. Zawikłanie 
relacji historycznych przez wystawienie napisanego niemal sto lat temu tekstu o przyszłości 
w jeszcze dalszej przyszłości – relatywizuje pozorny obiektywizm dominującego porządku. 
A także, co nie mniej istotne, obnaża struktury, które zakorzenione są tak głęboko, że w dal-
szym ciągu rządzą naszym życiem. Spektakl Kto się boi Sybilli Thompson? skutecznie pokazuje 
wszystkie związane z tym zależności. Ciało bowiem wciąż jest zakładnikiem męskiego spojrze-
nia i środkiem kontroli. W obrębie działań artystycznych jest jednak miejsce na eksperyment 
i proponowanie innych sposobów tworzenia relacji. Dla Teraz Poliż alternatywą jest kobieca wi-
zja wspólnoty: i tej międzyludzkiej, i tej teatralnej.

PRZYPISY

1 „A feminist approach to anything means paying attention to women”. Zob. Gayle Austin, Feminist Theo-
ries for Dramatic Criticism, Ann Arbor MI 1990, s. 1 (przeł. I.Ś.).

2 Jacques Rancière, Estetyka jako polityka, przeł. Julian Kutyła i Paweł Mościcki, Warszawa 2007, s. 25.

3 Maria Pawlikowska-Jasnorzewska, Kochanek Sybilli Thompson, w: tejże, Dramaty, t. 1, Warszawa 1986, s. 146.

„Almanach Antropologiczny. Communicare” 2017, t. 6: Aktorka/Emancypacje, red. Agata 
Chałupnik, Instytut Kultury Polskiej UW, ISBN  978-83-936631-5-6 
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Feministyczne badaczki teatru od lat zadają pytanie, czy teatr jest 
medium konserwatywnym, umacniającym patriarchalne status 
quo, czy przeciwnie – jego wywrotowy potencjał można wykorzy-
stać do budzenia feministycznej świadomości1.

Prezentując własną interpretację historii teatru, Sue-Ellen Case, autorka głośnej książki Fe-
minism and Theatre2, stawia pytanie, jak „feministyczna czytelniczka” powinna dzisiaj czytać na 
przykład Poetykę Arystotelesa. Jak wobec kanonu i całej mizoginicznej często tradycji powinny 
się sytuować feministyczne praktyczki, aktorki, reżyserki, badaczki, dramatopisarki? Jej recepta 
to czytać kanoniczne teksty na przekór im samym, mając świadomość, że kobiety nie były ich ad-
resatkami. Odkrywać w tradycji alianse teatru i patriarchatu. Wypracowywać metodologie, które 
pozwoliłyby zrozumieć istniejące w teatrze stosunki produkcji i relacje władzy. Wreszcie, tak femi-
nistyczne teoretyczki, jak praktyczki – pisze amerykańska badaczka – mogą odrzucić dotychcza-
sowy męski kanon, szukając alternatywnych tradycji i wypartych kobiecych postaci czy zjawisk.

Case, pionierka feministycznych badań nad teatrem, przedstawia kilka kobiecych pionierek 
teatru: saksońską mniszkę Hrotswithę z Gandersheim przepisującą na kobiecą modłę komedie 
Terencjusza, meksykańską zakonnicę Juanę Inés de la Cruz żyjącą w XVII wieku, Aphrę Behn 
znaną z awanturniczego życia, która jako jedna z pierwszych kobiet utrzymywała się z pisania 
dla teatru, oraz Susannę Centlivre – jak głosi tradycja, Centlivre część życia spędziła w męskim 
przebraniu, odnosząc sukcesy w breeches roles, niezwykle popularnych w siedemnastowiecz-
nym teatrze rolach pisanych specjalnie dla kobiet i wykorzystujących męską przebierankę. 

Takie poszerzanie kanonu to jedna ze strategii przyjmowanych przez feministyczne badacz-
ki i krytyczki. Gayle Austin umieszcza ją w drugiej fazie rozwoju krytyki feministycznej. Pierw-
sza faza, dla której paradygmatycznym tekstem, jej zdaniem, jest Sexual Politics Kate Millett, 
polega na reinterpretacji kanonu i obrazów kobiet występujących w kanonicznych (i pisanych 
przez mężczyzn) tekstach. Trzecia faza z kolei, określana przez Austin jako najbardziej materia-
listyczna, to „wysadzanie kanonu”: poszukiwanie wpisanych w kanon relacji władzy i założeń 
leżących u jego podstaw3. Tę trzecią fazę Austin uważa za najbardziej płodną dla badań nad 
teatrem. Badaczki takie jak Jill Dolan4 czy Elin Diamond bowiem nie tylko interpretują przed-
stawienia z perspektywy feministycznej, ale także tworzą narzędzia teoretyczne pozwalające 
zrozumieć mechanizmy produkcji znaczeń w teatrze.

Agata Chałupnik

Ciotunia Weroniki 
Szczawińskiej jako 
propozycja feministycznej 
strategii

Aleksander Fredro, Ciotunia, reż. Weronika Szczawiń-
ska, Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, 
Warszawa, premiera: 18.06.2015.
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Propozycja Elin Diamond, w moim przekonaniu, może okazać się użyteczna podczas inter-
pretacji przedstawienia będącego tematem tego tekstu. W opublikowanym w 1988 roku artykule 
Brechtian Theory / Feminist Theory. Toward a Gestic Feminist Criticism – który został włączo-
ny do głośnej książki Unmaking Mimesis5, stawiającej sobie ambitny cel reinterpretacji pojęcia 
fundamentalnego dla zachodniej poetyki – badaczka adaptuje myśl Brechta na potrzeby teatru 
feministycznego, a zarazem feministycznej teorii teatru. 

Diamond proponuje przechwycić teorię Brechta i – mówiąc w pewnym uproszczeniu – 
tam, gdzie u autora Wartości mosiądzu pojawiają się relacje klasowe, myśleć o relacjach gen-
derowych, a pod społeczeństwo burżuazyjne podstawić patriarchat. Technika i cel pozostają 
te same: de-naturalizacja obecnych relacji władzy, historyzacja sytuacji widza, pobudzenie 
do działania i społecznego aktywizmu. Ta sama w końcu w obydwu przypadkach jest wiara 
w sprawczą moc teatru. Autorka Unmaking Mimesis zestawia też projekt Brechta z femini-
styczną teorią filmu. Tradycyjny film hollywoodzki – przypomina za Laurą Mulvey – powstaje 
dla voyerystycznej przyjemności męskiego widza, który dzięki oku kamery może posiąść głów-
ną bohaterkę, zamienioną w fetysz przez obraz filmowy6. (Podobnie oddziałują na widza różne, 
zwłaszcza popularne, gatunki teatru). Tymczasem, pisze Diamond, „feministyczna reinterpreta-
cja Brechtowskiego Gestus stwarza przestrzeń – przynajmniej teoretycznie – dla kobiecego wi-
dza”. Ponieważ znaczenia, jakie przynosi Gestus, rodzą się pomiędzy „ugenderowionymi ciałami 
widzów, podmiotu-aktora i postaci”, oddziałujących na siebie, ale nigdy nie w sposób harmo-
nijny, nie może bowiem dojść do fetyszyzacji i nie ma końca procesowi ustalania i krystalizacji 
owych znaczeń. W Brechtowsko-feministycznym paradygmacie projektowanym przez Diamond 
spojrzenie widza zostaje uwolnione w „dialektyce namiętnego oddzielenia”7.

Ciotunia Aleksandra Fredry w reżyserii Weroniki Szczawińskiej pozwala podjąć stawiane 
przez Sue-Ellen Case pytania o kanon i stosunek feministycznej czytelniczki, widzki, aktorki czy 
reżyserki do należących do kanonu tekstów, o konserwatywny charakter medium i jego wywro-
towy potencjał, a także o wpisane w teatr relacje władzy. Jednocześnie estetyka przedstawienia 
znakomicie poddaje się interpretacji za pomocą klucza zaproponowanego przez Elin Diamond.

Premiera spektaklu odbyła się w ramach cyklu czytań komedii Fredry, zatytułowanego Fre-
dro. Nikt Mnie Nie Zna, zorganizowanego w Instytucie Teatralnym im. Zbigniewa Raszewskiego 
w sezonie 2014/2015. Zaproszeni do udziału w projekcie reżyserzy i reżyserki, urodzeni w latach 
80. i 90. XX wieku, szukali nowych pomysłów interpretacyjnych dla znanych i mniej znanych 
komedii autora Zemsty. Czytania miały bardziej lub mniej rozbudowaną formę. Niektóre były 
już niemal gotowymi przedstawieniami z bogatą scenografią, inne odbywały się tradycyjnie 
przy stoliku; różnie też reżyserzy i reżyserki postępowali z tekstem. Zamykająca cykl Weronika 
Szczawińska podeszła do tekstu Fredry może najbardziej radykalnie.

Weronika Szczawińska (rocznik 1981) jest absolwentką kulturoznawstwa na Uniwersytecie 
Warszawskim i reżyserii w warszawskiej Akademii Teatralnej. W 2014 roku obroniła w Instytu-
cie Sztuki PAN doktorat poświęcony pamięci w teatrze polskim ostatniej dekady. Zwracam na to 
uwagę, bo często Szczawińska teoretyczka wspiera Szczawińską praktyczkę (i odwrotnie). Po-
cząwszy od swojego debiutu reżyserka wypracowuje wyrazisty, bardzo formalny i abstrakcyjny 
styl. Jej przedstawienia są krótkie, atrakcyjne wizualnie, skondensowane i podporządkowane 
wyraźnej strukturze muzycznej. Działania aktorów charakteryzuje silna rytmizacja, gesty po-
staci nierzadko przekształcają się w rodzaj abstrakcyjnej gimnastyki. To niewątpliwie teatr bar-
dzo intelektualny; krytycy wskazują na jego źródła w teoriach humanistycznych. Poszczególne 
spektakle miałyby ilustrować przyjęte przez reżyserkę założenia teoretyczne, czego najlepszym 
przykładem jest być może inspirowany koncepcjami memory studies Geniusz w golfie poświę-
cony pamięci o Konradzie Swinarskim, napisany przez Agnieszkę Jakimiak, a wystawiony przez 
Szczawińską w Starym Teatrze w 2013 roku. Przy tym wszystkim inscenizacje te są także bardzo 
lekkie i dowcipne. Nigdy przesadnie serio. Zawsze opatrzone cudzysłowem, eksponujące wyra-
zistą ramę teatralną.

Weronika Szczawińska należy również do tych polskich reżyserek, które nie odżegnują się 
od słowa feminizm. Problematyka kobiecości jako roli społecznej, różnica płci jako społeczny 
konstrukt, kobieca pamięć (i pamięć o kobietach w historii teatru) przewijają się w jej przed-
stawieniach. Jako przykłady można wymienić: Jackie. Śmierć i księżniczka Elfriede Jelinek 
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w Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie (2008), Białe małżeństwo Różewicza w Teatrze 
im. Stefana Żeromskiego w Kielcach (2010), Jak być kochaną w Bałtyckim Teatrze Dramatycznym 
w Koszalinie (2011), Re-Wolt Anny Wojnarowskiej o robotnicach z Zakładów im. Róży Luksem-
burg (2012; produkcja: Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego oraz Europejskie Cen-
trum Solidarności) czy RE//MIX Zamkow: 2 albo 3 rzeczy, które o niej wiem w Komunie// Warsza-
wa (2012) – przedstawienie w formie wykładu performatywnego, tropiące ślady Lidii Zamkow, 
która w ostatnich latach „wypadła” z historii polskiego teatru8. Szczawińska jako dramaturżka 
pracowała też przy głośnym spektaklu Komornicka. Biografia pozorna Bartka Frąckowiaka 
w Teatrze Polskim w Bydgoszczy (2011), a także wspólnie z Agatą Adamiecką-Sitek napisała 
ważny tekst Płeć performera, opublikowany w „Didaskaliach” przed kilku laty, będący próbą fe-
ministycznego odczytania teatru Jerzego Grotowskiego9. Ciotunia nie jest zatem ekscesem na 
tle rozmaitych intelektualnych aktywności Szczawińskiej: wyrasta z nich tak charakterystycz-
na poetyka spektaklu, jak jego feministyczne ostrze.

Dwa słowa o sztuce. Opublikowana w 1838 roku Ciotunia Fredry opowiada o zawiłej miło-
sno-matrymonialnej intrydze, której ofiarą pada Małgorzata, pięćdziesięcioletnia panna, tytu-
łowa „ciotunia” – o jej względy od lat zabiega podstarzały Szambelan. Akcja dzieje się w domu 
jej zamożnej i młodszej krewnej, Aliny, gdzie przebywają również ukochany gospodyni, Astolf, 
ukrywający się pod imieniem Edmund (jak się okaże, Alina potajemnie wzięła z nim ślub) oraz 
Flora i Zdzisław, którzy podstępem chcą zagarnąć dwór. Intrygujący mężczyźni, zainteresowani 
w rzeczywistości piękną dziedziczką, zwodzą i uwodzą Małgorzatę, ukrywając swoje prawdziwe 
zamiary. Ta z kolei chętnie daje się zwodzić, a jej naiwna wiara w siłę dawnych wdzięków jest 
głównym źródłem komizmu.

Trzeba powiedzieć, że to dość okrutna komedia. Fredro wyśmiewa się oczywiście ze wszyst-
kich bohaterów po trosze i starania Szambelana o rękę atrakcyjnej, młodej wdowy są równie nie-
stosowne i komiczne jak naiwność Małgorzaty. Mimo to wydaje się, że obiektyw komediopisarza 
nastawiony jest na słabości ciotuni: brzydotę („babsztyl zawsze czerwony”), pretensjonalność 
i afektację („bluza niebieska, wstążki cytrynowe”, „Małgorzata, dziwacznie ubrana, skrada się 
na palcach niby z gracją”10).

Można się zastanawiać, co zadecydowało o wyborze akurat tej sztuki? I co może z takim 
tekstem zrobić reżyserka, która swoje teatralne wypowiedzi świadomie formułuje jako wypo-
wiedzi feministyczne? 

Forma tego spektaklu to coś pomiędzy czytaniem, otwartą próbą a wykładem performa-
tywnym. Szczawińska występuje razem z jedną ze swoich ulubionych aktorek, Mileną Gauer 
z Teatru Jaracza w Olsztynie, która grała Jackie w sztuce Jelinek. Jackie tematyzowała relację 
między kobiecym ciałem z jego abiektalnym wnętrzem a zewnętrzną formą, w jaką się je wtła-
cza – owym różowym kostiumem Chanel z nieśmiertelnym toczkiem; Gauer i Szczawińska wspo-
minają zresztą to przedstawienie w jednej z nagranych rozmów, które ilustrują czytanie Fredry. 
Reżyserka, sama występując w spektaklu (i świetnie sobie w tej roli radząc!), poddaje tym sa-
mym namysłowi relację reżyser – aktor (i reżyserka – aktorka), genderowe i seksualne uwikłania 
teatralnych hierarchii.

Z tekstu Fredry zostaje bardzo niewiele: wybrane monologi i wyjęte z kontekstu cytaty („Có-
żeś widział?”, „Że panna raczka mi upiekła. na stronie: Babsztyl zawsze czerwony, jakby wy-
szedł z piekła”11); oraz pojedyncze sceny – jak dwuznaczna (a może właśnie jednoznaczna i jak 
na współczesne standardy dość drastyczna) scena z pająkiem z początku pierwszego aktu, 
w której Szambelan zdejmuje owada z dekoltu Małgorzaty. (Z dzisiejszej perspektywy można 
by popatrzeć na tę scenę jak na przykład molestowania seksualnego, osłodzonego wprawdzie 
fałszywym komplementem, będącego jednak brutalnym pogwałceniem granic intymności). 
Jako „doktor Szczawińska” reżyserka przedstawia streszczenie sztuki, przypomina kłopoty, ja-
kie mieli z nią krytycy i historycy literatury, a także sam teatr – Ciotunia należy do najrzadziej 
granych na polskich scenach komedii Fredry. Mimo to – mówi reżyserka – „widmo ciotuni” na-
wiedza teatr polski nieustannie.

Brechtowska czy też „Brechtowsko-feministyczna” rama zostaje wprowadzona w pierwszych 
minutach przedstawienia: oglądamy na ekranie twarze artystek robiących do lustra głupie miny 
i przyglądających się uważnie swoim twarzom. Szukających zmarszczek? Lepszego profilu? 
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Atrakcyjniejszego uśmiechu? Po chwili performerki wkraczają na scenę przy akompaniamen-
cie Być kobietą Alicji Majewskiej, która marzy, by być kobietą, smażąc naleśniki albo piorąc ko-
szule mężowi. Obie w platynowych perukach, w czółenkach na obcasie i w neutralnych, trochę 
męskich, beżowych prochowcach. Milena Gauer zrzuci jednak swój prochowiec – pod spodem 
ma pastelową, tiulową spódnicę do kolan i top z odkrytymi ramionami, eksponujący biust. Przy 
dźwiękach piosenki Majewskiej performerki wykonują dziwny taniec, definiujący je jako obiek-
ty erotyczne i równocześnie gest ten unieważniający (Brechtowskie „nie – lecz”?), podobnie jak 
męski prochowiec, który przesłania i bierze w cudzysłów owe pastelowe tiule i pończochy kry-
jące się pod spodem. 

Wybrane przez Szczawińską sceny Milena Gauer będzie odgrywać w stylu teatralnym obo-
wiązującym „w mieście do dwustu tysięcy mieszkańców” (estetyka pod hasłem „łatwiej zginąć 
w katastrofie lotniczej, niż w pewnym wieku znaleźć męża”) oraz w Warszawie (estetyka pod ha-
słem „w tragicznej pułapce ciała”); 
więcej możliwości, ich zdaniem, 
teatr polski dla kobiety nie przewi-
duje. Tymczasem gdyby Małgorza-
ta była mężczyzną, miałaby owych 
możliwości znacznie, znacznie 
więcej: aktorka wypróbowuje kil-
ka z nich, wypowiadając monolog 
Małgorzaty na parę sposobów, 
w których można się dosłuchać sty-
lu czy aktorskiej maniery męskich 
gwiazd polskiego teatru. 

W nagranych rozmowach ilu-
strujących Ciotunię aktorka i re-
żyserka – jako artystki i kobiety za-
razem – sytuują się wobec tekstu 
i jego mizoginicznego przesłania 
oraz wobec miejsca, jakie dzisiejszy 
teatr i dzisiejsza kultura wyznacza-
ją im – jako artystkom i kobietom. 
Bardzo osobisty ton ich rozmów, 
prywatnie – jak można się domyślać 
– zaprzyjaźnionych kobiet, pogłębia wrażenie Verfremdungseffekt, które wywołują w odgry-
wanych na żywo scenach z Fredry. Efekt obcości, poczucie alienacji dotyczą przede wszystkim 
świata komedii Fredry, gdzie pozycję kobiety określa status na małżeńskim rynku, ale także 
genderowych relacji obowiązującym współcześnie. Szczawińska z Gauer dochodzą do wniosku, 
że w istocie – być może – rodzimy się już „ciotuniami”, a na pewno stajemy się nimi po ukoń-
czeniu dwudziestu lat; w ich dialogu nieprzypadkowo pobrzmiewają echa rozważań Simone de 
Beauvoir, czy rodzimy się kobietami, czy też stajemy się nimi w procesie socjalizacji12. To dzięki 
efektowi alienacji, na przykład, bardzo przecież śmieszna w komedii Fredry scena z pająkiem 
uderza nas swoją dosadnością i niestosownością.

Wróćmy jednak do dwóch estetycznych porządków, w jakich Szczawińska chce widzieć 
kobietę w polskim teatrze. Pierwszy – opatrzony przez performerki hasłem „łatwiej zginąć 
w katastrofie lotniczej, niż w pewnym wieku znaleźć męża” – opisywałby, mówiąc w pewnym 
skrócie, świat Fredry i kobiecych aspiracji wyznaczanych w perspektywie lepszego (bądź gor-
szego) zamążpójścia. Drugi porządek, pod hasłem „w tragicznej pułapce ciała”, wskazywałby 
drogę pozornej transgresji, a w istocie – autokolonizacji, wydaje się bowiem pułapką dla kobiet 
uprawiających dzisiaj teatr: obraz histerycznego, masochistycznego, torturowanego ciała, na 
przykład w przedstawieniach Mai Kleczewskiej, nie różni się wiele od obrazu kobiecego ciała 
w męskim teatrze. Brechtowsko-feministyczny porządek zaproponowany przez Szczawińską, 
estetyka Verfremdungseffekt, określałby trzecią możliwą drogę, polegającą na obnażaniu sek-
sistowskiego wymiaru naszego kanonu, czynieniu nieprzezroczystym tego, co na co dzień całko-

Przy dźwiękach piosenki Majewskiej 
performerki wykonują dziwny 
taniec, definiujący je jako obiekty 
erotyczne i równocześnie gest ten 
unieważniający (Brechtowskie 
„nie – lecz”?), podobnie jak męski 
prochowiec, który przesłania i bierze 
w cudzysłów owe pastelowe tiule 
i pończochy kryjące się pod spodem.
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wicie przezroczyste i niedostrzegalne, oraz na stopniowej denaturalizacji roli „ciotuni”, kobiecej 
roli społecznej i definiujących ją stosunków władzy.

O tym między innymi jest to przedstawienie. O kobiecej cielesności i seksualności, o starze-
niu się i pożądaniu. O pozycji kobiet w teatrze oraz środkach i możliwościach kobiecej ekspresji. 
A także – o kobiecych postaciach w teatrze i dramacie. W jednej z rozmów Gauer ze Szczawińską 
zwracają uwagę, że brakuje ról dla kobiet w pewnym wieku: z jednej strony między rolami dla 
amantek a rolami matek – zieje dziura, z drugiej – wspaniałych, mocnych ról dla starych kobiet 
w teatrze po prostu nie ma. Ciotunia lokuje się dokładnie w tej sferze pomiędzy. Jako starzejąca 
się panienka, „cokolwiek spróchniała”, może być jej figurą. Czy to już? – pytają zatem performer-
ki. Kiedy przychodzi ten moment, gdy kobieta z przedmiotu pożądania staje się ciotunią? Ten 
proces dotyczy tak aktorki na scenie, jak każdej z nas poza sceną. Dla aktorki jest to jednak pro-
ces dotkliwszy, bo obserwują go nie tylko bliscy, ale również publiczność. Blisko dwieście lat po 
powstaniu komedii Fredry pytania, jakie można jej zadać, okazują się ciągle aktualne, ponieważ 
wciąż status kobiety określają atrakcyjność i pozycja na rynku seksualno-małżeńskim. Wszyst-
ko to w charakterystycznym dla Szczawińskiej, lekkim tonie i szybkim tempie, z poczuciem hu-
moru i dystansem do tekstu, a także wybranej przez siebie formy.

W rozmowie, jaką kuratorka cyklu Agata Adamiecka-Sitek przeprowadziła z reżyserką po czy-
taniu Fredry (opublikowanej w książce zamykającej Fredrowski projekt), Szczawińska mówi tak:

Od jakichś dziesięciu lat wiemy, że „teatr polski jest kobietą”, że mamy wiele, 
coraz więcej kobiet-reżyserów, które pracują na wszystkich scenach, także 
tych ważnych, modnych, prestiżowych i nawet narodowych z nazwy. Oto 
przerobiliśmy sprawnie i gładko feministyczny zwrot w teatrze – i mamy go 
za sobą. Otóż my z Mileną mamy przekonanie, że w istocie nic takiego się 
nie dokonało. Że ostatecznie feminizm w polskim teatrze przydaje się przede 
wszystkim jako strategia promocyjna, PR-owa, jest uruchamiany, kiedy po-
trzeba wyrazistej identyfikacji sytuującej produkt kulturalny w odpowied-
nim otoczeniu.
A to oznacza, że sytuacja jest prawdziwie zła. Zwrot się dokonał i niczego nie 
zmienił. Cały impet został pochłonięty przez medialną logikę atrakcyjnych 
tożsamościowych brandów13.

Jej zdaniem pojawienie się grupy reżyserek sygnujących ów „feministyczny zwrot” w pol-
skim teatrze – wymienia tu nazwiska Anny Augustynowicz, Mai Kleczewskiej, Moniki Pęcikie-
wicz, Agnieszki Olsten, Natalii Korczakowskiej, Eweliny Marciniak – w gruncie rzeczy nie wpły-
nęło na jego codzienność ani panujące w nim relacje władzy; niewiele też zmieniło w sytuacji 
aktorek i „w polu instytucjonalnych praktyk, gdzie dokonuje się nieustanna, rozproszona i nie-
widoczna przemoc”14. 

Szczawińska zauważa, że „inwestycja w feminizm w polskim teatrze jest kompletnie nie-
opłacalna”15. Mam nadzieję, że to kiedyś się zmieni, na przykład dzięki takim terrorystycznym 
zamachom na klasykę i teatralną formę jak Ciotunia Szczawińskiej i dzięki jej Brechtowsko-fe-
ministycznej strategii oraz Verfremdungseffekt, obnażającemu seksizm wpisany w kanon te-
atralny i stosunki władzy obowiązujące w teatrze do dziś.

Pozwolę sobie jeszcze na puentę. W finale przedstawienia performerki schodzą ze sceny 
tyłem, dygając jak pensjonarki i z zażenowaniem zasłaniając usta dłonią, powtarzają przy tym 
„przepraszam”, biorąc w cudzysłów (a może pozornie unieważniając?) wywrotowe przesłanie 
spektaklu. Pozostaje mi powtórzyć ich gest, przepraszając „za siebie i koleżanki”. Żeby nasze 
córki nie musiały już za nic przepraszać.

Skrócona wersja referatu wygłoszonego na konferencji The Woman Through Women’s Eyes. Gender – Literature – Language, Wy-
dział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, 5–6 grudnia 2016.
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Osoby dramatu to formuła pojemna i otwarta. Osobami dramatu 
bywają królowie, ale i szlifierze, raz zdarzyła się „radna pseudo-
nim hanka sawicka”, był też Tygrys Pietrek. W spisie osób figu-
rowała kiedyś nawet „Makatka naścienna haftowana”. Powoły-

wanie osób dramatu to zatem teren wyobraźni i przestrzeń inwencji – bez klasowych, rasowych, 
genderowych uprzedzeń, bez wykluczania zwierząt, roślin i przedmiotów uważanych potocznie 
za martwe.

Powołanie tych osób do życia w scenicznym świecie nie wymusza jednak automatycznie po-
ważania dla nich w świecie rzeczywistym.

– Jaką rolę pani ostatnio grała?
– Wrony.
– I co, ładnie pani krakała?
– Tak. Dostałam nagrodę.

Ten dialog z Aktorów prowincjonalnych Agnieszki Holland to właściwie nie kpina z osoby 
dramatu, to kpina z aktorki teatru lalkowego. Wrona w swoim świecie na pewno została potrak-
towana sprawiedliwie – takie jest prawo gatunku, taka konwencja sztuk dla dzieci. Ale aktorka 
grająca Wronę, mimo nagrody, nie ma co liczyć na sprawiedliwość, choćby krakała najpiękniej. 
Wciela się w postacie, które kojarzą się żartobliwie, gra w teatrze lalkowym, dziecięcym, pracuje 
na prowincji, jest kobietą – to wystarczające powody, by teraz ją ignorować, a potem wykluczyć 
z historycznego dyskursu.

Warto przyjrzeć się temu mechanizmowi na takim właśnie elementarnym poziomie, by zo-
baczyć, że sposób konstruowania i utrwalania historycznych narracji jest z zasady nie tylko – co 
oczywiste – selektywny, arbitralny i subiektywny, ale przede wszystkim osadzony w odziedzi-
czonych i zapośredniczonych hierarchiach oraz cudzych przekonaniach o tym, co jest ważne, 
co warte uwagi, co się liczy. We współczesnej humanistyce rozmaite teorie krytyczne, zwłaszcza 
feminizm i postkolonializm, analizowały takie dominujące praktyki i poddawały krytyce me-
chanizmy wykluczania pewnych zjawisk, utrwalania niewidzialności osób i grup społecznych, 
anachroniczną perspektywę aksjologiczną i normatywne zacięcie. Teoretycznie więc wiadomo, 

Joanna Krakowska

HyPaTia w poszukiwaniu 
osób
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dlaczego nasze historie, także historie teatru, są takie, a nie inne. Teoretycznie wiadomo, dlacze-
go teatr dla dzieci, prowincja i płeć skazują na niewidzialność w sferze publicznej. Teorie kry-
tyczne wyposażyły nas w język, którym można odpierać konserwatywne wartości sankcjonują-
ce tę integralną niesprawiedliwość – w tym interesującym nas wypadku – wobec określonych 
osób i ich dokonań.

Jednak jedno to wiedzieć i rozumieć mechanizmy, a drugie to – zwalczyć ich skutki, odwró-
cić bieg rzeczy, zmienić tę opowieść i odzyskać zapomniane historie, zjawiska i osoby, czyli prze-
kuć teorię w praktykę badawczą, interpretacyjną, historiograficzną. Rzecz w tym bowiem, żeby 
znając ideologiczne przesłanki narracji historycznych, dotychczasowym historiom – przeciw-
stawić własną.

Projekt HyPaTia, realizowany od początku 2013 roku w Instytucie Teatralnym im. Zbigniewa 
Raszewskiego w Warszawie, ma za zadanie stworzyć bazę materiałową, archiwalną, tekstową, in-
terpretacyjną i krytyczną dla takiej właśnie nowej historii. HyPaTia to skrót oznaczający Historię 
Polskiego Teatru – feministyczną rzecz jasna, skoro wpisaną w imię wymownej patronki. Ma to być 
zatem nowa historia teatru polskiego XX i XXI wieku, alternatywna wobec istniejących narracji, 
podważająca zastane hierarchie i sytuująca się w perspektywie innej niż tradycyjna – narodowa, 
sakralna, romantyczna, hierarchiczna i transgresyjna – która zdominowała widzenie teatru jako 
formy performowania polskości i praktykowania mesjańskich fantazji. Feministyczna perspektywa 
HyPaTii oznacza więc nie tylko uwzględnienie szerokiego udziału kobiet w historii teatru i przed-
stawianie zjawisk teatralnych z perspektywy kobiecej, genderowej i biorącej pod uwagę inne mar-
ginalizowane dotąd dyskursy, ale także zakwestionowanie stabilności obowiązujących do tej pory 
hierarchii artystycznych i podanie w wątpliwość tradycyjnych paradygmatów, wedle których doku-
mentowane są, opisywane i porządkowane teatralne wydarzenia artystyczne i społeczne.

W centrum HyPaTii sytuują się OSOBY – to wokół nich tworzy się to nowe, solidne archi-
wum. A te osoby to kobiety: artystki – dramatopisarki, reżyserki, scenografki, aktorki – nieobecne 
lub słabo obecne w historii polskiego teatru. Głównym zamierzeniem projektu jest pozyskanie 
wiedzy i przywrócenie pamięci o nich – dwudziestowiecznych twórczyniach polskiego teatru, 
nieuznawanych dotąd za pierwszoplanowe czy wręcz pomijanych w dotychczasowych synte-
zach i historiach teatru.

Aby nie być tu gołosłownym, warto powiedzieć, że w dwutomowej Antologii dramatu pol-
skiego1, o objętości tysiąc sześciuset stron, pośród sześćdziesięciu opublikowanych sztuk 
znalazły się dwa dramaty napisane przez kobiety. Że wydana w 2010 roku monografia Dariusza 
Kosińskiego Teatra polskie. Historie2, mówiąc o polskim teatrze, przyjmuje taką perspektywę 
aksjologiczną, która z założenia eliminuje kobiece narracje. Że w antologii Świadomość teatru. 
Polska myśl teatralna drugiej połowy XX wieku3, zawierającej teksty programowe i wypowiedzi 
twórców teatralnych – wypowiedzi kobiet zajmują dokładnie pięć procent objętości tomu. Przy-
kłady marginalizacji kobiet w historycznych narracjach można mnożyć.

Ze wstępnej kwerendy, poprzedzającej projekt, wynikało, że w polu zainteresowań 
edytorskich już w tej chwili powinno się znaleźć około dwustu praktycznie nieznanych sztuk 
teatralnych napisanych przez kobiety tylko między rokiem 1901 a 1939. W historii teatru 
powojennego z kolei symptomatyczny wydaje się przypadek Wandy Laskowskiej, reżyserki 
niemal całkowicie zapomnianej, która w latach 50. i 60. wprowadzała z powodzeniem na pol-
skie sceny dramaty Witkacego i reżyserowała między innymi prapremierę Kartoteki Różewicza. 
Równie paradoksalny wobec praktycznej nieobecności głosów kobiet w antologii Świadomość 
teatru wydaje się fakt, że w okresie, który obejmuje ta publikacja, zdecydowaną większość peda-
gogów w szkołach teatralnych stanowiły kobiety.

HyPaTia rozwija się więc w trzech kierunkach: badań nad dramatem, badań nad teatrem 
i badań nad samoświadomością artystyczną. Efektem projektu powinny stać się trzy publi-
kacje: RODZAJU ŻEŃSKIEGO – antologia tekstów dramatycznych; AGORA – materiały do hi-
storii teatru polskiego XX wieku; NIE-ŚWIADOMOŚĆ TEATRU – antologia myśli teatralnej. 
Materialnym rezultatem projektu pozostaną także zgromadzone archiwalia, zdigitalizowane 
dokumenty, wywiady i recenzje, publikacje i druki w formie cyfrowej, materiały ikonograficzne 
i nagrania rozmów. W ramach HyPaTii nagrywane są bowiem również rozmowy z twórczyniami 
polskiego teatru, co wiąże się z tworzeniem odrębnego archiwum historii mówionej.
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Poza wymiernymi, materialnymi rezultatami tego zakrojonego na dużą skalę projektu – naj-
istotniejszym jego skutkiem powinna stać się jednak zmiana świadomości badawczej, otwarcie 
na zjawiska teatralne dotąd pozostające poza głównym nurtem zainteresowań historyków 
teatru, uwzględnienie zarówno w badaniach, jak i w konstruowaniu historycznych narracji 
– szeroko rozumianej perspektywy kobiecej.

Taka praca odbywa się nie tylko w Polsce, gdzie indziej podejmowana jest na podstawie ana-
logicznych przesłanek i obaw, że znacząca część historii teatru odejdzie w niepamięć z powodu 
powszechnie utrwalonych schematów jej opowiadania, wykluczających czy marginalizujących 
kobiety. Od niedawna realizowany jest w Stanach Zjednoczonych Oral History Project – projekt 
historii mówionej dokumentujący udział kobiet w historii teatru amerykańskiego. Rozmowy z ar-
tystkami prowadzone są publicznie, rejestrowane za pomocą kamery, a następnie deponowane 
i udostępniane w New York Public Library for the Performing Arts w Lincoln Center. Projekt, 
możliwy dzięki hojności rozmaitych prywatnych fundacji, realizowany jest w ścisłej współpracy 
z League of Professional Theatre Women, organizacją non profit, istniejącą od 1986 roku, której 
celem jest nie tylko wspieranie kobiet pracujących zawodowo w teatrze, ale także „działanie na 
rzecz ich widzialności”.

Aktualne doświadczenia, będące impulsem do powołania ligi – to, że mimo kluczowej roli 
kobiet w organizacji życia teatralnego niewiele z nich pełni w teatrach funkcje kierownicze, że 
żadna kobieta jak dotąd nie otrzymała nagrody Tony za reżyserię, że dramatopisarek i reżyserek 
jest ciągle niewiele – prowadzić musiały do refleksji metahistorycznej. Skoro w teraźniejszości 
domagać się trzeba publicznego uznania dla kobiet o niekwestionowanym dorobku i bezustannie 
zdejmować współczesnym bielmo z oczu, to tym bardziej przeszłość, w przypadku której na 
niewidzenie nakłada się niepamiętanie, niezachowanie śladów i niepozostawienie świadectw 
– będzie utrwalać historię teatru jako opowieść o męskich fantazjach, kreacjach i antrepryzach, 
co najwyżej ze specjalnym udziałem aktorek-gwiazd, tych najsłynniejszych.

To amerykańskie – także stosunkowo świeże – rozpoznanie problemu niewidzialności ko-
biet i ich nieadekwatnej obecności w historii upewnia jedynie, że HyPaTia poświęcona kobie-
tom, które tworzyły polski teatr, nie jest projektem odosobnionym, a diagnoza dotycząca na-
gminnego wykluczania kobiet z dyskursu publicznego może i jest wynikiem „ideologii gender”, 
ale na pewno nie efektem manii prześladowczej.

A Wrona? Teatr prowincjonalny, teatr lalkowy i aktorki (oraz aktorzy) tego teatru doczeka-
ją się w końcu sprawiedliwości, kiedy koncept centrum zostanie ostatecznie zakwestionowany, 
a stołeczność, dorosłość, męskość i wzniosłość przestaną wyznaczać punkt kulminacyjny uni-
wersalnych aspiracji. Nie ma co krakać – ten moment właśnie nadszedł.

Tekst po raz pierwszy ukazał się drukiem w piśmie „Rita Baum” 2013, nr 30, s. 55–57. Przedruk za zgodą redakcji pisma.

PRZYPISY

1  Zob. Antologia dramatu polskiego: 1945–2005, t. 1–2, wybór i oprac. Jan Kłossowicz, Warszawa 2007.

2  Zob. Dariusz Kosiński, Teatra polskie. Historie, Warszawa 2010.

3  Zob. Świadomość teatru. Polska myśl teatralna drugiej połowy XX wieku, red. naukowa Wojciech Dudzik, 
Warszawa 2007.
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W raz ze wzrostem popularności burleski w latach 60. XIX 
wieku podniósł się protest środowiska feministyczne-
go, zarzucającego wykonawczyniom uprawiającym ten 
gatunek widowisk pogłębianie aktu uprzedmiotowienia 

kobiecego ciała oraz jego niepotrzebnej seksualizacji. Szczególną kampanię krytykującą kobie-
ty uprawiające burleskę prowadziła Olive Logan, amerykańska pisarka i niespełniona aktorka1. 
Logan wytykała im brak urody, inteligencji oraz talentu; twierdziła, że stanowią zagrożenie mo-
ralne dla innych kobiet. Wyjątkową uwagę poświęcała kwestii szkód, jakie burleska wyrządza 
w społecznym odbiorze teatru, i hańbie, jaką przynosi całej profesji aktorskiej. Według niej fakt, 
że kobiety pysznią się swoją cielesnością i rozbierają przed mężczyznami (chociaż na widowni 
przeważała płeć żeńska), czerpiąc z tego dodatkowo korzyści finansowe, pozbawia je takich 
atrybutów kobiecości, jakimi są inteligencja i tajemniczość. Do walki o równouprawnienie, jej 
zdaniem, powinno się używać nie cielesności, lecz przymiotów intelektualnych oraz osobowo-
ściowych. To pokutujące w środowisku feministycznym przekonanie zakłada istnienie jednego 
modelu kobiecości, który z założenia emancypujący, ogranicza jednak kobiety, nie pozwalając 
im rozwijać swojej seksualności. Burleska miała udowadniać, że kobiecości nie da się zreduko-
wać do jednego modelu czy praktyki, a kobiecych tożsamości jest wiele i przez rozbieranie się na 
scenie, czyli poznawanie swojego ciała, kobieta może się rozwijać i kreować własną tożsamość, 
nienarzucaną przez nikogo. 

Istotą burleski jest, jak mówi etymologia tego słowa, parodiowanie, zabawa2. Wykonawczynie 
burleski reprodukowały karykaturalny, przesadzony model kobiecości, naśladując i niejako wy-
śmiewając stereotypowy obraz kobiety idealnej. Burleska charakteryzowała się publiczną ekspo-
zycją seksualności, w przesadzony sposób operując wyglądem i gestem – tym samym ukazując 
kobiety nie tylko bawiące się swoją cielesnością, ale też kpiące z tradycyjnego modelu kobiecości, 
co budziło niepokój w patriarchalnym społeczeństwie XIX wieku. Aktorki burleski pokazywały, 
że pomiędzy burżuazyjnym pojęciem „prawdziwej kobiety” oraz prostytutką z niższej klasy (czyli 
praktycznie jedynymi obrazami kobiety w tamtych czasach) istnieją alternatywne, zmienne i moc-
ne role dla kobiet – transgresyjne tożsamości, do jakich same się odwoływały. Dziewczyny pin-up 
tamtych czasów chciały być odbierane jako reprezentujące swoją urodę, świadome aktorki, któ-
rych seksualność może być przez nie same konstruowana, kontrolowana i ciągle rozwijana3.

Manuela Podbielkowska

Emancypacja czy 
uprzedmiotowienie? 
Analiza fenomenu nowej 
burleski na przykładzie 
występów Dirty Martini,  
Dity von Teese oraz Miss 
Tickle 



163Aktorka/Emancypacje

Mamy więc dwie przeciwstawne tezy na temat burleski i jej znaczenia dla przemian modelu 
kobiecości i walki z uprzedmiotowieniem kobiet. Musimy zatem odpowiedzieć na pytanie – czy 
burleska wyzwala, czy może zniewala kobiece ciało? Odnosząc się do dziewiętnastowiecznych 
sporów i rozważań nad potencjalnym feministycznym wymiarem tego widowiska, będę się za-
stanawiała, w jakim stopniu nowoczesna forma burleski, zwana nową burleską, pozwala wyko-
nawczyni emancypować się na scenie, a w jakim przemienia ją w przedmiot seksualnego pożą-
dania osób na widowni i jakie ma to konsekwencje dla dzisiejszego podejścia do kobiecego ciała. 
W swoich dociekaniach wykorzystam występy znanych artystek burleski – Dirty Martini, Dity 
von Teese oraz Miss Tickle, których 
twórczość uznałam za najbardziej 
reprezentatywną, a jednocześnie 
na tyle różnorodną, że pozwoli mi 
to przedstawić wielowymiarowość 
analizowanych praktyk.

Na burleskę można popatrzeć 
podobnie jak na hollywoodzkie 
kino – w perspektywie teorii Lau-
ry Mulvey, dla której kluczową ka-
tegorią jest skopofilia. Dla widza 
oglądającego widowisko źródłem 
przyjemności staje się patrzenie4. 
W Trzech rozprawach z teorii seksu-
alnej Freud wyodrębnił skopofilię 
jako element popędu płciowego, 
działający niezależnie od stref ero-
gennych; powiązał ją też z postawą 
wobec innych jako przedmiotów poddawanych obserwacji i wywołujących zaciekawienie5. 
W feministycznych interpretacjach burleski już pod koniec XX wieku zwracano uwagę na relację 
performerki z widzami: kobieta, wychodząc na scenę, staje się biernym przedmiotem pożądli-
wego męskiego spojrzenia, obiektem męskich fantazji. Taki sposób postrzegania nie uwzględ-
nia jednak płynnych statusów performerki i widza, które oscylują między pozycjami pożąda-
jącego podmiotu, podmiotu, który pragnie być pożądany, i obiektu pożądania6. Obie strony są 
jakoś zniewolone – ciało kobiece jest uprzedmiotowione przez subiektywne męskie spojrzenie, 
ale kobieta na scenie ma także władzę nad mężczyzną; jest obiektem pożądania, lecz poza sferą 
fantazji jest dla widza niedostępna, a oprócz tego sama tworzy pewną fantazję na swój temat 
i niejako kontroluje sposób, w jaki jest widziana. 

Charakterystyczną cechą nowej burleski jest to, że jest ona odgrywana przez kobiety i dla ko-
biet. Żeńska część publiczności zdecydowanie przeważa nad męską. Zdarza się nawet, że widzki 
przebierają się, naśladując burleskową modę, żeby pokazać solidarność z kobietami występujący-
mi na scenie7. Jak pisała bell hooks, kobiety są uczone, żeby być dla siebie naturalnymi wrogami 
– w związku z tym nie powinny, a więc nie potrafią tworzyć między sobą więzi. Burleska jest za 
to dowodem na solidarność kobiet i dzięki temu wpisuje się w model siostrzeństwa8. Wykonaw-
czynie w swoich numerach często ukazują kobiecość przesadzoną, będącą niemal parodią ste-
reotypów kobiecości. Jest to dla nich być może sposób na walkę z szablonowym przedstawianiem 
wizerunku kobiety w nowoczesnym świecie, z przeseksualizowanym obrazem femme fatale, któ-
rej jedynym przeznaczeniem jest bycie przedmiotem pożądania. Burleskowe przedstawienia pre-
zentują bardzo różne typy sylwetki i urody oraz kategorie wiekowe. Nienormatywne, przez długi 
czas tabuizowane ciała traktują jako coś, co może być piękne, i w ten sposób pokazują kobietom 
na widowni, że jest możliwe tworzenie własnego obrazu kobiecości, nienarzucanego przez niko-
go, zależnego wyłącznie od potrzeb danej osoby. Burleskowe spektakle skłaniają żeńską część 
publiczności do fantazjowania o kobiecie świadomej swojej wartości, niewstydzącej się własnego 
ciała i własnej seksualności – kobiecie, która po prostu dobrze czuje się ze sobą. 

Pierwszym występem, który opiszę, żeby zilustrować podejście burleski do kobiecego ciała, 
będzie performans amerykańskiej artystki Dirty Martini. Numer zatytułowany Dirty Martini 

Dziewczyny pin-up tamtych 
czasów chciały być odbierane 
jako reprezentujące swoją urodę, 
świadome aktorki, których 
seksualność może być przez nie 
same konstruowana, kontrolowana 
i ciągle rozwijana.
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Love America wywołał falę różnorodnych reakcji. Na YouTubie można przejrzeć cały zestaw 
komentarzy prezentujących odmienne opinie: od obraźliwych („OBRZYDLIWE. Co za gruba, 
brzydka kurwa”) po aprobujące („To zupełnie coś nowego zobaczyć kobietę tak zbudowaną, 
która gra w ten sposób i wygląda tak pięknie!”)9. 

Dirty Martini stoi na środku sceny ubrana w sukienkę i obcisły gorset z motywem flagi 
Stanów Zjednoczonych. Oczy ma zasłonięte czerwoną opaską, a w dłoniach trzyma wagę, na-
wiązując w ten sposób do postaci Temidy, greckiej bogini sprawiedliwości. Pod wpływem cię-
żaru jednej z szal zaczyna się chwiać, ujawniając jej zawartość – pieniądze. Podczas gdy zanurza 
dłonie w szali pełnej monet, widownia słyszy tekst piosenki: „I’m proud to be an American. At 
least I know I’m free…”10. Następnie artystka zdejmuje zalotnie długą rękawiczkę, z której wy-
padają dolary, i odpina obcisły gorset, mimiką twarzy sugerując, że nie mogła w nim oddychać. 
Parodiuje przy tym zalotne miny i przekomarza się z widzami. Wykonując te gesty, rozbiera się 
powoli i odsłania kolejne pliki banknotów wypełniające jej bieliznę. Kobieta wyciąga je, by za 
chwilę lubieżnymi ruchami wpychać je sobie do ust i przeżuwać. Zanim gasną światła, prostuje 
się i pokazuje widowni charakterystyczny gest środkowym palcem. 

Opisany występ jest nasycony wieloma symbolami, również politycznymi. Tekst piosenki 
zestawiony z gestami wykonywanymi przez artystkę ujawnia ironiczną wymowę całego spekta-
klu. Gdy widownia słyszy piosenkę o byciu dumnym Amerykaninem oraz o związanej z tym wol-
ności, artystka neguje te słowa, sugerując zniewolenie narodu amerykańskiego przez pieniądz. 
Krytykuje kulturę konsumpcyjną oraz zachłanność społeczeństwa Stanów Zjednoczonych nie 
tylko w kwestii zarabiania pieniędzy i materializmu, ale także jeśli chodzi o stosunek do jedzenia; 
tym samym porusza problem otyłości. To, że Dirty Martini prezentuje ciało nienormatywne, da-
lece różniące się od stereotypowego, „idealnego” typu cielesności, pozwala jej lepiej zobrazować 
przedstawiane zagadnienia. Rodzi się zatem pytanie – co jakie ciało może pokazać? Burleska 
jawi się jako narzędzie demonstracji politycznej czy wypowiedzi na temat ogólnego stanu 
społeczeństwa, a ciało kobiety poddawane opresji przez tak długi czas znajduje w końcu sposób 
na bycie „usłyszanym”11. Można powiedzieć, że wykorzystując cielesność do komunikowania róż-
nych treści, burleska walczy z patriarchatem jego własną bronią – uprzedmiotowieniem. 

W podobny sposób wypowiedziała się Miss Tickle, performerka z Nowego Jorku, podczas 
Burlesque Hall of Fame Weekend, który odbył się w Orleans Casino w Las Vegas w 2011 roku12. 
Kobieta wychodzi na scenę przy akompaniamencie podniosłej muzyki, ubrana w obszerne, czer-
wone szaty, niezdradzające typu sylwetki, oraz długie, czerwone rękawiczki. Następnie ściąga 
z siebie długą kreację, odsłaniając szczupłe ciało owinięte w złotą sukienkę o syrenim kroju. 
Twarz artystki nie wyraża żadnych emocji, wygląda, jakby założono na nią maskę. W czasie 
seksownego tańca Miss Tickle powoli zdejmuje z siebie kolejne części garderoby: rękawiczki 
(wplata tu ciekawy gest zniewolenia, gdy rękawiczką jak kajdankami oplata dłonie), naszyjnik, 
bolerko, w końcu sukienkę. Kiedy wszystkie elementy leżą już na podłodze, oczom widza 
ukazuje się różowa sekslalka używana do zabaw seksualnych. Miss Tickle, która faktycznie 
miała na twarzy maskę, ściąga ją, odsłaniając kolejną – z różową twarzą i włosami, z charaktery-
stycznym okrągłym otworem zamiast ust. Wykonując ruchy przypominające robota, kobieta na 
różne sposoby naśladuje gesty sugerujące stosunek seksualny. Ostatecznie zdejmuje kostium 
lalki oraz maskę, pokazując widzom swój prawdziwy wygląd – szczupłe ciało i długie, brązowe 
włosy. Jednocześnie – mimo że odkryła wszystkie warstwy stroju – nadal wykonuje ekstatyczny, 
seksowny taniec. Wreszcie sięga do kusych majtek i wyjmuje z nich czerwoną szminkę, którą 
najpierw maluje usta, a następnie pisze nią na brzuchu dużymi lietrami „FOR SALE”. Kłania się 
rozkrzyczanej widowni i wychodzi. 

Podobnie jak Dirty Martini, Miss Tickle poprzez swój występ chce coś zamanifestować. Poka-
zując kobietę jako lalkę potrzebną wyłącznie do zaspokojenia męskich potrzeb seksualnych oraz 
sugerując, że kobieca cielesność jest „na sprzedaż”, prezentuje istniejące wciąż stereotypy. Wy-
stęp jest dosadny i agresywny – tak jak ludzie myślący w ten sposób o kobiecym ciele. Widowisko 
ma dwojaki charakter, ponieważ aktorka wyśmiewa nie tylko kulturowe wyobrażenie o kobiecie, 
ale także wyobrażenie o męskiej fantazji na temat kobiety, która staje się w niej plastikową lalką.

Ważne są tu również polakierowane na czerwono paznokcie oraz czerwona szminka artyst-
ki. Kobiety uprawiające burleskę i używające purpurowej czy karmazynowej pomadki stanowią 
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wyjątek. Praktyka kupowania oraz nakładania szminki lub lakieru do paznokci jest sama w so-
bie fetyszyzująca13. Nowa burleska ucieleśnia narcystyczną kobiecość między innymi poprzez 
fetyszyzację kosmetyków. Jednocześnie kobieta z pomalowanymi ustami na scenie deklaruje, 
że jest niezdolna do całowania, czyli zawodzi jako obiekt seksualny. Miss Tickle podczas swo-
jego występu wysyła sprzeczne informacje. Z jednej strony prezentuje swoje ciało jako uległe 
i gotowe do spełnienia wszelkich zachcianek, z drugiej – nie zamierza się całować, czyli nie chce 
zbliżać się do nikogo emocjonalnie14. To zachowanie nasuwa skojarzenia z zasadami obowiązu-
jącymi w zawodzie prostytutki, która nigdy nie całuje klienta – czyli wyśmiewa pewnego rodzaju 
podwójną fantazję na temat kobiecości. Być może oddziela też głowę od reszty ciała, ilustrując 
ontologiczny dualizm człowieka; komunikuje, że jej ciało wprawdzie może być uprzedmiotawia-
ne, ale jej samej nie da się sprowadzić do cielesności, bo jest również obdarzona rozumem.

Nieco odmienne podejście do burleski prezentuje Dita von Teese, była żona Marilyna Man-
sona, w swoim słynnym glass show, rozgrywającym się w dopasowanym do jej rozmiarów kie-
liszku15. Dita wchodzi na scenę ubrana w długą, obcisłą sukienkę oraz rękawiczki sięgające 
niemal do ramienia. Kokieteryjnie tańcząc, zdejmuje po kolei rękawiczki i sukienkę, ukazując 
bardzo ciasno związany gorset, by za chwilę pozbyć się i jego. Tańczy wokół kieliszka, jedno-
cześnie rozpinając gorset i zrzucając szpilki. Szybko zsuwa go z siebie, następnie robi to samo 
ze stanikiem (odkrywając piersi w samych nasutnikach – charakterystycznym elemencie burle-
skowego kostiumu) oraz majtkami (odsłaniając jeszcze mniejsze majtki). Już prawie naga wcho-
dzi do kieliszka napełnionego wodą i pianą, gdzie wygina się i chlapie. Na koniec bierze gąbkę 
i wyciska z niej na siebie wodę. 

To, co różni występ Dity von Teese od opisanych wcześniej, to jego cel. Performerka nie od-
wołuje się do żadnych symboli, nie stara się niczego przekazać; koncentruje się raczej na este-
tycznym i wizualnym wymiarze spektaklu. Artystka uprawia to, co w języku angielskim określa 
się jako tease, a co na polski można przetłumaczyć jako „kokietowanie”, „drażnienie”. Analizu-
jąc występ Dity, przywołam kategorię uwodzenia, zaproponowaną przez Jeana Baudrillarda. 
Badacz twierdzi, że uwodzenie nie sprowadza się do samego pozoru, nie polega na czystej nie-
obecności, lecz na ekliptyce obecności. Według niego uwodzicielka posiada nad „uwodzonym” 
(w tym przypadku jest to publiczność) swoistą władzę, dzięki której nie pozwala na zawiązanie 
się jakichkolwiek innych relacji – uczuciowych, miłosnych seksualnych – poza fascynacją nią 
samą. Baudrillard uważa, że kobieta chce tym samym powiedzieć: „Nie chcę cię kochać, nie 
chcę uwielbiać ani nawet ci dogadzać, lecz chcę cię uwieść – i wcale nie zabiegam o to, byś mnie 
kochał czy mi dogadzał, lecz o to, żeby cię uwieść”16. Zdaje się, że to właśnie chce zakomuni-
kować Dita, rozbierając się i wyginając na scenie – w bezpiecznej odległości od widzów (i bez 
zagrożenia jakąkolwiek interakcją fizyczną), przy czym jednocześnie pragnie zostać obiektem 
fascynacji. Nie oczekuje od publiczności niczego więcej niż tylko poddania się jej w akcie uwo-
dzenia, a jej głównym narzędziem jest napięcie pomiędzy ubraniem a nagim ciałem. Rekwizyty 
tego widowiska, takie jak: nasutniki, feather fans (duże wachlarze z piór służące do zakrywania 
ciała, kiedy kobieta wykonująca burleskowy numer jest całkiem naga), skąpa bielizna czy gor-
set – wszystkie te elementy mają zwrócić uwagę na nagość performerki, co z kolei ma pobudzić 
wyobraźnię widza.

Dita von Teese prezentuje również nieco odmienny typ cielesności niż Dirty Martini czy 
Miss Tickle. Jej ciało jest nie tyle normatywne, ile wręcz wyidealizowane: płaski brzuch, perfek-
cyjnie gładka skóra oraz niemal karykaturalnie wąska talia. Przez wieloletnie noszenie gorsetu 
Dita zwęziła swoją talię do 55,8 cm z możliwością dalszego ściśnięcia gorsetem do 41,9 cm. Takie 
ciała nie są typowe dla dzisiejszej burleski, ponieważ uważa się, że skoro występy są dla kobiet, 
powinny przedstawiać ciała niedoskonałe, nienormatywne, pozwalające kobietom na widowni 
utożsamiać się z performerką na scenie. Do niedawna takie były właśnie zasady burleski, jednak 
w dobie kultu chudości wizerunek Dity się sprawdza, a ona dzięki niemu ma rzeszę fanek i jest 
jedną z najpopularniejszych reprezentantek gatunku nowej burleski. Przyczynia się też do jego 
komercjalizacji. Takie stwierdzenie mogłoby sugerować, że nowoczesna forma burleski nie ma 
wpływu na wyzwolenie kobiet z niewoli stereotypów i powoli oddala się od subwersywności, jaka 
charakteryzowała pierwotną formę tego widowiska w XIX wieku. I rzeczywiście Dita utrwala 
normatywny porządek i jego genderowe wyobrażenia, choć jej wygląd jest karykaturalny. Swoją 
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popularnością udowadnia, że kapitał wpływa na ciało, które chce się „sprzedać”, a tym samym 
zmienić. W ten sposób wywiera na kobiety presję, by dążyły do uzyskania perfekcyjnego, prze-
rysowanego ciała, będącego potencjalnie gwarancją sukcesu.

Nowa burleska podważa modele kobiecości głównego nurtu na wielu płaszczyznach, paro-
diując i przedstawiając karykaturalne często jej obrazy – jednak nie w szyderczy i pełen niena-
wiści sposób, lecz raczej przez odwołanie się do „przesadnych” modeli kobiecości, które mogą 
stanowić źródło przyjemności. Burleska nie traktuje też ciała jako czegoś wstydliwego i odrzuca 
ukrywanie jego niedoskonałości.

Istnieją więc dwa rodzaje burleski. Pierwszy posługuje się emancypacyjnym przedstawie-
niem ciała i ma potencjał wywrotowy. Drugi utrwala tradycyjny, normatywny i stereotypowy 
obraz kobiecości, a przez to jest w jakimś stopniu opresyjny. Niemniej gdyby nie było przestrzeni 
konfrontowania tych dwóch wizji, niemożliwe byłoby również zaistnienie momentu „pęknięcia” 
– czyli początku emancypacji. Performerki powinny być może zaakceptować patriarchalne im-
plikacje swoich występów – nie po to jednak, aby się dzięki nim umacniać, ale żeby je zmieniać 
i przekraczać17. Niewykluczone zatem, że istnieje trzeci rodzaj burleski, jawiący się jako stały 
stan otwarcia na kolejne zmiany – nowe wizje płci (np. boyleska), ciała, kobiecości. Może to jest 
właśnie wizja burleski „idealnej”, która stanowiłaby drogę wyjścia z konserwatywnego i trady-
cyjnego myślenia nie tylko o kobiecie, ale o płci w ogóle. 

Praca roczna z antropologii widowisk, napisana pod kierunkiem dr Doroty Sosnowskiej, Instytut Kultury Polskiej Uniwersytetu 
Warszawskiego, rok akademicki 2016/2017.
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