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Seria Interpretacje dramatu, wydawana przez Księgarnię Akademicką 
we współpracy z Katedrą Dramatu Uniwersytetu Jagiellońskiego, pre
zentuje wieloaspektowe analizy dramatu współczesnego i tradycyjnego, 
polskiego i obcego. W serii ukazują się monografie autorskie i zbiorowe 
o charakterze przekrojowym i komparatystycznym oraz prace przedsta
wiające dorobek narodowych dramaturgii, dokonania wybranych dra- 
matopisarzy, prezentacje i próby zastosowania różnorakich teorii czy 
nowych metodologii do analizy tekstów dla teatru, a także ujęcia słow
nikowe. Publikujemy nie tylko książki rodzimych autorów, ale także 
tłumaczenia prac obcojęzycznych, przede wszystkim takich, które od
krywczością swoich propozycji i radykalnością ujęć mają szansę rów
nież u nas zainicjować pożyteczną dyskusję. 

Interesują nas nie tylko teksty dla teatru pisane zgodnie z tradycyj
nymi regułami dramatyczności i teatralności, ale także wszystkie nieka- 
noniczne spojrzenia na sztukę teatru, czyli takie, które problematyzują 
tradycyjne relacje między tekstem (słowem) a inscenizacją (przedsta
wieniem) czy między fikcyjnym, realnym a wirtualnym. Oprócz kon
tekstu teatralnego niezwykle istotne wydają się nam różnego typu kon
teksty kulturowe oraz problemy przekładu, tyleż międzyjęzykowego, co 
międzykulturowego, podobnie jak zagadnienia dramaturgii form wido
wiskowych i - szerzej - dramaturgii kultur. Seria Interpretacje dramatu 
chce bowiem pokazywać dramatologię jako dziedzinę interdyscyplinar
ną, obejmującą wiele ujęć, perspektyw i paradygmatów teoretycznych. 
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Wstęp

Filozof Leszek Kołakowski, badając obecność mitu na przeło
mie XX i XXI wieku, czyli w okresie nazywanym przeze mnie pono- 
woczesnością1, piszę o tym, że nadal istnieje potrzeba mitów. „Mit” 
Kołakowski definiuje jako strukturę, która nadaje sens realności empi
rycznej i poczynaniom praktycznym poprzez ich relatywizację, czyli 
ujawnienie warunkowej konieczności ich istnienia2. Autor stwierdza, 
iż zapotrzebowanie na mity wypływa z faktu, że współczesny człowiek 
w upływie czasu i zmianach społeczno-kulturowo-historycznych  pragnie 
widzieć proces kumulowania się dawnych treści i wartości. Chce wie
rzyć, iż istnieją trwałe osobowe wartości, a świat ulega zaplanowanym 
i logicznym przemianom, nie zaś popada w przypadkowy, wyczerpujący 
się ciąg transformacji. Potrzeba dziedziczenia wartości - a Kołakowski 
wierzy, iż nadal taka istnieje - ściśle wiąże się z potrzebą dziedziczenia 
mitów, ponieważ to właśnie one są wartościotwórcze. Filozof zauważa, 
iż mity narzucają gotowe wzorce postępowania. Toteż bycie w historii 
utożsamia z czerpaniem z mitów energii do działania, czyli z nadawa
niem sensu zdarzeniom odbywającym się hic et nunc oraz z prawem do 
głosu tego, który ocenia te zdarzenia. Mit w jego rozważaniach pojawia 
się jako zestaw pewnych gotowych wzorców, które egzystują od pra

1 Zygmunt Bauman piszę o ponowoczesności odnośnie do XXI wieku. Ja natomiast 
proponuję zastosować termin „ponowoczesność” szerzej, ponieważ już na przełomie 
XX i XXI wieku można dostrzec cechy, które wymienia on jako charakterystyczne 
dla XXI wieku. Przede wszystkim można, moim zdaniem, mówić o ponowoczesnej 
tożsamości w kontekście przełomu wieków. Już bowiem w okresie poprzedzającym 
tzw. millenium dało się zaobserwować wzmożoną potrzebę jej definiowania.
2 L. Kołakowski, Obecność mitu, Warszawa 2003, s. 14.
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dawnych czasów w zbiorowej wyobraźni ludzkości3. Istotna funkcja 
w przepisywaniu mitów przypada zatem sztuce, która stanowi „zamie
rzoną projekcję mitów”.

3 Ibidem, s. 40.
4 Ibidem.
5 Ibidem, s. 41.

I kiedy Kołakowski piszę o sztuce, chodzi mu nie tyle o sposób opo
wiadania i przekazywana treści gotowego mitu, ile o element wspólny 
tworzenia dzieła sztuki i jego percepcji. „To, co wspólne - podkreśla 
Kołakowski - [...] wrośnięte jest inaczej jeszcze w złoża mityczne na
szego współistnienia: sztuka jest sposobem wybaczania światu jego zła 
i chaosu. [...] Sztuka organizuje postrzeżenia zła i chaosu w taki sposób, 
w jaki wchłania je w rozumienie życia, że obecność zła i chaosu sta
je się możliwością mojej inicjatywy wobec świata noszącego w sobie 
dobro i zło”4. Aby ujarzmić i wytłumaczyć zło świata, sztuka wskazuje 
na „utajone uroki” brzydoty, śmieszności, nędzy i inności. Jest stron
nicza i nietolerancyjna, gdyż sugeruje tylko jeden sposób rozumienia 
i definiowania bytu. Toteż sztuka, jaką opisuje filozof, posiada władzę 
mitotwórczą, czyli wypowiada „własną organizację świata jako świa
ta złożonego z nieprzychylnych i skłóconych jakości wartościowych”5. 
Idąc za rozważaniami Kołakowskiego, można dojść do wniosku, że jed
nym z najpełniejszych, być może, sposobów opisania współczesności 
jest zbadanie mitów, które na przełomie XX i XXI wieku uległy kolej
nym transformacjom. Na ich podstawie bowiem można pokazać, czym 
jest ponowoczesna ideologia i jak artyści widzą świat ponowoczesny. 
Współczesnych mitów zaś najlepiej szukać w tych dziełach sztuki, które 
je opowiadają, powielają, reinterpretująi transponują w taki sposób, aby 
za ich pośrednictwem móc wypowiedzieć się na tematy współczesne.

Przepisywanie mitów antycznej Grecji i Rzymu nie służy tylko 
dosłownemu przełożeniu historycznych treści i takiemu przetłumacze
niu ich na dzisiejszy język, aby były bardziej czytelne i zrozumiałe dla 
współczesnego odbiorcy. Nie jest tylko próbą odnalezienia mitów i ich 
prawd na niektórych etapach rozwoju ludzkiego życia. Przepisywanie 
nie służy wyłącznie uwspółcześnieniu mitów tak, aby mogły stano
wić czynne symbole i nośniki uniwersalnego doświadczenia człowie
ka. Nie jest także działaniem mającym na celu wyznaczenie mitom 
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roli genów i genotypów, o czym wspomina szwajcarski eseista Denis 
de Rougemont. Według niego mają one zapewnić jednostce pewną po
datność lub względną odporność na negatywne postępowanie bliźnich6. 
Wreszcie przepisywanie mitów nie jest tylko interpretacją czy reinter- 
pretacją antycznej historii. Współcześni autorzy próbują wyjaśnić miej
sce danego mitu w określonym kontekście, czasie i miejscu, próbują po 
raz wtóry rozszyfrować jego sens, docierając do jego sedna za pomocą 
coraz to innych metodologii lektury tekstu. Przepisywanie można uznać 
za rodzaj poszukiwania wiedzy o człowieku. To także rozpoznanie ro
dzaju gry, jaką wprowadza element mitu we współczesnym dziele, kiedy 
to odbiorca musi przypominać sobie tradycyjne wartości, rozpoznawać 
określone postaci i wydarzenia mityczne.

6 D. de Rougemont, Mity o miłości, tłum. M. Żurowska, Warszawa 2002, 
s. 34.
7 Ibidem, s. 31.

Przepisywanie okazuje się zatem próbą zbudowania analogii między 
zamierzchłymi czasami a dzisiejszą, ponowoczesną rzeczywistością. 
A także próbą realizacji własnych celów twórczych i performatywne- 
go skłonienia odbiorcy do hermeneutycznego analizowania odległości 
między mitem a dniem dzisiejszym. Wreszcie przepisywanie mitów jest 
próbą mitoanalizy, czyli - jak piszę Denis de Rougemont - wyjaśnienia 
motywów determinujących ludzkie wybory i ich implikacje7 oraz spro- 
blematyzowania antycznych treści w taki sposób, aby nie tylko uwy
puklić temat, jaki podjął antyczny twórca, lecz także wypowiedzieć się 
na temat aktualnych problemów, zdiagnozować dzisiejszą rzeczywistość 
oraz zdefiniować tożsamość współczesnego człowieka. Najczęściej 
wśród twórców pojawia się potrzeba opisania świata i kondycji człowie
ka rozumianego jako istota społeczna, czyli istota podlegająca zasadom 
behawioralnym tworzonym przez daną kulturę.

To, co szczególnie mnie interesuje, to zbadanie tego, w jaki sposób 
ponowocześni artyści definiują społeczną tożsamość innego. Określenie 
bowiem, czym współcześnie jest kategoria inności i jak dalekim uległa 
zmianom w okresie kolejnego przekształcania się ludzkiej tożsamości 
i definicji człowieka oraz człowieczeństwa, pozwala na stworzenie peł
nego obrazu ponowoczesności. Najlepiej bowiem, moim zdaniem, po
znać to, co wykluczane i co wzbudza lęk i fascynację, to, co ukrywane 
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oraz co stanowi społeczne tabu, aby określić, jaka jest ponowoczesna 
kultura. Poznać to, co umieszczane na marginesie, i sposoby radzenia 
sobie ze wstydliwymi tematami przez jednych artystów, a próby wy- 
lansowania owej inności przez innych w podobnym celu zmienienia 
społecznych stereotypów związanych z odmiennością. Drugi typ twór
ców będę dla ułatwienia nazywać „awangardzistami”, gdyż działają oni 
często na obrzeżach tradycyjnej sztuki, bądź wykorzystują chwyty ar
tystyczne charakterystyczne dla historycznej awangardy, jak epatowa
nie złem, wywoływanie efektu szoku i wykrzykiwanie prawdy prosto 
w twarz odbiorcom.

Trudno jednak opisać wszelkie możliwe rodzaje rozumienia i defi
niowania inności. Kategoria ta jest wieloaspektowa i traktowana am
biwalentnie. Z jednej strony inność postrzega się jako cechę napiętno
waną, która jest powodem wykluczenia i wyobcowania, niezrozumienia 
danej jednostki. Z drugiej zaś strony można ją traktować jako element 
tożsamości służący za azyl danej jednostce, ponieważ często osobom 
tym przysługują odrębne prawa niż tzw. normalsom. Toteż, żeby podjąć 
temat inności, należy przede wszystkim zawęzić tę kategorię do jednego 
rodzaju inności i skupić się na takich utworach, które omawiają tę kon
kretną inność. Z całego kontekstu wieloaspektowej inności wybrałam 
ten, który jest mi najbliższy z racji moich feministyczno-dramatycznych 
zainteresowań oraz mojej płci. Skupiłam się na rozumieniu kobiety jako 
innego, czyli jednostki, która stanowi istotę inną od mężczyzny-czło- 
wieka. Używam pojęcia inny w odniesieniu do kobiety, ponieważ w kul
turze patriarchalnej stoi ona w opozycji do mężczyzny rozumianego jako 
jedyny możliwy podmiot. Kobieta zatem stanowi Sartre’owskiego inne
go, przedmiotowe „nie-ja” antagonistyczne wobec podmiotowego , ja”.

O tak rozumianym innym pisała Simone de Beauvoir, filozofka, fe
ministka i partnerka Sartre’a: „Historia wykazała, że to mężczyźni za
wsze rozporządzali wszelką praktyczną władzą. Od początków patriar
chatu uznali za właściwe, by kobieta znalazła się w stanie zależności: 
przeciwko niej skierowali ustawodawstwo; tak więc kobieta rzeczywi
ście stała się tym, co Inne. [...] Inne, które mu przeczy i które go ogra
nicza, nie przestaje mu być potrzebne. [...] Inne nabiera dla człowieka 
waloru obecności tylko wtedy, kiedy samo jest dla siebie obecne; ozna
cza to, że prawdziwa odrębna może być tylko świadomość różna od mo
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jej, ale sama sobie identyczna”“. Kobieta jest innym, ponieważ nie jest 
mężczyzną; jest innym, ponieważ nie jest „sobą”, została bowiem stwo
rzona przez mężczyzn na obraz ich wyobrażeń. Ponowocześni awan
gardziści, tematyzując ten aspekt inności, nie próbują mu zaprzeczyć, 
ale pokazują, jak kobieta może wykorzystać swą inność i w jej ramach 
zyskać podmiotowość oraz stać się „sobą”. Artyści ci dowodzą, że świa
dome performowanie tożsamości kobiety-innego może stać się kluczem 
do ewolucyjnego, a nie rewolucyjnego procesu zmieniania tożsamości 
kobiety. Toteż kobieta może odnaleźć swoją podmiotowość w inności 
w ramach systemu stworzonego przez mężczyzn jako istota odmienna 
od mężczyzny oraz od stereotypowego modelu kobiety.

To, co interesuje mnie w kontekście inności kobiety, to sposób, 
w jaki współcześni artyści reprezentują kobiecy model performowania 
własnego ,ja” rozumianego jako inny. Szczególnie zajmują mnie te 
współczesne transpozycje mitów, które podejmują temat zmieniania się 
tożsamości genderowej kobiety. Opisanie procesu tych zmian to rów
nież dobra sposobność do zdiagnozowania współczesnej kultury. Toteż 
moim zadaniem było wybranie takich dramatów lub nawiązujących do 
nich utworów (przedstawień, filmów, scenariuszy), które pozwolą mi 
równocześnie omówić zagadnienie tożsamości kulturowej kobiety-in
nego, czytanej przez pryzmat krytyki feministycznej, a także zastana
wiać się nad zagadnieniem kondycji płci w kulturze. Ponadto umożliwią 
mi takie zinterpretowanie dramatis personae, aby zaprezentować to, jak 
ponowocześni artyści-awangardziści opisują współczesną sobie rzeczy
wistość i jak definiują dzisiejszą kulturę. Okazuje się, że współcześni 
dramatopisarze, reżyserzy i scenarzyści chętnie podejmują temat mitów 
i przepisują mityczne podania. Jednym z najczęściej transponowanych 
stał się mit Medei.

Na przykładzie Medei można bowiem mówić o różnych sposobach 
definiowania kobiety-innego. Medeę już w czasach antycznych uznawa
no za innego i już wtedy budziła kontrowersje. Medea jest innym, po
nieważ jest cudzoziemką. Jej pochodzenie stanowi podstawowe źródło 
wyobcowania. Dlatego, że nie jest „stąd”, wszyscy „tutejsi” postrzegają 
jąjako innego. David D. Gilmore w swej najnowszej książce Mizoginia,

8 S. de Beauvoir, Druga płeć, tłum. G. Mycie lsk a, M. Leśniewska, War
szawa 2003, s. 171.
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czyli choroba męska9 taki rodzaj wyobcowania nazywa „strukturalnym” 
i twierdzi, że przybysza z zewnątrz zawsze traktuje się jako wroga, któ
ry zakłóca wewnętrzną harmonię. Co gorsze, Medea nie chciała przejść 
drogi identyfikacji - nie chciała poznać nowego środowiska, zasymilo
wać się z nim i powielać jego wzorców. Dlatego tym bardziej budzi
ła wrogie nastroje wśród społeczności Koryntu i była postrzegana jako 
obcy, jako ktoś nieprzystający do swego otoczenia. Stała się dewiant- 
ką10 11, jak nazywa niezintegrowane ze społeczeństwem jednostki Margaret 
Mead. Ale można ją postrzegać jako innego także dlatego, że łamie tabu 
kobiecości, przekracza granice wyznaczone jej płci. Można ją interpre
tować jako niekobiecą, transgresyjną kobietę i jako wyrodną matkę.

9 Dokładne adresy bibliograficzne prac, na które powołuję się we Wstępie, znajdują 
się na końcu książki.
10 „Termin «dewiant» obejmuje każdąjednostkę, która ze względu na wrodzone dys
pozycje lub akcydentalny wpływ wczesnego wychowywania, czy sprzeczne wpływy 
jakiejś heterogenicznej sytuacji kulturowej, została kulturowo wywłaszczona, jed
nostkę, dla której naczelne zasady jej społeczeństwa brzmią bezsensownie, niereal
nie, nie do przyjęcia albo wręcz błędnie” (M. Mead, Kultura i tożsamość. Studium 
dystansu międzypokoleniowego, tłum. J. Hołówka, Warszawa 2000, s. 289).
11 Pojęcie przełomu XX i XXI wieku rozumiem bardzo szeroko. To, według mnie, 
okres od drugiej połowy lat pięćdziesiątych XX wieku, kiedy zaczęto już podejmo
wać temat millenium, do dnia dzisiejszego, kiedy to nadal trwa proces rozliczania 
i oceniania minionej epoki. Do dziś bowiem XX wieku służy jako analogia do dia
gnozowania ponowoczesnej kultury.

W swojej książce wybrałam takie dramaty, które redefiniują mit 
Medei, ale w taki sposób, że tematyzują jej wieloaspektowo rozumia
ną inność. Dramaty ponowoczesne o Medei najczęściej zaprzeczają ist
nieniu we współczesnym świecie jakichkolwiek relacji międzyludzkich 
i skupiają się na samotności protagonistki, na jej wyobcowanych zma
ganiach z opiniami i sądami społecznymi na temat inności. Określają 
zasięg i szukają przyczyny kryzysu ludzkości, równocześnie usiłują zde
finiować człowieka i przywrócić mu rangę podmiotu. Dodatkowo pró
bują upodmiotowić jednostkę, której odmawia się podmiotowości i któ
rą określa się poprzez kategorię abjectu, czyli pomiotu. Na przełomie 
XX i XXI wieku" zaczęto przewartościowywać kategorię innego repre
zentowaną między innymi przez Medeę. Protagonistka mitu przestała 
być tylko cudzoziemką, wrogiem, czarownicą, dewiantem, nieludzkim 
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potworem i przeobraziła się w ofiarę, mitologa, hermafrodytę, boginię, 
significant other [znaczącą inną],

Medea ponadto jest współcześnie przedstawiana jako bohaterka, 
która zyskuje prawo do wypowiedzenia swoich racji. Pozwala to na 
zaprezentowanie innego z jego własnej perspektywy, na opowiedzenie 
o historii życia kobiety z kobiecego punktu widzenia. Zatem stała się 
nie tylko przedmiotem opowieści, lecz także podmiotem opowiadają
cym bądź obserwującym świat. Ideologia emancypacji kobiet wpłynę
ła na sposób budowania bohaterki tego mitu, czyniąc z niej nie tylko 
przedmiotowego innego, lecz także podmiot świadomy własnej inno
ści i dumny z niej jako z własnych korzeni. Współczesne utwory lite
rackie, filmowe i teatralne wzorce kobiet tam reprezentowanych mają 
swój udział w procesie przemian społecznej definicji kobiety i kobie
cości, a co za tym idzie - także definicji innego. Toteż wszelkie ana
lizy osadzam w kontekście kulturowym, politycznym, feministycznym 
oraz gatunkowym. Jestem bowiem zdania, że poetyka ponowoczesnych 
transpozycji mitów wpływa na sposób prezentowania tematu oraz zwy
kle stanowi najlepszy klucz do jego hermeneutycznej analizy.

Artysta transponujący opowieść mityczną musi zmagać się nie tylko 
ze znanym wątkiem fabularnym czy postawą heroiczną bohatera, lecz 
także z kulturowo przyjętą interpretacją danego mitu oraz łączącymi się 
z nimi sensami i symbolami. Na ową interpretację składa się zarówno 
ideologiczna świadomość greckiego (a więc europejskiego) mitu, jak 
też uświadomiony i utrwalony w praktykach pisania wzorzec formalny 
tragedii antycznej. Toteż we współczesnych dramatach autorzy chętnie 
sięgają po antyczną poetykę, przywołując klasyczne wyznaczniki trage
dii i łącząc je ze współczesnymi formami wypowiedzi. Często stawiają 
też przed sobą zadanie napisania współczesnej tragedii. Sięgają wów
czas po formalne wyznaczniki tego rodzaju literackiego i elementy po
etyki tragedii, które są najłatwiej rozpoznawalne. Na swoich bohaterów 
wybierają postaci, które spełniają założenia Arystotelesa na temat tego, 
czym powinni się charakteryzować tragiczni protagoniści - są to istoty 
społeczne osądzane na podstawie czynów, dokonujące tragicznego wy
boru oraz błądzące.

Kolejnym elementem wyróżniającym tragedię jest chór, który ko
mentuje, osądza bohaterów, ale nie interweniuje w ich działania, tylko 
się im przygląda. W dramacie współczesnym bowiem chór albo zostaje 
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włączony do tekstu pobocznego12, albo stanowi, jak za czasów antycz
nych, jeden z komponentów tekstu głównego. Gdy postaci chóru należą 
do dramatis personae współczesnej tragedii, ich kwestie, komentarze 
i wskazówki, które dawniej wypowiadał kilkuosobowy chór, teraz wy
głasza jeden bohater - spersonifikowany głos wewnętrzny czy też sobo
wtór protagonisty albo porte parole autora. Zdarza się też tak, ale bardzo 
rzadko, że dramatopisarz, np. Marek Pruchniewski, przepisuje antycz
ny chór w jego niezmienionym prawie kształcie z antyku (choć np. za
miast dwunastu postaci w chórze występują tylko trzy osoby). Osoba 
chóru, naśladująca antyczny chór we współczesnej tragedii, odgrywa tę 
sama rolę, co w tragedii antycznej. Jest elementem „efektywności dra
matycznej, jak i poetyckiego piękna”13, gra rolę widza wewnętrznego 
lub stanowi wcielenie głosu autora. To, co odróżnia ją od starożytnego 
chóru, to funkcja performatywna, którą pełni. Zwraca się bezpośrednio 
do odbiorcy, negocjuje z widzem znaczenie sztuki, wciąga go w obręb 
przedstawienia, ale równocześnie pilnuje, aby zachował dystans wobec 
wydarzeń teatralnych.

12 Francuska teatrolożka Annę Ubersfeld w pracy Czytanie teatru I piszę, że dida
skaliami są także te fragmenty tekstu dramatycznego, które znajdują się wewnątrz 
dialogu i określają miejsce działania lub podmiot działający. „Didaskalia wyznacza
ją kontekst komunikacji, określają pewną pragramatykę, czyli konkretne warunki, 
w których rozbrzmiewają słowa” (A. U b e r s f e 1 d, Czytanie teatru I, tłum. J. Żu
rowska, Warszawa 2002, s. 19). Wykorzystując jej rozszerzoną definicję didaska
liów do rozważań nad chórem, można powiedzieć, iż chór włączony zostaje do tekstu 
pobocznego wtedy, gdy jest osobą tylko działającą, nie zabiera głosu, a jego działania 
autor opisuje w tekście pobocznym. Ale także wówczas, kiedy występuje jako osoba 
dramatu i bierze udział w dialogu, jednak jego wypowiedzi dotyczą tylko określania 
miejsca działania lub przedstawienia dramatispersonae (por. również: E. P a r t y g a, 
Chór dramatyczny w poszukiwaniu tożsamości teatralnej, Kraków 2004).
11 M. K o c u r, Teatr antycznej Grecji, Wrocław 2001, s. 131.

Chór ponadto jest postacią kontrastującą lub analogiczną do pro- 
tagonisty(tki) i dzięki temu pozwala na trafne odczytanie charakteru 
dramatis personae. Najczęściej chór we współczesnych tragediach, na 
przykład u Pruchniewskiego, Kyrklunda czy Liz Lochhead, definiuje 
dzisiejszą rzeczywistość jako światoobraz, czyli świat postrzegany jako 
wytwór człowieka, służący do oglądania, podpatrywania, świat pozba
wiony bogów i sprawiedliwości. Nowa rola chóru wynika również ze 
współczesnego rozumienia didaskaliów i zatarcia granic między funk
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cjami tekstu głównego a pobocznego. Kolejną cechą współczesnej tra
gedii jest podjęcie tematu rytuału. Ponowocześni artyści wprowadzają 
do swoich utworów takie zagadnienia, jak na przykład temat chrześci
jańskiego rytuału ofiary czy muzułmańskiego rytuału tańca derwiszów, 
antycznego rytuału kozła ofiarnego, rozmaitych barbarzyńskich czynno
ści rytualnych, jak choćby składanie ofiary z człowieka, wykonywanie 
tańców inicjacyjnych, wypełnianie kultów charakterystycznych dla ob
rzędów kobiecych lub męskich i łączenie ich z mitycznym rozumieniem 
rytuału odprawianego ku czci Dionizosa. Wykorzystanie elementów ry
tuału ma być jednym ze sposobów emocjonalnego zaangażowania wi
dza, zmienia wydarzenia teatralne w rodzaj spotkania z odbiorcą, ale 
dąży także do wywołania efektu katharsis u odbiorcy.

Artyści współcześni najchętniej stosują technikę kolażu, łącząc 
w swoich dramatach antyk z ponowoczesnością, zderzają rozmaite 
poetyki: na przykład klasyczną z reportażem - wówczas współczesna 
tragedia jest nie tylko sprawozdaniem z faktycznych wydarzeń, które 
stanowiły inspirację do napisania utworu, ich oceną czy opisem, zacho
wuje pewne znamiona stylu reporterskiego, ale łączy te elementy z po
etyką tragedii. Ponadto artyści ponowocześni zderzają czas teraźniejszy 
z uniwersalnym czasem mitycznym, elementy teatralne z rytualnymi, 
materiał mityczny z rzeczywistością, poetyckie środki wyrazu z epicki
mi, formę opowieści z opisem, poetykę dramatu z językiem liryki, dys
kurs teatralny z poetyką dramatyczną. Łączą nawet język dramatyczny 
z obrazem i poetyką filmu, kina niemego czy też wprowadzają elementy 
charakterystyczne dla różnych gatunków filmowych, na przykład gore, 
bądź stosują zabiegi charakterystyczne dla sztuki performansu. Warto 
przy tym zwrócić uwagę na to, że inspiracje antykiem i nawiązanie do 
mitu traktują jako wyznacznik formalny, zostawiając na boku ich meta
fizyczne zaplecze. Technika zestawień i cytatów pozwala uzyskać efekt 
dystansu. Nie tylko umożliwia on widzowi obiektywny odbiór przesła
nia utworu i performatywne podjęcie trudów hermeneutycznej analizy 
dzieła, lecz także skupia jego uwagę na zagadnieniu braku komunikacji 
w epoce ponowoczesnej. Toteż współczesny dramat lub utwory bazu
jące na dramacie w ten sposób zaburzają klasyczne rozumienie dialo
gu, aby uwypuklić problem braku wzajemnych relacji w społeczeństwie 
i wypowiedzieć się na temat języka kobiet i jednostek uznanych za inne. 
Ponowoczesny dramat w celu podjęcia tematu międzyludzkiej komuni
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kacji i mowy posługuje się rytualnym monologiem, czyli monologiem 
rozpisanym na głosy, zwanym inaczej dialogiem mijanym1“1, oraz dialo
giem, w którym de facto nie dochodzi do komunikacji, a osoby jedynie 
wypowiadają tekst, nie zwracając uwagi na rozmówców.

Omawiając współczesne dramaty i inne utwory filmowe, teatral
ne oraz scenariusze przepisujące mit o Medei, skupiam się nie tylko 
na poetyce i hermeneutycznej analizie współczesnych wersji podania 
o Medei-dzieciobójczyni, lecz także na sposobie odbioru tych utworów. 
Omówienie procesu odbioru w kategoriach performatywnych pozwa
la na wyjaśnienie przyczyn i skutków ponowoczesnego przepisywa
nia mitu Medei. Na przykładzie bohaterki mitu daje się także pokazać, 
w jaki sposób współcześnie kreuje się społeczną tożsamość innego. 
Pomijam więc te ponowoczesne wersje mitu, które nie podejmują klu
czowego dla mnie wątku tożsamości kobiety-innego. Aby pokazać, że 
temat tożsamości kobiety-innego to zagadnienie ważne i często wystę
pujące w utworach powstających na przełomie XX i XXI wieku, od
wołuję się także do innych filmów, przedstawień i dramatów. Sposób 
uporządkowania materiału wynika z prowadzonych rozważań, które 
zaczynają się od najszerszego spektrum potraktowania tematu niniej
szej książki, poprzez drobiazgowe analizy dramatów i innych utworów 
reinterpretujących mit Medei aż do wyjaśnienia przyczyn przepisania 
mitu oraz odtworzenia idealnego modelu odbioru współczesnych wersji 
antycznego podania. Toteż w kolejnych rozdziałach omawiam coraz to 
inne utwory, które poukładane zostały wedle kontekstu i sposobu inter
pretowania inności kobiety.

W pierwszym rozdziale prezentuję teorie z początków ery nowo
żytnej - Rousseau i Montaigne’a na temat innego, na których opierają 
się współczesne teksty dotyczące tego zagadnienia. W czasach ponowo- 
czesnych o kategorii innego pisują socjologowie, psychologowie, reli
gioznawcy i filozofowie. Temat ten poruszają także artyści. W książce 
przedstawiam najważniejsze moim zdaniem teorie, które dowodzą, że 
rola innego jest zaprojektowana przez kulturę i może służyć performa- 
tywnemu określeniu tożsamości jej uczestników. Erving Goffman do-

14 Za: P. Czapliński, Socjoza. O brutalizmie z perspektywy widza, [w:] „Na 
scenie pierwszy raz". Prapremiery w Teatrze Polskim, red. J. Margański, Byd
goszcz 2004.
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wodzi na przykład, że dana kultura, w danym czasie i miejscu, w sobie 
tylko właściwy sposób definiuje kategorię piętna. Co więcej, amery
kański socjolog twierdzi, iż atrybuty przypisywane jednostkom innym 
wciąż się zmieniają. Reprezentant odmiennej szkoły socjologicznej, 
Roland Barthes, pokazuje natomiast, iż rozumienie inności zależy od 
ideologii rządzącej daną kulturą. Tymczasem socjolog polskiego pocho
dzenia, Zygmunt Bauman, uważa, że współczesna tożsamość opisywana 
za pomocą kategorii inności stanowi rodzaj maski performowanej w sy
tuacjach społecznych. Osoba uznawana społecznie za nosiciela piętna 
może dobrowolnie przyjąć rolę innego i ją zaakceptować lub próbować 
samodzielnie zdefiniować i określić swoją inność. O tym, w jaki sposób 
można wykorzystać cechy napiętnowane do określenia własnej tożsa
mości, piszą między innymi feministyczne badaczki.

Analityczki, zarówno współczesne, jak choćby Mary Ann Doane, 
jak i żyjące na przełomie XIX i XX wieku, utożsamiają inność z ma
ską. I właśnie temat maski i tego, co się pod nią znajduje, w kontekście 
analizy innego często podejmują współcześni filozofowie należący do 
różnych szkół - od myślicieli prokatolickich zaczynając, na postmoder
nistycznych kończąc. To, co wspólne dla rozważań filozoficznych i fe
ministycznych, to postrzeganie maski-inności jako roli performowanej 
społecznie. Przegląd różnych tekstów, należących do odmiennych dys
cyplin nauk humanistycznych, pozwala na wyprowadzenie z szerokiego 
spektrum definiowania inności tego sposobu określania kategorii wy
kluczonego, który jest przydatny do analizy w odniesieniu do zbadanego 
przeze mnie materiału. Ponadto w rozdziale tym definiuję istotne termi
ny, którymi będę się posługiwać: tożsamość, feminizm, grupa mniejszo
ściowa czy inność. Prezentuję także metodologię, która posłuży mi jako 
narzędzie w pracy analitycznej. Dowodzę również, że kobietę utożsa
mia się wciąż z kategorią inności, lecz w ramach tej inności potrafi ona 
definiować swoje społeczne ,ja”, swój gender. Rozdział kończę rozwa
żaniami na temat tego, w jaki sposób ponowoczesna sztuka podejmuje 
zagadnienie tożsamości kobiety-innego, oraz omawiam postać Medei, 
która we współczesnych transpozycjach mitu odgrywa swą inność jak 
akt performatywny. Medeę często interpretuje się dziś także jako bo
haterkę, która godzi się na umitycznienie swojej historii inności i w niej, 
niczym podmiot analiz Barthesa, widzi drogę prowadzącą ku wolności 
w procesie konstytuowania się jej podmiotowej przedstawieniowej toż
samości kulturowej jako podmiotu.
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W kolejnym rozdziale przedstawiam rozmaite współczesne lektury 
mitu o Medei proponowane przez krytykę feministyczną oraz interpretu
ję najstarsze tragiczne wersje mitu, posługując się teoriami feministycz
nymi i cytując najnowsze feministyczne analizy dramatów Eurypidesa 
oraz Seneki. Skupiam się przy tym na różnych sposobach rozumienia 
kategorii innego. Kobieta może stanowić jednostkę odbiegającą od 
normy w oczach społeczeństwa, ale może być także obca sama sobie. 
O pierwszym rodzaju inności piszę swoją tragedię Eurypides. Seneka 
zaś skupia się przede wszystkim na drugim sposobie postrzegania ob
cości. Współcześnie rozważania rzymskiego tragika kontynuuje polski 
dramatopisarz Roman Brandstaetter, który przepisuje antyczną Medeę 
jako homo multiplex, czyli podmiot zmagający się ze swoją innością. 
Analiza Medei Brandstaettera prowadzi do wniosku, że dialog protago- 
nistki z wewnętrznym ,ja” staje się dla niej podstawą do zdefiniowania 
jej społecznej tożsamości kobiety. I to właśnie krytyczki feministycz
ne interpretują mit o Medei jako ten, który tematyzuje problem kobiety 
i kobiecości.

Feministyczne analizy skupiają się między innymi na kwestii tego, 
że prawdziwa kobiecość, czyli ta tworzona przez same kobiety, bar
dzo często wymyka się patriarchalnym stereotypom kobiecości i dlate
go często utożsamia się ją z czymś złym i zagrażającym społeczeństwu. 
Kobietę definiującą samą siebie postrzega się jako buntowniczkę, czyli 
osobę, która próbuje zmienić zastany porządek. Wedle krytyczek femi
nistycznych, buntowniczkę tę bardzo często utożsamia się z feministką 
czy też sufrażystką i nazywa czarownicą. Dlatego można się współcze
śnie spotkać z interpretacją postaci Medei jako jednej z pierwszych bun- 
towniczek-feministek, która została uznana za czarownicę. To, co istotne 
w przypadku ponowoczesnych analiz feministycznych, to fakt, że mo
dyfikują one dotychczasowy kanon interpretacyjny antycznych mitów 
i pozwalają spojrzeć na starożytne protagonistki z punktu widzenia ko
biet. Pokazują także, że mity wciąż mogą stanowić źródło poszukiwań 
prawdziwej kobiecości. Należy je w tym celu jeszcze raz, w nowy spo
sób, zinterpretować. Na przykładzie postaci Medei można bowiem in
terpretować współczesną kobiecość w oparciu ojej cechy inności, które 
służą za podstawę do zdefiniowania ponowoczesnej tożsamości kobiety. 
Feministyczne teoretyczki podkreślają przy tym, iż inność tę można ro
zumieć ambiwalentnie i oceniać z różnych perspektyw. Można ją inter- 
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pretować jako przejaw patologii, jak to czyni na przykład Jean Shinoda 
Boleń. Wykorzystuje ona mit Medei i cechy protagonistki, uchodzące za 
inne, do psychologicznej analizy kobiet chorobliwie kochających swoich 
partnerów i o nich zazdrosnych oraz kobiet podległych sile namiętności. 
Boleń interpretuje zatem inność Medei jako wyznacznik jej choroby.

W odmienny sposób natomiast postrzega jej inność Pascal Quignard, 
utożsamiając piętno z namiętnością, pierwotnością i drapieżnością. To, 
co łączy ich teorie, to postrzeganie Medei jako wcielenia sił pierwot
nych. W ich odczytaniu bowiem, podobnie jak w reinterpretacji antycz
nych tragedii niektórych współczesnych dramatopisarzy i scenarzystów, 
protagonistka mitu ucieleśnia pierwotną kobiecość, ale jest także posta
cią, która dowodzi, że kondycja kobiety na przełomie wieków uległa 
zmianie. Na zakończenie tego rozdziału omawiam współczesny balet 
w choreografii Ewy Wycichowskiej, która interpretuje Medeę jako po- 
nowoczesną kobietę, pamiętającą o pierwotnej, matriarchalnej sile ko
biecości i podlegającą jedynie prawom kobiet, a nie mężczyzn. Medea 
w balecie Tango z Lady M. świadomie buduje swoją tożsamość w opar
ciu o pierwotne cechy kobiety-innego.

W trzecim rozdziale z kolei staram się pokazać, iż rola innego zosta
ła zaprojektowana przez kulturę jako rola performatywna i gwarantująca 
istnienie tej kultury. Przedstawiam współczesne teorie głoszące, że kate
goria innego jest podporządkowana określonemu scenariuszowi narzu
canemu przez kulturę widowiska wcielonego. Przywołuję zatem w tym 
rozdziale nie tylko teorie dotyczące kategorii performatywnie pojmowa
nej inności, lecz także te, które dowodzą, że ponowoczesną rzeczywi
stość można omawiać jako widowisko wcielone, posługując się w tym 
celu metodologią teatrologiczną. O takim postrzeganiu okresu przeło
mu XX i XXI wieku piszą między innymi: socjolog Erving Goffman, 
francuski myśliciel Guy Debord czy też autor przepisujący i dostoso
wujący teorie Déborda do sytuacji XXI wieku - Krzysztof Rutkowski. 
Następnie przechodzę do analizy współczesnych wersji mitu o Medei, 
poruszających zagadnienie performatywnej funkcji inności jako jedne
go z rodzajów konstytuowania się społecznej tożsamości. Podkreślam 
przy tym, iż autorzy, reinterpretując mit Medei pod kątem performatyw
nej kategorii gender kobiety-innego, uwypuklają te atrybuty jej inności, 
które w odpowiednich sytuacjach społecznych mogą przedstawić ją jako 
świadomą jej odmienności i na podstawie owej inności wykreować jej 
podmiotowy obraz.
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Jednocześnie warto podkreślić, iż współczesna Medea może jedynie 
performować te cechy, które w danej kulturze uchodzą za inne i okre
ślać się w ramach istniejących stereotypów. Nie ma bowiem możliwości 
ucieczki przed istniejącym porządkiem i narzucanymi przez niego za
sadami. Jednym z awangardzistów poruszających temat niemożliwości 
ucieczki przed zastanymi kulturowymi stereotypami dotyczącymi toż
samości kobiety-innego oraz zmienienia na drodze rewolucji atrybutów 
ją określających jest Heiner Miiller. Niemiecki dramatopisarz twierdzi, 
iż jedyne, co można uczynić w celu zmiany ponowoczesnej definicji 
przedstawieniowej tożsamości kulturowej kobiety-innego, to w taki 
sposób przetworzyć zastane formy, aby zyskały one nowy status i nowe 
znaczenia. Müller podkreśla ponadto w swoim dramacie, iż nie moż
na ani uciec przez tożsamością innego, ani zanegować jego atrybutów, 
które ją wyznaczają i opisują. W takiej sytuacji pozostaje tylko możli
wość przedefiniowania cech uznanych kulturowo za charakterystyczne 
dla osoby z piętnem i performatywne przedstawienie, uwypuklenie tych 
elementów, które w zależności od kontekstu społecznego będą mogły 
posłużyć do kreowania podmiotowej przedstawieniowej kulturowej toż
samości kobiety-innego. I aby pokazać, jakie atrybuty inności są per- 
formowane w danych sytuacjach społecznych, porządkuję te sytuacje 
i omawiam szczegółowo kontekst polityczny, kontekst rytualny, kon
tekst ofiary oraz kontekst cielesno-feministyczny.

Przy okazji analizowania cech kobiety-innego w kontekście po
litycznym interpretuję szczegółowo performans Fawzi Afzal-Khan 
Scheherezade Goes West. Medea/Szeherezada informuje tu widzów, kim 
jest inny w świecie Wschodu i Zachodu, ale także, kim nie jest - nie jest 
barbarzyńcą. Wykorzystując mit Medei i Szeherezady, oraz korzystając 
z kulturowych interpretacji tych postaci (ich roli ofiary i silnej kobiety, 
która potrafi wiele poświęcić, aby móc sama określić swoją tożsamość, 
oraz która staje po stronie innych kobiet), performerka opisuje kondycję 
współczesnej kobiety. Każę publiczności skupić się na temacie kobiety 
i jej kobiecości - zauważyć ją i jej dzisiejsze problemy. Pakistańska per
formerka pozwala wypowiedzieć się kobiecie, która do tej pory ucho
dziła za niemą w świecie zdominowanym przez mężczyzn. Temat przy
tłumionej jednostki podjęła w swojej reinterpretacji Medei Eurypidesa 
także szkocka dramatopisarka Liz Lochhead. I można by rzec, iż poka
zała ona grupę przytłumioną podwójnie - ze względu na status spo
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łeczny imigranta i ze względu na płeć. Medea w jej ujęciu to bowiem 
imigrantka. Medea Lochhead jest jedną z tych kobiet, które potrafiły 
wykorzystać swoją inność do stworzenia własnej wizji sensownej toż
samości.

Następnie omawiam kontekst rytualny, skupiając się na szczegól
nym rytuale kobiecym, a mianowicie obrządku spełnianym ku czci 
Wielkiej Bogini - matki wszystkich kobiet. Współcześni artyści, poka
zując na przykładzie Medei tożsamość kobiety-innego, interpretują ją 
często jako wcielenie pierwotnej kobiecości, kapłankę matriarchalnych 
rytuałów, dawczynię życia i morderczynię. Na przykład Lars von Trier 
w filmie poświęconym Medei przedstawia tytułową bohaterkę jako pią
ty żywioł, który stanowi połączenie czterech elementów, i zarazem jako 
ucieleśnienie Matki ziemi. Medea zatem to połączenie męskiego i żeń
skiego pierwiastka życia. Samowystarczalna Matka ziemia zapładnia się, 
a potem unicestwia swe plony. Reżyser interpretuje Medeę jako postać, 
która odnajduje swoją tożsamość w kulcie życia i śmierci. Wciela się 
ona w Wielką Boginię, aby móc stwarzać i niszczyć - spełnia misterium 
kobiece. Podobnie przedstawia protagonistkę mitu w swoim dramacie 
Marina Carr. Jej Medea poprzez rytuały kobiece - śmierci i obrzędy od
prawiane przez matkę i córkę - prezentuje te cechy swojego ,ja”, które 
uznaje za budujące jej przedstawieniową tożsamość kulturową kobiety 
-innego. Dramatopisarka podkreśla, iż misteria kobiece, interpretowa
ne jako performowanie tajemnych cech natury, mogą zostać odegrane 
w patriarchalnej cywilizacji. Carr opowiada o tym, iż w chwili reakty
wowania kultów kobiecych dochodzi do zderzenia dwóch cywilizacji - 
zapomnianej matriarchalnej oraz istniejącej męskiej. Włoski reżyser Pier 
Paolo Pasolini w swojej filmowej wersji Medei także pokazuje, iż kobie
ty potrafią zaakceptować swoje cechy inności, i mimo zmian cywiliza- 
cyjno-kulturowych, potrafią odnaleźć w kobiecych kultach te elementy 
swojej tożsamości, którą za Wilberem można określić jako świadka ich 
wewnętrznego ,ja”.

Kolejnym interesującym mnie kontekstem społecznym jest kon
tekst ofiary. W tej części książki interpretuję między innymi współcze
sną tragedię Marka Pruchniewskiego Łucja i jej dzieci oraz przedsta
wienie Teatru Telewizji tej sztuki w reżyserii Sławomira Fabickiego. 
Pruchniewski w swojej tragedii podkreśla podwójny status Łucji - jest 
ona ofiarą, która poświęcając siebie, konstytuuje swoją tożsamość, ale 
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równocześnie jej ,ja” zawiera elementy monstrum, które w milczeniu 
zgadzało się na śmierć własnych dzieci. Łucja pełniąc rolę wyrodnej 
matki, odgrywa także rolę monstrum, zaś odkupując swoje winy, wciela 
się w postać ofiary. Taka ambiwalencja, którą uwypukla w swoim dra
macie Pruchniewski, należy do cech przypisywanych kulturowo tożsa
mości kobiety-innego i nawiązuje do postrzegania kobiecej tożsamości 
jako rodzaju hybrydy. Pozwala ponadto na zaprezentowanie kobiecego 
, ja” w kategoriach wymiany masek - w określonym kontekście społecz
nym kobieta może ściągnąć maskę monstrum i nałożyć maskę ofiary 
po to, aby jej kulturowa tożsamość dostosowała się do określonej sytu
acji, a sama kobieta zyskała status podmiotowy. O łączeniu cech mon
strum i ofiary w ramach jednej tożsamości kobiety-innego traktuje także 
Medea Daniela Birda. Angielski reżyser, tworząc scenariusz filmowy, 
przepisał mit Medei na antropologiczny horror i zestawił antyczne po
danie z filmem gore Teksańska masakrą pilą mechaniczną. Bird porów
nuje Medeę z takimi bohaterkami jak Salome czy Judyta - wszystkie 
one pozostają, wedle reżysera, poza osądem moralnym i wszystkie od
noszą zwycięstwo nad wrogami. Bohaterka z ofiary staje się ekspertem, 
który pokonuje monstrum - w przypadku Medei Birda tym monstrum 
jest kultura rytuału. I właśnie jako ekspert tytułowa bohaterka ustana
wia swój własny rytuał.

W ostatniej zaś części tego rozdziału, we fragmencie poświęconym 
kontekstowi cielesno-feministycznemu, analizuję te utwory, które trak
tują o cielesnej inności kobiety. Sztuka ponowoczesna bowiem często 
pokazuje, że na podstawie inności ciała można stworzyć nową defini
cję danej postaci. We współczesnych utworach ciało zwykle traktuje się 
jako nośnik tożsamości. Cielesność Medei na plan pierwszy wysuwał 
już między innymi w swoim dramacie Jean Anouilh. Dramat francu
skiego autora traktuję jako zapowiedź ponowoczesnych utworów tema- 
tyzujących kwestię innego ciała kobiety. Jego prekursorska Medea jest 
bardzo cielesną postacią - poprzez ciało się definiuje, poprzez ciało i na 
ciele działa. Cielesność Medei niesie znamiona buntu. Jej ciało jako siła 
naturalna nie podporządkowuje się społeczno-kulturowym schematom. 
Nie chce stać się formą, maską, skostniałym tworem.

Medea Wasiliewa, podobnie jak Medea Mullera i Anouilha, niszczy 
wszystko to, co wiąże się z formą. Rosyjski reżyser pokazuje Medeę, 
która wyzwala się z roli kobiety. Czyni to, sprzeciwiając się obrazowi 
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ciała kobiety, jaki narzucony został jej przez kulturę. Medea Wasiliewa 
zachowuje się tak samo i inscenizuje swoje ciało jak artystki sztuki per- 
formansu. Kolejną bohaterką, która performuje swoją cielesną inność, 
jest protagonistka dramatu Medea z Mbongo szwedzkiego dramatopi- 
sarza Willy’ego Kyrklunda. Jego Medea to kobieta, która definiuje się 
wbrew przyjętym męskim sposobom jej opisywania. Choć postrzegana 
jest jako osoba stara, nieatrakcyjna już seksualnie i oceniania w kate
goriach stworzonych przez erotyczną cywilizację mężczyzn, potrafi po
kazać się jako osoba godna uwagi, prawdziwa kobieta, która nadal jest 
piękna, mądra i doświadczona.

Wszystkie powyższe analizy pozwalają mi dojść do wniosku, iż 
protagonistki ponowoczesnych transpozycji mitu Medei zyskują moż
liwość performowania swojej tożsamości w określonych kontekstach 
społecznych w sposób, który nie próbuje zburzyć dotychczasowej kul
tury. Bohaterki te bowiem wykorzystują kulturowy sposób przypisywa
nia atrybutów jednostkom uznawanym za inne i w ramach tego procesu 
definiują siebie. Wykorzystują fakt, iż jednostki inne są wykluczane. 
Z tego wyobcowania czynią atut, gdyż umiejscowienie danych jedno
stek na marginesie kultury daje im wolność i możliwość kreatywnego 
działania. Ich strategie przedstawiania własnej tożsamości można inter
pretować, wykorzystując zarówno teorie feminizmu radykalnego, jak 
i feminizmu liberalnego. To, co będzie łączyło wszelkie sposoby per
formowania kobiecej społecznej tożsamości kobiety-innego, to przede 
wszystkim fakt, że współczesne Medee, performując siebie, nie określa
ją swego prawdziwego , ja”, ale tworzą nową definicję swego kulturo
wego wizerunku. Ponadto kreując swoją tożsamość w ramach zastanych 
konstruktów i wykorzystując do tego celu społeczne atrybuty inności, 
charakteryzują społeczeństwo, w którym żyją. Zatem dystansują się 
niczym Barthesowski mitolog wobec tego społeczeństwa, aby móc do
konać przeglądu cech gender, które narzuca dana kultura, oraz wybrać 
spośród nich te, które mogą je identyfikować.

W czwartym rozdziale książki pokazuję natomiast, że wszystkie 
utwory dramatyczne, teatralne i filmowe, które transponują mit Medei, 
można odczytać jako pełniące funkcję polityczną i wypowiadające się na 
temat współczesnego świata i tożsamości określonych jednostek przez 
pryzmat ideologii feministycznej. Zwracają one także uwagę na możli
wość nowego, ewolucyjnego określania oraz budowania ponowoczesnej 
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tożsamości w ramach aktów performatywnych. Opisuję także sposób, 
w jaki utwory te, wykorzystując poetykę widowiska politycznego, od
działywają na odbiorcę - nie narzucając mu swoich racji i nie wzywając 
do rewolucji, ale uwypuklając temat kreatywnego potencjału przedefi- 
niowania zastanych norm i stereotypów oraz skupiając jego uwagę na 
pewnych zagadnieniach, które do tej pory uchodziły za temat tabu, były 
przemilczane lub niezauważane. Powodują one, że odbiorca dystansuje 
się wobec świata zewnętrznego i proponują mu funkcję analityka-in- 
terpretatora świata przedstawionego oraz świata zewnętrznego wobec 
fikcyjnego. Rozdział zaczynam od analizy dramatu Dei Loher Medea 
na Manhattanie, w którym niemiecka dramatopisarka uaktywnia widza, 
zachęcając go do twórczego odbioru sztuki. Widz-czytelnik w dramacie 
Loher, podobnie jak odbiorcy wpisani w inne transpozycje mitu Medei, 
ma nie tylko interpretować dany utwór, lecz także utożsamiać się z jego 
treściami i konfrontować znaną mu codzienną rzeczywistość z tradycją 
i mitem.

Próba uruchomienia odbiorcy i performatywna rola dzieła sztu
ki, która ma pobudzić widza do działania, polega zatem na zachęceniu 
odbiorcy do hermeneutycznego działania, do przeprowadzenia analizy 
świata widowiska wcielonego oraz odnalezienia własnego ,ja”. Dzieło 
sztuki ma dzięki temu stać się podstawą do zweryfikowania tożsamości 
odbiorcy oraz „tożsamości” społeczeństwa na podstawie oceny kultu
rowych wzorców postępowania. Aktywna postawa widza winna dopeł
niać przesłanie utworu. Odbiorca zatem nie ma być tylko przedmiotową 
jednostką, do której tekst czy przedstawienie są kierowane, lecz także 
interlokutorem widowiska. Moja feministyczno-socjologiczna lektura 
ponowoczesnych wersji Medei pozwala na wyznaczenie tym utworom 
performatywnej funkcji. Toteż w dalszej części czwartego rozdziału 
omawiam takie sposoby transponowania mitu Medei, które stanowią 
terapię dla artystów. Jej inność wykorzystuje się wówczas do zaprezen
towania przez nich własnej inności. Pozwala ona na głośne wypowie
dzenie się i performowanie własnego piętna przez osoby, które uchodzą 
w społeczeństwie za niewidoczne i niesłyszalne. Unga Klara na przy
kład zreinterpretowała mit o Medei z myślą o małym widzu. Ta szwedz
ka artystka posłużyła się mitem, aby opowiedzieć o kondycji dzieci, 
których rodzice się rozwodzą. Klara podkreśla bowiem, iż w takich 
sytuacjach zazwyczaj porusza się tylko kwestię rodziców, zapomina
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jąc często o dzieciach, które także ponoszą konsekwencje decyzji do
rosłych. Przedstawienie Ungi Klary ma zatem wywołać podobny efekt, 
jak spektakle Teatru Niewidzialnego Augusto Boala. Ma przede wszyst
kim przeciwstawiać się iluzji teatralnej i opowiadać o prawdziwym ży
ciu po to, by spect-actor mógł wyciągnąć wnioski dotyczące własne
go życia i poznać możliwe sposoby działania w danej sytuacji. Innym 
przedstawieniem, którego bohaterowie należą do grupy opresjonowanej, 
jest spektakl Teatru Ramba Zamba. Aktorzy tego teatru, inspirując się 
Medeą Eurypidesa, opowiadali o sobie samych, o swoim wykluczeniu 
i samotności, o losie osób upośledzonych umysłowo. Odnalezienie sie
bie, zdefiniowanie siebie jest także tematem współczesnej wersji mitu 
o Medei chorwackiej reżyserki Ivany Sajko. Także i tym razem celem 
przepisania antycznego podania jest podkreślenie performatywnego 
oddziaływania mitu na widzów i artystkę. Ponownie funkcja performa- 
tywności będzie ściśle powiązana z zadaniami realizowanymi w ramach 
respektowania prawideł widowiska wcielonego. Ivana Sajko bowiem 
przepisała tragedię Medei na stand-up tragedy i stworzyła na jej pod
stawie kobiecy solo-performans. Współczesna tragedia, wedle Sajko, 
ma opowiadać losy tych, którzy powstali (stand up), stali się jednostka
mi podmiotowymi i przestali być tylko innymi. Dramatopisarka porusza 
w The Woman-Bomb tematy, których na ogół się nie podejmuje. Toteż, 
kiedy Sajko dotyka zagadnienia terroryzmu, nie przedstawia go z punk
tu widzenia ofiar, ale - terrorystów.

Wybrane przeze mnie współczesne utwory wykorzystujące mit 
o Medei w celu opisania kobiecej przedstawieniowej kreacji podmio
towej tożsamości kobiety-innego można interpretować jako pełniące 
szeroko rozumianą funkcję społeczną, gdyż zachęcają one do poddania 
refleksji sposobów społecznej reprezentacji kobiety-innego, zdiagnozo- 
wania zasad rządzących widowiskiem wcielonym oraz dają możliwość 
zarówno odbiorcy, jak i nadawcy określenia siebie jako podmiotowej, 
wolnej jednostki, która potrafi w ramach istniejących kanonów beha
wioralnych zaprezentować własne ,ja”. Dramaty, filmy i przedstawie
nia przeze mnie analizowane i interpretowane pozwalają na opisanie 
tylko jednego rodzaju inności. Wciąż jednak pozostają do zbadania 
współczesne teksty i dzieła sztuki omawiające odmienne sposoby ro
zumienia kategorii inności oraz przedstawiające ponowoczesne studia 
nad innością.





ROZDZIAŁ I

Przedstawieniowa 
tożsamość kulturowa kobiety-innego

Tożsamość definiowana jest w dwojaki sposób: jako „prawdziwość, 
autentyczność” oraz jako „stosunek zachodzący między danym przed
miotem a nim samym”. To, co istotne w obu definicjach, to fakt, iż toż
samość uchodzi za prawdziwy wytwór danego podmiotu, a jej obraz jest 
od niego uzależniony. Tożsamość określa się między innymi jako sposób 
przedstawiania danego podmiotu, toteż jej prawda może być rozpozna
wana i opisywana tylko i wyłącznie przez ten podmiot. Te cechy jego 
osobowości, które są przedstawiane, to jedynie forma odegrania takiej 
tożsamości, z którą owa jednostka chce być identyfikowana. Stosunek 
zatem, o którym mówi definicja, będzie odczytywany jako relacja pod
miotu do obrazu siebie samego, który on kreuje, oraz do tego obrazu 
siebie, który on rozpoznaje jako własne ,ja”. Tożsamość w takim rozu
mieniu jest więc performowaniem wyobrażenia o danej osobie. Ta cecha 
tożsamości zostaje szczególnie uwydatniona w chwili, kiedy mówimy 
o tożsamości społecznej, która tworzona jest przez jednostkę w konkret
nej sytuacji i w konkretnym celu. I choć tożsamość to termin nowożytny 
i to od czasów nowożytnych jest opisywana i stała się tematem dysput 
humanistycznych, już w najstarszych dziełach literatury światowej moż
na dostrzec ślady podejmowania szeroko zakrojonej dyskusji na temat 
osobowości człowieka. To, co najbardziej mnie interesuje w tych rozwa
żaniach, to sposób prezentowania i reprezentowania tożsamości innego.

Oczywiste jest, że ów inny będzie definiowany w rozmaity sposób 
i performowany w zależności od tego, jaki podmiot uznamy za innego 
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i jaka jego cecha zostanie napiętnowana. W celu zilustrowania proble
matyki innego w niniejszym rozdziale postanowiłam skupić się na coraz 
bardziej szczegółowym rozumieniu kategorii innego. Kwestią zasad
niczą będzie zatem jak najdokładniejsze zdefiniowanie innego i przed
stawienie, w jaki sposób go rozumiem na potrzeby tej książki. Warto 
więc zacząć od najszerszego rozumienia tej kategorii przez pierwszych 
humanistów nowożytnych, aby udowodnić, że ponowoczesny sposób 
interpretowania i przedstawiania tożsamości jednostek uchodzących 
w społeczeństwie za napiętnowane wciąż powraca do wywodów pierw
szych teoretyków podejmujących i nazywających kwestię osobowości 
człowieka. Uściśleniem tej kategorii będzie zaliczenie innego do szcze
gólnej grupy mniejszościowej, jaką stanowią kobiety, a następnie po
prowadzenie rozważań nad społeczną tożsamością kobiety w zgodzie 
z krytyką feministyczną. To kobiety bowiem od starożytnych czasów 
przedstawiano w wielu utworach literackich i teoriach jako inne od 
mężczyzn.

Kolejne zawężenie kategorii innego będzie stanowić analiza tego, 
w jaki sposób kobiety były prezentowane przez najstarszych tragików 
oraz jako inny w mitach, które stanowią podwaliny dzisiejszej kultury 
europejskiej. Może to po raz kolejny przez analogię pokazać, jak egzy
stuje kobieta-inny w ponowoczesnych dramat i utworach bazujących na 
dramatach. Ostatnim zawężeniem tematu będzie spojrzenie na wybra
ną przeze mnie bohaterkę, Medeę, która stanowi wzór tego, jak daw
niej i dziś definiuje się i przedstawia kobietę-innego. W tym kontekście 
szczególne zainteresowanie wzbudzi sposób, w jaki ponowocześni arty
ści określają społeczną tożsamość Medei jako kobiety-innego. Taki spo
sób poprowadzenia tematu pozwoli na dogłębną analizę możliwej defi
nicji tożsamości innego, która współcześnie może uchodzić za sposób 
świadomego i dobrowolnego określania własnego , ja”.

1. Rozważania na temat inności warto rozpocząć od pokazania, 
w jaki sposób w czasach nowożytnych definiowana jest kategoria in
ności. Tzvetan Todorov, francuski literaturoznawca, antropolog, zwią
zany z grupą badaczy, do której należeli m.in. Roland Barthes czy Julia 
Kristeva, przekonująco dowodzi, iż inność jest wpisana w historię ludz
kości i stanowi cenę, jaką płaci ona za swoją wolność. Książkę poświę
coną analizie wolności, stanowiącą przegląd najważniejszych teorii do
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tyczących koncepcji wolności największych francuskich humanistów, 
Todorov zaczyna od opowieści o trzech kuszeniach. Opowiada o tym, 
jak diabeł trzykrotnie zwodził człowieka, oferując mu wolność, i jakiej 
w zamian żądał zapłaty. Opowiada zatem o kuszeniu Chrystusa, o ku
szeniu Fausta i wreszcie o kuszeniu człowieka nowożytnego. Z tym 
że od razu zaznacza, iż trzeci pakt był wyjątkowy, gdyż został zawar
ty w tajemnicy przed samym zainteresowanym, czyli przed nowożyt
nym człowiekiem. Przede wszystkim tajemnicą została okryta cena, 
jaką człowiek będzie rnusiał w przyszłości zapłacić za swoją wolność. 
Odznaczała się ona zaś tym, iż człowiek mógł sam rozporządzać swoją 
wolą, panować nad nią i żyć według niej.

Człowiek zatem rozsmakował się w wolności podporządkowywa
nia się swojej woli oraz swojemu rozumowi. Sam ustalił, co jest mo
ralne, dobre i aprobowane społecznie. Stworzył demokrację i prawo 
autonomii. Wykreował kulturę stojącą na straży tego, co dopuszczalne, 
i wyznaczającą wzorce, które należy powielać. Ich mimetyczne odtwa
rzanie zależy od indywidualnej woli, która ma prawo wybierać z wa
chlarza propozycji. Cena za tak rozumianą wolność okazała się jednak 
wysoka. Todorov piszę, że przed końcem XVIII wieku diabeł uznał, 
że nadszedł czas, aby człowiek nowożytny zapłacił za swoją wolność. 
Wysłannik szatana wyznaczył potrójną zapłatę za dotychczasowe dobra: 
brak Boga, brak bliźniego oraz brak samego siebie. Taka zapłata dopro
wadziła do utraty wszelkich wartości i ideałów, do zerwania wszelkich 
więzi międzyludzkich i wreszcie do wykrystalizowania się indywidu
alizmu jako sposobu istnienia. „Twoje «ja» - mówi diabeł u Todorova 
- zamieni się na koniec w worek najrozmaitszych popędów i stanie się 
czystym rozproszeniem. Będziesz istotą wyalienowaną i nieprawdziwą, 
niegodną, by nazwać ją «podmiotem»”15.

15 T. T o d o r o v, Ogród niedoskonały. Myśl humanistyczna we Francji, tłum. 
H. Abramowicz, J. M. Kłoczowski, Warszawa 2003, s. 10.

A zatem diabeł skazał człowieka, każdego człowieka na egzystencję 
innego. Każdy stał się innym dla pozostałych i sam dla siebie. Todorov 
podkreśla, iż „w naszej części świata [w Europie - przyp. K. A. G.] 
jeszcze po dziś dzień odczuwamy zagrożenie ze strony diabła. Cenimy 
sobie naszą wolność, lecz obawiamy się, że i nam przyjdzie pozostać 
w świecie bez wspólnych ideałów i wartości i żyć w masowej społecz
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ności samotników nie znających miłości. Skrycie i nie zawsze świado
mie boimy się utraty naszej tożsamości”16. Nie chcemy pogodzić się z 
faktem naszej inności i dlatego wolimy cechy te przenosić na obce nam 
jednostki, tzn. obdarzamy je tymi cechami, których nie chcemy posia
dać i których się wstydzimy. W ten sposób tworzy się zestaw atrybutów 
przypisywanych nosicielom piętna. W psychoanalizie takie zjawisko 
nazywa się przeniesieniem.

16 Ibidem, s. 12.
17 E. A r o n s o n, Człowiek istota społeczna, tłum. J. Radzicki, Warszawa 1997, 
s. 180.
18 Ibidem, s. 34.

Todorov pokazuje, że inność winna być akceptowana, gdyż stano
wi ten element, który buduje ,ja” każdego. Można nawet zaryzykować 
twierdzenie, że każdy jest innym. Być może fakt, że inność funkcjo
nuje jako część tożsamości człowieka, stanowi przyczynę tego, że tak 
często i tak wielu teoretyków podejmuje w swoich rozważaniach temat 
obcego, innego, wykluczonego. Praca Todorova dowodzi, że wielu hu
manistów i filozofów zastanawia się nad tym, co jest innym, co to zna
czy inność, i jak ją można wykorzystać w procesie budowania własnej 
tożsamości i „oswoić”. Ale temat obcości współcześnie podejmują tak
że socjologowie, psychologowie, którzy są nie tylko teoretykami, lecz 
także praktykami. Aby sprecyzować, czym ponowocześnie jest inność, 
warto przytoczyć najważniejsze, moim zdaniem, współczesne psycho- 
logiczno-socjologiczne teorie dotyczące obcości. Inność jest bowiem 
tą cechą świata i człowieka, która wysuwa się na pierwszy plan przy 
omawianiu cech przynależnych danej jednostce czy grupie, bardzo czę
sto pokazywanych w opozycji lub na zasadzie podobieństwa do innych 
jednostek czy grup społecznych.

Jak podkreśla współczesny amerykański psycholog Elliot Aronson, 
autor książki Człowiek istota społeczna: „Jednym z najbardziej rozpo
wszechnionych sposobów kategoryzowania ludzi jest podział świata na 
dwie grupy: grupę «moją» i grupę «obcą»”17. Aronson twierdzi, że „nie 
ma kultury, w ramach której każdy człowiek nie czułby się «różny» od 
innych i nie traktowałby tych różnic jako usprawiedliwionych i koniecz
nych. [...] Każde indywiduum przejawia tendencję do czucia się «bar
dziej innym» od wszystkich”18. Taka analiza społeczeństwa i jednostki 
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pozwala na sformułowanie wniosku, iż każda osoba zawsze czuje się 
inna od pozostałych. Uczucie to staje się silniejsze, gdy znajdujemy się 
w „obcej grupie”. Dlatego wolimy przebywać wśród znajomych, wśród 
osób, które zaliczamy do „swojej grupy”. Kiedy znajdujemy się w no
wym środowisku, wśród obcych, innych, nie czujemy się swobodnie. 
Z takim uczuciem dyskomfortu można, wedle Aronsona, spotykać się na 
co dzień: na ulicy, w środkach komunikacji miejskiej etc.

Na borykanie się z problemem obcości narażone są szczególnie 
osoby, które w pewnym momencie życia przeprowadzają się do innego 
miasta czy kraju. Wówczas spotykają się z obcą kulturą, rozumianą jako 
„konfiguracja wyuczonych zachowań1’ i ich rezultatów, których ele
menty składowe są podzielane i przekazywane przez członków danego 
społeczeństwa”* 20. Osoby te nie wiedzą, jak zachować się w konkretnej 
sytuacji, w co się ubrać, co powiedzieć. Muszą się nauczyć wszystkich 
reguł i zależności, które rządzą w nowym otoczeniu. Muszą nauczyć się 
grać pewne role: matki, ojca, żony, męża, Atenki etc. Scenariusz tych 
ról został napisany przez społeczeństwo. Każda kultura w inny spo
sób definiuje konkretne zadania i funkcje związane z daną rolą. Ralph 
Linton, amerykański socjolog i antropolog kulturowy, zauważa ponad
to w książce Kulturowe podstawy osobowości, że „pozycja jednostki 
w systemie płci i wieku w znacznie większym stopniu niż jakakolwiek 
inna determinuje jej uczestnictwo w kulturze. Następna co do znaczenia 
jest pozycja jednostki w systemie rodziny”21.

” Taką definicję przytaczamy, gdy omawiamy obcą nam kulturę. Oczywiście „nasza 
kultura” ma taki sam charakter, jest wyuczonym schematem postępowania, jednakże 
przebywając w niej, nie dostrzegamy jej części składowych i jesteśmy przekonani 
o „naturalności” naszego postępowania.
20 R. L i n t o n, Kulturowe podstawy osobowości, tłum. A. Jasińska-Kania, 
Warszawa 2000, s. 47-48.
21 Ibidem, s. 95.

Zatem kobieta musi przejść inną drogę identyfikacji z rolami w no
wym środowisku niż mężczyzna. W momencie jednak, gdy zarówno 
jedno, jak i drugie nie przejdzie tej drogi pomyślnie, będzie wytykana- 
(y) palcami i nazywana(y) obcym, innym. Będzie postrzegana(y) jako 
ktoś, kto nie przystaje do społeczeństwa. Stanie się dewiantem, jak na
zywa niezintegrowane ze społeczeństwem jednostki Margaret Mead. 
Amerykańska socjolożka i antropolożka kulturowa piszę: „Termin «de
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wiant» obejmuje każdąjednostkę, która ze względu na wrodzone dyspo
zycje lub akcydentalny wpływ wczesnego wychowywania czy sprzeczne 
wpływy jakiejś heterogenicznej sytuacji kulturowej została kulturowo 
wywłaszczona, jednostkę, dla której naczelne zasady jej społeczeństwa 
brzmią bezsensownie, nierealnie, nie do przyjęcia albo wręcz błędnie”22. 
To osoba, która nie rozumie i nie zna, albo nie chce respektować reguł 
rządzących zachowaniem w danej społeczności, „żyjąca w niezgodzie 
z wartościami uznawanymi przez społeczeństwo”23. Dewianci już od 
czasów antycznych byli postrzegani jako jednostki gorsze, mniej war
tościowe, dziwaczne. Ich odmienność bywała powodem dezaprobaty, 
odosobnienia, wywoływali poczucie strachu lub podziwu. Osoby te były 
czczone24 lub odrzucane i gnębione.

!2M.Mead, op. cit., s. 289.
23 Ibidem, s. 290.
24 Zdarzało się, że takie osoby były wybierane na czarowników, szamanów, wizjo
nerów etc.
25 T. T o d o r o v, op. cit., s. 104.

Zaakceptowanie dewiacji było tematem wielu teorii i to nie tylko 
współczesnych. Podejmowano ten temat także w okresie, kiedy dopie
ro kształtowało się współczesne rozumienie subiektywności. Todorov 
w książce Ogród niedoskonały przytacza między innymi teorie fran
cuskich humanistów, które pozwalają zrozumieć, czym jest inność, na 
czym ona polega i jak można się z nią pogodzić. Teorie te pokrywają 
się ze współczesnymi próbami upodmiotowienia kategorii inności i doj
rzenia w odmienności walorów pozytywnych, a także cech budujących 
naszą tożsamość. Co istotne, już Rousseau, uważany za jednego z głów
nych reprezentantów oświeceniowej filozofii, postrzegał inność jako 
element tożsamości każdego człowieka. Francuski humanista znany 
był z tego, że głosił tezę o zgubnym wpływie cywilizacji na człowieka. 
Kiedy przeciwstawiał człowieka społecznego człowiekowi naturalne
mu to - zdaniem Todorova - nie chciał gloryfikować człowieka pier
wotnego i stawiać go za wzór. „W pojęciu Rousseau «człowiek natury» 
nie jest naprawdę człowiekiem. Prawdziwe człowieczeństwo zaczyna 
się bowiem dla niego od chwili, gdy ludzie potrafią odróżnić dobro od 
zła”25 - podkreśla Todorov. To bowiem społeczeństwo nauczyło czło
wieka, czym jest dobro i zło, to rozwój kultury pozwolił na wyznaczenie 
wartości moralnych. „To, że człowiek jest istotą społeczną - kontynu
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uje rozważanie teorii Rousseau autor Ogrodu niedoskonałego - nie jest 
zbiegiem okoliczności ani przypadkiem; jest to wręcz definicja ludzkiej 
kondycji”26.

26 Ibidem, s. 105.
27 Ibidem.
28 Ibidem, s. 106.

Wielki myśliciel francuski przedstawia człowieka jako byt społecz
ny, który tylko dzięki społeczeństwu rozwija zdolności ludzkie. Takie 
skazanie go na egzystencję wśród ludzi czyni go zależnym od społe
czeństwa i kultury ustanawiającej prawidła owego społeczeństwa. Ta 
postawa „wśród” wpływa dwojako na jednostkę. Po pierwsze, wywołuje 
nienawiść do innych, do tych, którzy otaczają jednostkę; a po drugie, 
czyni ją zależną od innych. Dzięki takiej postawie człowiek przestaje 
być sam, ponieważ „dopóki sądzi, że jest sam, człowiek jest tylko takim 
zwierzęciem jak inne. «Gdyby nie dostał czegoś od bliźniego, byłby tyl
ko bydlęciem»”27. Rousseau w Lettre sur la verte, l’individu et la société 
piszę o doświadczaniu tożsamości. Biorąc pod uwagę, że jego zdaniem 
nie można uciec od społeczeństwa, gdyż to ono jest elementem wyzna
czającym i definiującym nasze człowieczeństwo, należy pogodzić się 
z faktem, że człowiek został skazany na obcowanie z innymi i że skłon
ności do owego obcowania determinują naszą osobowość. Człowiek 
z natury rzeczy nie jest samotnikiem, musi współpracować z innymi, 
bo to oni jako warunek społeczności gwarantują jego byt jednostkowy. 
Todorov w swojej książce stawia pytanie: „Jak rozumie się ludzką skłon
ność do obcowania z innymi?” i odpowiada: „Starożytni - na przykład 
Arystoteles - też głoszą, że człowiek jest istotą społeczną, ale wielość 
ludzi przedstawiają jako wielokrotność bliźniego; idea koniecznej kom- 
plementamości ludzkiej (zasadniczej różnicy między «ja» i «ty») jest im 
obca, poza tym wszystkim, co dotyczy seksualności”28. I dalej w roz
dziale Człowiek, istota różnoraka i odmienna rozwija ten temat, przy
wołując teorie Montaigne’a i przypominając, iż o różnorakości można 
mówić także w przypadku jednego człowieka, nawet w tym przypadku 
można też mówić o skłonności do obcowania z innym.

Warto w tym miejscu podkreślić, że zarówno teorie Rousseau, 
teoretyka oświeceniowego, jak i Montaigne’a, filozofa renesansowe
go, inspirowane były antykiem. Wówczas to bowiem po raz pierw
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szy w literaturze został podjęty temat inności, zaś filozofowie, jak na 
przykład Platon, jako pierwsi próbowali zdefiniować, czym jest świat, 
oraz pokazać, jaką rolę pełni w nim inność. Todorov omawia poglądy 
Montaigne’a być może dlatego, że ten wielki filozof jako jeden z pierw
szych zaczął kontynuować starożytną myśl filozoficzną. Dopiero potem 
trudu reinterpretacji, inspiracji i uwspółcześniania dorobku antycz
nej filozofii podjął się Rousseau. Michel Eyquem de Montaigne głosił 
idee tolerancji. Rozpowszechniał nowożytny humanizm, którego ideały 
opierały się na starożytnej mądrości, dlatego nazywano go francuskim 
Talesem. To, co przede wszystkim mogło zainspirować Rousseau, to po
glądy Montaigne’a na temat wpływu kultury danego czasu na człowieka. 
Renesansowy myśliciel twierdził, że umysł ludzki powinien się wyrwać 
z ciasnoty pojęć lokalnych i zaściankowości. Dowodził w Próbach, że 
człowieka gubi zbytnie przywiązanie do tradycji i poddanie się normom 
narzucanym przez kulturę. Głosił idee sceptycyzmu intelektualnego. 
W swoich rozważaniach pytał: Que sais je? [Cóż ja wiem?]. I właśnie to 
zdanie miało prowadzić do zmian w myśleniu człowieka o świecie, wła
snej tożsamości i miejscu w świecie, które okazały się tak przełomowe 
w XVIII wieku, kiedy zaczął je rozważać w swoich pismach Rousseau.

Montaigne jest filozofem, do którego chętnie powracają także pono- 
wocześni teoretycy. Renesansowy myśliciel opowiadał bowiem w Pró
bach o tym elemencie ludzkiej tożsamości, który we współczesności tak 
chętnie rozwija psychologia kultury, psychologia mitu czy też filozofia 
dialogu. Francuski humanista nawiązuje bowiem do dialogu wewnętrz
nego, który toczy się w każdej jednostce w postaci rozmowy z wewnętrz
nym innym. „Ja sam w sobie jestem wieloraki”2’ - piszę Montaigne 
w Próbach. „Dialog wewnętrzny mieści się na tej samej płaszczyźnie, co 
dialog toczący się na zewnątrz, wielość wewnętrzna jest podobna do tej, 
która nas otacza - tłumaczy teorie humanisty Todorov i cytuje samego 
autora Prób'. «Jednakże zachodzą odmiany między nami a nami samy
mi, co między nami a kimś innym»”29 30. Te odmiany polegają na tym, że 
człowiek nie jest taki sam dziś, jakim był wczoraj. Codzienne doświad
czenia życiowe wpływają na doświadczenie jednostkowe. Człowiek nie
ustannie się zmienia i dlatego musi bez przerwy korygować swoją oso

29 Ibidem, s. 168.
50 Ibidem.
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bowość i na zasadzie wewnętrznego dialogu budować czy uaktualniać 
swoją własną definicję.

Co ważne w rozważaniach Montaigne, to wniosek, że wewnętrzny 
obraz nas samych w znacznym stopniu zależy od zewnętrznych wyda
rzeń i doświadczeń. Filozofowie współcześni kontynuują ten wątek, 
kiedy twierdzą, iż to nie doświadczenie zmienia człowieka, ale to, co 
potem on z tym doświadczeniem uczyni, czyli do jakich wniosków doj
dzie w ramach dialogu wewnętrznego, rozważając, czym było to do
świadczenie. Montaigne w Próbach zauważa: „Może będę jutro inny, 
jeśli nowe jakieś doświadczenia mnie odmienią”31 i w ten sposób ży
cie człowieka określa jako proces, jako ciągłe stawanie się. „Nie maluje 
istoty - piszę dalej - maluje jej przejście; nie przejście jednego wieku 
w drugi albo, wedle mniemaniu ludu, z siedmiu na siedem lat, ale z dnia 
na dzień, z minuty na minutę”32. Montaigne odwzorowuje człowieka 
jako byt zmagający się ze swoim wewnętrznym innym na drodze co
dziennej ewolucji. „Ja” buduje się z wielu innych, którzy pod wpływem 
zewnętrznego życia codziennego wpływają na wewnętrzny obraz jed
nostki. Ci inni zaś to elementy odpowiedzialne za czyny i postawę , ja”.

31 Ibidem, s. 196.
32 Ibidem, s. 169-170.
33 Ibidem, s. 183.

Ale skłonności do obcowania z innym i wynikający z niej obraz 
,ja” można interpretować w oparciu o spotkanie z zewnętrznym in
nym. Todorov ponownie cytuje poglądy Rousseau, aby udowodnić, iż 
w celu poznania siebie należy porównać się z innymi. Zaczyna od cy
tatu z Ebauche des Confessions, gdzie humanista piszę, że „życia czło
wieka nie może opisać nikt poza nim samym. Jego wewnętrzny spo
sób bycia, jego prawdziwe życie znane jest tylko jemu”. Następnie sam 
kontynuuje rozważania Rousseau: „Tylko własną istotę mogę poczuć, 
mówi Rousseau, a co się tyczy innych, to muszę zadowolić się pozna
niem ich od zewnętrz. [...] Poznać można wyłącznie siebie, ale przecież 
nieobecność wszelkich porównań to poznanie utrudnia. Jak tę przeszko
dę pokonać? Nie przez mechaniczne transponowanie siebie na innych, 
lecz przez zaznajomienie się z relacją przedstawianą przez innych z ich 
własnych wewnętrznych poszukiwań”33. Takie porównanie, wedle Rou
sseau, jest możliwe, wychodzi on bowiem z założenia, że niewiele róż- 
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nimy się od innych, że ludzie są do siebie podobni. Tymi wnioskami 
francuski humanista zapoczątkowuje późniejszą falę badań wzajem
nych relacji międzyludzkich, które będą kontynuowane przez filozofię 
Innego. Teorie Rousseau i Montaigne’a, które przywołuje w Ogrodzie 
niedoskonałym Todorov, pozwalają człowiekowi nowożytnemu zadrwić 
z roszczeń diabła i dowodzą, że innego można oswoić i nawet uczynić 
elementem konstytuującym człowieka. Cytowani przez niego humaniści 
francuscy upodmiotawiają element inności, aby uczynić go nieodzow
ną cząstka ,ja” człowieka. Podobnie czynią współcześni socjologowie, 
filozofowie, antropolodzy i artyści, którzy pierwiastek inności wynoszą 
do rangi ,ja” każdego człowieka.

Interesuje mnie przede wszystkim podmiotowe , ja”, które wykorzy
stuje inność w celu określenia własnej społecznej tożsamości. Kwestią 
zasadniczą zatem jest pokazanie, że każdy podmiot jest innym. W tym 
celu posłużę się teorią Ervinga Goffinana, który w swoich rozważaniach 
opiera się mocno na kartezjańskiej filozofii podmiotu. Twórca dramatur
gicznej metafory dowodzi, iż to dana jednostka jest tym, kto performuje 
siebie. Każdy, według niego, gra określoną rolę w społeczeństwie. Jedną 
z nich jest rola innego. Amerykański socjolog w książce Piętno dowo
dzi, że każdy jest innym. Piętno zaś charakteryzuje jako rolę kulturowo 
zaprojektowaną, którą musi odegrać każda jednostka społeczna:

Piętno dotyczy [...] wszechobecnego procesu społecznego zakładającego 
istnienie dwóch ról, w którym każda jednostka odgrywa obie, przynajmniej 
w pewnych związkach i niektórych fazach życia. Normals i napiętnowany 
[...] to pewne perspektywy. [...] Atrybuty pewnej jednostki, które nosi ona 
przez całe życie, mogą spowodować, iż będzie ona wytypowana, by grać 
rolę nosiciela piętna. [...] Jednakże piętnujące ją atrybuty nie determinują 
natury tych dwóch ról - normalsa i nosiciela piętna - a jedynie częstotli
wość odgrywania którejś z nich34.

34 E. G o f f m a n, Piętno. Rozważania o zranionej tożsamości, tłum. A. Dzier- 
żyńska, J. Tokarska-Bakir, Gdańsk 2005, s. 181.

Dalej Goffman zauważa, że dwie role, które odgrywa jednostka, 
w zależności od sytuacji są jej rolami w interakcji. Zatem w jego teorii 
każdy musi w swoim życiu odgrywać obie role i dlatego ten, kto z róż
nych przyczyn uważa się za normalsa, powinien zejść z pozycji uprzy
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wilejowanego i stanąć w jednym szeregu z innymi, ponieważ wcześniej 
czy później odegra także rolę nosiciela piętna. Dzieje się tak dlatego, iż 
proces naznaczania innością jest procesem zanikającym, polegającym 
na zmiennym społecznym nastawieniu do cech, które w danym czasie 
i danym miejscu należą do definicji piętna. Określony atrybut piętna 
stopniowo przestaje być utożsamiany z innością, zmienia się jego kultu
rowa definicja i ocena wartościująca. Goffinan piszę, że

zawsze będą istniały rozbieżności między pozorną a rzeczywistą tożsamo
ścią społeczną i zawsze będą one rodziły potrzebę radzenia sobie z napię
ciem (u zdyskredytowanych) oraz sprawowania kontroli nad informacja
mi o sobie (u dyskredytowanych). [...] Jednakże fakt, że wraz z upływem 
czasu dana cecha przestaje być piętnem i traci zdolność do wywoływania 
procesu piętnowania, ma własną historię, która jest nieustannie zmieniana 
przez celowe działania społeczne. Można argumentować, że - jak się zdaje 
- procesy dotyczące piętna pełnią ogólną funkcję społeczną - zjednywania 
poparcia dla społeczeństwa wśród tych, którzy nie są przez to społeczeń
stwo wspierani - i w tej mierze są przypuszczalnie odpome na zmianę55 56.

55 Ibidem, s. 182.
56 Ibidem, s. 186.

Toteż cel napiętnowania pozostaje niezmienny. Stygmatyzacja osób 
charakteryzujących się takimi atrybutami, jak niewłaściwa przeszłość 
moralna, należenie do grupy mniejszościowej ze względu na pochodze
nie, płeć, religię czy kalectwo, stanowi sposób sprawowania kontroli nad 
społeczeństwem lub sposób usunięcia z tego społeczeństwa osób niewy
godnych czy burzących idealny obraz życia normalsów bądź jednostek 
niebezpiecznych, które odsłaniają ideologię społeczną. Najczęstszym 
jednak powodem wykluczenia jest odstępstwo od normy rozumiane 
jako niezaakceptowanie przez jednostkę miejsca, które wyznacza mu 
społeczeństwo czy kultura, i jego pozycja roszczeniowa lub buntow
nicza. Takie jednostki zachowują się, wedle wspomnianego socjologa, 
nonkonformistycznie „i/lub buntowniczo wobec naszych podstawowych 
instytucji - rodziny, systemu klasyfikowania ludzi według wieku, ste
reotypowego podziału ról między płciami [...] oraz segregacji na klasy 
i rasy. Są to osoby bez afiliacji, ludzie, którzy nigdzie nie przynależą”36. 
Jednostki takie okazują się jednak potrzebne do pełnienia funkcji inne
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go. Dzięki odgrywaniu tej roli gwarantują egzystencję społeczeństwa, 
które wówczas istnieje po to, by wypierać buntowników i gloryfiko
wać normalsów. Każda osoba zatem w chwili, kiedy buntuje się prze
ciw prawidłom społecznym, odgrywa zarazem rolę innego i filaru tego 
społeczeństwa. Kontrolowana jest zaś przez to społeczeństwo, ponieważ 
ramy buntu także zostały ściśle określone, a rola innego ma wyznaczone 
kulturowo wzorce, poza które nosiciel piętna nie potrafi wyjść. Takie 
podejście do kwestii inności jest próbą oswojenia odmienności i włą
czenia jej do codziennego życia społeczeństwa. Równocześnie pozwa
la na podejmowanie prób zmiany definicji piętna i przesuwania granicy 
normalności. To właśnie buntownicy są odpowiedzialni za przemiany 
rozumienia inności oraz cech kulturowo postrzeganych i ocenianych 
jako normalne.

Po omówieniu teorii filozofów, socjologów i psychologów doty
czących inności warto także w celu zilustrowania aktualności tej pro
blematyki i udowodnienia, że rzeczywiście to temat często i chętnie 
poruszany, przytoczyć przykład z literatury. A ponieważ interesować 
mnie będą przede wszystkim teksty dla teatru, oczywiste jest, że w cen
trum mojej uwagi znajdują się dramaty, które dotykają kwestii inności. 
Dramatopisarze ponowocześni bowiem tematyzują także taki rodzaj in
ności, który odznacza się biernym buntem, to znaczy podmiot ich wy
powiedzi zdaje sobie sprawę z tego, jak jest traktowany i jaką rolę pełni, 
jest świadomy swej inności i taki status mu nie odpowiada, ale mimo to 
nie czyni nic, co mogłoby ten stan rzeczy zmienić.

Właśnie taką postawę opisuje w swoim dramacie niemiecki twórca 
Falk Richter. W utworze Pod lodem Richter opisuje egzystencję Paula 
Niemanda, współczesnego everymana, który jest obywatelem społe
czeństwa konsumpcyjnego, trybikiem w mechanizmie dużej firmy na
stawionej na zysk. Protagonista, opisując siebie jako człowieka, pod
kreśla, że ponieważ „świat nie zauważył, że się na nim znalazfł]37”38, 
milczał o jego jestestwie, nawet dla rodziców pozostawał niewidzialny, 
sam rnusiał stać się „tymi wszystkimi ludźmi, których potrzebowa
li], żeby przeżyć”. Z jednej strony zatem bohater jest nikim, z drugiej 

” Wszystkie podkreślenia, zmiany w cytatach moje - K. A. Gajda.
3K Wszystkie cytaty z Pod lodem Richtera za: F. R i c h t e r, Pod lodem, tłum. M. Bo
rowski, M. Sugiera, [w:] Obcy samym sobie, Kraków 2006.
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- wszystkim, ale wszystko to nadal nic. Niemand nie posiada bowiem 
jednej ukonstytuowanej tożsamości, ale jest wieloma innymi, w zależ
ności od sytuacji wciela się w rolę, którą przewidziała dla niego kultura. 
Funkcjonował jako zbitka wielu różnych osobowości i dlatego ma wra
żenie, jakby był pasażerem na lotnisku i za każdym razem wcielał się 
w inną przechodzącą z bagażami osobę. Wreszcie nigdzie nie czuje się 
jak w domu i nigdzie nie potrafi odnaleźć stabilizacji, jest ciągle w ru
chu, ciągle w podróży, która nie ma celu. A świat, w którym przyszło 
mu bytować, przedstawia mu się jako zimna, ciemna skamielina, która 
nie chce pęknąć i która zamknęła w sobie prawdziwe życie i trzyma go 
pogrzebanego pod lodem. Wszystko jest zamarznięte - emocje, role od
grywane przez ludzi, narzucana ludziom przez cywilizację samotność 
i gloryfikowana indywidualność, towary i zysk, cyfry, które zawładnęły 
światem. Wszystko jak figurki z lodu, których słońce nie chce rozpuścić, 
wydaje się inne, jakby było zamarznięte wewnątrz bryły lodu.

Niemand zatem jest inny dla świata, który go nie widzi, nie rozumie 
i nie dąży do odkrycia go i zainteresowania się jego osobą, jest także inny 
dla siebie, gdyż nie potrafi określić swojej tożsamości i sam już nie wie, 
kim jest. O jego egzystencji świadczy tylko fakt, że zadaje pytania doty
czące tożsamości i pragnie wydostać się spod lodowej pokrywy. Jednak 
odnalezienie spójnej osobowości czyjej samookreślenie wydaje się nie
możliwe. Niemand odkrywa, że świat pod lodem to świat zmierzający 
ku końcowi - końcowi sensu, ludzkości, społeczeństwa, międzyludzkiej 
pomocy, hałasu, światła, pamięci, że świat wypiera ludzkość i zastępuje 
ją przedmiotami. Do podobnych wniosków dochodzi inny bohater dra
matu, Aureliusz Glasenapp, który życie pod lodem nazywa osobliwym 
i który stwierdza, że „my ludzie stanowimy tylko przeszkodę na drodze 
strumienia towarów, mamy za wiele defektów, to miejsce nie dla nas, 
świat, który udało się nam stworzyć, nie jest dla nas, zrobiliśmy go dla 
kogoś innego”. Ten sam bohater opisuje, czym jest kultura pod lodem. 
Mówi: „Oznacza również umiejętność skierowania myślenia na nowe 
tory [...], ona kieruje nas ku innemu myśleniu, ustanawia równowagę, 
dobrze zrobiona kultura tak samo służy pozytywnym celom, jak sport”. 
To kultura wreszcie jest odpowiedzialna za wyznaczenie ludzkości jej 
miejsca w zamarzniętym świecie. I właśnie tę prawdę udaje się zrozu
mieć protagoniście. Dziecko, alter ego Niemanda, w ostatnim swoim 
monologu stwierdza: „Ja sam siebie nie rozumiem / Ale mój komputer 
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wie dokładnie jak powinienem się zachowywać / [...] Tak to przyno
si mi spokój w pustce którą tu tworzę aby podtrzymać funkcjonowanie 
systemu / Daje wam moje życie a wy zmieniacie je w puste miejsce 
/ [...] Moja droga została już zaplanowana / Nic mnie już nie czeka / 
Nie mam przed sobą już żadnego życia / Życie które mam przed sobą 
przeżywano już tysiąc razy”. Zatem inność everymana, inność każdego 
okazuje się rolą napisaną przez kulturę; rolą, z którą należy się pogodzić 
i oswoić, ponieważ nie można jej odmienić; rolą, która stanowi cenę za 
wolność człowieka nowożytnego. Inność jest rolą, którą każdy z nas 
musi odgrywać, jest ideologią. Richter uważa bowiem, że każda forma 
reprezentacji jest ideologią. Tłumacze i autorzy wstępu do polskiego 
wydania Pod lodem podkreślają, że Richtera nie ma ucieczki przed ide
ologią, nawet artystyczną formę wyrażania inności-ideologii podsyca 
i kontroluje ideologia. A ponieważ termin ideologia jest dla mnie istot
ny, warto przytoczyć kilka teorii na ten temat. Szczególnie interesujące 
będą dla mnie te teorie, które pokazują, że całą dzisiejszą rzeczywistość 
można interpretować jako rodzaj ideologii, lansującej określony sposób 
zachowywania się, proponującej konkretne postawy, aprobującej dane 
role dla przedstawicieli obu genderów, determinującej proces performo- 
wania danej tożsamości kulturowej.

Termin „ideologia” pojawia się bardzo często w socjologicznych 
badaniach doby ponowoczesności nad kulturową tożsamością innego. 
Teoretycy podkreślają, iż okresem ponowoczesności rządzą pewne ste
reotypy, idee dotyczące zarówno ról odgrywanych społecznie przez jed
nostkę, jak i budowania przez nią definicji własnej tożsamości. Na przy
kład Roland Barthes, badacz kultury mieszczańskiej, nazywany przez 
wielu „łowcą mitów”, stereotypy rządzące zachowaniem współczesnego 
człowieka nazwał współczesnymi mitami. W ten sposób przyczynił się 
do rozwoju szerokich badań nad funkcjonowaniem stereotypów i kwe
stionowaniem życiowych ról, jakie każdy z nas odgrywa. Współczesna 
sztuka i nauka bardzo często zatrzymują się nad problemem pułapki ste
reotypów, usiłując je obnażyć, podejmują próbę ich zdefiniowania i zna
lezienia drogi ucieczki przed codzienną teatralizacją świata.

Wielu socjologów, dramatopisarzy, literatów, artystów próbuje od
powiedzieć na pytanie, czym jest stereotyp. Na przykład Jan Berting 
i Christiane Villain-Gandossi w artykule Rolle und Bedeutung von na
tionalen Stereotypen in internationalen Beziehungen stwierdzają, że ste- 
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reotyp zmusza nas do życia w niezgodzie z prawdą39. Jan Błoński za
uważa, że stereotyp to schematyczna i mechaniczna siła40 i że stał się 
on zagrożeniem, może zniszczyć nie tylko indywidualność, lecz także 
pewną wspólnotę. Zaś polska feministka Agnieszka Graff w swojej 
książce Świat bez kobiet piszę: „Stereotyp porządkuje świat i sprawia 
przyjemność: utwierdza nas bowiem w przekonaniu, że wiedza potocz
na jest słuszna, a rzeczywistość nas nie zaskoczy, odbiegając od naszych 
przyzwyczajeń. [...] Stereotyp [...] zwalnia z obowiązku myślenia”41. 
Natomiast Roland Barthes, francuski strukturalista, twierdzi, iż stereo
typ buduje wspólnotowość. Autor Mitologii, podważając binarną opozy
cję między historią a naturą, opowieścią a życiem, zauważył, że życiem 
rządzą podobne mity, opowieści jak te, które tworzą mitologię. Niektóre 
współczesne mity są jedynie powieleniem dawnych opowieści, inne zo
stają wymyślone na ich wzór, odnoszą się tylko do naszej codzienno
ści, zaś nasza codzienna mitologia nie jest niczym innym jak ideolo
gią, która posługuje się stereotypami. Co więcej, francuski strukturalista 
zaznacza, że we współczesnym świecie nie ma ucieczki przed stereo
typami. Wszelkie wyjścia ewakuacyjne okazują się tak samo stereotypo
we jak stereotyp, od którego pragniemy się uwolnić. „Najlepszą bronią 
przeciwko mitowi - piszę Barthes - jest być może umitycznienie mitu, 
wytworzenie mitu sztucznego: a ten odtworzony mit będzie prawdziwą 
mitologią”42. Jednakże istnienia stereotypów-ideologii Barthes nie war
tościuje negatywnie, ponieważ budują one harmonię w społeczeństwie. 
Toteż każdy system, jego zdaniem, obojętnie czy będzie on nowy, czy 
też będzie korzystał z dawnych wzorców, z czasem przerodzi się w ide
ologię i stanie się nową mitologią.

” J. B e r t i n g, Ch. Villain-Gandossi, Rolle und Bedeutung von nationa
len Stereotypen in internationalen Beziehungen, [w:] Stereotypen und Nationen, red. 
T. W a 1 a s, Kraków 1999, s. 14.
4(1 J. B 1 o ń s k i, Mrożek und Stereotypen, [w:] Stereotypen und Nationen, s. 36.
41 A. G r a f f, Świat bez kobiet, Warszawa 2001, s. 44-45.
42 R. B a r t h e s, Mitologie, tłum. A. Dziadek, Warszawa 2000, s. 269.

Istnienie ideologii i gwarantowanego przez nią pewnego wachla
rza możliwych ról społecznych, które jednostka może odgrywać w co
dziennym życiu i które definiują jej tożsamość, wydaje się szczególnie 
istotne w kontekście rozważań nad tożsamością kulturową jako formą 
przedstawieniową. Tożsamość definiuje się wówczas jako naśladowa
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nie pewnych stereotypowych ról, jako przedmiot praktyk mimetycz- 
nych. Jednym ze wzorców, które powiela jednostka, jest wzorzec inne
go. Kwestia ukonstytuowania własnego ,ja” stała się ważnym tematem 
w rozważaniach humanistów na początku XXI wieku, a więc w czasie, 
który za Zygmuntem Baumanem nazywam okresem ponowoczesności. 
Okres przełomu wieków bywa bowiem zwykle czasem, kiedy humaniści 
próbują odpowiedzieć na pytanie, jak będzie wyglądało kolejne stulecie, 
i rozliczyć się z minionym. To czas szczególny w rozwoju nauk huma
nistycznych, ponieważ okres zmian prowadzi do kryzysu światopoglą
dowego i kulturowego. Sama świadomość, że kończy się kolejna epoka 
i zaczyna się nowy wiek, powoduje, że człowiek zaczyna zadawać sobie 
wiele pytań dotyczących jego miejsca w świecie i tożsamości, a także 
tego, co przyniosą mu nadchodzące lata. To okres wzmożonej pracy hu
manistów, którzy muszą dostosować swoje teorie do współczesnych wy
mogów społecznych i na nowo zdiagnozować otaczający ich świat.

Przełom XX i XXI wieku niczym nie odbiegał od wcześniejszych 
przełomów. W okresie tym powstawały, podobnie jak poprzednio, 
„ciemne” teorie na temat przyszłości i zapowiedzi klęski dotychcza
sowych wartości. Zygmunt Bauman na przykład w książce wydanej 
w 2000 roku w gorzkim tonie piszę o świecie ponowoczesnym, w ten 
sposób nazywając nadchodzącą epokę i definiując ją jako „ewentualność 
życia z niepewnością na stałe”43. To niepewność dotycząca naszej tożsa
mości, naszego istnienia i naszej pamięci wreszcie. To czasy, w których 
tożsamość staje się kolekcją zmiennych masek, a pamięć przypomina 
kasetę wideo, czyli posiada zdolność wielokrotnego wymazywania. 
W czasach ponowoczesności trudno określić własny obraz. Bauman po
równuje tożsamość do serii migawek, „z których każda musi własny
mi siłami wyczarować, wyrazić i uzasadnić swój sens, najczęściej bez 
związku z sensami wyrażanymi przez inne zdjęcia migawkowe serii”44. 
Zauważa ponadto, że w ponowoczesności budowanie własnego obrazu 
staje się ważniejsze od jego posiadania i zabieg ten nazywa techniką 
absolutnych początków.

43 Z. B a u m a n, Ponowoczesność jako źródło cierpień, Warszawa 2000, s. 44.
44 Ibidem, s. 49.

W późniejszej książce Bauman przekonany o słuszności swoich 
poglądów w jeszcze bardziej przerażający i gorzki sposób opisuje dzi
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siejszą kulturę. Współczesną cywilizację nazywa kulturą kasyna, czyli 
kulturą, w której każdy wytwór „obliczony [jest] z góry na wywołanie 
maksymalnego efektu [...] i błyskawiczne odejście w niebyt”45 i której 
produkty nie mają uniwersalnej i obiektywnej wartości. Według niego, 
liczy się jedynie to, co modne tu i teraz. To miejsce, w którym „nie
wybredny, wszystkożerny” odbiorca konsumuje łatwo i w każdej chwili 
kończące się życiowe happeningi. To cywilizacja, którą dalej za autorem 
Życia na przemiał można zidentyfikować jako kulturę odpadów. To 
kultura, którą charakteryzuje on jako kulturę niezaangażowania, nie
ciągłości i zapomnienia. To rzeczywistość, w której nie ma miejsca na 
ideały, doskonałości. „Wszystko wokół w naszym «realnie istniejącym 
świecie» wydaje się tymczasowe i «do odwołania»”46. Socjolog opisuje 
tym samym nowoczesność jako cywilizację nadmiaru, zbędności i od
padów.

,! Ide m, Życie na przemiał, tłum. T. Kunz, Kraków 2005, s. 183.
46 Ibidem, s. 181.
47 Cytuję za polskim tłumaczeniem Iwony Kurz tego rozdziału. J. B u 11 e r, Zapis na 
ciele, tłum. I. Kurz, „Dialog” 2003, nr 10.

W tak interpretowanej kulturze okresu przejściowego, kiedy króluje 
chwila i przedmiot, a tożsamość staje się li tylko maską, na którą można 
w każdej chwili nałożyć inną, warto odpowiedzieć na pytanie, która toż
samość definiowana jest jako inna oraz jakie ideologie rządzą mecha
nizmem tworzenia przedstawieniowej tożsamości kulturowej. I właśnie 
próba odpowiedzi na to pytanie stanowi przedmiot moich rozważań.

Aby dokładnie omówić zagadnienie tożsamości innego, należy, po 
pierwsze, zawęzić kategorię inności do tej, która będzie istotna w kon
tekście tematu niniejszej książki, czyli do kobiety interpretowanej w kul
turze patriarchalnej jako inny. Po drugie, trzeba zdefiniować, w jaki 
sposób będę tutaj rozumieć termin „tożsamość”. W celu wyjaśnienia, 
czym jest przedstawieniowa tożsamość kulturowa, posłużę się teorią 
Judith Butler. Butler kwestionuje podstawy filozofii podmiotu i twierdzi, 
iż,ja” jest li tylko efektem iluzji, sztucznym wytworem, artefaktem per- 
formowanym przez jednostkę w określonej kulturze i dostosowanym do 
wymogów tej kultury. Pisząc o tożsamości, przedstawia pełne spektrum 
analizowania tej kategorii, dowodząc przy tym, że ponowocześnie jest 
to kategoria stosowana bardzo szeroko. W artykule Gra płci47, zamiesz
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czonym w książce Gender Trouble: Feminism and the Subversion of 
Identity, Butler opisuje wiele różnych rodzajów tożsamości. Wyróżnia 
tożsamość płci anatomicznej, tożsamość płci kulturowej oraz możliwość 
odegrania płci kulturowej, czyli płeć kulturową jako przedstawienie. 
Ostatnia z wymienionych tożsamości cechuje się tym, że jest perfor- 
mowana. W swoich rozważaniach posługuję się terminem przedstawie
niowej tożsamości kulturowej rozumianej jako performatywny wytwór, 
który jest tworzony i wzmacniany w ramach istniejących praktyk kultu
rowych i ich norm oraz kontrolowany przez jednostkę definiującą się, 
traktującą tożsamość jako zapis osobistej/kulturowej historii, „w której 
przyjęte przez jednostkę znaczenia stanowią przedmiot różnych praktyk 
naśladowczych, odnoszących się do innych imitacji i wspólnie z nimi 
konstruujących iluzję pierwotnego i wewnętrznego «ja»”48. W dalszej 
części książki poruszam temat przedstawieniowej tożsamości kulturo
wej kobiety-innego.

4* Ibidem, s. 103.
49 J. M i z i e 1 i ń s k a, (De)Konstrukcje kobiecości. Podmiot feminizmu a problem 
wykluczenia, Gdańsk 2004, s. 176.

Warto w tym miejscu nadmienić, iż kobiety można interpretować 
jako osoby przynależne do grupy uważanej za mniejszościową. Jest ona 
napiętnowana z powodu cech ją charakteryzujących i w okresie kryzy
su tożsamości próbuje zdefiniować swoje ,ja”, nie negując kulturowych 
stereotypów i ideologii oraz budując tożsamość kobiety w opozycji do 
męskiej tożsamości. Jak podkreśla Joanna Mizielińska w (De)Konstruk- 
cjach kobiecości: „Każda jednostkowa tożsamość jest konstruowana 
w opozycji do Innego, poprzez ciągłe procesy wykluczenia, odrzu
cenia i negacji. Ten proces konstruowania podmiotowości [...] zakła
da w zasadzie jej niestabilność, chwiejność i kruchość. To, co zostało 
wykluczone, wyrzucone na zewnątrz, stanowi ciągłe zagrożenie dla 
tego, co wewnątrz, co konstytuuje podmiot”49. Toteż kobietę utożsamia 
się z tym, co inne dla mężczyzny i vice versa: mężczyzna stał się in
nym dla kobiety. Z tego też powodu współcześni artyści, podejmując 
zagadnienie innego, swoje utwory poświęcają albo kobiecie, albo męż
czyźnie. Rzadko natomiast zdarzają się utwory na temat uniwersalnego 
rozumienia człowieka, termin inny bowiem - podobnie jak słowo „czło
wiek” - przestał mieć uniwersalne konotacje i dotyczy innej kobiety lub 
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innego mężczyzny, a nie w ogóle innego. W tak pojmowanej kulturze 
ponowoczesności, w kulturze wykluczenia reprezentanci płci biologicz
nych i kulturowych stali się sobie obcy. Jedni zaczęli stanowić zagadkę 
dla drugich. Toteż pisząc o przedstawieniowej tożsamości kulturowej, 
należy odnieść się do tożsamości kobiety lub mężczyzny, którzy tworzą 
chór, jak piszę José Ortega y Gasset, próbujący ukonstytuować swoją 
płciową (genderową lub biologiczną) tożsamość. Zaś próba stworzenia 
własnej, odrębnej definicji przedstawieniowej tożsamości kulturowej 
innego-kobiety będzie zbliżona do działania grup mniejszościowych, 
o których piszę autor Buntu mas.

To prawda, teorie Gasseta dotyczyły totalitaryzmu, czyli rzeczywi
stości odmiennej od ponowoczesnej. Można się jednak pokusić o przy
wołanie jego tez w niniejszym kontekście badań. W tym miejscu powin
nam przypomnieć, iż José Ortega y Gasset był hiszpańskim filozofem 
i eseistą żyjącym na przełomie XIX i XX wieku. W swoich książkach 
wypowiadał się krytycznie na temat ówczesnego ustroju demokratycz
nego. Jako przedstawiciel ruchu odrodzeniowego przedstawiał rzeczy
wistość początku XX wieku jako chaos, który narzuca jednostkom for
my totalitaryzmu. Głosił idee racjowitalizmu - twierdził, że jednostki 
i narody odkrywają w poszczególnych epokach prawdy, które im odpo
wiadają. I właśnie ta teza oraz głoszenie przez niego tolerancji, jak i po
dejmowanie tematu człowieka zawładniętego przez system kulturowo- 
społeczny danego okresu są tymi wątkami w jego twórczości, które dziś 
mogą inspirować. Na początku XXI wieku diagnoza sytuacji człowieka 
wydaje się bardzo podobna do tej, którą prawie sto lat temu sformułował 
Ortega y Gasset. Filozof głosił bowiem, iż to inny, czyli drugi człowiek, 
jest tym, który odpowiada na działania podmiotów społecznych i od
wzajemnia się w jakiś sposób. Zatem to drugi człowiek-inny jest tym, 
który określa nasze , ja” i wpływa na nasz sposób performowania siebie. 
Ortega y Gasset dowodził także, i to też jest aktualne na początku XXI 
wieku, iż człowiek pojmowany jako konkretna jednostka podlega kształ
towaniu przez konkretne informacje generowane przez określone społe
czeństwo. Jeśli postępuje wbrew danym normom, konwenansom czy ste
reotypom, musi liczyć się z represjami. Jak ocenia José Ortega y Gasset 
w książce, w której opisuje koncepcje współczesnego społeczeństwa, 
Europa początku XX wieku przeżywała kryzys społeczno-narodowo- 
kulturalny, który autor diagnozuje jako narastający proces barbaryzacji 
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względem kultury-cywilizacji. Definiuje przy tym barbarzyństwo jako 
system pozbawiony wszelkich norm. Autor Buntu mas (1930) podkre
śla, że epokę nowoczesności cechuje odrzucenie „współżycia w kultu
rze, czyli współżycia w ramach jakiś norm i powrót do współżycia bar
barzyńskiego”50, które charakteryzuje brak dialogu. Inspirując się teorią 
Ortega y Gasseta, można opisać ponowoczesność. Postawa zaprzecze
nia komunikacji międzyludzkiej prowadzi, wedle hiszpańskiego filozofa 
i eseisty, do zaniku wszelkich kontaktów człowieka z innym człowie
kiem na zasadzie face to face i zastąpienia indywidualizmu przez przy
należność do określonej grupy społecznej. Dzisiaj „nie ma bohaterów, 
jest tylko chór”51 - podkreśla Ortega y Gasset. Nie ma jednostkowej 
tożsamości, zastąpiła ją tożsamość grupy. Autor Buntu mas zauważa, 
że współczesny człowiek albo może być członkiem masy52, albo musi 
należeć do mniejszości, przy czym wyraźnie uprzywilejowuje tę drugą 
grupę. Tylko bowiem mniejszości, w opinii Ortegi y Gasseta, odznacza
ją się pewnymi wspólnymi cechami, a ich członkowie charakteryzują się 
świadomym wyborem tych cech. Mniejszości wymagają od siebie wię
cej niż masa, ale płacą za to cenę wykluczenia, są nieustannie miażdżo
ne przez masę ze względu na przynależność do wybranej, szczególnej 
grupy osób. Punktem spornym są przede wszystkim normy, które gru
py mniejszościowe godzą się powielać lub wykorzystywać do opisania 
swego odrębnego charakteru.

MJ.Ortega y G a s s e t, Bunt mas, tłum. P. Niklewicz, Warszawa 2002, s. 77.
51 Ibidem, s. 10.
52 Masę Ortega y Gasset definiuje jako zespół osób, które nie przypisują sobie .ja
kichś szczególnych wartości [...] lecz czująsię tacy sami, jak wszyscy” (J. O r t e g a 
y G a s s e t, op. cit., s. 12) i nie przeszkadza im to, że są tacy, jak wszyscy wokół. 
Masa staje w opozycji do „wybranych mniejszości” wyznaczających sobie jako cele 
określone cechy, które je charakteryzują bądź do których one dążą.
” Ibidem, s. 58.

Tak więc grupy mniejszościowe autor Buntu mas ukazał jako te, 
które przeciwstawiają się barbarzyńskiej rewolucji. Barbarzyństwo 
bowiem stawia on w opozycji do kultury, której głównym wyznaczni
kiem są normy. Próbę przełamania czy też zanegowania istnienia norm 
Ortega y Gasset nazywa rewolucją, która rodzi się z próby wprowadze
nia „nowego porządku będącego odwróceniem starego”53. Mniejszości 
można więc opisać jako grupę osób, która respektuje istnienie kultury, 
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a swoją tożsamość określa nie tyle na drodze rewolucji, ile - ewolu
cji. Hiszpański socjolog podkreśla zresztą, iż chęć wyswobodzenia się 
spod wpływu norm polega na podporządkowaniu się normie, która ne
guje istnienie wszelkich norm, toteż nie istnieje możliwość całkowitej 
rewolucji barbarzyństwa. Można jedynie próbować przełamać istnieją
ce normy. I to właśnie świadomie czynią grupy mniejszościowe - inni 
- wykluczani przez masę. Aby ukonstytuować swoją tożsamość, nie 
wprowadzają one nowego sposobu wartościowania czy opisania osobo
wości, ale wykorzystują dotychczasowe sposoby. Działanie mające na 
celu przedefiniowanie i wykorzystanie istniejących norm w celu zde
finiowania własnej przynależności zawsze będzie przy tym związane 
z politycznym działaniem prowadzącym do przewartościowania norm 
kulturowych i sprzeciwienia się większości.

Do podobnych ideologii mniejszościowych należy feminizm, któ
ry próbuje przewartościować istniejące normy i przedstawić je z punktu 
widzenia kobiety. To równocześnie polityczne dążenie chóru do prze
ciwstawienia się większości, która go marginalizuje. Brytyjski socjo
log Anthony Giddens, analizując w książce Nowoczesność i tożsamość. 
„Ja" i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności między innymi 
tożsamość grup mniejszościowych, podkreśla, iż wszystkie formy wy
obcowania kuszą „możliwością emancypacji” i powołują do działania 
nowe ruchy społeczne, które „zbiorowo przejmują] kontrolę nad ob
szarami życia, które uległy represji”5,1. Do takich ruchów Giddens za
licza feminizm. Autor Nowoczesności i tożsamości uważa feminizm za 
najważniejszy przykład ruchów emancypacyjnych, gdyż „porusza [on] 
kwestie starsze niż nowoczesność. W swojej wczesnej fazie ruchy te 
były skoncentrowane przede wszystkim na zapewnieniu równych dla 
mężczyzn i kobiet praw wyborczych i społecznych. Jednakże na współ
czesnym etapie odnosi się on do podstawowych wymiarów egzystencji 
społecznej i wywiera nacisk na radykalne przekształcenia społeczne”54 55. 
Feminizm zatem interpretuje Giddens jako ruch, który próbuje kontrolo
wać czy wpłynąć na tożsamość i społeczny wizerunek kobiety w dobie 
ponowoczesności. Taki sposób definiowania feminizmu, abstrahując od 

54 A. G i d d e n s, Nowoczesność i tożsamość. „Ja " i społeczeństwo w epoce późnej 
nowoczesności, tłum. A. Szulżycka, Warszawa 2002, s. 283.
55 Ibidem.
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jego wielorakich podziałów ze względu na ideologię, pochodzenie i re
prezentację, chciałabym wykorzystać dla potrzeb tej książki.

Tak rozumiany feminizm jest ruchem polityki emancypacyjnej, dla
tego za każdym razem, gdy piszę o politycznym teatrze czy politycznych 
celach, przez polityczne rozumiem emancypacyjne, czyli feministycz
nym. Politykę emancypacji definiuję przy tym wzorem Giddensa jako 
„ogólne nastawienie na wyzwolenie jednostek i grup z ograniczeń, które 
ciążą na ich szansach życiowych. Składają się na nią dwa zasadnicze 
elementy: dążenie do zrzucenia okowów przeszłości, a zatem dopusz
czenie postawy zmierzającej do przekształcania przeszłości, oraz posta
wienie sobie za cel przezwyciężenie nieuprawnionej dominacji jednych 
jednostek i grup nad innymi”56. Ma to prowadzić do przedefiniowania 
istniejących schematów i do stworzenia na ich podstawie nowych kano
nów zachowań i dopuszczalnych wzorców, które można powielać przy 
okazji określania swojej tożsamości.

56 Ibidem, s. 287.
57 Ibidem, s. 294.

Feminizm traktuję zatem jako ruch, który - jak piszę dalej Giddens 
- „przynamniej w dzisiejszej postaci, musi dawać pierwszeństwo kwe
stii tożsamości”57. Czasy ponowoczesności to okres, w którym tożsa
mość kobiety przestał określać jedynie dom, rodzina oraz obowiązki 
matki i żony. Nadal to okres, kiedy podstawowymi wzorami tożsamo
ściowymi są męskie stereotypy zachowania przynależnego kobiecie lub 
mężczyźnie. Każde odstępstwo od normy i próba stworzenia własnej 
tożsamości prowadzi do wykluczenia. Dlatego politykę emancypacji za 
Giddensem nazywam polityką innych, a akt pogodzenia się z faktem 
bycia innym i upodmiotowienie tej kategorii traktuję jako gest poli
tyczny. Performowanie tożsamości innego, określanie własnego ,ja” za 
pomocą kulturowo wypracowanych schematów i stereotypów stanowi 
gest polityczny w tym znaczeniu, iż chodzi o publiczną formę prezen
tacji, która obnaża ideologię społeczną. Określanie siebie w ramach 
istniejących norm jest wypowiedzią na temat współczesnego świata. 
Wykorzystywanie zaś ideologii feministycznej w celu określenia i zrein- 
terpretowania przedstawieniowej tożsamości kobiety to zawsze zadanie 
spełniające funkcję społeczną, gdyż prezentuje się wówczas określony 
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punkt widzenia rzeczywistości i wypowiada się na temat społecznej kon
dycji kobiety i kobiecości. Performowanie kulturowej tożsamości inne
go pozwala także na poddanie społecznej refleksji sposobów społecznej 
reprezentacji kobiety-innego; próbą zdiagnozowania zasad rządzących 
codzienną rzeczywistością oraz dania możliwości zarówno odbiorcy, jak 
i nadawcy określenia siebie jako podmiotowej, wolnej jednostki, która 
potrafi w ramach istniejących kanonów behawioralnych zaprezentować 
swoje ,ja”.

2. Trudno opisać wszelkie możliwe sposoby rozumienia i definiowa
nia inności. Kategoria ta jest wieloaspektowa i traktowana dwuwarto- 
ściowo. Z jednej strony inność postrzega się jako rodzaj napiętnowania, 
które przyczynia się do wykluczenia i wyobcowania, niezrozumienia 
danej jednostki. Z drugiej zaś strony można ją traktować jako element 
tożsamości służący za azyl danej jednostce, ponieważ często osobom 
tym przysługują inne prawa niż tzw. normalsom. Żeby podjąć temat in
ności, należy zatem przede wszystkim zawęzić tę kategorię do jednego 
rodzaju inności i skupić się na takich utworach, które omawiają tę kon
kretną inność. Z całego kontekstu wieloaspektowej inności wybrałam 
ten, który jest mi najbliższy z racji moich feministyczno-dramatycznych 
zainteresowań oraz mojej płci. Skupiłam się na rozumieniu kobiety jako 
innego, czyli jednostki, która stanowi istotę inną od mężczyzny-czło- 
wieka. Toteż po omówieniu nowożytnych i współczesnych teorii na 
temat akceptacji elementu inności i próbie określenia, w jaki sposób 
inność będzie przedstawiania w niniejszej książce, zajmę się węższym 
odczytaniem kategorii tożsamości innego, które podsuwa krytyka i pi
sma feministyczne. Przedstawieniowa tożsamość kulturowa kobiety-in
nego jest zagadnieniem często poruszanym przez feminizm. Problemem 
tym zajmuje się przede wszystkim feminizm kulturowy, tzw. gender 
feminism, który uwydatnia różnice między psychologią kobiecą i mę
ską, a przyczyn owej odmienności poszukuje w wykreowanych przez 
kulturę wartościach i cnotach różnych dla przedstawicieli obu płci, czyli 
określonych według kategorii gender-specific. Feminizm postmoder
nistyczny zaś usiłuje znaleźć odpowiedź na pytanie postawione przez 
Simone de Beauvoir: „Dlaczego kobiety są drugą płcią?”, które w do
bie postmodernizmu zostało przeformułowane na: „Dlaczego kobieta 
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jest Innym?”58 Feministki postmodernistyczne - Hélène Cixous, Luce 
Irigaray czy Julia Kristeva - aby zdefiniować ponowoczesną tożsamość 
kobiety, sięgnęły po pracę Simone de Beauvoir.

5K Za: R. P. T o n g, Myśl feministyczna. Wprowadzenie, tłum. J. M i k o s, B. ŁJ m i ń - 
s k a, Warszawa 2002, s. 257.
59 S. d e B e a u v o i r, op. cit., s. 171.
" Ibidem.

Beauvoir, francuska feministka egzystencjonalna, w książce zatytu
łowanej Druga płeć (1949) nazwała kobietę innym. Idea kobiety jako 
innego definiuje tożsamość kobiety w kategoriach przedmiotowych 
i stawia ją w opozycji do męskiej podmiotowej osobowości. Beauvoir, 
pisząc o kategorii inności odnośnie do kobiet, inspirowała się koncepcją 
inności Sartre’a. Sartre definiował innego jako „nie-ja”. Owe ,ja” rozu
miał przy tym jako podmiot. Inny w jego rozważaniach to ten, w którym 
odbija się ,ja”, który konstytuuje ,ja”. To dzięki innemu ,ja” posiada 
świadomość (skoro nie jestem nim, innym, jestem sobą, ,ja”). Inny dla 
Sartre’a to - jak podkreśla Joanna Mizielińska - niezbędny, negatyw
ny punkt odniesienia. Jak piszę dalej autorka książki (De)Konstrukcja 
kobiecości, po rozpoznaniu siebie w innym, sprowadza się innego do 
przedmiotu, a zatem się go neguje. Beauvoir stwierdza, iż , ja” jest pod
miotowe dla mężczyzny, kobieta bowiem jest innym, którego mężczy
zna neguje. To przedstawiciel pierwszej płci utwierdza się w swojej 
podmiotowości dzięki przedmiotowości kobiety. Simone de Beauvoir 
w rozdziale pod tytułem Mity w Drugiej płci podkreśla, że kobieta „stała 
się tym, co Inne”59, Inne w stosunku do mężczyzny, który posiada wła
dzę i od którego kobieta zależy. Ową Inność Beauvoir definiuje jako to, 
„co przeczy i [...] ogranicza [mężczyznę], nie przestaje mu być potrzeb
ne”. I dalej piszę: „Inne nabiera dla człowieka waloru obecności tylko 
wtedy, kiedy samo jest dla siebie obecne; oznacza to, że prawdziwie od
rębna może być tylko świadomość różna od mojej, ale sama sobie iden
tyczna”60. Spostrzeżenia Beauvoir są o tyle cenne, że podkreślają fakt, iż 
kobieta już z racji swojej płci uważa się za innego, obcego, czyli osobę 
różną od mężczyzny, który definiuje świat, określa go i wyznacza kon
kretne funkcje przedstawicielom danej płci. Także współcześni badacze 
zaznaczają, że istnieje w społeczeństwie podział ludzi ze względu na 
płeć i że to mężczyzna jest tym, który stanowi miarę człowieczeństwa; 
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że kobieta została zdefiniowana jako inny już na początku ery patriar- 
chalnej i, jak podkreśla Simone de Beauvoir, wciąż jest postrzegana jako 
obca. Autorzy książki Dyskurs, postać i płeć w dramacie podkreślają ten 
rodzaj kobiecej inności. Piszą: „Niezależnie od przemian i mód normą 
społeczną i nadrzędnym ideałem pozostaje bowiem w patriarchalnym 
porządku mężczyzna i męskość. I to właśnie do tej niekwestionowanej 
miary przykrojony został ideał «innego» - kobieta”61. Kobieta jest in
nym, ponieważ nie jest mężczyzną; jest inną, ponieważ nie jest „sobą”, 
została bowiem stworzona przez mężczyzn na obraz ich wyobrażeń.

61 W. В a 1 u c h, M. S u g i e г a, J. Z a j ą c, Dyskurs, postać i płeć w dramacie, 
Kraków 2002, s. 340.
62 S. d e В e a u v o i r, op. cit., s. 175.
65 Ibidem, s. 174.
M Ibidem.

Wedle Beauvoir kobieta-inny i kobiecość jako inność stanowią mit, 
który stworzyli mężczyźni. Kobiece są te cechy, które NIE są męskie, 
a definicja kobiecości powstaje jako konsekwentne zaprzeczenie męsko
ści. Kobieta zatem jest pasywna, bo nie jest aktywna, aktywni mogą być 
tylko mężczyźni, ucieleśnia naturę, bo nie kulturę - to mężczyźni repre
zentują kulturę. Jest rozpatrywana „negatywnie, tak jak ją widzi właśnie 
mężczyzna”62. To on stworzył MIT matki, dziewicy, dziwki etc. To on 
ustalił normy, którym kobieta winna się podporządkować. Kobieta zo
stała poddana męskim potrzebom i wzorcom, ale także stała się wcie
leniem wszelkich przywar męskich. Obdarzono ją cechami, których 
mężczyźni sami u siebie nie akceptowali i których się wstydzili. „Inne 
to Zło; ale Inne, które jest Dobru potrzebne, powraca do Dobra; dzięki 
Innemu mamy dostęp do wszystkiego; ale też od Wszystkiego dzieli 
nas Inne” - podkreśla Beauvoir63. Narzeka, że „kobiety nie ustanowiły 
się jako Podmiot, nie stworzyły mitu mężczyzny, który wyrażałby ich 
dążenia: nie mają ani własnej religii, ani poezji; śnią nawet poprzez sny 
mężczyzn. Modlą się do bogów, będących męskim dziełem”64.

Rosemarie Putnam Tong, omawiając teorię Beauvoir w książce Myśl 
feministyczna, zwraca uwagę na fakt, iż francuska feministka „uznała 
role społeczne za główny mechanizm, jakich podmiot, albo Ja, używa 
do podporządkowywania sobie innego, czyli przedmiotu. Tragiczną 
akceptację swojej własnej inności przez kobiety nazwała kobiecą «ta
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jemnicą», przekazywaną z pokolenia na pokolenie za pośrednictwem 
bolesnego procesu socjalizacji dziewczynek”65. Tong zauważa bowiem, 
że Beauvoir wspominała o kulturowym uwarunkowaniu inności kobie
cej. W ramach norm kulturowych także francuska feministka znajdo
wała możliwość ucieczki przed przedmiotową innością i sposób na jej 
upodmiotowienie. Otóż Beauvoir twierdziła, iż kobieta potrafi przefor
sować własną definicję ,ja”. Wychodząc z założenia, że gender identity 
kobiety jest mitem wykreowanym przez mężczyzn i że nie istnieje żadna 
„esencja wiecznej kobiecości, która dostarczałaby gotowej (ready-ma
de) tożsamości”66, Beauvoir postulowała gotowość kobiet do stworzenia 
własnego języka i podjęcia działań potrzebnych do opisu kobiecej toż
samości. Mówiła przy tym o czterech rodzajach działania, które pozwo
lą kobietom na stworzenie własnej tożsamości. Twierdziła, iż kobiety 
mogą pójść do pracy, zostać intelektualistkami, zmieniać społeczeństwo 
lub uzewnętrznić swoją inność. I właśnie ostatni postulat jest tym, któ
ry przejęły feministki postmodernistyczne. Beauvoir chodziło bowiem 
o zaakceptowanie przez kobiety roli innego i znalezienie w niej siły do 
stworzenia kobiecej definicji tożsamości.

65 R. P. T o n g, op. cit., s. 242.
66 Ibidem, s. 246.

Kobiety, świadomie wystawiając się na pokaz i korzystając z inno
ści jako cechy je określającej, oraz autorzy podejmujący kwestię kobiety 
jako innej zaczęli zastanawiać się nad tym, co kryje się pod maską płci. 
O kobiecości wielokrotnie piszę się w perspektywie maskarady, poka
zując, że prawdziwa kobiecość, o ile taka istnieje, skrywa się pod ma
ską, czyli zewnętrzną warstwą, którą nakłada ona na siebie lub do której 
nałożenia obliguje ją społeczeństwo. To maska bowiem jest elementem 
performowania własnego , ja” kobiety. Jest tym obrazem, który pozna- 
je drugi człowiek. To maska wchodzi w proces komunikacji lub jest 
tylko efektem gry społecznej, jaką prowadzi się w życiu codziennym. 
Na przykład Mary Ann Doane, amerykańska badaczka feministyczna 
współczesnej kultury i mediów, która porusza zagadnienie kobiety jako 
maskarady w perspektywie krytyki filmowej, w artykule Film and the 
Masquerade: Theorising the Female Spectator zauważa, że kobieta jest 
nierozerwalnie związana z maską. Fakt, że może się zasłonić czy scho
wać, sprawia, że kobiecie łatwiej się zdystansować wobec świata i wo
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bec samej siebie. Z tego względu Doane utożsamia kobietę z tym, co 
obce, inne, ponieważ zawsze skrywane pod maską i zawsze kreowane, 
wystawiane na pokaz.

Temat maski to zagadnienie poruszane przez wielu twórców i teo
retyków. Każdy z nich próbuje zdefiniować, czym jest maska i czemu 
służy w dobie ponowoczesności. Józef Tischner na przykład, filozof 
dialogu, opisując podmiotową kondycję innego, trafnie zauważa, że 
spotkanie opiera się najczęściej na relacji face to face. Maska w jego 
ujęciu wchodzi w proces komunikacji. Tischner, aby określić, czym jest 
twarz i jaką sprawuje funkcję podczas spotkania-rozmowy, poszukuje 
inspiracji w dziełach innych filozofów dialogu, szczególnie w pracach 
Emmanuela Levinasa. Pierwszy element twarzy, na jaki zwraca uwa
gę, to jej pozycja. Autor Filozofii dialogu cytuje Levinasa, który zazna
cza, iż „twarz jest wystawiona, zagrożona”67. Twarz zatem obserwuje 
się i ocenia na podstawie wyglądu. Jako zwierciadło duszy, jak opisują 
twarz filozofowie, w kulturze uprzywilejowania zmysłu wzroku bom
bardują ją krytyczne spojrzenia, a jednostka, do której owa twarz należy, 
jest bezustannie oceniana i kategoryzowana na podstawie wyrazu czy 
grymasu twarzy.

67 J. T i s c h n e r, Filozofia dramatu. Wprowadzenie, Paris 1990, s. 29.
6" Ibidem, s. 30.

Tischner używa teologicznego określenia i piszę, że twarz jest dana 
w objawieniu czy ujawnieniu. I dodaje, że „epifania twarzy nie przy
nosi żadnej wiedzy w potocznym sensie tego słowa. Tym, co przynosi, 
jest inny - inny jako taki, czyli jako prawdomówny”68. Twarz rozumiana 
przez Tischnera jako znak czy ślad, z jednej strony uświadamia nam, że 
wokół nas istnieją inni, posiadacze odmiennych twarzy, z drugiej strony 
przypomina o tym, że na podstawie naszego wizerunku ci inni próbują 
odkryć prawdę o nas. Toteż bogatsi o tę wiedzę próbujemy zakryć nasze 
prawdziwe oblicze, przeobrazić całą twarz w maskę, aby móc kłamać na 
temat naszej osoby, performować taki obraz naszego ,ja”, który wyda
je się dogodny w określonym kontekście społecznym. Tischner w roz
dziale Maska w książce Filozofia dialogu. Wprowadzenie próbuje zdefi
niować ochronną warstwę naszej twarzy i określić jej funkcję. Pisze, że 
„maska, jak zasłona, zjawia się dopiero wraz z pojawieniem się innego 
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człowieka; w samotności traci ona sens”69.1 potem wielokrotnie jeszcze 
powtarza, iż maska dotyczy innych - Jest dla innych i z winy innych - 
przynamniej w mniemaniu maskujących się”70. Maska zatem to ochron
na warstwa, która próbuje ukryć prawdę o danej jednostce i stworzyć 
ułudę na jej temat. „Przez maskę - tłumaczy Tischner - rozumiemy wte
dy nie tyle przeciwieństwo prawdy, co raczej wydobycie na jaw jakiejś 
właściwości typowej, na pokazaniu której komuś szczególnie zależy, 
z pominięciem reszty”71, dalej filozof podkreśla, że „masek domaga się 
samo życie społeczne”72.

69 Ibidem, s. 63.
70 Ibidem, s. 64.
71 Ibidem, s. 63.
72 Ibidem, s. 64.
73 Ibidem, s. 67.

Pod koniec wspomnianego rozdziału Tischner zastanawia się, co 
jest podmiotem maski. Odpowiedzi szuka w teoriach głoszonych przez 
różnych filozofów, od Marksa do Deleuze’a, ale jej nie znajduje. Na ko
niec wysuwa jedynie szereg pytań i przypuszczeń.

Odkrycie, że drugi przywdział maskę, pobudza do pytania o jego prawdę: 
kim on jest? Kim jest naprawdę? Ale także: co znaczy słowo prawda. 
Wydawałoby się, iż prawdą jest coś, co skrywa się poza maską, a więc jej 
przeciwieństwo. Mówi się jednak również, że maska maskuje brak twarzy. 
[...]
Spotykając maskę, nie możemy pytać o twarz. Szukamy twarzy gdzieś 
poza maskami. Szukamy tak, jak się szuka prawdy. Czym jest prawda po
jęta jako twarz?
Twarz kryje w sobie coś idealnego, a wszystko co idealne, może być dane 
albo wprost - wtedy budzi zachwyt i zobowiązanie, albo poprzez swe prze
ciwieństwo. [...] Sedno sprawy polega na tym, że twarz jest, iż dla samego 
maskującego się jego własna twarz może być wyłącznie taką idealnością, 
której szuka on dla siebie samego73.

Wątpliwości Tischnera starają się rozwiać inni filozofowie, któ
rzy w swoich pracach zastanawiają się nad zagadnieniem najbardziej 
mnie interesującym w kontekście prowadzonych tu poszukiwań - nad 
maską, pod którą skrywa się kobieta i kobiecość. Joan Riviere i Slavoj 
Źiżek próbują znaleźć to, co kryje się pod maską kobiety i dochodzą 
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do sprzecznych wniosków. Zadają pytanie, kim byłyby kobiety, gdyby 
odrzuciły wyznaczone im role. Gdyby oddzieliły gender identity od 
gender role.

Joan Riviere, pisarka, tłumaczka dzieł Freuda, Jonesa i Helen 
Deutsch, psychoanalityczka, w artykule Womanliness as a Maquerade 
(1929) opisała na podstawie case study, czym - według niej - jest ko
bieca tożsamość. Analiza psychoanalityczna dolegliwości jej pacjentki 
doprowadziła ją do wniosków, że każda kobieta przypisuje sobie ta
kie cechy, które społeczeństwo rozpoznaje jako konstytuujące kobie
tę. Riviere stwierdziła bowiem, że kobieta zachowuje się inaczej i od
miennie podkreśla swoją kobiecość w zależności od sytuacji społecznej, 
w której się znajduje. Utożsamiła więc kobiecość z maską, czyli zespo
łem cech społecznie aprobowanych jako kobiece. Co więcej, stwierdziła 
także, że kobieta nakłada na siebie maski jako rodzaj obrony w męskim 
systemie budowania własnej tożsamości. Riviere „ową maskę zalicza 
[...] do istoty kobiecości”74. Twierdzi, że nie można poprowadzić żadnej 
granicznej linii między kobiecością a maskaradą. Kobieta jest skazana 
na grę. Riviere utożsamia kobietę i kobiecość z reprezentacją i perfor- 
matywnie przedstawianą kobiecością, a to, co kobiece, kojarzy z męską 
fikcją, sztuczną konstrukcją. Co więcej, kobiecość nazywa fantazją czy 
obrazem kreowanym w spektaklu. Zdjęcie maski nie powoduje, jej zda
niem, porzucenia gender role na rzecz gender identity. Niemożliwe też 
jest pozbycie się maski, ponieważ kobiecość to tylko i wyłącznie przed
stawieniowa konstrukcja, odgrywana społecznie rola, pod którą nie kry- 
je się żadne wewnętrzne ,ja” kobiety.

74 L. Appignanesi, J. Forrester, Kobiety Freuda, tłum. E. Abłamowicz, 
Warszawa 1992, s. 383.

Inaczej twierdzi współczesny filozof Slavoj Ziźek, który prawie sto 
lat po Riviere w swojej pracy Otto Weininger or „Woman Doesn 't Exist ” 
jedynie po to referuje poglądy Ottona Weiningera, przypominające tezy 
Riviere, aby na końcu im zaprzeczyć. Przytacza opinię Weiningera, że 
kobieta jest nicością, że nie może ściągnąć maski, ponieważ wówczas 
nic nie zostanie, jedynie pustka. Przypomina opinię Lacana, który kobie
tę opisywał jako enigmę i maskaradę. Następnie Ziźek odkrywa przed 
czytelnikami, że owa nicość kobiet w rzeczywistości jest ich Prawdą. 
Ziźek twierdzi bowiem, że gdyby maska kobiety została ściągnięta, nie 
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byłoby pod nią „nicości”, ale „coś”. „Coś”, czego należy szukać, a co 
wymyka się patriarchalnym definicjom kobiecości. To „coś”, które kryje 
się pod maską, trudno opisać, rozpoznać i interpretować, gdyż pozosta
je poza gotową definicją czy obrazem kobiety i poza systemem języko
wym, który ten obraz opisuje. Żiżek w swoich rozważaniach wraca do 
tez Simone de Beauvoir i je rozbudowuje. Filozof opisuje bowiem ko
bietę jako wytwór męskiej fantazji, jako innego, który został stworzony 
przez mężczyznę i przez niego określony. Przede wszystkim przedsta
wia reprezentantkę drugiej płci jako obiekt męskiego pożądania czy mę
skiej przyjemności fallicznej, aby zacytować określenie Lacana, którym 
posługuje się także Żiżek. Tłumaczy on na przykład miłość mężczyzny 
do kobiety niejako obiektu jego westchnień, ale jako odbicia cech męż
czyzny. Dlatego też miłość męską nazywa narcystycznym fenomenem, 
ponieważ mężczyzna kocha tylko siebie, uwielbiając kobietę.

Żiżek cytuje Weiningera, który w książce Pleć i charakter piszę, 
że mężczyzna stwarza obraz kobiety jako obiektu seksualnej fascynacji 
w momencie osiągnięcia dojrzałości seksualnej oraz postrzega rolę ko
biety jako tej, która ma podsycać męskie pożądanie. Taka perspektywa 
dowodzi, iż to mężczyzna jest zdominowany przez seksualność. Kobieta 
zaś, która nie ma konsekwentnie przyznanego jej miejsca w strukturze 
społecznej, może wedle Żiźka znaleźć inną przyjemność niż falliczna, 
podczas gdy mężczyzna ma prawo tylko do tej jednej rozkoszy. Żiżek 
dochodzi także do wniosku, że natura kobiecego piękna jest performa- 
tywna, ponieważ męska miłość wytworzyła kobiece piękno, aby mieć 
ku czemu wzdychać. Kobieta jest tą, która nie istnieje poza obrazem 
wykreowanym przez mężczyznę, poza maską, jaka została jej założo
na. Jest innym, na którego mężczyzna projektuje swój narcystyczny 
ideał. I wydawałoby się, że performowana kobieta to jedynie maskara
da. Ale wedle Żiżka poza granicami, które definiują kobietę, pozostaje 
wewnętrzna kobiecość różna od jej zewnętrznego obrazu. Ta kobiecość 
nie ma wiele wspólnego z projekcją męskiej fantazji i nie została przez 
mężczyzn opisana, dlatego wymyka się definicjom. Ceną za posiadanie 
niedostępnego obrazu jest transformacja w przedmiot, postrzeganie ko
biecości jako czegoś innego, gdyż nieokreślonego, niezdefiniowanego, 
czegoś, co wzbudza strach, ale i fascynację. Toteż performatywne wi
dzenie kobiety czyni z niej istotę niedostępną, rodzaj czarnej dziury, wo
kół której krąży, jak zauważa Żiżek, ustrukturyzowane pożądanie pod
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miotowe. Kobietę w masce przedstawiana on zatem jako fantastyczne 
wyobrażenie, przedmiot męskiej miłości. Opisuje maskę jako element 
przedstawieniowej tożsamości kobiety i interpretuje jako cechę gender 
role postrzeganą w perspektywie performatywnej.

Maska, zarówno w ujęciu Tischnera, jak i Ziźka, okazuje się 
wierzchnią warstwą, pod którą skrywa się prawdziwe ,ja” jednostki 
i która bierze udział w procesie komunikacji. Zasadnicza różnica między 
teorią Tischnera a Ziźka polega na określeniu podmiotu performującego. 
Tischner, którego tezy są bliskie filozofii podmiotu Goffmana, twier
dzi, że to dana jednostka jest odpowiedzialna za noszoną maskę. To ona 
generuje taki zewnętrzny obraz swego ,ja”, który umożliwia sprawną 
komunikację opartą na interakcji. To jednostkowy podmiot performuje 
swoje prawdziwe oblicze lub zakrywa rzeczywiste ,ja”, aby osiągnąć 
swój cel, czyli nawiązać kontakt z drugim człowiekiem. Tymczasem 
Żiżka twierdzi, że maska stanowi obraz narzucony danej jednostce przez 
społeczeństwo. Zewnętrzny obraz jest performowany przez wymogi kul
turowe w taki sposób, aby ,Ja” jednostkowe mieściło się w scenariuszu 
behawioralno-tożsamościowym danego społeczeństwa. Toteż prawdzi
we ,ja” jest nieznane i nieinteresujące dla tej kultury, ale schowane pod 
maską. Podczas gdy u Tischnera to podmiotowa jednostka performuje 
dany obraz siebie, u Ziźka jednostka ta zyskuje status przedmiotowy, 
gdyż obraz został jej narzucony przez podmiot-kulturę danego czasu 
i miejsca. A ona jest zobligowana do performowania tego określonego 
obrazu swego ,ja”, który mieści się w wymogach społecznych.

Inne określenie maski podsuwa natomiast Judith Butler, która inter
pretuje maskę jako efekt wtórny aktów performatywnych. Bulter negu
je tradycyjną opozycję podmiot-przedmiot, ,ja” w jej ujęciu nie bierze 
bowiem udziału w procesie komunikacji, a jest tylko iluzją, sztucznym 
wytworem, rolą odgrywaną w ramach społecznego widowiska. Butler 
bada zagadnienie maski i codziennego zachowania kobiety i mężczyzny 
analizowane w kontekście aktów performatywnych. Opisuje codzien
ną rzeczywistość jako stwarzaną przez język, gesty i symboliczne znaki 
społeczne, gender zaś postrzega jako stylizowane powtarzanie aktów 
performatywnych, odgrywanie pewnych kulturowo narzuconych ról, 
w których prawdziwość wierzy publiczność-społeczeństwo oraz sam 
wykonawca. Według niej płeć kulturowa - męska i żeńska - jest wyłącz
nie konstruktem, a tożsamość płciowa człowieka iluzją, przedmiotem 
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wiary. W ten sposób Butler zrównuje gender role z gender identity. 
I to właśnie akty performatywne, czyli używanie języka, odtwarza
nie cech gender, powtarzanie gestów, zachowań, które kultura definiuje 
jako charakterystyczne i odpowiednie dla danego gender, są tymi, które 
określają przedstawieniową tożsamość kulturową. Toteż bycie kobietą 
czy mężczyzną zakłada istnienie i powielanie pewnego uniwersalnego 
doświadczenia bycia reprezentantem określonej płci. Butler dostrzega 
jednak teatralny sens aktu performatywnego. Powielanie wzorców 
czy stereotypów pełni bowiem tę samą funkcję, co odtwarzanie mitów 
ideologicznych w koncepcji Barthesa - buduje wspólne, czyli ludzkie 
doświadczenie i stwarza zbiorowe działanie. Dane podmioty nabierają 
określonego znaczenia kulturowego, są przez kulturę dzięki swej mime- 
tycznej grze rozpoznawalne i definiowalne.

To akty performatywne pozwalają na utożsamienie jednostek z ich 
płcią kulturową. W ramach aktów, czyli w zakresie przedstawienia, rze
czywistość danego gender jest prawdziwa i określana. „Ja” dla Butler 
przyjmuje dwa znaczenia: zewnętrzne jako twór dyskursu społecznego 
oraz wewnętrzne wyobrażenie - formę wytwarzania esencji ludzkiej 
istoty. „Ja” wewnętrzne pozostaje przy tym nieopisywalne, nieznane 
społeczeństwu, nierozpoznane przez nie. Podobnie jak u Żiżka stanowi 
„coś”, czego nie można określić językiem, ponieważ mowa także po
zostaje częścią aktów performatywnych. „Ja” wewnętrzne nie jest per
formatywne, gdyż nie jest stwarzane ani rozpoznawalne poprzez dzia
łanie, nie jest powielaniem. Nie ma nic wspólnego z ,ja” Goffmana, 
które przybiera i zmienia role w ramach społecznej gry, gdyż nie bierze 
udziału w aktach performatywnych. Posługując się teoriami Riviere, 
Żiżka i Butler, można dojść do wniosku, że maska jest jedyną kulturo
wo dopuszczalną formą prezentowania swojego gender, a zatem stanowi 
część ludzkiej tożsamości. Człowiek nieustannie w sytuacjach interakcji 
czy spotkania z innymi odgrywa daną postać, powiela pewne stereotypy, 
aby być rozpoznanym i zrozumianym. To, co znajduje się pod maską, co 
zależy tylko od jednostki i może tylko przez nią być modyfikowane, wy
myka się opisowi. Dlatego inny ma określoną liczbę masek do założenia 
- może być tylko katem lub ofiarą lub może próbować sprzeciwiać się 
kanonowi i połączyć obie te role, ale nie istnieje możliwość stworzenia 
nowej maski.

W zależności od tego, jaki obraz siebie jednostka chce performo- 
wać, jaką maskę włoży, tak będzie obierana przez społeczeństwo i taką
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będzie odgrywać rolę. To, co wspólne dla rozważań filozoficznych i fe
ministycznych, to postrzeganie maski-inności jako roli performowa- 
nej społecznie. Omówienie zagadnienia maski jest o tyle istotne, o ile 
pozwala pokazać, że inność można traktować jako ten element maski, 
który jest świadomie obnażany i stanowi cechę określającą podmioto
wą tożsamość ,ja”. Współczesna przedstawieniowa tożsamość kultu
rowa kobiety-innego konstytuuje się na zasadzie przedstawienia i uwy
puklenia owej inności. Feministyczne analityczki i artystki interpretują 
ją jako wartość podmiotową oraz tworzoną na drodze ewolucji, którą 
Ortega y Gasset opisuje jako proces przekształcania społeczno-kulturo
wych norm w ramach respektowania ich porządku. Odzyskanie podmio
towości przez innego Joanna Mizielińska definiuje jako proces stworze
nia własnej podmiotowości kolonizowanego, dokonujący się wskutek 
zaakceptowania roli innego. Ukonstytuowanie się przedstawieniowej 
tożsamości kulturowej kobiety w oparciu o przypisywane kobiecie ce
chy innego jest zatem kolejną strategią oswojenia kobiety z jej tożsamo
ścią innego.

3. Przegląd różnych tekstów, należących do odmiennych dyscy
plin nauk humanistycznych, pozwala na wyprowadzenie z szerokiego 
spektrum definiowania inności tego sposobu definiowania kategorii wy
kluczonego, który przynosi analityczne pożytki w odniesieniu do omó
wienia przedstawieniowej tożsamości kobiety-innego. Istotne w moich 
rozważaniach jest także zwrócenie uwagi na fakt, iż próba opisania oso
bowości człowieka to w zasadzie niekończące się zajęcie humanistów. 
I jak Rousseau czy Montaigne szukali inspiracji w antyku do opisywania 
swojej rzeczywistości i współczesnego im człowieka, tak współcześnie 
twórcy zwracają się ku starożytności, aby na zasadzie analogii zdefinio
wać ponowoczesną kulturę i tożsamość.

Tożsamość jest koncepcją nowożytną. Jednak podstawy do jej 
zdefiniowania czy ukonstytuowania można znaleźć już w świecie an
tycznym. Sztuka starożytna bowiem podejmowała próby opisania cech 
uniwersalnego człowieka. Maria Ludwika Bernhard w wywiadzie udzie
lonym Jerzemu Ciechanowiczowi, autorowi książki Medea i czereśnie. 
Rozmowy o starożytności, zastanawiając się nad tym, co było tak wyjąt
kowe w sztuce greckiej, stwierdziła, iż najprawdopodobniej fakt, iż Grek 
interesował się przede wszystkim człowiekiem: „Człowiek był pierw
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szym tematem tej sztuki. To, co zafascynowało i następne pokolenia ar
tystów, twórców zarówno sztuki nowożytnej, jak i średniowiecznej, któ
ra wyrasta z antycznych korzeni - to właśnie postać człowieka”75. I to 
właśnie ta zaduma nad człowiekiem i jego człowieczeństwem wydaje 
się tak chętnie wykorzystywana przez filozofów i twórców współcze
snych, którzy w swoich badaniach i utworach podejmują temat tożsamo
ści. Wciąż bowiem sztuka próbuje zdefiniować człowieka i jego miejsce 
w świecie, często też posiłkuje się i inspiruje twórczością, która najgłę
biej i z różnych punktów widzenia próbowała dotrzeć do głębi człowie
czeństwa i określić, czym jest humanizm. Toteż ponowocześni artyści 
często szukają inspiracji w mitach i tym, co mit określał jako inne, aby 
posiłkując się tematami i sposobem wartościowania antycznych, opisać 
i zdiagnozować czasy im współczesne oraz zdefiniować poprzez analo
gię, czym obecnie jest tożsamość innego. Jak słusznie podkreśla Ortega 
y Gasset w Buncie mas: „Zrozumienie obecnej sytuacji może nam uła
twić porównanie jej, przy zachowaniu oczywiście należnych proporcji, 
z innymi podobnymi sytuacjami, które miały miejsce w przeszłości”76. 
Mity antyczne mogą służyć jako materiał wspomagający analizę po- 
nowoczesnej przedstawieniowej tożsamości kulturowej innego choć
by z tego względu, że opisują drogę konstruowania się społeczeństwa 
i kontrolowania przez kulturę społecznych norm i prawideł.

75 J. Ciechanowicz, Medea i czereśnie. Rozmowy o starożytności. Warszawa 
1994, s. 103.
76 J. O r t e g a y G a s s e t, op. cit., s. 112.
77 J. S p e i n a, Typy świata przedstawionego w literaturze, Toruń 2002, s. 9.

Współcześni artyści w swoich transpozycjach starożytnych podań 
odwołują się do mitów rozumianych wielorako. Mit jest bowiem „kate
gorią niejednoznaczną, mającąwiele teorii i definicji na gruncie różnych, 
często wykluczających się wzajemnie dyscyplin naukowych: historii, re- 
ligii i socjologii, etnologii i teorii kultury, filozofii i psychologii”77 - pi
szę Jerzy Speina w książce Typy świata przedstawionego w literaturze. 
Dlatego badacze współczesnych transpozycji mitów oraz ponowocześni 
artyści uściślili, co rozumieją przez termin mit, lub sformułowali własną 
definicję mitu. Mit antyczny, który przepisują współcześni artyści, a któ
ry pozwala im na zanalizowanie współczesnej kategorii inności, można 
określić, posługując się definicją Jacka Wachowskiego. We wstępie do 
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książki Dramat-mit-tradycja. O transtekstualności w polskiej drama
turgii współczesnej piszę on, że mit rozumie jako „materiał literacki, 
który odzwierciedlając metodologiczną różnorodność opracowań, staje 
się tworzywem fabularnym i przedmiotem artystycznych przekształ
ceń”78. Takie rozumienie mitu zgadza się z pierwotnym znaczeniem 
tego słowa79, które przetwarzane jest różnorako w dziele literackim oraz 
wskazuje na narrację jako „element konstytutywny mitu”80. Mit antycz
ny staje się wówczas zapisem pewnych zasad moralnych i pragmatycz
nych, które w literaturze powracają, by podlegać nieustannej dyskusji, 
oraz opisem wzorca otaczającej nas rzeczywistości. Speina, opisując 
świat mityczny jako jedną z podstawowych inspiracji literackich, zwra
ca uwagę na to, iż „tworzenie i podtrzymywanie przy życiu mitów jest 
właściwe nie tylko każdej kulturze, lecz także każdej epoce; że mit 
jest składnikiem nieusuwalnym z naszego myślenia”81. Twierdzi on, iż 
powracają nieustannie te same motywy i toposy służące interpretacji 
przeszłości, którą traktuje się jako ,,nieuchronn[ą] zapowiedź przyszło
ści”82. Mity zatem można opisywać zgodnie z myślą Claude’a Levi- 
Straussa, który definiował je jako struktury odnoszące się do przeszło
ści, teraźniejszości oraz przyszłości, służące za wzorce doświadczenia 
i osobowości człowieka. Speina podkreśla ponadto, iż „mit w dziele lite
rackim przyjmuje kształt wzorca fabularnego i postaciowego o pewnym 
stałym, ugruntowanym w tradycji znaczeniu”83. Artysta transponujący 
opowieść mityczną musi zmagać się nie tylko ze znanym wątkiem fabu
larnym czy postawą heroiczną bohatera, lecz także z kulturowo przyjętą 
interpretacją danego mitu czy antyczną poetyką przetworzenia werbal
nej opowieści mitycznej na język tragiczny bądź epicki.

" J. Wa c h o w s k i, Dramat-mit-tradycja. O transtekstualności w polskiej drama
turgii współczesnej, Poznań 1993, s. IX.
” Wyraz „mit” pochodzi z greckiego mythos, co znaczy słowo.
K" J. S p e i n a, op. cit., s. 9.
Kl Ibidem, s. 10.
"2 Ibidem, s. 12.
83 Ibidem, s. 17.

Czerpanie inspiracji z mitu we współczesnych utworach wiąże się 
z sięganiem po antyczną poetykę, klasyczne wyznaczniki tragedii, takie 
jak trzy jedności czy osoba chóru, po to, aby temat współczesny za po
mocą formy i konstrukcji wypowiedzi uczynić tematem uniwersalnym. 
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Wiele różnych dziedzin sztuki powiela narrację mitologiczną, czyli 
sposób prezentowania podań mitycznych czy też tematy podejmowane 
przez mity. Rumuński religioznawca Mircea Eliade twierdzi na przykład, 
że to opowiadanie epickie i powieść, a także inne gatunki literackie są 
współczesnym „wcieleniem” mitów. Pisze on, że są one „przedłużeniem 
- choć na innej płaszczyźnie i dla innych celów - narracji mitologicznej. 
W obu przypadkach chodzi o przedstawienie pewnej znaczącej histo
rii, zrelacjonowanie serii dramatycznych wydarzeń, które miały miejsce 
w bliższej czy dalszej mitycznej przeszłości”“4. Obok gatunków lite
ratury pięknej wymienia także komiks i mass media, które przekazują 
współcześnie mity i opowiadają o nowoczesnych odpowiednikach hero
sów i istot nadnaturalnych. Dariusz Pawelec zaś wskazuje na film, któ
ry przejął funkcję mitu i opowiada o walce dobra ze złem. W artykule 
Baśń, mit i film Pawelec twierdzi, że „tym, czym dla dziecka są baśnie, 
dla dorosłego człowieka w przeszłości były mity, dla współczesnego, 
cywilizowanego mieszkańca świata jest film. W nim znajdują wyraz 
i odzwierciedlenie wewnętrzne zjawiska wewnątrz psychiki człowieka, 
jego zepchnięte do nieświadomości pragnienia, dążenia, ale także lęki, 
obawy i kompleksy”84 85. Podkreśla również, że wiele filmów „opiera swo
ją fabułę na opowieściach uformowanych przez wielowiekową tradycję 
ustnego przekazu”86 i wykorzystuje mity, gdy pragnie przedstawić coś, 
co wymyka się racjonalizmowi i jasnej logice rozumienia świata.

84 M. E 1 i a d e, Aspekty mitu, tłum. P. Mrówczyński, Warszawa 1998, s. 187.
85 D. P a w e 1 e c, Baśń, mit i film, [w:] M. H a 1 t o f, Kino lęków, Kielce 1992, 
s. 120.
86 Ibidem, s. 121.

Moim zdaniem, także współcześnie dramat bezpośrednio odwołuje 
się najczęściej do mitów. Inspiruje się nie tylko narracją mitologiczną 
i tematami oraz wątkami podejmowanymi przez mity, ale i przepisuje 
mity oraz opowiada te same historie, przesuwając jedynie akcenty. To 
dramat także najdokładniej i z największą precyzją powiela klasyczną 
poetykę, gdyż to właśnie tragedia i komedia jako pierwsze prezentowały 
historie mityczne, a nie jedynie, jak to miało miejsce w epice, posłu
giwały się narracją mitologiczną. Nie pomniejszam jednakże wpływu 
innych dyscyplin sztuki na reinterpretacje mitów ani ich wpływu na 
współcześnie pisane dramaty. Warto zatem w tym miejscu zastanowić 
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się, dlaczego tak wielu twórców, aby opowiedzieć o problemach związa
nych z tożsamością człowieka, sięga po opowieść mityczną lub narra
cję mityczną. Eliade udziela prostej odpowiedzi, podkreślając, że przy 
okazji mitu mamy do czynienia z „początkami psychologii i metafizy
ki”"7. Zrozumiałe zatem wydaje się, że aby przedstawić ludzką psychikę, 
współcześni artyści sięgają po metody, tematy i określenia mityczne.

Eliade definiuje mit jako „zjawisko kulturowe”, za pomocą które
go analizuje się „wtargnięcie sfery sacrum (lub «nad-naturalności») 
w obręb Świata”"8. Toteż analiza mitu jako sposobu tłumaczenia wszel
kich zjawisk - i tych zrozumiałych, udowodnionych naukowo, i tych 
abstrakcyjnych, pozwala na ukonstytuowanie się kultury i wytłumacze
nie jej fenomenów w sposób dostępny i przez tę kulturę respektowany. 
W myśl interpretacji mit staje się modelem „pouczającym o wszelkich 
znaczących czynnościach ludzkich”89, staje się scenariuszem form be
hawioralnych dostępnych dla człowieka w społeczeństwie. Mity, wedle 
rumuńskiego religioznawcy, mówią, kim jest człowiek i jakie jest jego 
miejsce w świece. „Relacjonują [...] wszystkie najważniejsze wydarze
nia, za sprawą których człowiek stał się tym, kim jest dzisiaj, to zna
czy istotą śmiertelną, społeczną, płciową i zmuszoną pracować według 
określonych reguł, po to by móc przetrwać”90. Poszukują początków 
człowieczeństwa i każdej jednostki oraz próbują określić ich koniec, 
wpisując życie każdego w porządek kosmiczny, ludzki i boski. Tak 
więc mit definiuje i daje początek stereotypom kulturowym, tkwiącym 
głęboko w kulturze. Jak określa to Eliade, mit konstytuuje człowieka 
i człowieczeństwo, stanowi „paradygmat wszelkiej znaczącej działalno
ści człowieka”91. Co więcej, Eliade udowadnia także, że mit jest żywot
nym składnikiem cywilizacji ludzkiej. Mit dostarcza także narzędzi 
potrzebnych do diagnozy ponowoczesności, języka do analizy otacza
jącej nas rzeczywistości i podstaw filozoficznych rozważań nad istotą 
i kondycją dzisiejszego człowieka. Pawelec w cytowanym już artykule 
Baśń, mit i film zauważa, że filmy, które chętnie odwołują się do mitów, 

” M. E 1 i a d e, op. cit., s. 120. 
™ Ibidem, s. 11.
” Ibidem, s. 12.
90 Ibidem, s. 17.
91 Ibidem, s. 24.
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najczęściej opowiadają o „poczuciu wyobcowania, odrzucenia przez 
społeczeństwo, mimo silnego pragnienia bycia akceptowanym”92. Mity 
bowiem bardzo często poruszają temat inności rozumianej wielorako, 
jako różnego rodzaju nieprzystosowanie czy niedostosowanie do kultu
rowych wzorców, i szukają drogi wyzwolenia z inności.

92 D. P a w e 1 e c, op. cit., s. 123.

Artyści, by zdefiniować kondycję innego i wypowiedzieć się na te
mat przedstawieniowej tożsamości kulturowej kobiety-innego, chętnie 
sięgają po wzór jednostkowego bohatera antycznego. Aby opowiedzieć 
o próbie stworzenia definicji tożsamościowej grupy, nazywanej przez 
Ortegę y Gasseta mniejszościową czy chórem, reinterpretują historię 
jednej bohaterki. Dzieje się tak dlatego, że mit najczęściej opowiada 
losy jednostki uwikłanej w trudną sytuację. Raymond Trousson, teo
retyk literatury, podkreśla, iż mit przedstawia zazwyczaj przykładową 
sytuację pojedynczego człowieka, i analizuje sposoby, jakie wykorzy
stuje bohater, aby znaleźć wyjście z opresji. Trousson zwraca uwagę na 
to, iż najczęściej bohater określany jest poprzez odniesienie do danych 
okoliczności, oceniany na podstawie czynów, na jakie decyduje się pod 
wpływem bodźców zewnętrznych, i dopiero jako taki służy za wzór da
nej grupie osób. Aby wypowiedzieć się na temat kondycji ponowocze- 
snej kobiety, artyści czerpią inspirację z mitów, których protagonistkami 
są kobiety.

Na początku XX wieku na protagonistkę utworu opartego na micie 
wybierano głównie postać Elektry, a na przełomie XX i XXI wieku boha
terkę tragedii Eurypidesa, Medeę. Eurypides bowiem, choć uważany za 
mizogina i wedle legendy rozszarpany przez kobiety, był tym tragikiem, 
który rozpoczął nowy etap ukazywania kobiecych bohaterek w drama
cie. W swoich utworach zastąpił mit bohaterski dramatem psychologicz
nym postaci, w którym przedstawiał protagonistów jako opętanych na
miętnością, a ich czyny ukazywał jako podejmowane przez nich samych 
i świadczące o ich osobowości. W swoich tragediach często wybierał na 
bohaterki kobiety i ukazywał ich siłę wewnętrzną, przedstawiał je jako 
postaci w życiu codziennym, ale równocześnie analizował ich zaburze
nia psychiczne. Jerzy Łanowski, pytany przez Jerzego Ciechanowicza, 
o twórczość Eurypidesa-pogromcy klasyczności mówi, iż ten tragik 
przedstawiał ludzi takimi, jakimi są, a także skupiał się na psychologii, 
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czy wręcz psychopatologii bohaterów, w szczególności zaś na psycholo
gii kobiet. „Charakterystyczne jest - twierdzi Łanowski - zainteresowa
nie Eurypidesa psychiką kobiet. Starożytni uważali go, moim zdaniem 
niesłusznie, za wroga kobiet, a on był po prostu chyba pierwszym, który 
zaczął się bacznie przyglądać istocie teoretycznie tak nieciekawej i nie
ważnej dla współczesnego mu Ateńczyka jak kobieta. Stąd w galerii jego 
postaci wysuwają się zaraz na czoło przede wszystkim kobiety: Medea, 
Fedra, Hekabe, Andromacha, Ifigenia, Helena”93 94. Pierwsza z wymienio
nych bohaterek wydaje się wyjątkowa. Eurypides, przedstawiając jej hi
storię, przeinaczył mit i kazał jej zabić własne dzieci - dotychczas wedle 
podania czynili to Koryntianie. Medeę Eurypidesa interpretowano jako 
najbardziej znaną dzieciobójczynię i największe monstrum w dziejach. 
Ale współcześnie ocenia się niezwykłość tej postaci także i z innych 
perspektyw.

,3 J. C i e c h a n o w i c z, op. cit., s. 84.
94 A. A1 i t i, Dzika kobieta. Powrót do źródeł kobiecej energii i władzy, tłum. E. P t a - 
szyńska-Sadowska, Gdynia 1996, s. 50.

O wyjątkowości Medei piszę między innymi Angelika Aliti. 
W książce Dzika kobieta przedstawia ona Medeę jako znawczynię męż
czyzn, jako tę, która wzywa kobiety do buntu, ale - co ważniejsze - 
także jako przodkinię każdej kobiety. Pisze: „Niegdyś jej imię brzmiało 
Medea lub Mojra bądź Erynia czy Noma, albo jeszcze inaczej. Najpierw 
wychodzi naprzeciwko nam jako sędzia, pozwalając nam samym zro
zumieć wymiar skutków naszych czynów. Nie karze, lecz pomaga osią
gnąć poznanie. Spotkanie z nią nie pozostaje bez konsekwencji”99. Aliti 
podkreśla, że każde współczesne spotkanie z Medeą ma swoje konse
kwencje w samopoznaniu się kobiety czy samookreśleniu. Medea bo
wiem jest tą bohaterką, która zbuntowała się przeciwko patriarchalnej 
definicji kobiety i utożsamieniu jej z przedmiotową kategorią inności 
oraz zapragnęła sama się wykreować i określić. Przedstawić kobietę-in- 
nego jako kobiecy akt performatywny.

Istotny bowiem w micie jest fakt, iż Medea dokonuje pewnej ewo
lucji kobiecego myślenia o sobie w ramach istniejących norm kultu
rowych. Medea bowiem ma możliwość wyboru swego losu, ale - po 
pierwsze - została popchnięta przez mężczyznę do tego, aby zdecydo
wać się na wybór określonej drogi postępowania, a - po drugie - aby 
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wyjść z honorem z potyczki ze swoim mężem, musiała wybrać zło. Toteż 
Medea może stanowić dla współczesnej kobiety przykład tego, w jaki 
sposób kobieca wolność jest zdeterminowana, a kobieta może działać 
tylko w ramach określonych kulturowo norm behawioralnych i na dro
dze performatywnej budować swoją przedstawieniową tożsamość kul
turową. Ponadto Medea jest tą bohaterką, która najpełniej reprezentuje 
kategorię inności. Stoi bowiem w opozycji do mężczyzn, innych kobiet 
oraz Koryntian. Ale także, jak notuje Christiane Sourvinou-Inwood 
w feministycznej interpretatacji mitu, do „male self: good” [męskiego, 
dobrego , ja”]95, ponieważ jest wcieleniem „female other: (potentially) 
bad” [kobiecej potencjalnie złej inności]96. Medea bowiem reprezentuje 
barbarzyńskie inne ,ja” kobiece sprzeczne z kulturowym męskim ,ja”. 
Ponieważ to opinię społeczną i utratę honoru w oczach społeczeństwa 
stawia ponad swoje matczyne uczucia.

95 Wszystkie tłumaczenia w nawiasach kwadratowych, jeżeli nie zaznaczono inaczej, 
są moje - K. A. Gajda.
96 Ch. Sourvinou-Inwood, Medea at a Shirting Distance. Images and Eurip- 
idean Tragedy, [w:] Medea. Essays on Medea in Myth, Literature, Philosophy, and 
Art, red. J. J. C I a u s, S. I. J o h n s t o n, Princeton, N.J. 1997, s. 295.
97 S. I. J o h n s t o n, Introduction, [w:] Medea. Essays on Medea..., s. 7.

Inna feministyczna analityczka, Sarah Iles Johnston, podkreśla, iż 
Medea przekracza różne granice - dobrego smaku, etyki, moralności, 
gender. Zawiera w sobie wzajemnie się wykluczające cechy. Sarah Ileś 
Johnston we wstępie do redagowanej przez siebie książki Medea. Essays 
on Medea in Myth, Literature, Philosophy, and Art tłumaczy, dlaczego 
Medea jest tak często wybierana przez współczesnych twórców, porusza
jących w swoich utworach zagadnienie przedstawieniowej tożsamości 
kulturowej kobiety-innego. Pisze: „This figure [Medea] who contained 
within herself mutually contradictory traits was an ideal vehicle through 
whom authors and artists could explore what modem scholarship has 
called the problem of «self» and «other». [...] Such absolute divisions 
can have a reassuring effect, both because they impose firm rules and 
boundaries upon the world and because they imply that other is safely 
and permanently separated from self’97 [Postać, która zawiera w so
bie wiele sprzecznych cech, była idealnym narzędziem, dzięki które
mu autorzy i artyści mogli zgłębić to, co nowoczesna nauka nazwała 
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problemem ,ja” i „innego”. [...] Takie absolutne podziały mogą mieć 
krzepiący efekt, ponieważ nakładają twarde reguły i granice na świat 
i ponieważ sugerują, że „inny” jest bezpiecznie i permanentnie odsepa
rowany od ,ja”]. Sarah Ileś Johnston pokazuje, że Medea jest postacią, 
na której przykładzie bardzo łatwo omówić kategorię inności, ponieważ 
już w czasach antycznych reprezentowała to, co inne w szerokim rozu
mieniu tego terminu - inne, bo mające obce pochodzenie, niekobiece, 
posiadające tajemną moc.

Według mnie, Medea jest postacią szczególną, a mit o niej stano
wi inspirację dla twórców wielu dziedzin sztuki i nauki, zaś na prze
łomie XX i XXI wieku chętnie transponowano go i przepisywano na 
współczesną opowieść. Medea przeżywa i triumf, i upokorzenie, i znie
wolenie, i radzi sobie ze wszystkimi tymi sprzecznymi emocjami. Jako 
protagonistka współczesnego mitu przedstawia, jaki jest i jak można 
przełamywać stereotyp dzisiejszej kobiety. Pokazuje, jakimi wartościa
mi odznacza się współczesna kobieta-inny. Na przykładzie współcze
snych transformacji Medei artyści ukazują, jakie są możliwości definio
wania kobiecej tożsamości oraz w jaki sposób może to uczynić kobieta. 
Co więcej, ideologia feminizmu oraz feministyczna analiza współcze
snych utworów pozwalają na uchwycenie procesu upodmiotawiania in
nego, z którym kobieta decyduje się utożsamić. Innego bowiem można 
potraktować w świetle rozważań feministycznych jako wewnętrznego 
świadka, ,ja” kobiety. Ponadto współczesne reinterpretacje mitu Medei 
przeczą teoriom niektórych feministek, które - jak Kazimiera Szczuka
- cytują za Irigaray, że „wszystkie mity są - przy pewnym typie lektury
- opowieścią o zniszczeniu mocy kobiety, ich dostępu do języka i sfe
ry religijnej”98. Feministki te twierdzą, że owe mity się nie zmieniają, 
oraz piszą, iż „nasza kultura stale odtwarza gest odsuwania kobiety poza 
swój system reprezentacji”99. Tymczasem współcześni twórcy, mężczyź
ni i kobiety, wykorzystują antyczny mit Medei i transponują go w taki 
sposób, że postać kobiety-innego staje się niezależnym podmiotem. 
Pokazują także, że ruch emancypacyjny - feministyczny i postfemini- 
styczny - miał wpływ na kształtowanie się nowych stereotypów kobiet 

” K. S z c z u k a, Kopciuszek, Frankenstein i inne. Feminizm wobec mitu, Kraków 
2001, s. 149.
99 Ibidem.
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i nowych reguł postępowania kobiet. Dowodzą, że ruch ten wpłynął na 
charakter i pozycję kobiecych bohaterek.

Medea utożsamiana była w czasach antycznych, i nadal jest we 
współczesnych utworach, z takimi typami kobiet, jak matka, córka, inna, 
transgresyjna niekobieca-kobieta, które nie są, według mnie, nowymi 
kobietami, jak piszą niektóre feministki, nie są wcieleniem, które ko
biety same sobie wybrały. Są jedynie rolami, stereotypowymi funkcjami 
kobiet, mizoginistycznymi obrazami kobiet, jak powiedziałby Gilmore, 
mitologią, czyli ideologią zachowania, jak stwierdziłby Barthes, na 
które zgodziły się kobiety i które zaakceptowały w roli innego, czyli 
świadka historii kobiecej (her-story). Medea-bohaterka dramatów po
wstałych pod koniec XX wieku próbuje zdefiniować swoją tożsamość, 
odpowiedzieć na pytanie, kim jest, i stworzyć własną, niezależną od pa- 
triarchalnej definicję dzisiejszej kobiety. Okazuje się jednak, że nie ma 
możliwości stworzenia tożsamości na zasadzie creatio ex nihilo w ode
rwaniu od dotychczasowych norm kulturowych oraz że współczesna, 
ponowoczesna tożsamość musi opierać się na akceptacji wewnętrzne
go, podmiotowego ,ja”, świadka, czyli innego, i na zdystansowaniu się 
w pozie Barthesowskiego mitologa wobec wzorców proponowanych 
przez kulturę. Feministyczna analiza pozwala znaleźć we współcze
snych transformacjach mitu trajektorię tożsamości w oparciu o rein- 
terpretację i porównanie stereotypów inności i kobiecości oraz ponowną 
lekturę historii kobiety i kobiecości w antycznym oraz współczesnym 
micie Medei.



ROZDZIAŁ II

Medea jako inny. Feministyczna analiza 
ponowoczesnej przedstawieniowej 

tożsamości kulturowej Medei jako kobiety-innego

Kategoria inności w zależności od kontekstu i metodologii jej opisu 
może mieć różne znaczenia, za każdym razem jednak wiąże się z wyklu
czeniem i napiętnowaniem. Zmieniają się jedynie cechy napiętnowane. 
Moje szczególne zainteresowanie budzą cechy inności, które przypisy
wane są kobietom, a które one same wykorzystują do zaprezentowania 
swej przedstawieniowej tożsamości kobiety-innego. Skupiam się więc 
na tych cechach, które najczęściej wymieniają w swoich teoriach kry- 
tyczki feministyczne. A ponieważ inność określana jest zazwyczaj na 
podstawie czynów dokonanych przez daną osobę-postać, istotną funkcję 
należy przypisać temu, co dana osoba-postać mówi, myśli, ale przede 
wszystkim temu, co robi. I właśnie w tym kontekście warto przyjrzeć się 
czynom Medei, która stanowi dla mnie reprezentatywny model nosiciela 
piętna, jakim naznaczona została kobieta. Medea, której tożsamość we 
współczesnych wersjach mitu postrzega się przez pryzmat jej czynów, 
opisywana jest jako dzieciobójczyni, czarownica, osoba podległa sile 
namiętności. Ponowocześni artyści widzą w niej jednak nie tylko ne
gatywną protagonistkę mitu, ale przede wszystkim postać wyjątkowa, 
która ucieleśnia pierwotną kobiecość.

Warto podkreślić, iż ową pierwotną kobiecość współcześni teorety
cy i twórcy oceniają bardzo ambiwalentnie. Jedni podkreślają fakt, iż 
Medea stanowi wzór patologicznych zachowań i podlega nieracjonal
nym żądzom, inni widzą w niej postać odzwierciedlającą walkę o zmianę 
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kondycji kobiety i kobiecości. Medea więc jest przedstawiana jako nosi
cielka zła, mściwa kobieta bądź jako ta, która odzyskała siłę, powróciła 
do starych rytuałów kobiecych. Artyści ponowocześni, którzy w swoich 
utworach przepisują antyczny mit o Medei, pokazują także, w jaki spo
sób Medea w różnych sytuacjach performuje swoją kobiecość. Podczas 
analizy współczesnych wersji mitu interesować mnie będą paradoksy 
w omawianiu inności Medei i interpretowaniu jej czynów. Można bo
wiem lepiej sprecyzować, na czym polega performowanie inności w ra
mach przedstawieniowej tożsamości kobiety, gdy spojrzy się na cechy 
owej inności z różnych perspektyw i przez pryzmat rożnych dziedzin 
nauk humanistycznych i opisze je, wykorzystując różne metodologie. 
Dlatego też przytaczam nie tylko teorie feministyczne i współczesne od
czytania mitu o Medei z perspektywy krytyki feministycznej, lecz także 
badania prowadzone nad mitem przez psychologię, kulturoznawstwo, 
archeologię, historię oraz filozofię. Mit o Medei bowiem, jak się okazu
je, stanowi punkt wyjścia wielu teorii i jest interesujący oraz inspirujący 
dla przedstawicieli wielu dyscyplin nauk humanistycznych. Wszyscy 
teoretycy i artyści, podejmując temat Medei, dowodzą z przekonaniem, 
iż w dzisiejszych czasach może być ona nie tylko antywzorem, lecz tak
że postacią, z którą można się identyfikować zarówno w pozytywnym, 
jak i negatywnym sensie w celu określenia własnej tożsamości kobiety - 
innego. Medea bowiem w zależności od interpretacji i sposobu prezen
towania jej tożsamości oraz w zależności od czynu, który określa jej ce
chy osobowościowe, za każdym razem okazuje się inną postacią. Rzecz 
bowiem w tym, że Medea współcześnie jest przedstawiana jako inna 
nie tylko dla społeczeństwa, lecz także dla siebie, performuje nie tylko 
społeczną istotę innego, lecz także homo multiplex. Już w antyku jej 
inność określana była w rozmaity sposób i na różne jej cechy i czyny 
padał akcent.

I właśnie od antycznych wersji rozpoczynamy analizę ponowocze- 
snych wersji mitu, gdyż to starożytne tragedie są przepisywane i rein- 
terpretowane przez współczesnych twórców. Aby zobaczyć bowiem, 
na czym polega przepisywanie mitu Medei, należy zacząć od antycz
nych tragedii, które jako pierwsze przepisały epicką wersję podania na 
język i poetykę tragedii. I dopiero po wskazaniu różnic i podobieństw 
w starożytnych, tragicznych wersjach mitu o Medei, przejdziemy do 
interpretacji.i analizy jego ponowoczesnych wersji oraz do omówienia 
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najnowszych teorii inspirujących się tym mitem. Pozwoli to pokazać 
jego wyjątkowość i dowiedzie, iż jest wciąż dyskutowany oraz badany 
i nadal może być źródłem wiedzy o człowieku-kobiecie i świecie. A po
stać samej Medei stanowi przykład bohatera tragicznego, który może 
prezentować współczesne zmagania z tożsamością innego oraz okazać 
się pożyteczny w omawianiu specyfiki przedstawieniowej tożsamości 
kobiety-innego.

Medea kreowana jest przez antycznych tragików, Eurypidesa 
i Senekę, na typowego bohatera tragicznego, który jest inny od pozo
stałych dramatis personae. Medea to zatem bohaterka tragiczna, która 
dowodzi, że istota społeczna jest oceniana przez członków społeczeń
stwa, w którym żyje, na podstawie tego, co czyni. Jest także bohate
rem, który w kolejnych transpozycjach mitu ewoluuje. I podczas gdy 
u Eurypidesa jest widziana przez otaczającą ją społeczność jako inny 
ze względu na swoje czyny, u Seneki sama rozpoznaje w sobie cechy 
innego i definiuje się jako inny na podstawie nie tylko oceny otoczenia, 
lecz także własnej oceny swoich działań. To czyny bowiem są tymi ce
chami, które - wedle starożytnych - konstytuują osobowość człowieka 
i o nim świadczą. Już Arystoteles wykładał w Poetyce, w której spisał 
najważniejsze prawidła rządzące sztuką antyczną, iż dramat z definicji 
przedstawia postaci działające. Co więcej, twierdził on, że postaci tra
giczne odznaczają się właściwościami myślenia (diónoid) oraz charak
terem (éthos). „Przez charakter - pisał Arystoteles - rozumiem te wła
ściwości postaci, które objawiają się w działaniu”100. Zatem to czyny 
bohaterów tragedii świadczą o nich i na podstawie tego, co robią, doko
nuje się ich oceny. Podkreślał, iż charaktery tragiczne winny być szla
chetne, stosowne i konsekwentne. Wspominał także, iż postaci mogą by 
świadome lub nieświadome swych czynów. To znaczy - jak interpretuje 
Arystotelesa współczesny filozof, Paul Ricoeur - że postaci mogą dzia
łać niezależnie od swojej woli lub zależnie od niej. „Arystoteles daje do 
zrozumienia - podkreśla Ricoeur - na długo przed stoikami, że działa
nie zależy od sprawcy”101, sprawca zaś jest oceniany na podstawie tego, 
co uczynił. I tu zamyka się koło. Ricoeur tłumaczy to w ten sposób, iż 

i™ Arystoteles, Poetyka, tłum. H. Podbielski, Wrocław 1989, s. 20.
101 P. R i c o e u r, O sobie samym jako innym, tłum. B. Chełstowski, Warszawa 
2005, s. 149.
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sprawca jest zasadą (arche) „swych działań, lecz w takim sensie arche, 
który upoważnia do stwierdzenia, że działanie zależy od [...] samego 
sprawcy”102. To znaczy, że przyczyna czynów tkwi w działającym i to 
dlatego na podstawie jego działania, tego, co robi, można określić jego 
charakter.

102 Ibidem, s. 150.
103 „Osobowość ludzka w ogóle jest konstrukcją, jest właśnie «obrazem»” (Z. B e n e- 
d y k t o w i c z, Portrety „obcego". Od stereotypu do symbolu, Kraków 2000, 
s. 57).

To, czy bohater działa świadomie, czy nie; celowo, czy nie, jaki 
namysł poprzedza jego czyn, jakie postanowienia podejmuje, świad
czy o jego charakterze i jego osobowości moralnej. Istotne zatem są 
działania protagonisty tragedii greckiej, ale i jego motywy. Wskazać 
motyw, to wskazać sprawcę - podkreśla Ricoeur. To poprzez czyn po
stać jest oceniana, ale i identyfikowana. Dzieje się tak też dlatego, iż 
wszelkie charakterystyki postaci wywodzą się z opisania tego, co one 
uczyniły, czego dokonały. Legenda, która często wyprzedza postać, to 
nic innego, jak zapis jej działań. I na podstawie tego opisu konstruuje 
się obraz postaci, a zatem - jak podkreśla Zbigniew Benedyktowicz 
w książce Portrety „obcego ” - ocenia się jej osobowość103. Osobowość 
Medei w tragedii Eurypidesa opisywana i oceniana jest na podstawie 
tego, co Medea zrobiła. Eurypides w swojej tragedii nie owykorzystał 
całego mitu o Medei, ale wybrał tylko jego fragment. Tragik opowiada 
bowiem, w jaki sposób Medea wykorzystywała magiczne zdolności do 
osiągnięcia swojego celu i udzielania pomocy mężowi. Zdarzenia mitu 
poprzedzające tragedię Eurypidesa są jednak o tyle istotne, iż znają je 
bohaterowie jego tragedii. Ich legenda dotarła do Koryntu przed Medeą, 
pozwalając Koryntczykom wyrobić sobie opinię o nowo przybyłej i ją 
oceniać.

Mit Medei opowiada, jak czarodziejka, zakochawszy się w Jazonie, 
przywódcy Argonautów, pomogła mu, używając swoich czarów, zdo
być złote runo. Jako posag oddała mu swego brata, którego zabiła, aby 
powstrzymać pościg, oraz swój kraj, zdradzając ojca - króla Kolchidy. 
Następnie wyruszyła z Jazonem do jego ziemi, do Jolkos, gdzie skło
niła fałszywą obietnicą córki jego stryja, dzierżawcy tronu, Peliasa, do 
zabicia ojca, aby w ten sposób pozbyć się rywala świeżo poślubionego 
męża. Uciekła wraz z Jazonem przed karą za zabicie Peliasa do Koryntu. 
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I to właśnie korynckie wydarzenia przedstawia Eurypides. W nowym 
miejscu oboje, Medea i Jazon, są obcy. Jazon rozkochuje w sobie córkę 
króla Kreona i potajemnie ją poślubia. Odrzucona Medea mści się na 
mężu, mordując jego nową rodzinę (żonę i teścia) i odbierając mu starą 
(zabija synów swoich i Jazona), po czym ucieka na rydwanie boga słoń
ca, Heliosa. Na tym kończy się tragedia Eurypidesa, ale znamy z mitu 
dalsze losy jego protagonistki. Medea udaje się do Aten104, gdzie schro
nienie obiecał jej Egeusz. Wychodzi za niego i rodzi mu syna Medusa. 
Próbuje tam zgładzić pierworodnego syna Egeusza, Tezeusza, jednakże 
Egeusz go ratuje. Medea ucieka z Aten.

104 Dokładną historię Medei w Atenach (prawdopodobnie spisaną przez Eurypidesa w 
zaginionym dramacie Egeusz) opisuje Fritz Graf, zob. F. G r a f, Medea, the Enchant- 
ress from Afar. Remarks on a Well-known Myth [w:] Medea. Essays on Medea...
105 Wszystkie cytaty z Medei Eurypidesa za: E u r y p i d e s, Medea, tłum. J. Ka
sprowicz, Kraków 2003. Korzystam z tłumaczenia Kasprowicza, które jest współ- 
cześniejsze. Dla porównania zaś przytaczam także tłumaczenie Bogusława Butryno- 
wicza z przedwojennego wydania Medei Eurypidesa.

O ohydna! Najgorsza z niewiast, która budzi
Wstręt u bogów i u mnie i u wszystkich ludzi
Coś ważyła się gołem mordować żelazem
Dzieci własne, a z niemi i mnie, ojca, razem!
[...]
Zgiń!... Teraz jasno widzę, - pierwej zaślepiony,

Jazon w swym finalnym monologu w dramacie Eurypidesa streszcza 
wydarzenia poprzedzające fabułę tragedii i na podstawie tego, co Medea 
uczyniła, ocenia j ą następująco:

Ty zmoro nienawistna, ty z stworzeń najkrwawsze, 
Dla bogów i dla ludzi przewstrętne! Swe własne 
Zabiłaś oto dzieci [...].
Ty matko niegodziwa, co miecz w swoje plemię 
Zatapiasz [...].
Gdym wiódł cię, nieszczęśnico, do naszej Hellady, 
Tyś wówczas nie wahała dopuścić się zdrady 
[...] nieczysta mnie siła
W objęcia twe popchnęła, gdy zabiwszy brata, 
Co w domu rodzicielskim chował się przez lata 
Wraz z tobą, szłaś na drogi, na piękny nasz statek! 
O, taki był początek, przyszłych dni zadatek!105
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To jej działania o niej stanowią. Jak nakazuje Poetyka Arystotelesa, 
protagonistkę opisuje realizacja jej dokonań i namysłów. Jazon przed
stawia swą małżonkę jako wcielenie zła. Nazywa ją zmorą, zdrajczynią. 
Podobnie ocenia Medeę Kreon. Obawia się jej, ponieważ wie, co uczy
niła w swojej ojczyźnie i do czego jest zdolna. I to właśnie z tej przy
czyny pragnie wydalić Medeę ze swego miasta. Król Koryntu postrze
ga protagonistkę jako przebiegłą i bardzo mądrą kobietę. Obaj zatem 
oceniają Medeę jako postać niestosowną (jest mądra i dzielna, co nie 
przystoi kobiecie) oraz nieszlachetną, gdyż dopuszcza się haniebnych 
czynów. Ale, co trzeba przyznać, Medea odznacza się inną cechę posta
ci tragicznej, jest konsekwentna. Jej konsekwencja objawia się w tym, 
iż nie ulega własnej słabości i - choć kocha swe dzieci - poświęca je 
w imię zemsty na mężu. Przez całą tragedię Medea zastanawia się nad 
tym, skąd wziąć siłę do zamordowania własnych dzieci, do popełnienia 
aktu sprzecznego z prawami ludzkimi i boskimi. Jej czyn został poprze
dzony namysłem. Medea w końcu decyduje się zabić synów, aby urato
wać swój honor. Nie chce być traktowana przez mieszkańców Koryntu 
jak odrzucona kobieta. Opinię społeczną stawia ponad swoje matczyne 
uczucia i gotowa jest poświęcić wszystko w imię zemsty. Dbając o swój 
honor oraz decydując się na ostateczny krok, aby ugodzić Jazona, który 
ją zhańbił, zachowuje się jak przystało na tragicznego bohatera. Zatem 
wypełnia jedyny dostępny jej wzorzec bohaterstwa - wzorzec męski.

Wielokrotnie feministyczne interpretatorki podkreślały fakt, iż 
Medea odznacza się męskimi cechami, ponieważ zachowuje się jak 
mężczyzna, ale równocześnie posiada elementy charakteru typowe dla 
kobiet. Marianne McDonald na przykład w artykule Medea as Politician 
and Diva przywołuje tezy Helene Foley: „Helene Foley divides Medea

Gdym cię z pod strzech Barberów, z cudzoziemskiej schrony
W helleńską wiódł pielsz, ziamo zbrodni wszelakiej, 
Zdrajczynię ojca i swej ziemi-rodzicielki!
Bogi dajmona zemsty na mą strzęśli głowę,
Boś krwią brata ognisko zbryzgała domowe,
[...]
To twój występek pierwszy! Potem poślubiona 
mnie, i dzieci mi dawszy, - płód własnego łona, 
przez chuć i zazdrość, krwawej święciłaś zagładzie

(Eurypides, Medea, tłum. B. Butrynowicz, Kraków 1928, s. 70). 
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into male and female, claiming that Medea performs characteristically 
male actions while indicting the heroic code. Medea, indeed, turns the 
male weapons against the males but fundamentally remains female”106 
[Helene Foley dzieli Medeę na męską i kobiecą, twierdząc, iż Medea 
wykonuje męskie działania, podczas gdy kieruje się heroicznym ko
dem. Medea wręcz odwraca męską broń przeciwko mężczyznom, ale 
wewnętrznie pozostaje kobietą]. Helene Foley po stronie męskiej Medei 
stawia - oprócz heroizmu i waleczności, posługiwania się męską bronią

'“M.McDonald, Medea as Politician and Diva. Riding the Dragon into Future, 
[w:] Medea. Essays on Medea..., s. 300.
107 D. B o e d e k e r, Becoming Medea. Assimilation in Euripides, [w:] Medea. Essays 
on Medea..., s. 136.

- także używanie męskiego języka. Do pierwiastków kobiecych zalicza 
zaś płacenie posagu, rodzenie dzieci, realizowanie modelu „housewife” 
do czasu, kiedy miłość skrzyżuje się z honorem. Jak podkreśla Foley
- Medea staje się prawdziwą kobietą i mści zdradę, poddaje się namięt
nościom. Inna feministyczna interpretatorka, Deborah Boedeker, zauwa
ża, iż Medea Eurypidesa posiada w sobie sprzeczne genderowo cechy. 
„Eurypides emphasizes paradox of a character who aspires to male 
heroizm within the confines of what are presented as [...] female con
cerns”107 [Eurypides kładzie nacisk na paradoks postaci, która aspiruje 
do męskiego heroizmu w granicach tego, co przedstawiane jest jako [...] 
sprawy kobiece], Protagonistka porównywana jest przez feministyczne 
teoretyczki do Achillesa, Agamemnona, nawet Jazona. Aby dokonać 
męskiego czynu, Medea musi unicestwić w sobie to, co kobiece. Temat 
ten w ciekawy sposób porusza w swoim artykule Deborah Boedeker. 
Pokazuje, jakie podobieństwa łączą protagonistkę Eurypidesa z innymi 
postaciami z jego Medei. Porusza między innymi kwestię siostrzaństwa 
Medei i córki Kreona, Glauke. Obie są kobietami, obie pochodzą z mo
narszych rodzin, obie mają bladą skórę i są piękne, obie sprzeciwiają 
się ojcu. Wreszcie obie wypełniają wolę Jazona. Nawet ubierają tę samą 
suknię ślubną. Autorka uważa, iż Medea, zabijając Glauke w swojej 
sukni i diademie, w symboliczny sposób morduje swój obraz - kobie
ty i żony. Medea, unicestwiając swoje lustrzane odbicie, zabija w sobie 
kobietę. Po tym, jak pokona w sobie te elementy, które przeszkadzały 
jej w spełnieniu swego zamierzenia, będzie mogła popełnić ostateczny 
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czyn - zamordować synów. Zatem, jak przystało na bohatera, Medea 
popełni grzech hybris - przez zuchwałość i pychę dopuści się czynu 
okrutnej zemsty.

Zmaganie się Medei tuż przed popełnieniem aktu dzieciobójstwa 
uwidocznione zostało przez Eurypidesa w ostatnim monologu bohaterki. 
Włodzimierz Galewicz w eseju Warkocz Medei rozpisuje ów monolog 
na sześć części, eksponując wewnętrzną walkę protagonistki. Pierwsza 
część to fragment, w którym Medea wspomina trudy i nadzieje związane 
z dziećmi. W drugiej do głosu dochodzą miękkie uczucia, czyli uczu
cia macierzyńskie, kiedy to bohaterka rozważa plan ucieczki z dzieć
mi. W kolejnej górę biorą twarde uczucia, furie, aby ponownie ustąpić 
miękkim, matczynym uczuciom. W piątej części monologu Medei po
wraca furia. Bohaterka wychodzi z założenia, iż dzieci i tak umrą, a je
śli ona sama ich nie zabije, zrobią to jej wrogowie, aby zemścić się na 
niej za zabójstwo Kreona i Glauki. W ostatniej części matka żegna się 
z synami. Ten monolog Galewicz rozkłada na fragmenty, aby udowod
nić swoją tezę, iż Medea postępuje w sposób nikczemny i opanowany, 
tj. racjonalnie postanawia zemścić się na Jazonie i zastanawia się nad 
modelem zemsty, aby w ten sposób odzyskać utraconą cześć, czyli osią
gnąć założony cel. Medeę zaś ocenia jako „osobę działającą w sposób 
świadomy i celowy”'08. Już nawet Arystoteles w swojej Poetyce podkre
ślał, że Medea zabija „świadomie swe własne dzieci”* 109. Jerzy Łanowski 
zauważa zaś, iż Medea zabija z premedytacją, choć nie bez wahania. 
I to fakt namysłu poprzedzającego czyn pozwala obu autorom na wy
snucie powyższych wniosków. Medea, dokonując ostatecznego czynu, 
zachowuje się zatem jak typowy bohater tragiczny, mimo iż jest kobietą. 
Dzieje się tak nie tylko dlatego, że zabiła w sobie kobiecy pierwiastek, 
lecz także dlatego, że miała podporę w osobach mężczyzn. Chodzi tu 
o Egeusza, którego pomoc i wsparcie zapewniła sobie, zanim dokonała 
zemsty, a także boga Heliosa, na którego rydwanie ucieknie do Aten, do 
Egeusza. Medea zatem nie istniałaby, gdyby nie męski wzorzec postę
powania oraz pomoc zapewniona jej przez mężczyzn. Pewna, że uzyska 
ratunek, decyduje się na ostateczne działanie. I właśnie to głównie z po
wodu tego czynu jest wykluczana i utożsamiana z tym, co inne.

W. G a 1 e w i c z, Z Arystotelesem przez greckie tragedie. Glosy i ilustracje do 
„Etyki nikomachejskiej", Kraków 2002, s. 139.
1119 A r y s t o t e 1 e s, op. cit., s. 47.
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Paul Ricoeur podkreśla, iż sprawców można uznać za odpowiedzial
nych za działanie. Medeę pozostali bohaterowie tragedii poczytują za 
innego, ponieważ uznano ją za odpowiedzialną za działania, których nie 
można podporządkować regułom ludzkim i boskim. Odmienność za
chowania Medei, wedle feministycznej interpretatorki Christiane Sour- 
vinou-Inwood, podkreślał na deskach teatru greckiego strój Medei. 
Autorka w artykule Medea at a Shirting Distance. Images and Euripi- 
dean Tragedy bada między innymi sposób, w jaki przedstawiano postać 
Medei w ikonografii. Zauważa, iż przed 430 rokiem przed Chrystusem 
ikonograficzne wyobrażenia Medei nie różnią się od wizerunków 
Greczynek, potem zaś Medea coraz częściej nosiła strój orientalny. 
Sourvinou-Inwood dochodzi do wniosku, iż na scenie Medea występo
wała w obu strojach. „Medea - zaznacza autorka - was wearing Greek 
dress throughout the play and oriental dress when she appears in the 
chariot of the Sun converges with”110 [Medea była ubrana w grecki strój 
przez całą sztukę i w orientalną suknię, kiedy pojawia się w rydwanie 
Słońca, uciekając]. Orientalna suknia miała na celu zaznaczenie dystan
su między Medeą a innymi kobietami, Chórem oraz sceniczną realiza
cją słów Jazona: „Kobiety nie ma takiej wśród helleńskich włości, / By 
mogła spełnić zbrodnię podobną”. Poprzez suknię Medea jest opisywa
na. „Medea in oriental dress - kontynuuje autorka artykułu - represent 
Medea at her most other, most negative, and most symbolically distance- 
d”111 [Medea w orientalnym stroju reprezentuje Medeę jako najbardziej 
inną, najbardziej negatywną i najbardziej symbolicznie zdystansowaną]. 
Medea nosi orientalną suknię nie tylko dlatego, że pochodzi z innego, 
barbarzyńskiego kraju, lecz też z tego względu, że jej zachowanie różni 
się od tego, które obowiązują w Koryncie.

110 Ch. Sourvinou-Inwood, op. cit., s. 290.
"'Ibidem, s. 290-291.

Medea zatem była postrzegana jako szczególna kobieta - inny - 
ponieważ realizowała wzorzec bohaterski. Należy przypomnieć w tym 
miejscu, że Eurypides tworzył w kraju, w którym kobiety uchodziły 
za istoty gorsze od mężczyzn. Jej historia była wystawiana na scenie 
i oglądana być może tylko przez mężczyzn. „Teoretycy, począwszy od 
Arystotelesa - podkreśla Mirosław Kocur w książce Teatr antycznej 
Grecji - za centralną postać całego gatunku tragedii uznali niezmiennie 
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bohatera rodzaju męskiego”"2. Dlaczego zatem to właśnie Medea, po
stać kobieca, jest bohaterem tragedii Eurypidesa? Na podobne pytanie 
próbuje odpowiedzieć Kocur i stwierdza:

112 M. K o c u r, Teatr antycznej Grecji..., s. 55.
113 Ibidem, s. 58.
114 Ch. Sourvinou-Inwood, op. cit., s. 253.

Antyczni dramatopisarze tworzyli w swych przedstawieniach role kobiet 
nie po to, by portretować współczesne sobie Atenki, ale by móc skonstru
ować tożsamość ateńskiej polis, która w istocie była państwem męskim. 
Mężczyzna definiował zatem siebie poprzez postać kobiety, która uosabiała 
to wszystko, co było wobec rodzaju męskiego radykalnie inne. By ujawnić 
w pełni siebie, obywatel Aten odgrywał na scenie role wyimaginowanych 
kobiet"3.

Kobieta przedstawiana na scenie starożytnej, być może tylko przed 
męskimi widzami, miała reprezentować te cechy kulturowo utożsa
mione z kobiecymi, które nosiły znamiona inności. Toteż Eurypides 
mógł konstruować w ten sposób tożsamość Medei, aby stanowiła ona 
antywzór dla Ateńskiego męskiego ,ja” i równocześnie definiowała to, 
co barbarzyńskie, inne, obce, wrogie i nieetyczne. Wówczas Eurypides 
byłby tym, który w taki sposób transponuje mit kolchidzkiej czarodziej
ki, aby wydobyć elementy sprzeczne z wzorcowym kulturowym ,ja” 
ateńskim. Christiane Sourvinou-Inwood, feministyczna interpretatorka 
mitu Medei, także podkreśla, że opis kobiecych protagonistek w sta- 
rogreckich tragediach mógł służyć ukonstytuowaniu się pozytywnego 
męskiego ,ja”, zbudowanego w opozycji do barbarzyńskiego, dzikie
go ,ja” kobiety. Badaczka piszę: „An important sodality of exploration 
of the central Athenian self, the male citizen, is through the exploration of 
those others that are not self, among whom the most important is the 
woman”"4 [Ważnym punktem w badaniu podstawowego ateńskiego ja, 
męskiego obywatela, jest bezpośrednie badanie tych innych, którzy nie 
są «ja», wśród których najważniejsza jest kobieta.].

Tożsamość innego Medei była zatem oceniana negatywnie jako 
taka, która nie przystoi Grekowi. Wykluczenie Medei, które było efek
tem negatywnej oceny jej aktu zabicia dzieci, było równocześnie wyklu
czeniem działającego bohatera, był to bowiem jedyny dany wzorzec, jaki 
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mogła ona powielić. Wykluczenie Medei jest tym dobitniejsze, iż opiera 
się nie tylko na potraktowaniu jej kobiecości jako innego, lecz także na 
uznaniu jej czynu w kategoriach uniwersalnych i ludzkich za niemoral
ny. Z jednej strony zatem Medea była oceniana na podstawie tego, co 
zrobiła, czyli na podstawie faktów rzeczywistych. Z drugiej strony oce
niano ją na podstawie tego, że jest kobietą posiadającą w dodatku czaro
dziejską moc, zatem na podstawie jej zewnętrznego obrazu. W oparciu 
o te oceny Medea została uznana za innego. A co za tym idzie także za 
ucieleśnienie zła. Medea jest oceniania przez pozostałe postaci dramatu 
Eurypidesa jako inny, ponieważ jest niekobiecą-kobietą, wyrodną mat
ką, czarownicą, dokonuje czynów niezgodnych z prawem ludzkim i bo
skim. Ale Medea jest nie tylko inna, lecz także jak inni. Jest nie tylko 
kobietą, lecz także jak mężczyzna. Jest nie tylko barbarzynką, lecz także 
jak Koryntianki (nosi na przykład ich stroje, zachowuje się jak gospody
ni domowa). Jest nie tylko rodzicielką, lecz także morderczynią swoich 
dzieci. Mieszka w Koryncie, ale zachowuje się jak Kolchidka. Jest inna, 
ale równocześnie jest podobna do Glauke czy Achillesa.

Medea jest innym dla pozostałych bohaterów tragedii, ale także 
sama dla siebie. Jan Kott zauważa, że Medea Eurypidesa toczy walkę 
nie tylko z męskimi członkami cywilizowanego społeczeństwa Koryntu, 
Jazonem i Kreonem, lecz także walkę z sobą, która jednak będzie bar
dziej wyeksponowana w kolejnej, późniejszej od Eurypidesa trans
pozycji mitu Medei autorstwa rzymskiego tragika, Seneki. W recenzji 
z przedstawienia Medei w Pescarze w wykonaniu greckich artystów te
atru z Pireusu, Kott piszę między innymi o kondycji Medei w ogóle, 
abstrahując od opisywanego przedstawienia. Stwierdza wówczas, iż jed
ną z bardzo istotnych cech Medei jest jej samotność. „Medea nie zwraca 
się do bogów” - notuje Kott. „Nie istnieją oni dla niej, tak samo jak nie 
istnieje dla niej świat. Nawet dzieci. Są one dla niej tylko dziećmi Jazo
na. Nawet więcej: są samym Jazonem. Zabija je nie tylko dlatego, żeby 
się na nim zemścić; zabija je, ponieważ nie może zabić Jazona; zabija 
w nich Jazona.

Ale właściwie nawet Jazon nie istnieje dla Medei. Istnieje tylko ona 
sama; Medea, i jej klęska. Ani przez chwilę nie może o czym innym 
mówić, ani przez chwilę nie może o czym innym myśleć. Jest zamknię
ta w sobie razem ze swoją klęską jak w jajku. Ta obłąkana monoma- 
nia Medei jest niewątpliwie odkryciem Eurypidesa. Jest ona jak gdyby 
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psychologicznym dopełnieniem tragedii, jej umożliwieniem. Wyosobnia 
Medeę, wyodrębnia, odcina od rzeczywistego świata. Przez tę monoma- 
nię Medea jest sama. Bohaterowie tragedii muszą być sami”"5. Medea 
pozostawiona sama sobie walczy w tragedii Eurypidesa nie tylko ze 
światem zewnętrznym, ale przede wszystkim z sobą. Poszukuje w sobie 
rozwiązania tej trudnej sytuacji oraz siły do zemsty. Wewnętrzny mo
nolog Medei i jej próba zdefiniowania samej siebie jest wyraziściej niż 
u Eurypidesa przedstawiona w tragedii Seneki. Tam Medea poszukuje 
swego prawdziwego ,ja”, tu stanowi innego sama dla siebie.

115 J. K o 11, Medea w Pescarze, [w:] i d e m, Aloes. Dzienniki i małe szkice, Warsza
wa 1997, s. 55.
116 W dramacie Eurypidesa Jazon zawarł ślub z Glauke potajemnie. Tutaj zaślubiny 
mają się dopiero odbyć, zatem Medea może próbować przeciwdziałać zdarzeniom, 
w tragedii Eurypidesa mogła tylko myśleć o zemście.
117 Wszystkie cytaty z Medei Seneki za: S e n e k a, Medea, tłum. E. Wesołowska, 
Poznań 2000.

Medea w dramacie Seneki jak u Eurypidesa pochodzi z obcego kra
ju i już z tego powodu jest oceniana przez pozostałe dramatis personae 
jako inny. W Koryntianach budzi lęk. Chór w pierwszym stasimonie 
daje wyraz uczuć podwładnych Kreona. Cieszy się, że wkrótce"6 odbę
dzie się ślub Jazona z córką ich króla. Staje także od samego początku 
po stronie Jazona, który poprzez nowe zaślubiny wyrwie się ze związku 
z dzikuską, jaką jest Medea, gdyż to ona zwiodła biednego tułacza, ośle
piła uczuciem do siebie. Pozostało jej teraz tylko, wedle przedstawicieli 
Koryntian, „w milczeniu [...] odej[ść] do piekła”"7, czyli wrócić tam, 
gdzie jej miejsce. Protagonistka jest znienawidzona przez wszystkich 
dookoła, wykluczona i traktowana jako inny, czyli gorszy. Sam Kreon, 
opisując ją, używa określeń typu zbrodniarka, czarownica, groźna jędza. 
Zwraca się do niej tymi słowami: „Bo twoja męska wola na wszystko 
się waży. / W tobie kobiet przewrotność - nie dbasz o opinię”. Obdarza 
w ten sposób Medeę negatywnymi cechami obu genders. Medea ma, we
dle jego słów, siłę i wolę walki mężczyzny, ale jest niestabilna i zmienna, 
nieprzewidywalna jak kobieta - i to właśnie między innymi połączenie 
obu tych cech czyni ją tak niebezpieczną i niezrozumiałą dla otoczenia. 
Medea zatem - podobnie jak u Eurypidesa - oceniana jest przez innych 
na podstawie czynów, których dokonała, a o których legenda dotarła do 
Koryntian, a także czynów, których mogłaby dokonać. Ale w przeci
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wieństwie do protagonistki greckiej tragedii Medea u Seneki także po
strzega w ten sposób samą siebie. Już w monologu rozpoczynającym 
tragedię przedstawia siebie jako istotę złą i samotną. Mówi:

Aż w łonie szukam drogi dla mej zemsty!
O, duszo, jeśli jeszcze tli się w tobie 
coś z dawnej siły, porzuć strach kobiecy 
i dzikiej mocy zaczerpnij z Kaukazu, 
by wszystkie zbrodnie, które Pont zobaczył, 
mógł widzieć Istmom. Nieznana potworność, 
przed którą wzdraga się niebo i ziemia, 
w myśli się pocznie - rany, zgon i pogrzeb. 
O, to zbyt mało: dziewczęce igraszki! 
Dziś ból jest większy i okrutnej zemsty 
żąda kobieta, która jest już matką.
Niech się szaleństwo z gniewem razem złączy. 
[-]
Dom na zbrodni wzniosłam - w zbrodni go opuszczę.

Medea charakteryzując siebie, podkreśla, iż jest okrutną jak zwie
rzę, nieludzką istotą, że szuka zemsty, a jej szał wymaga kary. Jest świa
doma siebie. Już w pierwszym monologu zapowiada także, że zburzy 
dom Jazona. Jednak nie sama wymyśla sposób jego ukarania, jak Medea 
Eurypidesa, tylko to on niechcący podsuwa jej sposób spełnienia obiet
nicy, mówiąc o swoich synach: „One - to sens życia / mego i ulga dla 
smutnego serca. / Prędzej bym duszę swą oddał i ciało”. Medea odpo
wiada „na stronie”: „Tak kocha dzieci? Świetnie! Tu go mamy! / Wiem, 
najsrożej mogę go ugodzić!”. To wówczas Medea postanawia zabić 
dzieci. I Medea morduje synów na scenie „wbrew greckiej konwencji, 
a przede wszystkim wbrew zakazom Horacego, którego reguł Seneka 
zwykle wiernie się trzymał”"8. Poprzez akt zabójstwa, a także z powodu 
dokonania go na scenie, Medea reprezentowała zuchwałość. Mirosław 
Kocur podaję, że właśnie maskę zuchwałej nosiła Medea, recytując swo
je monologi na proskenionie. Protagonistka zatem była oceniana przez 
publiczność jako inny nie tylko na podstawie czynu, którego się dopu
ściła, lecz także ze względu na to, że złamała regułę decorum. Kocur, 

M. K o c u r, We władzy teatru. Aktorzy i widzowie w antycznym Rzymie, Wrocław 
2005, s. 78.
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analizując tragedie Seneki jako formę rzymskiego teatru śmierci, zauwa
ża, iż „śmierć jako widowisko stawała się faktem estetycznym, dystans 
oddzielał ofiary i widzów”119. Widzowie, jego zdaniem, reprezentowali 
świat cywilizowany, podporządkowany prawom, zaś aktorzy („ludzie 
i zwierzęta na arenie”) rzeczywistość irracjonalną i obcą. Toteż Medea 
jako ta, która gwałci prawa ludzkie i boskie, zabijając własne dzieci, ale 
także sprzeciwiając się regułom sceniczności, stawała się ikoną tego, co 
obce; obce w znaczeniu: złe, barbarzyńskie, dzikie i niezrozumiałe.

Ibidem, s. 79.

Ale Medeę czyni innym nie tylko jej pochodzenie, fakt, że jest wy
gnanką, banitką i dzieciobójczynią, lecz także to, iż zawładnęły nią rów
nocześnie dwie potężne siły, dwie sprzeczne namiętności: gniew i mi
łość. I protagonistka próbuje je w sobie pogodzić tak samo, jak próbuje 
zasymilować w sobie dwa wizerunki siebie. Wielu teoretyków próbowa
ło rozpoznać, jakie antagonistyczne cechy charakteryzują Medeę Seneki. 
Martha C. Nussbaum w artykule Serpents in the Soul, interpretującym 
tragedię Seneki z punktu widzenia krytyki feministycznej, wspomina na 
przykład o dwóch obrazach moralności, między którymi Medea musi 
dokonać tragicznego wyboru. Można podporządkować się - piszę au
torka - sile Erosa i wówczas namiętność ta prowadzi do zbrodni i mor
derstwa, ale można także opowiedzieć się po stronie czystości i wtedy 
poniesie się śmierć w zgodzie z heroicznymi cnotami. W Medei walczą, 
wedle Nussbaum, obie te siły. Protagonistka pragnie w sobie pogodzić 
siłę miłości, ale równocześnie nie potrafi zrezygnować ze zbrodni i ze
msty. Ale w jej postawie interpretatorka dostrzega także kontrast mię
dzy dwiema koncepcjami życia: obwiniającym się „ja”, ceniącym do
bra zewnętrzne, jakich używa się do osiągnięcia pożądanego celu - i po 
tej stronie autorka stawia schemat życia Medei, gdyż ceni ona niesta
bilne siły, jakimi są namiętności - oraz stoickim „ja”, które pozostaje 
w domu zadowolone z tego, co ma. To właśnie , ja”, które Medea chęt
nie by wybrała, ale nie potrafi, ponieważ za bardzo identyfikuje się ze 
swoimi namiętnościami.

Owo stoickie ,ja” to właśnie to , ja”, które Medea w sobie pokonuje, 
przyzywając swoje barbarzyńskie, dzikie, kolchidzkie ,ja”. Obwiniające 
,ja” można byłoby nazwać, jak sądzę, ,ja” kobiecym - to ,ja”, którym 
rządzą namiętności, emocje, uczucia. „Ja” stoickie zaś to męskie ,ja”, 
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którym kieruje ratio. Takie bardzo stereotypowe rozdzielenie i przypo
rządkowanie ,ja” Medei nawiązywałoby do tej charakterystyki, jakiej 
dokonuje Kreon, kiedy dostrzega w bohaterce cechy męskie i kobiece. 
W moich rozważaniach nie jest jednak najważniejsze to, w jaki sposób 
nazwiemy cechy Medei. Bardziej istotny wydaje się fakt, że w przypad
ku tej bohaterki mamy do czynienia z konfliktem self z not-self.

Otóż zanim protagonistka wypowie znamienne słowa: „Nunc 
Medea sum”, musi stoczyć wewnętrzną walkę. Aby stać się „prawdzi
wą” Medeą, musi odnaleźć swoje ,ja”. W tym celu pragnie obudzić 
w sobie „nieznaną potworność”, swoją „kobiecość”, którą przywołuje 
w pierwszym monologu. Stać się na powrót barbarzynką, dzikuską, cza
rodziejką, panią swego bytu. Chce być znowu Kolchijką, która nie zwra
ca uwagi na prawa kultury i kieruje się tylko własnymi namiętnościami. 
W tym celu przypomina sobie, kim była i jakie czyny popełniła. Nie 
nazywa ich zbrodniami, ponieważ - jak twierdzi - nie czerpała z nich 
żadnych korzyści. To Jazon, wedle niej, jest zbrodniarzem, gdyż jemu 
służyły jej czary i mordy. Z tego, jaka była, chce czerpać siły potrzebne 
do zemsty. Medea krzyczy: „Żyje Medea!”, jej prawdziwe ,ja”. Stanie 
się nią w chwili, gdy zemści się i znajdzie w sobie dość odwagi, aby 
zabić własnych synów.

Istotne jest owo działanie - próba rozpoznania w sobie innego staje 
się tym, co będzie odróżniało Medeę Seneki od protagonistki Eurypidesa. 
Mamy tu do czynienia z odwróceniem perspektywy - Medea w tra
gedii rzymskiej rozpoznaje w sobie inność, a nie tylko oceniania jest 
jako inny przez pozostałe postaci. Sama ocenia się także, jak czynili to 
pozostali, według swoich czynów. Staje się sobą wówczas, gdy działa. 
Wskazując na siebie jako na sprawcę, rozpoznaje siebie. Działanie jest 
tym, co pozwala Medei zdefiniować siebie. Paul Ricoeur podkreśla, iż 
„oznaczać siebie jako sprawcę znaczy coś więcej niż oznaczać siebie 
jako mówcę”120. Protagonistka staje się sobą w momencie, gdy czyni, 
a szuka siebie w chwili, gdy tylko monologuje. Poprzez działanie od
najduje odpowiedź na pytanie: kim jestem? Filozof podkreśla, iż sobość 
(inaczej ten-który-jest-sobą) rozpoznaje się poprzez działanie, poprzez 
relacje z innymi i dzięki hermeneutyce siebie. Dzięki analizie i interpre
tacji tego, co się mówi i co się robi. Jak zauważa dalej Ricoeur, „spraw

120 P. R i c o e u r, op. cit., s. 160.
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ca musi zdołać oznaczyć samego siebie w taki sposób, że będzie miał 
prawdziwego innego, w odniesieniu do którego można trafnie dokonać 
takiego przypisania”121. Twierdzi też, że „zdolność sprawcy polega na 
tym, że oznacza on siebie samego, oznaczając sprawcę”122. Za sprawcę 
działania Medei, i równocześnie także za innego, można uznać równie 
dobrze i pozostałe postaci dramatu. Protagonistka dostrzega w sobie in
ność także dlatego, iż pozostali tak ją postrzegali. Widzi siebie poprzez 
pryzmat poglądów pozostałych osób.

121 Ibidem, s. 164.
122 Ibidem, s. 185.
123 Ibidem, s. XXVII.

Małgorzata Kowalska we wstępie do rozważań Ricoeura zatytuło
wanym Dialektyka bycia sobą podkreśla: „Względna jest nie tylko opo
zycja między mną samym jako sprawcą i mną samym jako adresatem, 
ale również - co za tym idzie - między mną a innym człowiekiem, któ
rego doświadczam poprzez swoją własną inność. Właśnie dlatego, że 
pod wpływem innego człowieka sam dla siebie staję się innym, w innym 
człowieku - na zasadzie odwrócenia - mogę dostrzec odpowiednik mnie 
samego: inne «ja»”123. Chodzi o to, że to właśnie relacje z innymi ludźmi 
pozwalają jednostce działać. Dzieje się tak dlatego, że - jak stwierdza 
Ricoeur - to właśnie inni ludzie pobudzają jednostkę do czynu, prosząc 
o zrobienie czegoś bądź sugerując, że dana osoba winna coś zrobić lub 
jest do zrobienia czegoś predysponowana. Taka uwaga sprawia, że dzia
łająca jednostka z jednej strony jest sprawcą owego działania, a z dru
giej strony adresatem prośby bądź oczekiwania. I właśnie funkcja adre
sata jest tym innym w postaci. W przypadku Medei to właśnie pozostałe 
postaci podżegały ją do działania. Kreon oczekiwał, że protagonistka 
będzie chciała zemścić się na nim i jego córce, że ich skrzywdzi. Jazon 
natomiast podpowiadał jej, co najbardziej by go zabolało.

Ale rozpoznanie inności w sobie przez Medeę wynika także z budo
wy dramatu Seneki i różnic między rzymską a grecką tragedią. Seneka 
zmienił bowiem sposób prezentacji głównej bohaterki i perspektywę jej 
przedstawiania. Jego dramat obfituje w monologi. Kiedy porówna się 
partie solowe i dialogowe w tragedii Rzymianina i Eurypidesa, wówczas 
okaże się, że u Seneki przeważają monologi, u Eurypidesa zaś dialogi. 
Medea Senecjańska w monologach przedstawia samą siebie. Dzieje się 
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tak być może dlatego, że teatr rzymski był teatrem nieiluzjonistycz- 
nym i widzowie podziwiali nie tyle fabułę, ile sposób jej opowiedzenia, 
kunszt dramatopisarski. Wsłuchiwali się w rytm i melodykę monolo
gów, podziwiali wersyfikację i tempo wiersza. Toteż główne wątki i my
śli musiały być zawarte nie tyle w działaniu scenicznym, ile w warstwie 
werbalnej tragedii.

I być może dlatego Medea monologuje na temat swojej sobości 
i właśnie na drodze hermeneutyki próbuje się zdefiniować. Opowiada 
o zamiarach dokonania czynu, a nie po prostu działa. Wreszcie decyduje 
się na działanie, aby w ten sposób dać dowód bycia prawdziwą Medeą; 
tą, która wypełnia mit. I najprawdopodobniej akt morderstwa był poka
zany na scenie, choć dramaty Seneki uważa się zwykle za tragedie reto
ryczne, nieteatralne. Mirosław Kocur w książce We władzy teatru przy
tacza opinie zwolenników i przeciwników hipotezy, że tragedie Seneki 
miały być jedynie recytowane, nie zaś pokazywane na scenie. Wysuwa 
wniosek, iż częściowo dramaty te były tylko głoszone, recytowane, ale 
niektóre partie były pokazywane na scenie. Twierdzi również, że te frag
menty wystawiano tylko przed wyrafinowanym widzem - arystokracją 
gustującą „w teatrze śmierci i recytacji”124 w małych budynkach. I to 
właśnie wówczas aktor grający Medeę mógł założyć maskę zuchwałej. 
O tragedii poświęconej tej postaci Kocur piszę:

124 M. K o c u r, We władzy teatru..., s. 82.
125 Ibidem, s. 80.

Najważniejszym wydarzeniem Medei, ku któremu cała tragedia zdaje się 
zmierzać, jest mord dzieci. Pierwsze zabójstwo dokonuje się w trakcie mo
nologu tytułowej bohaterki, w tekście nie ma jednak wyraźnej wskazówki, 
kiedy dokładnie Medea uśmierca syna. Jest natomiast sporo aluzji, które 
przy samej tylko recytacji mogłyby wywołać u publiczności konsternację. 
Gdy wydaje się, że dziecko już nie żyje, Medea zwraca się doń jak do ży
wego. Dopiero uważna lektura tekstu pozwala określić dokładny moment 
mordu. Dzięki inscenizacji ów niemal przypadkowy moment zabójstwa 
mógł zostać spektakularnie rozegrany125.

W finale zatem ważniejsze okazało się to, co Medea robi, niż to, co 
mówi, podczas gdy przez pozostałą część tragedii prymama była war
stwa werbalna. I to właśnie owo działanie ostatecznie pozwala określić 
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inność Medei - jest innym przede wszystkim dlatego, że decyduje się 
na dzieciobójstwo. Równocześnie Seneka, dzięki poetyce swej tragedii, 
potrafił wydobyć dodatkową inność protagonistki - okazała się innym 
sama dla siebie. Twierdzi się, że Seneka przemienił tragedię w walkę 
przeciwieństw126 oraz że często pokazywał swego bohatera w ekstremal
nych sytuacjach127. W przypadku Medei oba te elementy wpisał w war
stwę werbalną i to właśnie taka forma przekazu pozwoliła mu uwidocz
nić te cechy protagonistki. Medea, monologizując, stacza wewnętrzna 
walkę z sobą, z własną namiętnością. Próbuje dojść do swojej sobości 
poprzez interpretację siebie jako innego - innego dla pozostałych posta
ci, ale także dla siebie. Tym różni się Medea Seneki od swojej greckiej 
poprzedniczki - ocenia także samą siebie jako innego. Nie różni jej jed
nak sposób postrzegania siebie. Ocenia się bowiem przez pryzmat dzia
łania - jak Medeę Eurypidesa oceniały pozostałe postaci. Można więc 
wysnuć wniosek, iż w antycznych tragediach działania, o których pisał 
Arystoteles, decydują o postawie i postrzeganiu sprawcy. I to właśnie 
działanie Medei było tym, co pozwala na nazwanie jej inną - działanie 
bardzo szeroko pojęte - dzieciobójstwo, zdrada ojczyzny i rodziny, po
sługiwanie się magią, zachowanie wbrew kanonom teatralnym i gende- 
rowym etc.

126 Ibidem, s. 191.
127 Ibidem, s. 192.

Próba pozostania wiemą sobie i zdefiniowania własnej tożsamości 
stematyzowana przez starożytnych tragików prowadzi w przypadku 
Medei do zniszczenia wszystkiego, co oznacza nie-ja, do zagrożenia 
wrogom i ich rzeczywistości. Medea, aby stoczyć walkę ze sobą i resz
tą świata, musi zostać sama. Nie może się zatem realizować w żadnym 
związku i żadnej relacji z pozostałymi bohaterami. To samotność, której 
jednak Medea nie wybiera, ale w którą zostaje wtrącona przez Jazona. 
Argonauta, kiedy decyduje się od niej odejść, daje jej siłę do określe
nia siebie i zniszczenia wszystkiego, co dookoła. Medea, stając się wła
ścicielką własnego losu i pisarką własnej opowieści, nie tylko pozwala 
na feministyczne odczytania i kontynuacje swojej walki, lecz jest także 
postacią, która podejmuje temat inności, kobiecości i braku akceptacji 
świata. Tak postrzegana odmienność Medei, wynikająca z jej samotności 
i zasadzająca się na próbie konstytuowania własnej tożsamości w opar
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ciu o dialog wewnętrzny, jest jedną z przyczyn, dla których współcześni 
twórcy tak chętnie sięgają po mit o Medei. Artyści transponują go na 
swoje dzieła, aby opowiadać o współczesnej kondycji człowieka, któ
ry nadal próbuje określić, kim jest, i znaleźć swoje miejsce w świecie. 
Niektóre ze współczesnych utworów reinterpretujących mit Medei sku
piają się wyłącznie na bohaterce, nie zaś na wydarzeniach mitycznych.

Mit o Medei bowiem można czytać nie tylko jako podanie czy opo
wieść o losach barbarzynki zdradzonej przez męża, nie tylko jako histo
rię protagonistki, której tożsamość określana jest na podstawie zeznań 
osoby postronnej, dzięki i poprzez innego, który ją definiuje, lecz także 
- a może przede wszystkim - jako historia inicjacji. Inicjacji w dojrzałą 
kobiecość. Mircea Eliade w książce Aspekty mitu cytuje słowa aleksan
dryjczyka Ajliosa Theona, żyjącego w II wieku przed Chrystusem, któ
ry dowodzi fikcyjności mitu. „Według Theona - streszcza jego poglądy 
Eliade - matka [Medea] nie byłaby zdolna zabić własne dzieci. Sama fa
buła jest już «niewiarygodna», ponieważ Medea nie mogłaby zamordo
wać swoich dzieci w mieście (Koryncie), w którym żył ich ojciec, Jazon. 
Poza tym nieprawdopodobny jest również sposób popełnienia zbrodni: 
Medea, znając zaklęcia i chcąc ukryć swoją zbrodnię, użyłaby trucizny, 
a nie miecza. Wreszcie uzasadnienie morderstwa jest wysoce niewiary
godne: gniew na męża nie mógł popchnąć matki do zabicia dzieci, które 
były przecież jednocześnie jej dziećmi; zabijając je, sprawiłaby sobie 
samej najwięcej bólu, ponieważ kobiety są bardziej wrażliwe niż męż
czyźni”128.

128 M. E 1 i a d e, op. cit., s. 152-153.

Jeżeli wzięlibyśmy pod uwagę rozważania Theona i uznali ich 
słuszność, wówczas nasunęłoby się pytanie, o czym zatem traktuje mit 
Medei. Skoro przedstawia wydarzenia niewiarygodne i nieprawdopo
dobne, co zatem stanowi jego temat, i w jakim celu opowiada się histo
rię, która budzi wątpliwości. Wtedy na pierwszym planie pojawią się 
nie zdarzenia, ale protagonistka mitu i wszelkie rozważania, które snuje 
ona pod wpływem wydarzeń. Monologowa Medea Seneki jako pierw
sza uwypukla filozoficzny aspekt mitu o Medei. To właśnie w tragedii 
Rzymianina akcja schodzi na plan dalszy, a istotne wydają się refleksje 
bohaterki. To właśnie Seneka kładzie nacisk na fakt, że Medea, będąc 
przykładną żoną, zaślepioną miłością do Jazona, kiedy próbowała do
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stosować się do wymogów nowej kultury, zapomniała o tym, kim była. 
A to oznacza, że zapomniała, kim jest naprawdę, co określa jej pierwot
ną (w znaczeniu: prawdziwą) tożsamość. Kim jest Medea barbarzynka- 
kapłanka. I właśnie po części niewiarygodność fabularna mitu o Medei 
skłania odbiorców do odnalezienia symbolicznego znaczenia i sensu 
starożytnego podania.

Eliade przypomina w Aspektach mitu, że w starożytnej Grecji „«za
pomnienie przeszłości» - historycznej czy zaczątkowej - równoznaczne 
jest ze śmiercią”129. Medea zatem, która nie potrafi określić siebie, gdyż 
nie pamięta, kim była, jest istotą martwą. Szukając siły do popełnienia 
mordu na dzieciach i pomszczenia zdrady męża, odwołuje się do swo
jej pierwotnej tożsamości, aby znaleźć pokłady energii do czynienia zła. 
Medea, przypominając sobie bowiem, kim jest, odradza się na nowo. 
Jej droga ku przeszłości staje się inicjacją w jej prawdziwą tożsamość. 
Istotny jest również fakt, iż Medea definiuje swoje ,ja” poprzez we
wnętrzny dialog ze swoim wewnętrznym innym, którym jest jej bar
barzyńskie, dzikie pochodzenie, niepodlegające wpływom kulturowym 
nowej cywilizacji. Toteż niektóre współczesne reinterpretacje Medei 
zatrzymują się nad znaczeniem dialogu w jej wewnętrznych rozterkach 
i nawiązują do teorii filozofii dialogu, zwanej także filozofią Innego. 
Interpretują one ludzką tożsamość kulturową jako konstrukt oparty na 
zewnętrznej interakcji człowieka z otaczającym go światem i wewnętrz
nej z intymnym ,Ja”, które konstytuuje się podczas codziennych do
świadczeń, z dnia na dzień. Filozofia ta interpretuje innego jako tego, 
który umożliwia jednostce samoidentyfikację i utożsamienie się z sa
mym sobą, postrzeganym jako partner dialogu prowadzącego do odkry
cia siebie130. Także współczesne reinterpretacje mitu Medei podejmują 

129 Ibidem, s. 121.
1,0 Obcowanie z drugim pozwala na poznanie siebie. Ryszard Kapuściński w trzecim 
wykładzie wiedeńskim stwierdza, iż „kultura, ba, sam człowiek także, tworzy się 
w kontakcie z Innymi”, i cytuje słowa Sapira, który pisał, iż „prawdziwym miejscem 
dziania się kultury jest interakcja osób”. W kolejnym zdaniu dochodzi natomiast do 
wniosku, że innego można nazwać zwierciadłem, które uświadamia jednostce to, 
kim ona jest (R. K a p u ś c i ń s k i, Ten Inny, Kraków 2006, s. 36). Autor zaznacza 
zatem po pierwsze fakt, że to poprzez wewnętrzną komunikację z innymi poznajemy 
prawdę o sobie. Że określamy siebie na podstawie analizowania, jak nas oceniają 
inni i jaki jest ich stosunek do nas. Po drugie podkreśla aktywny wymiar dialogu. 
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wątek właśnie tak rozumianego innego. Wykorzystują mit po to, by za
stanowić się, co i w jaki sposób kształtuje naszą własną definicję siebie 
- co jest istotniejsze: wewnętrzny obraz samego siebie czy zewnętrzny 
obraz kształtowany przez otoczenie.

Wątek ten rozwija Roman Brandstaetter w jednej z niewielu pol
skich interpretacji mitu o Medei. W dramacie tym chór stanowi innego, 
w którym, czy dzięki któremu, rozpoznaj e się bohaterka. Ewa Partyga 
w książce Chór dramatyczny w poszukiwaniu tożsamości teatralnej za
uważa między innymi, iż antyczny chór zastąpiła w dramaturgii współ
czesnej wyspecjalizowana pojedyncza figura, na przykład Powiernika 
czy Myśliciela. Tego typu osoba chóru nadal pełni rolę innego, tego, 
któremu protagonista może zaufać i przed którym może się wyspowia

Udowadnia, że rozmowa może odnieść performatywny efekt, czyli może zmienić 
nie tylko samoocenę, lecz także doprowadzić do samozdefiniowania się jednostki. 
Kapuściński w tak interpretowanej roli dialogu widzi efekt „osłabienia tradycyjnych 
więzi kulturowych”. Nowoczesną tożsamość zaś kształtowaną pod wpływem wie
lu innych, pochodzących nieraz z różnych kultur i środowisk, a nie reprezentują
cych tradycji kulturowych, w których wychowywana winna być jednostka, nazywa 
hybrydyczną tożsamością. Równocześnie podkreśla znaczenie innego, o którym 
należy bezustannie pamiętać, bo to on między innymi konstytuuje tożsamość jed
nostkową i jest dziś „ważnym aktorem sceny świata”. Zaznacza także, że „zgod
nie z twierdzeniem filozofów dialogu Ja mogę zaistnieć jako byt określony tylko 
w stosunku do - w stosunku do Innego, kiedy pojawi się on na horyzoncie mojego 
istnienia. Nadając mi sens i ustalając moją rolę” (ibidem, s. 54). Filozofowie dialogu 
uważają bowiem, iż „dopiero w dialogu, w sporze, w opozycji [...] tworzy się świa
domość mojego ja, Jako istoty samoistnej, odrębnej od drugiego” (ibidem, s. 55). 
Z jednej strony zatem w innym i w jego stosunku do mnie rozpoznaję siebie, z dru
giej strony rozpoznaję swoje cechy na zasadzie przeciwieństwa. Filozofia dialogu, 
zwana także filozofią spotkania, sugeruje, że wszelka droga do poznania siebie, ale 
i poznania Boga, to droga spotkania z innym. A treścią każdego spotkania powinien 
być dialog, który prowadzi do rozpoznania siebie. Józef Tischner w pracy Filozofia 
dialogu. Wprowadzenie nawołuje do otwarcia dialogicznego na innego człowieka 
i odpowiada na pytanie, czym jest zaplecze spotkań. „Jest nim - piszę Tischner - 
szeroko pojęta sfera przeżywanych przez ludzi idei i wartości, czyli sfera tego, co 
znajduje się jakby ponad nami, po czym nigdy nie możemy deptać” (J. T i s c h n e r, 
op. cit., s. 19). Dialog z innym zatem traktuje jako „wzajemne uczestnictwo”, pod
czas którego dochodzi do wymiany idei i wartości. Doprowadza ona do ukonstytu
owania się tożsamości jednostkowej. Dialog bowiem, w jego opinii, ma prowadzić 
do relacji międzyludzkiej, do wymiany poglądów, otwarcia się na nowe prawdy i po
głębienia świadomości.
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dać. Taka osoba chóru pojawia się w tragedii Romana Brandstaettera 
Medea. Już w spisie osób czytamy: Jazon i Chór Jazona, Medea i Chór 
Medei, Stara Piastunka i Chór Starej Piastunki oraz Kreon. Chór uświa
damia protagonistce, że ona sama siebie nie zna, i próbuje stworzyć 
definicję Medei. Twierdzi: „Jesteś więzieniem własnej egzystencji, / 
Ponieważ nie umiesz jej określić”. Na co Medea odpowiada: „Jestem, 
jak każdy człowiek wielościenną figurą / Którą nie sposób równocześnie 
widzieć / Ze wszystkich stron. Cóż ty możesz o mnie wiedzieć, / Moja 
wewnętrzna kobieto? / Takich kobiet jak ty jest we mnie / Niezliczona 
ilość, a każda z nich jest inna”131. Protagonistka podkreśla fakt, że oso
ba chóru jest wewnętrzną postacią jej samej. Jest innym zamkniętym w 
jej środku, ona sama zaś nie stanowi jednowymiarowej, samodzielnej 
istoty, a składa się z wielu ucieleśnionych czy może ucieleśniających ją 
elementów. Co więcej, twierdzi, że każdy człowiek jest tak zbudowany.

131 Wszystkie cytaty z Medei Brandstaettera za: R. Brandstaetter, Medea, 
„Dialog” 1959, nr 4.
132 T. K i 11 i ń s k i, Obcy jest w nas. Kochać według Julii Kristevej, Kraków 2001, 
s. 9.
133 Ibidem, s. 20.

Wewnętrzna kobieta próbuje nadać Medei tożsamość, pełni funkcję 
doradcy i strażnika. To swego rodzaju sobowtór, a może tylko fanta
zmat Medei. Jak powiedziałaby Julia Kristeva, Chór Medei jest innym 
w Medei. Kiedy bowiem Kristeva pyta o podmiot, to sama sobie odpo
wiada, że człowiek jest - jak tłumaczy tok jej myślenia Tomasz Kitliński 
- „tyleż swojski, co obcy...”132. Kristeva ów obcy, inny element w nas 
nazywa przybyszem. Twierdzi, że jego cechą charakterystyczną jest róż
norodność. Zatem podmiot nie jest pojedynczą osobą, jest figurą wielo
ścienną właśnie, osobą mnogą. „Julia Kristeva - piszę Kitliński w książ
ce Obcy jest w nas. Kochać według Julii Kristevej - odkrywa w mnogim 
podmiocie obcość, która nieustannie towarzyszy swojskości: «Obcy jest 
we mnie»”133. Tak rozumiany podmiot Kristeva nazywa homo multiplex 
i owego innego utożsamia z abiektem {abject). Kitliński tłumaczy to 
sformułowanie w następujący sposób: „Julia nazywa abiektem to, co nie 
jest w pełni ani przedmiotem, ani podmiotem (abiekt, czyli ani subiekt, 
ani obiekt). Stanowi on jednak obszar podmiotowości, gdzie gromadzi 
się to, co nieakceptowalne społecznie: nieczystość, nikczemność, ohyda.
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Wzbudza tyleż wstręt, co i fascynację”134. Albo obszar poza świadomo
ścią i wolą samego podmiotu. Abiekt, czyli „pomiot”, jak tłumaczy to 
słowo Kitliński, jest oddzielony od samego podmiotu. Kobieta-Chór to 
inne wcielenie Medei, uspołeczniona warstwa barbarzynki-czarownicy. 
To Chór próbuje uspokoić protagonistkę i odwieść ją od dokonania aktu 
zemsty. To wewnętrzna kobieta bezskutecznie namawia Medeę: „prze
łam swoją naturę”.

154 Ibidem, s. 48.

Identycznym innym będzie Chór Jazona, jego wewnętrzny męż
czyzna, który wmawia mu, że nadal kocha Medeę i za nią tęskni, że 
nie powinien negatywnie oceniać jej prób zachowania przy sobie dzieci 
i męża. Oba chóry możemy także potraktować jako maski głównych bo
haterów, którzy zostali zbudowani z wielu zasłon, z wielu warstw - na 
kształt cebuli. Chóry okażą się wówczas tą najbardziej zewnętrzną z we
wnętrznych powłok, będą warstwą społeczną, maską „poprawnego”, 
społecznie aprobowanego wyboru. Jednak nadaremnie próbuje walczyć 
z naturą. Gdyż - jak się okaże - ani Medea, ani Jazon nie pokonają swo
jej natury i nie posłuchają swojego innego.

Sytuacja chóru i dialogu protagonisty z chórem komplikują się za
tem, kiedy chór nie reprezentuje drugiego człowiek, ale jest głosem 
wewnętrznym głównego bohatera. Zastanowić się warto, czy w takim 
wypadku można nadal mówić o dialogu między chórem a protagonistą. 
W jaką stronę zostaje skierowany komunikat chóru. Przy okazji wy
miany zdań między Medeą a jej Chórem oraz Jazonem a jego Chórem 
jednokierunkowość komunikatu jest tym bardziej uprawniona, że w rze
czywistości protagoniści rozmawiają sami ze sobą. Na linii nadawca - 
odbiorca stoi de facto ta sama osoba. Z tym że to osoba rozpisana na 
dwie postaci, gdyż mamy tu do czynienia z mnogim podmiotem. Ich 
rozmowa to strumień świadomości rozpisany na głosy i ujęty w formę 
dialogu. I być może dlatego Chór nie dochodzi do porozumienia z pro
tagonistą, a mnogi podmiot nie scala się w jeden. Podmiot i pomiot pró
bują się nawzajem zanegować, aby poprzez zaprzeczenie zdefiniować 
siebie. Jestem tym, kim tamten element nie jest. I w rzeczywistości cięż
ko ocenić, czy to osoba Chóru jest podmiotem, czy też postać. Próba 
odnalezienia prawdziwej siebie/prawdziwego siebie wśród masek koń
czy się fiaskiem. Chór Medei tuż przed opadnięciem kurtyny w finale 
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zauważa: „Biedna Medea, przez całe życie nie wiedziała, / Że nie ona, 
ale ja jestem prawdziwą Medeą”. Brak porozumienia ze sobą i świa
tem, brak komunikacji na podstawowym poziomie, poziomie werbal
nym, prowadzi w tragedii Brandstaettera do efektu „obcości w mnogim 
podmiocie”.

To właśnie zaburzenie podstawowej komunikacji jest w rzeczywi
stości głównym tematem dramatu Brandstaettera. Dramatopisarz poka
zuje135, jak w epoce ponowoczesności komunikowanie się i jego formy 
stają się bardzo problematyczne i jak trudno zdefiniować formy współ
czesnego porozumiewania się. Julia Kristeva na przykład, badając za
gadnienie komunikowania się, bez wahania stwierdza, że dotychczas 
istniały dwie główne zasady komunikacji: monologowa, czyli taka, 
w której „każdą kolejną sekwencję określa sekwencja poprzedzająca”, 
oraz dialogowa, w której występują „sekwencje pozaskończone bez
pośrednio wyższe od poprzedzającego ciągu przyczynowego”136. We 
współczesnej mowie filozofka wyróżnia jeszcze jedną formę nawiązy
wania werbalnego kontaktu - polilog. To wersja języka procesualnego, 
ponieważ wedle Kristevej zarówno podmiot, jak i sam język znajdują 
się w nieustannym procesie przemian. Owa dynamika oznacza przebie
ranie w wielu różnorodnych elementach, nieustanne kreowanie, tworze
nie siebie i swojego języka. Człowiek i język „nie jest, ale staje się”137. 
Jest odmienny, zmienny. Podmiot w procesie to podmiot, który łączy 
w sobie elementy semiotyczne i symboliczne. Popędy i ich artykulacje 
z kręgiem nazywania. Te dwa pierwiastki walczą w człowieku. W tra
gedii Brandstaettera są one rozpisane na głosy. Pomiot i podmiot walczą 
nieustannie ze sobą w Medei i nigdy nie dochodzi do ich utożsamienia 
się, nie spotykają się w jednym pojedynczym, ale mnogim podmiocie.

135 Brandstaetter, zgodnie z interpretacją prowadzoną z dzisiejszej perspektywy, za
powiada ponowoczesność.
136 T. K i 11 i ń s k i, op. cit., s. 22.
137 Ibidem, s. 9.

Oczywiste wydaje się więc, że język ich wzajemnego komunikowa
nia się także musi cechować dynamika, musi on pozostawać w procesie. 
Język tak rozumianego podmiotu musi łączyć w sobie translingwistycz- 
ność z normami składni i denotacją. Taką formę porozumiewania się 
Kristeva nazywa polilogiem i charakteryzuje go jako postać dialogicz- 
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ności. Kitliński następująco tłumaczy założenia Kristevej: „Kontynuacją 
dialogiczności nie jest stała struktura, a migotliwa intertekstualność. Oto 
podejście dynamiczne: «słowo literackie» okazuje się nie punktem, lecz 
skrzyżowaniem powierzchni tekstowych, mozaiką i dialogiem tekstów. 
Teksty różnych systemów znaków [symbolicznych i semiotycznych - 
przypis K.A.G.] zmieniają się i wchłaniają się nawzajem”138. Zatem ję
zyk pomiotu jest różny od języka podmiotu. Język pomiotu jest językiem 
wewnętrznym, naturalnym, język podmiotu bohaterki jest językiem 
ocenzurowanym, poddanym obostrzeniom i normalizacji. Zwróćmy 
uwagę na typy języków, którymi posługują się Medea i jej Chór. Kiedy 
kobieta-chór mówi np.: „O, bogowie, przywróćcie Medei mądry sens 
istnienia”, Medea odpowiada głosem serca i żądzy, mówi to, co czu
je, nie zaś to, co winna odpowiedzieć w takiej chwili: „Przychodzi do 
mnie zawsze, ilekroć pragnę być sama. / Sama? Raczej z moją niezli
czoną ilością masek,/ Które zabijam w sobie po kolei, / Każdą z osobna 
i z innego powodu”. Gdy porównamy obie powyższe wypowiedzi, to 
zauważymy, że różnią się one stylem, wartościami, słownictwem, skład
nią. I taki właśnie jest język mnogiego podmiotu ,,wielowartościow[y], 
multistylistyczn[y], ambiwalentn[y]”139.

l3* Ibidem, s. 31.
139 Ibidem.

Chór w tragedii Brandstaettera staje się zatem innym w protagoni- 
stce/protagoniście. Obcym w mnogim podmiocie, pomiotem w podmio
cie, ale zawsze jego stałym elementem. I de facto trudno odróżnić, czy 
podmiot, czy pomiot jest „prawdziwym” obliczem, które dobiera sobie 
kolejne wcielenie. Tym bardziej że Chór u Brandstaettera uosabia spo
łeczne normy, które mają doprowadzić do zgody, przebaczenia i miłości. 
Ale zarówno podmiot, jak i pomiot tworzą postać, która stara się - choć 
bezskutecznie - zrozumieć siebie, scalić się, zdefiniować swoją rolę 
i swoje fatum. Nie udaje się to z wielu powodów; z powodu stereoty
pów społecznych, które umożliwiają znalezienie prawdy, identyfikując 
Medeę jako czarownicę i barbarzynkę, nie dają jej szans na znalezienie 
innej roli. Także dlatego, iż współczesność cierpi na zanik komunikacji 
werbalnej.

Tradycyjne, sprawdzone formy monologu i dialogu wyginęły, a po
zostały po nich jedynie pewne modyfikacje obu stylów: swoisty mo
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nolog rozpisany na głosy - rytualny kontakt interpersonalny, czyli 
dialog mijany, czy też intertekstualne kontynuacje dialogiczności w po- 
lilogu bądź slang zrozumiały tylko dla wtajemniczonych. A także dlate
go, że postaci, role, funkcje nie tworzą się same, ale zostały wykreowane 
dawno, dawno temu i wędrują teraz jako tematy, uzupełniane o kolejne 
wersje, kształtowane raz jeszcze. Tym samym została utrudniona komu
nikacja, której język modyfikowano wedle nowych prawideł, zmieniano 
składnię, styl, słownictwo, wzbogacano intertekstualność, przepisywa
no. Mit zreinterpretowano i zredefiniowano, wtłoczono w nowy język. 
Jak zauważa jedna z postaci Brandstaettera, element mnogiego pod
miotu: „Nie my tworzymy mity, lecz mity nas tworzą. / To, czym teraz 
jestem, jest owocem różnych wydarzeń, / Które działy się poza mną”. 
Chciałoby się rzec, że jest ona owocem dynamicznych, nieustających 
procesów.

To inny zatem w dramacie Brandstaettera jest tym, który daje pro- 
tagonistce możliwość zdefiniowania się, poznania siebie, ale przede 
wszystkim możliwość wypowiedzenia siebie. Takim innym może być 
wewnętrzna cząstka podmiotu, która może być przez artystów w rozma
ity sposób zobrazowana. Polski dramatopisarz ucieleśnił innego w po
staci chóru, reprezentującego główną bohaterkę. Ale inny może być 
także przedstawiony w formie przedmiotu, który umożliwia wypowie
dzenie się postaci, jest jej głosem wewnętrznym i cząstką jej osobowo
ści. W filmie w reżyserii i według scenariusza Jane Campion, Fortepian, 
wewnętrznym, jedynym słyszalnym głosem głównej bohaterki jest tytu
łowy fortepian. Warto w tym miejscu omówić w kilku zdaniach ten film, 
aby pokazać, że tak rozumiane zagadnienie inności jest często i w roz
maity sposób poruszane przez artystów reprezentujących różne gatunki 
sztuki. I za każdym razem owa inność zostaje wykorzystana w celu zde
finiowania pełnego ,ja” - mnogiego podmiotu. W Fortepianie tytuło
wy instrument gra rolę innego w mnogim, skomplikowanym podmiocie 
głównej bohaterki. Protagonistka filmu jest jedną z wielu kobiet wykre
owanych przez kino kobiece w wydaniu Jane Campion.

Reżyserka zazwyczaj pokazuje w swoich filmach portrety kobiet 
niebanalnych, które poszukują własnej tożsamości, własnego miejsca 
w świecie, i które zazwyczaj są postrzegane przez społeczeństwo jako 
inne. Janet, bohaterkę filmu Aniołprzy moim stole (1990), uważa się za 



MEDEA JAKO INNY. FEMINISTYCZNA ANALIZA... 99

odmieńca, ponieważ jest chora psychicznie. Frannie z Tatuażu (2003) 
jest wygłodzoną seksualnie kobietą, angażującą się w seks oralny i ma
sturbację z nowo poznanym detektywem. Ada z Fortepianu (1993) jest 
niemową, która wdaje się w namiętny związek z półdzikim mężczyzną. 
Wszystkie bohaterki łączy także ich sposób ucieczki przed światem, któ
ry ich nie chce. Z konfliktu z kulturą, pojmowaną jako ukonstytuowane 
wzorce zachowania respektowane przez społeczeństwo, bohaterki wy
chodzą zwycięsko, szukając więzi ze światem i wyrażając swoje uczu
cia poprzez sztukę. Janet piszę wiersze, Frannie piszę książkę i uprawia 
literaturoznawstwo. A Ada gra na tytułowym fortepianie, który staje się 
nie tylko jej ucieczką, lecz także jarzmem. Ponieważ to właśnie ów for
tepian, jej jedyny łącznik ze światem, stanowiąc uzewnętrznienie jej we
wnętrznego głosu, staje się znakiem jej nieprzystosowania i inności.

To za sprawą fortepianu w Adzie zakochuje się półdziki mężczyzna. 
Baines, słysząc, jak Adę gra na plaży, zaczyna jej pragnąć. Nieważne 
staje się dla niego, że na wyspie przebywa także jej mąż. Mężczyzna 
zabiera do swojego domu fortepian Ady i prosi ją o udzielanie mu lek
cji gry. Następnie odsprzedaje jej kolejne klawisze fortepianu w zamian 
za różne formy zbliżenia. Ostatecznie Ada zakochuje się z wzajemno
ścią w Bainesie. Mąż, dowiedziawszy się o romansie żony, odcina jej 
siekierą palec u ręki, uniemożliwiając dalszą grę na fortepianie. W fi
nale filmu mąż, zrozumiawszy, że Ada i Baines się kochają, pozwala 
im na wspólny wyjazd. Będąc na morzu, Ada postanawia utopić forte
pian. W chwili, gdy instrument idzie na dno, lina okręca się wokół sto
py pianistki i fortepian pociąga ją za sobą, jakby przynależała ona do 
instrumentu, a on był jej cząstką. Bohaterce udaje się jednak uwolnić 
i wypłynąć na powierzchnię. Wraz z zatonięciem fortepianu znika także 
jej niemożność wypowiedzenia się. U boku Bainesa zaczyna uczyć się 
mówić. Fortepian zatem można interpretować jako inność Ady, sym
bol i obraz jej nieprzystosowalności, jej kalectwa. Instrument byłjedyną 
formą wypowiedzi, która wyrażała wewnętrzną prawdę bohaterki. Ale 
fortepian był nie tylko sposobem porozumiewania się ze światem ze
wnętrznym, lecz także proteząjej uczuć, jej lękiem przed spróbowaniem 
czegoś nowego, przed doświadczaniem życia. To wewnętrzny głos Ady 
przejął, niczym wewnętrzna Medea w dramacie Brandstaettera, kontro
lę nad życiem bohaterki i zdobył prawo do tego, by ją reprezentować. 
To on w rzeczywistości był Adą, on ją definiował, określał, był jej for
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mą opowiedzenia o sobie i swoich uczuciach. Ada jednak potrafiła wy
zwolić się spod jego wpływu, nauczyła się dzięki nowej miłości sama 
werbalizować swoje uczucia (początkowo formą wypowiedzenia uczuć 
była mowa ciała) i wówczas fortepian stał się tą cząstką jej samej, która 
mogła odejść w niepamięć.

Ada podobnie jak inne bohaterki Campion odbywa podróż. Ale nie 
chodzi tu tylko o podróż na wyspę do korespondencyjnie poznanego 
męża, którego poślubiła, aby wypełnić wolę ojca, ani o podróż powrotną 
z wyspy. Ada odbywa podróż w głąb siebie, wewnętrznie dojrzewa, od
krywa swoje pragnienia, potrzeby, cele i zyskuje wolność wypowiada
nia się. Jej podróż opiera się na dialogu z samą sobą i prowadzi do ukon
stytuowania się jednego ,ja”. Ada, podobnie jak Medea Brandstaettera, 
konwersuje sama ze sobą, z cząstkami swego mnogiego podmiotu i na 
podstawie tej dyskusji buduje własne jednolite ,ja”. Aby to się udało, 
element mnogości musi zginąć. Dialog z wewnętrznym ,ja” staje się 
podstawą i sposobem nie tylko zbudowania relacji ze światem zewnętrz
nym, lecz także sposobem nawiązania interakcji z samym sobą. Pozwala 
na kontakt z drugim człowiekiem, w ramach którego można otworzyć 
się na to, co poza „ja”, na świat kultury, ale i to, co wewnątrz , ja”, czy
li na poznanie siebie. Bohaterkę Fortepianu można interpretować jako 
innego z powodu jej płci, obcego pochodzenia, ale także dlatego, że nie 
potrafiła zaaklimatyzować się w nowej rzeczywistości.

Analogicznie do Medei Brandstaettera, ale także innych współ
czesnych Medei, Ada poszukuje własnej tożsamości, swego miejsca 
w świecie, w którym jest postrzegana jako gorsza, obca. Odbywa po
dróż w głąb siebie po to, by zdefiniować siebie i swoją kobiecość. Ada, 
podobnie jak współczesne Medee, może być postrzegana jako kobieta, 
która ucieleśnia pierwotną siłę kobiety, jest przedstawiana jako ta, która 
kieruje się namiętnością i właśnie w uczuciach, w dzikości odnajduje 
klucz do zdefiniowania swojej kobiecości. Zarówno film, jak i współ
czesne wersje mitu Medei opowiadają o istotnej zmianie - o zmianie 
kondycji kobiety.

Mit o Medei jest bowiem bardzo często interpretowany jako poświę
cony kobiecie i jej kobiecości. Opowiada przecież koleje losu niestere- 
otypowej kobiety. Być może to jeden z powodów, dla których tragedie 
Eurypidesa i Seneki są tak chętnie przepisywane i reinterpretowane na 
przełomie XX i XXI wieku. Można w postawie protagonistki obu tych 
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sztuk dostrzec znamiona kobiecego buntu i potraktować ją jako pretekst 
do zajęcia się tematem Medei. Bohaterka mitu bowiem odrzuca wszel
kie stereotypy dotyczące kobiecości, które wydają się niewiele zmieniać 
od czasów antycznych. Już Eurypides, charakteryzując swoją bohaterkę, 
nie przedstawia jej jako typowej kobiety. Nie opisuje jej urody, gdyż 
Medea z racji swojego wieku przestała być obiektem męskich wes
tchnień. Nie wspomina o seksualności Medei, gdyż jest ona już matką, 
zatem spełniła swoją biologiczną rolę. Ponadto Medea sprzeciwia się 
swojej kobiecości, mordując własne dzieci, zaprzeczając miłości ma
cierzyńskiej. To, co najdobitniej podkreśla w swojej tragedii Eurypides 
(a za nim Seneka), to bunt Medei. Fakt, że Medea neguje wszelkie funk
cje i role kobiece, że zaprzecza relacjom międzyludzkim. Nie chce być 
służebnicą stereotypu, aby użyć sformułowania Greer.

Germaine Greer, australijska feministka i filolożka, książkę Kobie
cy eunuch wydaną w 1970 roku poświęciła między innymi zagadnieniu 
stereotypu kobiety i kobiecości, opisując sytuację społeczno-ekono
miczną kobiet w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych XX wie
ku. Autorka opowiada się za przeprowadzeniem rewolucji, która ma 
zmienić istniejący model kobiecości. Propaguje wizerunek kobiety- 
buntowniczki. Książka Kobiecy eunuch stała się jedną z najważniej
szych książek dla przedstawicielek tzw. drugiej fali feminizmu, które 
walczyły z dyskryminacją płciową, o prawo do aborcji. Jak zauważa 
Bożena Umińska we wstępie do polskiego wydania Kobiecego eu
nucha, o „odmitologizowanie roli kobiety”1“10. Co prawda, Greer nie 
wspomina w swojej książce o Medei, ale kiedy piszę o buntownicz- 
ce, wymienia wiele cech, które posiada mityczna heroina. Rozdział 
poświęcony buntowi rozpoczyna od słów: „Niektóre kobiety zawsze 
buntowały się przeciwko wyznaczonej im roli. Najbardziej osławione 
z nich to czarownice - kobiety, które zrezygnowały z «normalnych» 
stosunków międzyludzkich”.

Warto w tym miejscu nie tylko przypomnieć, że Medea była od cza
sów antycznych przedstawiana jako czarownica i służebnica Hekate, 
lecz także podkreślić, iż współczesne utwory poświęcone tej bohater-

140 B. U m i ń s k a, Słowo wstępne. Dwadzieścia jeden lat po pierwszym wydaniu 
tej książki przez oficynę Paladyn, [w:] G. G r e e r, Kobiecy eunuch, tłum. J. Goły ś, 
B. Umińska, Poznań 2001, s. XV.
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ce również ukazują Medeę jako czarownicę, czarodziejkę czy też osobę 
posiadającą tajemne moce, które na przykład pomagają jej zauroczyć 
mężczyznę czy przewidywać przyszłość. Medea zatem, postać mitycz
na, może być narzędziem odmitologizowania roli kobiety, ponieważ za
przecza patriarchalnemu modelowi kobiety i kobiecości, ale może także 
służyć jako ucieleśnienie starego mitu kobiety-innego, która buntuje się 
przeciwko stereotypom kobiecości. Fakt, iż Medea jest przedstawiana 
jako czarownica, pozwala wpisać ją na listę kobiet-buntowniczek, któ
re są niewygodne dla męskiego obrazu kobiety. Przypisanie do grupy 
czarownic może odbywać się na różnych płaszczyznach. Można inter
pretować postaci jako wiedźmy, posługując się teoriami feministyczny
mi, wykorzystując stereotypowy pogląd na temat kobiecego charakteru, 
badając lingwistyczną warstwę określeń kobiety i kobiecej działalności, 
jak i posługując się historycznymi opisami kobiet posądzonych o upra
wianie czarnej magii z okresu inkwizycji. Analiza z punktu widzenia 
krytyki feministycznej wydaje się opierać na pozostałych sposobach 
i pozwala na przedstawienie czarownicy jako kobiety reprezentującej 
kategorię innego.

Stanisław Przybyszewski w powieści II regno doloroso, której te
matem jest słynny proces czarownic w prowincji Labourt w 1610 roku, 
zauważa między innymi: „Przecież każda kobieta jest mniej lub więcej 
czarownicą”141. Każda zatem kobieta, która charakteryzuje się cechami 
sprzecznymi ze stereotypem kobiety i kobiecości typowym dla danego 
czasu i miejsca, może być utożsamiona z czarownicą-tą-inną. Wystarczy 
zatem, aby kobieta odznaczała się cechami, jakimi odznacza się Medea 
- była zdecydowana, odważna, pewna siebie, buntownicza, harda - 
by zatem nie przystawała do konwencjonalnego wizerunku kobiety 
jako istoty cichej, spokojnej, łagodnej, biernej, podległej mężczyźnie. 
W wielu opisach czarownic spotykamy się z taką właśnie charakterysty
ką wiedźm. Kaari Utrio, kreśląc historię kobiet europejskich, zamiesz
cza właśnie taki szkic czarownic. Pisze: „Wiara w istnienie czarownic 
ukazuje odwrotną stronę ideału wartości panującego w Europie. Ideałem 
kobiety w społeczeństwie patriarchalnym była niewiasta przyzwoita, 
pokorna, tkliwa i cicha. Wartość niezmiennie podkreślaną stanowiło po
słuszeństwo wobec opiekuna lub męża bez względu na to, jaki był. [...] 

141 S. Przybyszewski,// regno doloroso, Lwów [et al.J 1924, s. 193.
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Indywidualistkę, odbiegającą zanadto od przyjętego wzorca, traktowano 
jak wiedźmę”142. Czarownica była wyrzucana poza granice społecznej 
aprobaty i dlatego stawała się innym. Milcząca kobieta, czy też w nie
których przypadkach niewiasta wydobywająca z siebie nieartykułowa
ne dźwięki: wrzaski, bełkot, ryczenie, stała się czarownicą, monstrum. 
Przybyszewski opisuje wiedźmy właśnie jako istoty, które zyskały głos 
i wypowiadały zaklęcia, jakich nikt nie rozumiał, aby okazać się mą
drzejsze i sprytniejsze, niż w rzeczywistości były. Autor II regno doloro
so piszę: „Czarownica była członkiem - to nie ulega już żadnej wątpli
wości - jakiejś po całym świecie porozrzucanej sekty. Przechowującej 
w najgłębszej tajemnicy wszelkie arkana. [...] Znała przepotężnąmagję 
słowa”143.

142 K. U t r i o, Córki Ewy. Historia kobiety europejskiej, tłum. M. Gąsiorowska, 
Warszawa 1998, s. 91.
143 S. P r z y b y s z e w s k i, op. cit., s. VIII.

Analizując powyższe wybrane dowody na demoniczność i wiedź- 
mowatość kobiet, można dojść do wniosku, że do cech czarownic zali
czono zarówno atrybuty przypisywane przez tradycję mężczyźnie, jak 
i te, które są charakterystyczne dla kobiet. Zatem z jednej strony kobie- 
ty-czarownice złamały nakaz milczenia i zaczęły się wypowiadać, w ten 
sposób realizując męski sposób bycia, z drugiej zaczęły mówić o ko
bietach i domagać się praw dla kobiet. Stały się silne i harde, wiedzące, 
czego chcą, a jednocześnie zachowywały się czasami jak dzieci, płakały, 
uciekały się do forteli i kłamstewek, wreszcie wykorzystywały seksapil, 
aby w ten sposób osiągnąć swój cel. Czyli, jak przystało na prawdzi
we czarownice, połączyły w sobie pierwiastek kobiecy z męskim. Za 
takie postępowanie można było na mocy wyroku inkwizycji zginąć na 
stosie. Spektakularnym przykładem wysokiej ceny, jaką trzeba zapłacić 
za ową specyficzną formę wykorzystywania cech gender przynależnych 
mężczyźnie i kobiecie, jest postać Joanny d’Arc. Schiller w dramacie 
Dziewica Orleańska przedstawił studium psychologiczne owej czarow
nicy, pokazał proces zderzania się cech przypisywanych stereotypowo 
mężczyźnie z konwencjonalnymi właściwościami drugiej płci. Joanna 
zginęła między innymi dlatego, że społeczeństwo nie potrafiło jej jedno
znacznie zdefiniować i przypisać do danej płci. Kaari Utrio także pod
kreśla takie uzasadnienie wyroku śmierci na Dziewicę Orleańską. Pisze: 
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„Śmierć Joanny d’Arc stanowiła polityczną konieczność. Anglicy 
musieli dowieść, że słyszane przez nią głosy pochodziły od diabła, 
a wszystkim innym więcej pożytku mogła przynieść jako męczennica 
niż żywa istota. Cóż by z nią poczęli, gdyby ją zostawili przy życiu. 
Była transwestytką przebraną w męskie szaty. Niskiego pochodzenia. 
[...] Joanna była kobietą, która przekroczyła wszystkie granice i zerwała 
wszystkie więzy, jakie Bóg i ród męski wyznaczyli kobiecie. Znacznie 
bezpieczniejsza była jako błogosławiona w niebiosach, niż zagrażający 
innym wzór do naśladowania na ziemi”144.

144 K. U t r i o, op. cit., s. 83.
145 A. S t r i n d b e r g, Przedmowa do Panny Julii, [w:] idem, Wybór dramatów, 
tłum. Z. Łanowski, Wrocław 1977, s. 100.
146 K. Ś 1 ę c z k a, Feminizm, Katowice 1999, s. 60.

August Strindberg, szwedzki prozaik i dramatopisarz, który także 
zajmował się tematem czarownic i uczynił je swoimi bohaterkami, ko
biety odznaczające się cechami wiedźm we wstępie do dramatu Panna 
Julia nazywa pólkobietami, czyli kobietami, którym brakuje cech 
jednoznacznie kobiecych i które wykazują także męskie właściwości. 
Dramatopisarz definiuje pólkobiety w następujący sposób: „Półkobieta 
[...] to typ, który wysuwa się dziś na pierwszy plan i sprzedaje się za 
władzę, ordery, odznaczenia, dyplomy, tak jak dawniej za pieniądze - 
to przejaw dekadencji”l4S. Półkobieta, przekraczająca granice norm 
i posiadająca swój własny głos, to kobieta pragnąca zaistnieć w świe
cie męskim i na dodatek usiłująca zawłaszczyć sobie władzę mężczyzn. 
Czarownica-inny może być więc postrzegana jako przedstawicielka fe
minizmu. Zatem to kobieta, która żądała - jak piszę Kazimierz Ślęczka, 
autor książki poświęconej historii feminizmu - zrównania jej w sensie 
prawnym i politycznym z mężczyzną. Wkrótce, zauważa Ślęczka, po
jawia się popularny wizerunek ,,sufrażyst[ki] jako okropnego babsztyla, 
chcącego zająć przypisane mężczyznom przez naturę i Boga miejsce”146. 
Medea jako czarownica-inny, która odznacza się wszystkimi wymie
nionymi wyżej cechami, bywa interpretowana przez współczesnych 
autorów feministycznych jako jedna z pierwszych kobiet negujących 
stereotypy kobiecości, jako emancypantka walcząca o prawo kobiet do 
decydowania o swoim losie oraz jako feministka drugiej fali sprzeciwia
jąca się dyskryminacji płciowej. Ponadto istnieją feministyczne analizy 
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postaci Medei, które interpretują ją jako wcielenie kobiety niestereoty- 
powej o znamionach czarownicy, a jej rolę upodobniają do tej, jaką fe
ministyczne badaczki przypisują Joannie d’Arc. W ten sposób interpre
tuje ją między innymi Christiane Sourvinou-Inwood w artykule Medea 
at a Shirting Distance. Images and Euripidean Tragedy, zamieszczonym 
w książce poświęconej feministycznym analizom mitu Medei Medea. 
Essays on Medea in Myth, Literature, Philosophy, and Art. Sourvinou- 
Inwood twierdzi, iż postać Medei Eurypidesa odzwierciedla zmienną re
lację do schematów kulturowych i widziana jest przez pryzmat normal
nej kobiety, czyli przez model kobiety ukształtowany przez mężczyzn; 
przez konstrukt męskiej idealności, jaką jest dobra kobieta; ale także 
jako zła kobieta. Interpretatorka ocenia Medeę jako kobietę złożoną ze 
wszystkich trzech kategorii, przy czym podkreśla, że ostatnią kategorię 
definiuje sama postać protagonistki. „A good woman - notuje Christiane 
Sourvinou-Inwood

is devoted to the interests of her husband and children. [...] Women’s epita
phs reflect the society’s established values and provided a glimpse into this 
schema. Among the virtues for which women are praised in their epitaphs, 
the most commonly mentioned are generic goodness and the frame of self
control; the fact that she loved and pleased her children and/or hunsband or 
both; and her diligence and thrift147.

147 Ch. Sourvinou-Inwood, op. cit., s. 254.

[Dobra kobieta jest oddana swojemu mężowi i dzieciom. Kobiece epita
fia odzwierciedlają oraz przybliżają system społecznie przyjętych wartości. 
Wśród cnót, za które kobiety były wychwalane w epitafiach, najbardziej 
powszechnie wspominane są: ogólna dobroć i samokontrola; fakt, że ko
chała i uszczęśliwiała swoje dzieci i/lub męża lub ich wszystkich; oraz jej 
pracowitość i oszczędność].

Medea, jak piszę Sourvinou-Inwood, przedstawiana jest w tragedii 
Eurypidesa przez Piastunkę jako ta, która troszczy się o dzieci i męża, 
potrafi powstrzymać złą naturę czarownicy, uśpić moce tajemne w niej 
drzemiące, kontrolować swoje emocje i pragnienia aż do momentu, kie
dy zostaje zdradzona przez ukochanego. Wówczas to bowiem w kobie
cie odzywają się straszliwe siły. I wówczas dobra kobieta przeistacza 
się w złą. „A bad woman is the opposite of that positive norm; a bad 
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mother is a bad woman par excellence. The boundaries between normal 
and good woman are fluit”148. [Zła kobieta jest przeciwieństwem pozyty
wnych norm, zła matka jest złą kobietą par excellence. Granice między 
normalną i dobrą kobietą są płynne].

148 Ibidem, s. 255.
149 D. B o e d e k e r, op. cit., s. 127.
150 Ibidem.

Medea u Eurypidesa jest bardziej lub mniej normalną kobie
tą. Wydaje się, że można mówić o pewnej antyewolucji. Początkowo 
bowiem Medea jest przedstawiana jako dobra kobieta, jak zauwa
ża Deborah Boedeker, inna feministyczna analityczka, w artykule 
Becoming Medea zamieszonym w tej samej książce, co praca Christiane 
Sourvinou-Inwood. „At the beginning of the play Medea is above all 
an object of pity”149 [na początku sztuki Medea jest przede wszystkim 
obiektem litości] - notuje Boedeker - zaś w finale Jazon przedstawia 
ją jako wcielenie zlej kobiety. Jak podkreśla Boedeker, „Medea has 
destroyed herself’150 [Medea zniszczyła siebie], zniszczyła swój obraz. 
Z ofiary stała się katem. Zatem zła kobieta to kobieta, która poddaje się 
namiętnościom, traci kontrolę nad sobą. Jest gotowa poświęcić wszystko 
w imię zazdrości. Jest wyrodną matką, która traktuje swoje dzieci tylko 
jako owoc nasienia mężczyzny. Jest „niegodziwa” - zaznacza Jazon - 
„niweczy” życie męża. Ceni wyżej swój honor niż miłość do dzieci. To 
lwica, Scylla, straszliwa morderczyni. To kobieta jedyna w swoim ro
dzaju, jak podkreśla Argonauta, nie ma wśród helleńskich kobiet drugiej 
takiej, która dopuściłaby się podobnych zbrodni.

Medea zatem,' wedle tych interpretacji, jest innym, ponieważ jest 
zlą kobietą. To właśnie na jej przykładzie tworzy się odrębną kategorię. 
Jest zaprzeczeniem roli matki i kanonu normalnej kobiety, toteż przez 
męskich bohaterów postrzegana jest jako czarownica i dlatego wyrzuca
na jest poza nawias społeczeństwa. Tak też chce postąpić Kreon w an
tycznych tragediach. Uważa on Medeę za przebiegłą i bardzo mądrą 
kobietę. Zatem wymienia te cechy, które są u kobiety niemile widziane. 
Medea sama siebie przedstawia także jako męskiego bohatera - broni 
swego honoru, pała chęcią zemsty, chce zachować swoją sławę. Sam 
Jazon u Eurypidesa także zauważa pewną inność w postawie Medei. 
Zaznacza, iż jego małżonka „wojuje słowy”, zamiast milczeć, jak przy
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stało kobiecie. I właśnie tak rozumiana inność Medei, jak przedstawiają 
ją feministyczne analityczki tragedii Eurypidesa: Boedeker, McDonald 
czy Sourvinou-Inwood - jej niedookreślenie cech gender, połączenie 
elementów kobiecych z męskimi - w świetle krytyki feministycznej 
zsyła na Medeę zgubę i nową banicję. W tym kontekście można porów
nać Medeę z najbardziej spektakularnym przykładem ceny za ową spe
cyficzną formę bycia czarownicą-innym, jaką jest postać Joanny d’Arc, 
aby tym trafniej zrozumieć rolę Medei jako zagrożenie. Kreon postrzega 
bowiem Medeę jako zagrożenie dla siebie, swojej rodziny i kraju.

Próba wygnania Medei z Koryntu jako czarownicy wiąże się, jak to 
było w przypadku Dziewicy Orleańskiej, także z polityczną konieczno
ścią. Medea bowiem nie tylko sama inaczej się zachowywała, lecz także 
stanowiła przykład postępowania dla piętnastu kobiet korynckich, czy
li dla Chóru. Istnieją interpretacje feministyczne, wedle których można 
w tragedii Eurypidesa znaleźć dowody na to, iż postaci Chóru identyfi
kują się z protagonistką, kiedy narzekają na mężczyzn i twierdzą, iż nie 
można ufać ich przysięgom. Jest to tym dobitniejsze, że kobiety z Chóru 
reprezentują mieszkanki ziemi, do której „czarownica” przybyła z bar
barzyńskiego kraju. To Chór zatem winien ją pouczać, jaki model ko
biety funkcjonuje w Koryncie, nie zaś podążać za jej tokiem rozumowa
nia. Im bliżej końca dramatu, tym bardziej Chór utożsamia się z Medeą. 
Twierdzi, że kobiety stają się coraz silniejsze i coraz odważniejsze. Gdy 
dowiaduje się, że Medea zamierza zabić dzieci, upomina ją, aby nie 
sprzeciwiała się prawom i prosi, aby nie poddawała się złu. Ale równo
cześnie boleje nad protagonistką jako najbiedniejszą z kobiet, aby w ko
lejnym monologu obwinić Jazona o śmierć dzieci i rodziny królewskiej.

Kolejnym dowodem na to, że Chór aprobuje Medeę, jest - wedle 
tych interpretacji - fakt, iż piętnaście kobiet korynckich nie interweniuje 
w wydarzenia, mimo iż słyszy płacz dzieci, i nie uniemożliwia dokonania 
aktu dzieciobójstwa. Co więcej, Chór do końca wstawia się za Medeą. 
W chwili mordu na niewinnych wysławia stan panieński i kawalerski, 
twierdząc, iż posiadanie rodziny i dzieci zawsze prowadzi do nieszczę
ścia. Że matki wiecznie obawiają się o swoje potomstwo i że miłość jest 
blisko spokrewniona z cierpieniem. Chór rozumie postępek Medei, gdyż 
zawładnęła nią chęć zemsty, wywołana przez zranioną miłość. Ponadto 
twierdzi, iż Argonauta zasłużył sobie na wszelkie nieszczęścia, w tym 
także na karę utraty dzieci. Obwinia go również za śmierć królewskiej 
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rodziny. Przodownica Chóru mówi: „Dziś, zda się, bóg jakowyś śle 
wciąż klęski nowe / Na grzechem obarczoną Jazona głowę”. To bogo
wie, zdaniem Chóru, wymierzają karę zdradliwemu Jazonowi za to, że 
nie dotrzymał przysięgi złożonej Hymenowi, a Medea jest jedynie na
rzędziem w ich rękach. Sama Medea zaś nazywa kobiety z Chóru swo
imi przyjaciółkami i wielokrotnie powtarza, że jest ich przywódczynią 
i wzorem. Jest jak wszystkie kobiety:

Natura nam kobietom dała słabą duszę
O cne gdy idzie sprawy, lecz chytrości wiele, 
Przewrotna jeśli trzeba przeprowadzić cele.

Wedle takiej feministycznej interpretacji protagonistka Eurypidesa 
jest innym nie tylko dlatego, iż definiuje kategorię złej kobiety, lecz 
także dlatego, iż jest czarownicą, czyli kobietą wolną od stereotypów 
genderowych, która wybiera sobie te cechy spośród męskiego i kobiece
go gender, które jej pasują, i zachęca do tego wyboru inne kobiety. Taka 
analiza mitu pozwala ponadto pokazać, w jaki sposób opisują i oceniają 
tradycję feministki oraz jaka jest kobieca perspektywa odbioru mitów, 
których bohaterkami są kobiety. Okazuje się bowiem, że krytyczki femi
nistyczne próbują dopowiedzieć te części podań i zapisków mitycznych, 
które - ich zdaniem - zostały przemilczane. Oceniają także protagonist- 
kę jako kobietę, która odważyła się przeciwstawić patriarchatowi, a nie 
jako zagrożenie dla systemu.

Feministki twierdzą, że w filozofii i historii „kobiecość stała się ne
gatywnym odniesieniem dla tego, co męskie”151. Kobiecość była ocenia
na z męskiej perspektywy jako przedmiotowa, patrzono na nią użytkowo, 
nie zastanawiano się, co czuły i myślały bohaterki wydarzeń historycz
nych, mitów czy opowiadań. Feministki zaczęły opowiadać dawne dzie
je kobiet, gdyż wcześniej kobiety nie mogły mówić o sobie publicznie, 
nie potrafiły przedstawić swojej historii. Dopiero po feminizmie pierw
szej fali możliwe stało się ponowne zinterpretowanie ról i funkcji ko
biety, można było zredefiniować niektóre pojęcia przypisane kobietom, 
stworzyć nową historię - historię kobiet, herstory. Zmodyfikować po
stawy i wybory kobiece, a także przyjrzeć się stereotypowemu, trady
cyjnemu poglądowi na kobiety.

151 J. B a t o r, Feminizm, postmodernizm, psychoanaliza. Filozoficzne dylematy femi
nistek „ drugiej fali", Gdańsk 2001, s. 155.
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Joanna Bator wspomina, że feministyczna krytyka pozwala spojrzeć 
na problemy kobiet i ich typizację z punktu widzenia kobiet. Wedle au
torki Feminizmu, postmodernizmu, psychoanalizy krytyka pełni rolę de
maskatorską, pozwala „raczej na represję kobiecości w symbolicznym 
porządku niż na opresję kobiet w społeczeństwie”152, jak i na stworzenie 
„pozytywnej koncepcji kobiecej podmiotowości”153. W kontekście takiej 
analizy krytyki feministycznej całkowicie zgadzam się z Bator i jej de
finicją feminizmu jako „wielkiej opowieści, której deklarowany cel sta
nowi wyzwalanie «ludzkości» czy «kultury» z przesądów i zbliżanie się 
do królestwa rozumu”154.

152 Ibidem, s. 160.
153 Ibidem, s. 161.
154 Ibidem, s. 120.

Wyzwalanie z przesądów, w przypadku feministycznej analizy mitu 
Medei, dotyczy przede wszystkim inności Medei i uczynienia z przed
miotowej kategorii podmiotowego konstruktu składającego się na 
przedstawieniową tożsamość kulturową kobiety-innego. Badaczki zin
terpretowały inność Medei jako tę cechę jej kobiecości, która jedynie 
przez mężczyzn traktowana była jako gorsza, kobiety zaś mogły ją roz
poznać jako element przynależny do historii kobiecego procesu konsty
tuowania się genderowej tożsamości. Okazuje się bowiem, że inność 
Medei oceniana być może z różnych perspektyw, a protagonistka mitu 
postrzegana jest w okresie ponowoczesności jako ta, która wręcz nosi 
w sobie znamiona inności postrzegane w różny sposób, w zależności od 
dziedziny, jaką uprawia autor(ka) zajmujący(a) się fenomenem Medei. 
Bohaterka Eurypidesa i Seneki zainspirowała bowiem rozmaitych twór
ców i analityków zagadnienia inności do podjęcia pracy badawczej. 
Śmiało można więc stwierdzić, że na przełomie XX i XXI wieku Medea 
jest postacią wyjątkową, a jej mit stanowi punkt wyjścia różnych teorii. 
Równocześnie podanie o złotym runie ukazuje, jaką siłą sprawczą i kre
atywną odznaczają się nadal mity. Wydaje się, że mit o Jazonie i Medei 
jest tak chętnie reinterpretowany i wykorzystywany w dobie ponowo
czesności, gdyż przedstawia wydarzenia przełomowe.

Mit ten jest o tyle interesujący, iż - jak dowodzą współczesne ba
dania historyczno-archeologiczne - nie jest li tylko fantastycznym po
daniem, ale opowieścią o faktach z przełomowej epoki. Autorzy filmu 



110 ROZDZIAŁ II

The Real Jason and Argonauts w reżyserii Sauna Trevisicka twierdzą, 
że wiele elementów mitu o złotym runie znajduje swoje odpowiedniki 
w rzeczywistości. Przede wszystkim wskazują na trzy fakty. Po pierw
sze, datują czas mitu na epokę brązu, kiedy to Grecy udali się do Gruzji 
w poszukiwaniu złota. Kolchida, według archeologów, znajdowała się 
w zachodniej części Gruzji i była wysunięta w stronę Morza Czarnego, 
czyli w stronę Europy. Ta część Gruzji charakteryzowała się wpływa
mi różnych kultur - europejskiej i azjatyckiej. Kolchida znajdowała się 
najprawdopodobniej w miejscu dzisiejszej Vani. Wykopaliska archeolo
giczne dowodzą, że Vani w VIII wieku przed Chrystusem (czyli jakieś 
600 lat po wyprawie Jazona) była kolonią grecką - świadczą o tym mię
dzy innymi znaleziska przedmiotów ze złota w grobowcach.

Dalej historycy stwierdzają, że mit o Jazonie opowiada o rozwoju 
rolnictwa w epoce brązu. Zadanie Jazona polegające na zaoraniu pola 
pługiem zaprzężonym w byki autorzy filmu interpretują  jako motyw jed
nej z pierwszych kradzieży ekonomicznych. Uważają bowiem, że Jazon 
wykradł Gruzinom ich tajemnicę uprawy pola. Pług był wówczas bar
dzo świeżym wynalazkiem. Po trzecie, historycy tłumaczą, czym mogło 
być złote runo. Profesor Barry Straus z Cornell University zauważa, iż 
klucz do rozwiązania tajemnicy często znajduje się w rękach rdzennych 
mieszkańców. I to właśnie oni naprowadzili badaczy na ślad, czym było 
i nadal jest złote runo. Otóż mieszkańcy gruzińskiego Kaukazu155, wy
soko położonych górskich wiosek, wydobywają złoto od czasów staro
żytnych za pomocą owczych skór156. Mimo upływu wieków metoda ta 
nie uległa zmianie. Małe kawałki wydobyte z rzeki zatrzymują się na 
owczej skórze, następnie woda odparowuje i na skórze zostaje samo zło
to - w ten sposób powstaje złote runo. Mit o Jazonie autorzy filmu nazy
wają hołdem dla osiągnięć starożytnych żeglarzy i twierdzą, iż podanie 
to opowiada o okresie przełomowym - o rozwoju żeglarstwa, rolnictwa 
i podróżach po złoto, a także o pierwszej kradzieży ekonomicznej.

155 O pochodzeniu Medei z Kaukazu wspomina np. w swoim dramacie Jean Anouilh. 
Medea mówi tu m.in: „Chociaż barbarzyński, chociaż oby i taki surowy ten Kaukaz, 
skąd pochodzę...”.
156 W identyczny sposób tłumaczy, czym było złote runo, Lidia Winniczuk, zob. 
L. W i n n i c z u k, Ludzie, zwyczaje i obyczaje starożytnej Grecji i Rzymu, Warszawa 
2006.
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Znając najnowsze odkrycia dotyczące mitu, można dogłębniej zro
zumieć, dlaczego w XX i na przełomie XX i XXI wieku, czyli w cza
sie, w którym wiele aspektów naszej kultury uległo zmianie, zaś wybitni 
socjologowie próbowali zdefiniować, czym jest kultura ponowoczesno- 
ści oraz czym charakteryzuje się obecnie człowiek, mit o Medei stał się 
mitem najczęściej transponowanym na współczesne formy wypowie
dzi. Jako ten, który streszcza moment rozwoju i zmiany w starożytnej 
historii, często wykorzystywany jest na przełomie epok i w chwilach 
rewolucji danej kultury jako odzwierciedlenie okresu przejściowego. 
Ale mit ten opowiada także o innej istotnej zmianie - o zmianie kondy
cji kobiety. Bany Straus podkreśla, że „mit o Jazonie ustanowił kanon 
opowieści o podróżach i podbojach”, zaś sam Jazon przedstawiany jest 
jako „zwykły człowiek. Nie jest herosem, ale super-bohaterem. [...] Jest 
kimś, z kim może się identyfikować każdy z nas”. Pozostaje pytanie, 
kim zatem jest Medea i dlaczego została w micie przedstawiona, w opo
zycji do Jazona, jako czamy charakter? Autorzy filmu The Real Jason 
and Argonauts charakteryzują Medeę jako odważną kobietę, wiedźmę 
i barbarzynkę pochodzącą z egzotycznego kraju. Jej zachowanie i opis 
nie zgadzają się z wyobrażeniem kobiety starożytnego Greka, dlatego 
- według Strausa - mądra księżniczka została przeobrażona w zły cha
rakter. Medea została w micie przedstawiona jako osoba zła, podstępna, 
mściwa i zdolna do wszelkiej zbrodni, aby tym bardziej podkreślić opo
zycję do zaaprobowanego kanonu zachowania kobiety greckiej.

Religioznawczyni Deborah F. Sawyer, opisując kondycję kobiety 
w starożytnej Grecji, podkreśla, że jej miejscem był dom i że nie mo
gła się ona udzielać publicznie. Nie miała także żadnej wolności - ani 
zachowania, ani głoszenia poglądów, ani wyboru. Pozostawała pod 
stałą kuratelą mężczyzn157. Inaczej zaś przedstawiała się pozycja cu
dzoziemek, których rolą - jak piszę Sawyer w książce Kobiety i religie 
w początkach naszej ery - „było zapewnienie rozrywek: muzyki, tańca, 
konwersacji oraz przyjemności seksualnych mężczyznom, kiedy spoty
kały się z nimi poza obrębem domu”158. Jednak i tej normy nie spełnia
ła Medea. Po pierwsze, była żoną, nie zaś jedynie branką Greka (choć 

157 Podobną opinię na temat życia starożytnej Greczynki głosi Lidia Winniczuk.
D. F. S a wy e r. Kobiety i religie w początkach naszej ery, tłum. K. C i e k o t, 

Wrocław 1999, s. 29.
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w świetle prawa greckiego była jedynie jego konkubiną, cudzoziemek 
nie traktowano jak legalnych żon). Po drugie, nie respektowała norm za
chowania charakterystycznych dla cudzoziemek i nie była biema wobec 
mężczyzny. Jej historia w micie została ujęta tak, aby stanowiła antyw- 
zór kobiety. We współczesnych wersjach i interpretacjach mitu Medei 
wręcz przeciwnie - jej siła, odwaga i jej męstwo stały się cechami, które 
są chętnie aprobowane i naśladowane przez kobiety. Mimo to pozosta
je wiele cech Medei, powtarzających się w kolejnych transformacjach 
mitu, z którymi kobiety nadal nie mogą się utożsamiać. Niektóre aspek
ty jej osobowości, zwłaszcza te świadczące o jej inności, między innymi 
zdolność do zamordowania własnych dzieci, pozostają cechami, które 
przy pierwszej lekturze wydają się powielać schemat Medei jako czar
nego charakteru i są wykorzystywane przez rozmaitych interpretatorów 
mitu o złotym runie do wyszydzenia i przedstawienia złych elementów 
kobiecości.

Aby pokazać, jak szerokie zastosowanie ma mit Medei w procesie 
konstytuowania tożsamości, warto przywołać także inne dziedziny nauk 
humanistycznych, które wykorzystują ten mit, tworząc nowe teorie do
tyczące osobowości. Jean Shinoda Boleń na przykład wykorzystuje mit 
Medei do opisania pewnych zachowań kobiecych i scharakteryzowa
nia postawy mściwej, zdradzonej kochanki. W książce Boginie w każ
dej kobiecie, która - jak zauważa autorka we wstępie - „zawiera nowe 
ujęcie psychologii kobiety. Jego [tego ujęcia] podstawą są postacie za
czerpnięte z mitologii greckiej, które były obecne w ludzkiej wyobraź
ni od ponad trzech tysięcy lat”159, Boleń łączy jungowską psychologię 
archetypów z feministyczną perspektywą analizowania psychiki kobie
cej. Amerykańska psychiatra i psychoterapeutka twierdzi, iż postrzega 
„każdą kobietę jako «istotę pomiędzy»: działają na nią siły wewnętrzne 
archetypów i zewnętrznych stereotypów”160. Stereotypy analizuje z per
spektywy krytyki feministycznej. Zaś archetypy charakteryzuje, wyko
rzystując mityczne podania o boginiach. Wykorzystuje mity, ponieważ 
„przywołują uczucia i inspirują wyobraźnię, bo poruszają tematy naj
bardziej wspólne dla całej zbiorowości ludzkiej. Mitologia grecka - oraz 

159 J. S. B o I e n, Boginie w każdej kobiecie, tłum. M. J u n k i e 1 e s, Warszawa 2006, 
s. 17.
160 Ibidem, s. 19.
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wszystkie inne bajki i legendy znane ludziom od wieków - jest wciąż 
aktualna i ważna, gdyż zawiera ziamo prawdy na temat naszego wspól
nego doświadczenia”161. Dalej Boleń podkreśla, że mity są ogólnie pa
miętane przez ludzi i zawierają swoje symboliczne znaczenie.

161 Ibidem, s. 21.
162 Ibidem, s. 224.
163 Ibidem, s. 160.

Autorka, prowadząc wykłady na uniwersytecie z psychologii ko
biecej, odkryła, że wewnętrzny obraz kobiecości można przedstawić na 
przykładzie opisu mitycznych bogiń. Boleń jako jungistka twierdzi, że 
archetypy, definiowane jako „wzorce instynktownego zachowania, za
warte w zbiorowej nieświadomości”, przejawiają się w mitach i snach. 
I tak na przykład opisuje kobiety umiejące „cieszyć się miłością i pięk
nem, seksualnością i zmysłowością”162, kierujące się w życiu namiętno
ścią jako wcielenie archetypu Afrodyty. Natomiast kobiety, które cenią 
sobie funkcję żony i nie obarczają winą zdradzającego męża, ale kobie
tę, która go zainteresowała, przedstawia jako nosicielki archetypu Hery. 
Co więcej, autorka Bogiń w każdej kobiecie porównuje Herę do Medei. 
Obie przecież charakteryzują się mściwością. Obie są dojrzałe, kiedy zo
stają zdradzone przez mężów - Hera przez Zeusa, Medea przez Jazona. 
Boleń wskazuje także na pokrewieństwo Medei z Afrodytą i Herą. Pisząc 
o kompleksie Medei i umieszczając ten fragment w rozdziale poświęco
nym Herze, psychoanalityczka zauważa, że „mit o Medei pokazuje me
taforycznie, co kobieta jest gotowa poświęcić dla związku z mężczyzną 
i do czego jest zdolna, kiedy jej oddanie przestaje się dla niego liczyć. 
Jest to «kliniczny przypadek» kobiety, którą zawładnął niszczycielski 
aspekt archetypu Hery”163.

Według Boleń zatem, inność Medei jest wyznacznikiem jej choro
by. Kobiety cierpiące na kompleks Medei charakteryzują się tym, że 
nie potrafią zapanować nad swoim niszczycielskim zapałem. Nowość 
interpretacji Boleń polega na tym, iż uważa ona, że Medea pragnie 
skrzywdzić siebie i osoby z otoczenia swego męża, ale nigdy jego same
go. Zemsta Medei ma zatem godzić bezpośrednio w jego bliskich, a nie 
w niego. Medea w jej interpretacji to osoba chora i masochistka. Ale 
jej odmienność polega jeszcze na czym innym. „Mit o Medei - piszę 
bowiem Boleń - jest metaforą tego, co dzieje się w psychice kobiety 
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będącej pod jednoczesnym wpływem Hery (potrzeba stałego związku) 
i Afrodyty (siła namiętnego uczucia)”164. Autorka książki postrzega za
tem postać mitycznej heroiny jako rodzaj symbiozy dwóch archetypów. 
Do tej pory Medea utożsamiania była zazwyczaj albo z rolą żony, albo 
z rolą kochanki.

164 Ibidem, s. 161.
165 K. R u t k o w s k i, Pascal Quignard: Scribo: Taciturio, [w:] P. Q u i g n a r d, 
Seks i trwoga, tłum. K. Rutkowski, Warszawa 2002, s. 190.
im p q u j g n a r d, op. cit., s. 6.
167 Ibidem, s. 7.
168 D. F. S a w y e r, op. cit., s. 24.

O Medei jako wcieleniu namiętności piszę na przykład Pascal 
Quignard w książce poświęconej fenomenowi miłości. Miłość - jak 
podkreśla tłumacz książki, Krzysztof Rutkowski - Quignard rozumie 
„po stendhalowsku jako najcięższą chorobę i jednocześnie bezlitosny 
dar, ponieważ nic nie koi po jego stracie, a ponadto sens tego daru ujaw
nia się dopiero doświadczeniem straty i ów dar wymyka się mowie”165. 
W swojej książce Seks i trwoga francuski filozof próbuje temu, co nie- 
wysławialne - miłości, która jest nieuchwytna werbalnie - oddać głos. 
Autor nazywa swoją działalność archeologią mowy i - aby znaleźć od
powiedni język i stosowne metafory do wypowiedzenia miłości - sięga 
po mity, sztukę i kulturę starożytnego Rzymu, nie zapominając przy tym 
o greckich zapożyczeniach, jakie poczynili rzymscy artyści.

Quignard w Przedsłowiu zaznacza, że opowiada o dwóch trzęsie
niach ziemi - wywołanym przez Erosa i tym wywołanym ruchami sej
smicznymi wybuch Wezuwiusza. „Eros jest żywiołem archaicznym, 
przedludzkim, bezwzględnie bestialskim, który ujawnia się poza obsza
rem mowy i poza domeną woli”166. W jego teorii istotne jest zaklasyfiko
wanie siły Erosa jako siły niszczycielskiej, pierwotnej i barbarzyńskiej 
oraz fakt, że wstrząsy autor rozumie także jako moment, „kiedy brzegi 
dwóch cywilizacji zderzają się i nakładają się na siebie. Jeden ze wstrzą
sów sejsmicznych nastąpił na Zachodzie, kiedy cywilizacja grecka zde
rzyła się z cywilizacją rzymską i z jej systemem rytualnym”167.

Warto w tym miejscu nadmienić, iż Deborah F. Sawyer, analizując 
ten sam wstrząs, nadmienia, iż „hellenizm był symbolem cywilizacji, 
stanowiąc kontrast dla barbarzyńskiej pod względem kulturowym potę
gi rzymskiej”168. I wówczas, wedle autora Seksu i trwogi, podczas zde- 
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rżenia cywilizacji z barbarzyństwem, przerażenie erotyzmem cechujące 
Rzymian zmieniło się w fascynację. Aby zrozumieć teorię Quignarda, 
należy przytoczyć słowa Rutkowskiego, który przypomina, że autor 
książki „przypisuje w rozwoju gatunku ludzkiego dużą rolę drapieżności 
lub naśladowaniu drapieżności. [...] Ludzie zmienili się w tych, których 
pożeranie naśladowali”169. I właśnie Medeę utożsamia Quignard z tym, 
co pierwotne, drapieżne, a zatem z cechami przypisywanymi nie tylko 
barbarzyńskim Rzymianom, lecz także pierwotnym ludziom, którzy 
ucząc się i zakładając własne plemiona-osady, upodobniali się do dzi
kich zwierząt. Porównuje Medeę z tym, co związane z grecką fascynacją 
erotyzmem. „Medea utożsamia namiętność bezsensowną”170 - zaczyna 
Quignard rozdział poświęcony tej antycznej heroinie. I dalej podkreśla, 
że „Medea jest kobietą skaczącą w przepaść”171. To znaczy, że Medea 
jest kobietą szaloną - „niczego nie rozważa”, a namiętność, silnie przez 
nią identyfikowana z miłością, jest jej chorobą. Jak powiedzieliby psy
choanalitycy, Medea jest tą, która myśli macicą, a nawet waginą. Jedyne, 
co się dla niej liczy, to seksualność jej związku z Jazonem.

169 K. R u t k o w s k i, op. cit., s. 194.
170 P. Q u i g n a r d, op. cit., s. 99.
171 Ibidem, s. 101.
172 Ibidem, s. 102.

Toteż ostatniego monologu Medei, pełnego wątpliwości, czy zabić 
własne dzieci, Quignard nie interpretuje w kategoriach psychologicz
nych jako walki kobiecości z macierzyństwem, ale w kategoriach fizjo
logicznych i tragicznych jako chwilę, w której „gotuje się w niej gniew”, 
że Jazon posiadł inną kobietę. Filozof zauważa, że Medea Seneki jest 
bardziej „wyrazista” pod tym względem niż tragedia Eurypidesa. 
Tragedia Rzymianina w interpretacji Quignarda pokazuje protagonistkę 
jako „tragiczną ofiarę swego furoris (swych trzewi), ofiarę swej miłości 
(ofiarę swej pochwy i nieskrępowanej żądzy, którą starała się za wszelką 
cenę zaspokoić)”172. To, co istotne w interpretacji Quignarda dla moich 
rozważań, to fakt, że inność Medei filozof określa jako szaleństwo - 
chorobę zatem - polegające na zbytnim utożsamieniu się bohaterki z na
miętnością (która przecież nie przystoi kobiecie). Oraz że autor Seksu 
i trwogi analizuje namiętność jako siłę, która szczególnie ujawnia się 
w chwilach przełomowych, w momencie zderzenia dwóch cywilizacji. 
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Medeę zaś, która jest ucieleśnieniem tej siły, stawia po stronie minionej 
cywilizacji i ocenia jako barbarzyńską, dziką i pierwotną.

Podobnie czyni Boleń, mimo że w Medei dostrzega i siłę namięt
ności, i siłę przywiązania do obowiązków żony. Jednakże w jej inter
pretacji Medea także może być postrzegana jako ucieleśnienie sił pier
wotnych. Autorka Bogiń w każdej kobiecie nie piszę o tym wprost, ale 
lektura całej książki pozwala na postrzeganie Medei jako personifikacji 
Wielkiej Bogini. Pisząc o swoich mitycznych inspiracjach, Boleń pod
kreśla, że mitologia „odzwierciedla fakt podbicia ludów wyznających 
religie oparte na matczynym pierwiastku przez najeźdźców czczących 
męskie bóstwa i wyznających teologię ojców”173. Psychoanalityczka 
cytuje także wyniki badań archeologicznych, które dowodzą, że Stara 
Europa była matryfokalna i czciła Wielką Boginię, a następnie została 
podbita przez ludy indoeuropejskie, które były patryfokalne i które za
prowadziły nową religię. Mitologia, wedle Boleń, odzwierciedla okres 
wcielania nowej religii w życie. Zbiór podań obfituje bowiem w historie 
poświęcone męskim herosom, którzy walczą między innymi z wężami, 
symbolizującymi Wielką Boginię. Sama zaś Bogini została rozpisana na 
wiele bogiń i heroin. Mit o Medei wedle takiej interpretacji jest podaniem 
o dawnej bogini, której kult został zabroniony, ale której wyznawczy- 
nie wciąż pamiętały o swoich rytuałach. Medea Boleń, która jest ucie
leśnieniem Hery i Afrodyty, jest de facto ucieleśnieniem Wielkiej Bo
gini. Afrodyta bowiem, wedle autorki, Jest słabszą wersją Wielkiej 
Bogini w jej roli bogini płodności”, Hera zaś „odzwierciedla Wielką Bo
ginię jako władczynię nieba”174. Według takiej interpretacji, Medea 
uosabia siły pierwotne związane z kultem Wielkiej Bogini. W chwili, 
kiedy dopuszcza się czynu tak okrutnego, jak zamordowanie własnych 
dzieci, czyni to w akcie zemsty na bliskich Jazona. Obok Glauke i jej 
ojca może winą o odejście męża obarczać dzieci, ponieważ to im musia
ła także poświęcać swój czas i po ich porodzie stała się brzydsza, czyli 
mniej atrakcyjna dla męża.

173 J. S. B o 1 e n, op. cit., s. 32.
174 Ibidem, s. 34.

Równocześnie Medea jako wcielenie namiętności jest zazdrosna 
o to, że Jazon zacznie sypiać z młodszą kobietą. Jako personifikacja 
płodności zaś o to, że w przeciwieństwie do nowej narzeczonej męża nie 
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może już mieć dzieci. Jednak sam akt zabójstwa można interpretować, 
idąc tropem myślenia Boleń, jako ponowne odegranie rytuału poświę
conego Wielkiej Bogini. W chwili załamania Medea w swojej pierwot
nej religii szuka bowiem siły do popełnienia zbrodni. Boleń, analizując 
biografię bogiń i heroin mitologii, zauważa, że „każda bohaterka musi 
odzyskać moc węża”, czyli musi sobie przypomnieć o swoim pochodze
niu. I dalej autorka przypomina, iż „węże były symbolem przed-helleń- 
skiej, staroeuropejskiej Wielkiej Bogini i są przypomnieniem (czy po
zostałością) władzy, jaką kiedyś miała”175. Według Boleń kobiety, które 
odzyskują „poczucie swojej siły [...] i moc węża”176, stają się nowymi 
kobietami. Odzyskują władzę i wpływy, które zostały im odebrane pod
czas wstrząsów wywołanych zderzeniem dwóch cywilizacji - matry- 
i patrylineamej. Medea, sprawując stary rytuał, nie tylko osiąga swój 
cel i zaczyna górować nad słabszym Jazonem, lecz także unika kary, 
gdyż jest chroniona przez „immunitet” kapłanki Wielkiej Bogini.

175 Ibidem, s. 267.
176 Ibidem, s. 268.

Medea w odczytaniu Boleń, ale i Quignarda, podobnie jak w rein- 
terpretacjach antycznych tragedii pióra współczesnych dramatopisarzy 
i scenarzystów, ucieleśnia pierwotną siłę kobiety czy - może lepiej było
by powiedzieć - pierwotną kobiecość, a więc dziką, namiętną, mściwą, 
ale też sprawiedliwą i zdesperowaną, która potrafi bronić swego honoru, 
dzierżyć władzę. A także staje się postacią historyczną, której los od
zwierciedla losy kobiet w okresie wstrząsu. Jej inność zatem nie niesie 
znamion gorszości, ale staje się symbolem kobiecości w ogóle i sym
bolem tzw. nowej kobiety. Na przełomie wieków, w momencie kolej
nego wstrząsu, kiedy to wiek nadchodzący rozlicza się z ideologiami 
ubiegłego, w tym także z wpływami emancypacji i feminizmu, Medea 
jest interpretowana przez artystów jako kobieta, która odzyskuje swoje 
pierwotne cechy i przestaje być wyłącznie męską kreacją.

Do mitów artyści chętniej sięgają w przełomowych chwilach - 
podczas przewrotów historycznych, społecznych. Na zmianę inter
pretacji mitu Medei miał wpływ, moim zdaniem, między innymi ruch 
feministyczny. Zaczęto przepisywać mity, pokazując tym razem histo
rię bohaterki z kobiecego punktu widzenia. Stała się zatem nie tylko 
przedmiotem opowieści, lecz także podmiotem opowiadającym bądź 
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obserwującym świat. Ideologia emancypacji kobiet wpłynęła na sposób 
kształtowania bohaterek, czyniąc z Medei nie tylko przedmiotowego in
nego, lecz także podmiot świadomy własnej inności i dumny z niej jako 
z własnych korzeni kobiecości. Współczesne utwory literackie, filmowe 
i teatralne oraz wzorce kobiet tam prezentowanych zmieniły społeczną 
definicję kobiety i kobiecości.

Ponowoczesne interpretacje i transpozycje mitu Medei, wykorzystu
jące feministyczne ideologie, wskazują na dwa interesujące aspekty jej 
nowego odczytania. Po pierwsze, Medeę interpretuje się już niejako re- 
formatorkę, która próbuje zaprowadzić nowy porządek, ale jako tę, która 
walczy o odzyskanie dawnego statusu kobiety i wraca do sytuacji sprzed 
naruszenia równowagi płci; równowagi zachwianej zdaniem Desmonda 
Morrisa w chwili, gdy powstała cywilizacja wielkiej populacji ludności 
osiadłej w miastach, a członkowie plemienia przeistoczyli się w oby
wateli. Wówczas to kult łagodnej Bogini Matki został zastąpiony przez 
religię autorytatywnego Boga Ojca. Medeę, usiłującą przywrócić dawny 
porządek, można zatem postrzegać jako reprezentantkę feministek, któ
re - zdaniem autora Nagiej kobiety, książki poświęconej analizie ewo
lucyjnych zmian cielesnych i psychicznych kobiet - od początku ruchu 
emancypacyjnego „dążyły do odzyskania swej dawnej, pierwotnej pozy
cji”177. Ale Medea, zgodnie z interpretacją skupiającą się na sile namięt
ności, może być postrzegana także jako bojowniczka o przywrócenie 
pierwotnej intymności kobiet oraz jako rewolucjonistka, która usiłuje 
przekształcić współczesną seksualność kobiet w celu zmodyfikowania 
jej roli społecznej i stworzenia nowej definicji tożsamości kobiecej.

177 D. M o r r i s, Naga kobieta, tłum. P. Amsterdamski, Warszawa 2006, s. 13.

Jak udowadnia Anthony Giddens w książce Przemiany intymności, 
w której piszę o tym, jak współcześnie teoretyzuje się seksualność, gen- 
der i tożsamość, oraz pokazuje, jak w okresie ponowoczesności kształ
tują się relacje damsko-męskie:

Seksualność została wydzielona i wyeliminowana ze sfery publicznej, 
a następnie sprywatyzowana w tym samym procesie, który doprowadził 
do wynalezienia macierzyństwa jako podstawowego obowiązku kobiety. 
Wydzielenie seksualności było w większej mierze skutkiem represji spo
łecznej niż psychologicznej i dotyczyło przede wszystkim dwóch kwestii: 
pomniejszenia lub zanegowania wrażliwości seksualnej kobiet i przyjęcia 
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męskiej seksualności za ogólnie obowiązujący, niepodważalny standard. 
Były to zmiany wywodzące się z dawnych podziałów, zwłaszcza rozróż
nienia między kobietami czystymi i nieczystymi, ale tu zostały wpisane 
w nowy porządek instytucjonalny. [...]
Na kobiety spadł de facto ciężar przeprowadzenia zapisanej w idei nowo
czesności przemiany sfery intymności. System represji instytucjonalnej od 
początku był pełen napięć z powodu wykluczenia kobiety ze sfery publicz
nej. Pytania mężczyzn o naturę kobiet [...] były wyrazem zainteresowa
nia obcą im dziedziną tożsamości osobistej i intymności, na nowo wykre
owanych obszarów życia społecznego, do których brakowało im klucza. 
Dlatego seksualność istotnie stała się kwestią nadrzędnej wagi dla obu płci, 
chociaż z różnych powodów. Kobietom zależało na uczynieniu miłości na 
powrót narzędziem komunikacji i samorozwoju - tak w odniesieniu do 
dzieci, jak mężczyzn. Domaganie się prawa do satysfakcji seksualnej stało 
się podstawą odnowy intymności, wyzwoleniem równie ważnym jak eman
cypacja w sferze publicznej. Dla mężczyzn aktywność seksualna nabrała 
cech kompulsji w takim stopniu, w jakim pozostaje oddzielona od podskór
nie zachodzących zmian17".

Medea we współczesnych reinterpretacjach dramatycznych stała się 
reprezentantką siły namiętności i emocji. Dowodząc, że kobieta potrafi 
kierować się swoją seksualnością, sprzeciwiła się kontroli męskiej wła
dzy. Giddens piszę, że zawładnięcie włąsną seksualnością jest istotne 
nie tylko w kontekście polityki osobistych relacji czy emancypacyjnej, 
ale przede wszystkim jako polityka życia. Podkreśla również, iż spra
wowanie kontroli nad własną seksualnością, a nie podporządkowywanie 
się kulturowym normom intymności, odnosi się do stylów życia i po
zwala nie tylko na własny ich wybór, lecz także na samodzielne warto
ściowanie. Kształtowanie własnej polityki życia prowadzi do wykrysta
lizowania się tożsamości jednostkowej i przez tę jednostkę określanej. 
Kierowanie się naturalnymi siłami namiętności pozwala na zbudowanie 
własnej, autentycznej definicji osobowości. Giddens piszę, że „w naj
nowszej fazie rozwoju nowoczesności uczucie staje się kwestią polityki 
życia”178 179. Biorąc pod uwagę fakt, że Medea-kobieta jest tą bohaterką, 
która gloryfikuje namiętność i podporządkowuje się jej sile, można in

178 A. G i d d e n s, Przemiany intymności. Seksualność, miłość i erotyzm we współcze
snych społeczeństwach, tłum. A. Szulżycka, Warszawa 2006, s. 211-212.
179 Ibidem, s. 238.
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terpretować ją jako rewolucjonistkę polityki życia. W okresie przełomu 
epok Medea została zreinterpretowana jako postać, która cechy wcze
śniej oceniane jako inne, takie jak kierowanie się uczuciami i pożą
daniem oraz sprawowanie kultu Wielkiej Bogini, uczyniła podstawą 
ponowoczesnej definicji kobiecości i rozpoczęła proces przywracania 
kobiecego ładu i kobiecej polityki. Taka analiza mitu o Medei pozwa
la go zakwalifikować do mitów traktujących o miłości, które zdaniem 
szwajcarskiego krytyka i myśliciela, Denisa de Rougemonta, „wiążą się 
z najczęstszym i najszerzej rozpowszechnionym w naszym zachodnim 
świecie indywidualnym doświadczeniem”180. W przypadku Medei cho
dzi o indywidualne doświadczenie kobiecości. Mit ten staje się także 
podaniem o wyzwoleniu formy wyrazu, sposobu mówienia o miłości, 
które prowokuje, jego zdaniem, do „uświadamiania sobie prawdy kim 
jesteśmy”181 i uzmysłowienia sobie, że jesteśmy także istotami posiada
jącymi instynkt, który „nie zależy od mody ani kultury - w każdym ra
zie nie aż tak bezpośrednio”, ale ulega wpływom natury.

1,0 D. d e R o u g e m o n t, op. cit., s. 19.
181 Ibidem, s. 23.

Na zakończenie tego rozdziału chciałabym omówić, jako ostat
ni przykład reinterpretacji mitu Medei, balet Ewy Wycichowskiej. 
Choreografka bowiem nie tylko interpretuje ten mit w kontekście mi
łości i wzajemnych relacji kobiety z mężczyznami, lecz także wyko
rzystuje inne studia nad tym mitem. Wydaje mi się, że jej balet Tango 
z Lady M. (premiera 28, 30 stycznia 2000 roku) może posłużyć jako 
podsumowanie wszelkich dotychczas omówionych sposobów przetwa
rzania i wykorzystywania mitu Medei. To odczytanie mitu można bo
wiem potraktować jako przykład feministycznej lektury - jako podania 
o kierowaniu się w życiu przez kobietę emocjami i namiętnościami oraz 
o sprawowaniu kultu Wielkiej Bogini. Taka interpretacja pozwala pod
jąć temat ponowoczesnej definicji kobiecości oraz przywracania kobie
cego ładu i kobiecej polityki. Mit o Medei staje się wówczas, podobnie 
jak mit o Tezeuszu szukającym wyjścia z labiryntu, nie tylko zapisem 
fikcyjnej historii, lecz także podaniem o inicjacji w kobiecość. Z tym że 
ta inicjacja nie jest odnalezieniem i zaaprobowaniem gender narzucone
go przez kulturę danego czasu i miejsca, ale określeniem własnej drogi 
rozumienia swojej płci.
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Ewa Wycichowska, podobnie jak Boleń, aby zdefiniować przedsta
wieniową tożsamość Medei w kategoriach tożsamości kobiety-innego, 
utożsamia w balecie protagonistkę mitu, która w pierwszej i ostatniej 
scenie podnosi ze sceny jabłko, z trzema boginiami występującymi 
w micie o Parysie i ich atrybutami. Przedstawia Medeę jako tę, która jest 
mądra niczym Atena, mściwa niczym Hera, ale także jako tę, która odda
je się namiętnościom niczym Afrodyta. Przede wszystkim zaś nawiązuje 
do aktu dzieciobójstwa, który wedle Deborah Boedeker można uznać za 
akt definiujący tożsamość Medei. Krytyczka w książce Medea. Essays 
on Medea in Myth, Literaturę, Philosophy, and Art umieszcza swoją 
analizę tragedii Eurypidesa. W artykule Becoming Medea. Assimilation 
in Euripides zauważa, iż Medea posiada tak zwaną canonical identity 
[kanoniczną tożsamość] i tłumaczy ją jako tożsamość dzieciobójczyni. 
Protagonistka tragedii Eurypidesa stała się ikoną matki, która morduje 
własne dzieci. Medea jest rozpoznawalna poprzez zabójstwo. W balecie 
Tango z Lady M. w choreografii Ewy Wycichowskiej to właśnie na pod
stawie tego aktu możemy rozpoznać jedną z trzech protagonistek, jaką 
jest Medea. W spisie postaci, które występują w Tangu z Lady M., auto
rzy rozszyfrowują, kim jest tytułowa Lady M i okazuje się, że nie jest to 
jedna postać. Rozpisana ona zostaje na trzy bohaterki: Lady „Medea”, 
Lady „Makbet” i Lady „M.Sz.”.

W tańcu rozpoznajemy postaci na podstawie pewnych działań, gdyż 
odnoszą się one do znanej nam historii i wykorzystują gesty-znaki cha
rakterystyczne dla danych postaci. Na takiej właśnie podstawie czyn
ności rozpoznajemy Medeę i Lady Makbet. Medeę w jej występie so
lowym, w którym po pas de deux z mężczyzną, zakłóconym przez inną 
kobietę, w symboliczny sposób morduje swoje dzieci. Znając mit Medei, 
nie trudno wówczas rozpoznać w tej postaci protagonistkę Eurypidesa. 
Któż inny, jak nie ona po małżeńskiej zdradzie decyduje się na najstrasz
niejszy akt zemsty, jakim jest zabójstwo własnych dzieci?

Lady Makbet zaś ubrana jest w brązową skórę, w jakiej występuje 
także jej partner. To on na początku tańca, który opowiada ich historię, 
wchodzi na scenę jako triumfator, a za nim niesione są zwłoki innego 
mężczyzny. Na końcu zaś zakłada na ramiona czerwony materiał za
miast królewskiego płaszcza, symbol władzy monarszej. Jego partnerką 
nie może być nikt inny, jak właśnie Lady Makbet, która namawia swego 
męża do zabiegania o symbol najwyższej władzy w państwie. Nie spra
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wia zatem trudności rozpoznanie na podstawie choreografii pierwszych 
dwóch bohaterek, ich tragedie są dobrze znane. Protagonistki obu hi
storii stanowią pewne kulturowo rozpoznawalne i przekazywane z po
kolenia na pokolenie ikony - dzieciobójczyni oraz kobiety spragnionej 
władzy. Trudność natomiast sprawia odgadnięcie, kim jest trzecia po
stać, Lady „M.Sz.”. Nawet choreografka nie chce zdradzić, kim ona jest. 
Twierdzi jedynie, iż to współczesna, znana kobieta.

Czyż zatem tytuł baletu Poznańskiego Teatru Tańca nie powinien 
brzmieć Tango z Ladies M.? Czy nie jest to tango tańczone przez trzy 
kobiety? Na to pytanie odpowiada choreografka, która w wywiadzie 
drukowanym na łamach „Ultima Noticias” twierdzi, iż tango w jej bale
cie „opiera się na idei kobiety, a ta [kobieta] może być piękna, ambitna, 
wesoła, smutna lub zmysłowa”182. Toteż, według mnie, Lady „Medea”, 
Lady „Makbet” oraz Lady „M.Sz.” reprezentują ową ideę kobiety, to, 
co można nazwać kobiecością. Utożsamiają różne typy kobiety, lady. 
Nie są to panie, ale ladies właśnie - ktoś ważniejszy od zwykłej pani, ale 
ludzki - ideał kobiecości.

1,2 Niepowtarzalny taniec emocji, „Ultimas Noticias” (Ekwador) 2004,4 VI (materia
ły Poznańskiego Teatru Tańca).
1,1 J. Paran do ws k i, Mitologia. Wierzenia i podania Greków i Rzymian, Poznań 
1989, s. 69.

Lady „Medea”, Lady „Makbet” oraz Lady „M.Sz.” w drugiej scenie 
baletu podnoszą z proscenium trzy dojrzałe, czerwone jabłka. Owoce 
leżały na scenie od początku przedstawienia. Widzowie nie wiedzą jesz
cze, kim są protagonistki. Nie zdążyli ich jeszcze rozpoznać, przypo
rządkować imion do konkretnych postaci. Mogą się zatem zastanawiać, 
kim są owe trzy kobiety? W pierwszej chwili nasuwa się przypuszcze
nie, że chodzi o trzy znane z mitologii Chary: Eufozynę, Taleę i Aglaę. 
To „urodziwe dziewczęta [...] [które] trzymają się [...] za ręce, jakby 
w tańcu”183 i chcą swoją sztuką „upiększyć” nam życie, zabawić nas, 
opowiedzieć nam historie miłosne, pełnić funkcję „mistrzyń ceremonii”. 
Mogą kojarzyć się także z trzema antycznymi boginiami: Herą, Afrodytą 
i Ateną, które pragną wejść w posiadanie jabłka rzuconego przez Eris, 
boginię niezgody i kłótni. Na scenie bowiem istotnie znajduje się „narra- 
torka” całego wydarzenia, która kontroluje przebieg wydarzeń i wszyst
kim im towarzyszy. To ona pełni funkcję reżyserki miłosnych spotkań, 



MEDEA JAKO INNY. FEMINISTYCZNA ANALIZA... 123

ale także czuwa nad losem bohaterek, niczym fatum. Można byłoby na
zwać ją Eris, gdyż wszystkie opowieści poruszają temat śmierci, zazdro
ści i nieszczęścia. Ale jabłka w Tangu z Lady M. zgodnie z intencją cho
reografki podnoszą Lady „Medea”, Lady „Makbet” oraz Lady „M.Sz.”. 
Jednakże pozostają, według mnie, w bliskich relacjach z mitycznymi 
boginiami. Podobnie jak Hera, Afrodyta i Atena są przedstawicielka
mi różnych cech kobiecych. Utożsamiają różne typy kobiecości. Parys, 
dokonując wyboru między trzema boginiami, dokonuje wyboru między 
trzema różnymi typami kobiecości, ale także między trzema ideami ko
biecości - między pięknem, męstwem i mądrością. Bohaterki baletu, po
dobnie jak protagonistki mitu o Parysie, reprezentują trzy typy kobiety, 
ale typy szczególne - to kobiety niestereotypowe: odważne, harde, zde
cydowane, świadome swojej kobiecości.

Ewa Wycichowska interpretuje zatem Medeę jako jeden z typów 
kobiecości, jako potencjalne wcielenie idei kobiety. Według mnie, ba
let Tango z Lady M. pozwala na nową reinterpretację kobiecości Medei. 
Lady „Medea” podobnie jak inne protagonistki tańczy tango - szczegól
ny rodzaj tańca, który tematyzuje zagadnienie relacji damsko-męskich, 
a tancerki są wielokroć postrzegane jako „symbol nowoczesnej kobie
ty”1“4. W tangu także najlepiej zostały wyeksponowane różnice między 
mężczyzną a kobietą. Ewa Wycichowska w swoim balecie bazuje na 
klasycznej formie tanga, ale pozwala sobie równocześnie na daleko idą
ce zmiany. Łączenie różnych stylów tańca i ruchu jest charakterystyczne 
dla tej choreografki. Na stronie internetowej poświęconej Poznańskiemu 
Teatrowi Tańca czytamy na jej temat: „Ewa Wycichowska, traktując mo
dern i contemporary dance jako główne tworzywo ruchowe, rozwinęła 
oryginalną koncepcję inscenizacyjno-choreograficzną zmierzającą do 
syntezy sztuk, gdzie warstwy: choreograficzna, dramaturgiczna, mu
zyczna i plastyczna spotykają się i wzajemnie przenikają”1“5. W Tangu 
z Lady M. choreografka wprowadza zmiany nie tylko w charakterze 
i stylu tanga, lecz także łączy jego kroki z figurami charakterystycznymi 
dla baletu klasycznego czy też modern dance. Dodaje do tanga elementy 
pantomimy czy tańca rytualnego. Wzbogaca formę wypowiedzi tanga

'"4 Cyt. za: Tango i Turniowi, „El Informator” (Guadalajara, Meksyk) 2004, 4 VI 
(materiały Poznańskiego Teatru Tańca).
185 www.ptt.poznan.pl - 12 I 2007.

http://www.ptt.poznan.pl
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o multimedialne wizualizacje, grę światła, etc. Ale przede wszystkim 
pozwala sobie na zmianę w podziale ról tańczących tango.

Klasyczne tango to taniec, który rządzi się określonymi regułami. 
O tych regułach i tangu w ogóle traktuje film Carlosa Saurya Tango. Film 
ten został nagrodzony między innymi na festiwalu w Cannes w 1998 
roku. Otrzymał Grand Prize for Technical Achievement. I rzeczywiście, 
jak podkreślają recenzenci, film jest „ucztą dla oka i ucha”. Przez niemal 
całe 110 minut aktorzy tańczą tango w rozmaitych układach. I wydaje 
się, że to właśnie ów taniec jest prawdziwym bohaterem filmu. Reżyser 
przedstawia wręcz studium tego tańca. Pokazuje między innymi, że ta
niec ten nie musi być tańczony przez kobietę i mężczyznę, ale równie 
dobrze może być wykonany przez dwóch mężczyzn bądź dwie kobiety. 
Za każdym razem będzie intrygujący i podniecający.

Tango w filmie w rozmaitych układach tańczone jest w parach, ale 
także w dwóch półchórach do znakomitej i porywającej muzyki Lalo 
Schifrina. Są tylko dwie zasady, które, jak się wydaje, rządzą tangiem: 
ma ono przedstawiać sprzeczne emocje - łączyć miłość z nienawiścią, 
radość z cierpieniem, spokój z przerażeniem - i musi być wykonywa
ne przez antagonistyczne charaktery. Tango ma być tańczone przez 
odmienne postaci, ponieważ każdy z partnerów gra w nim inną rolę. 
Bohater filmu, Mario, rozmawiając ze swoją kochanką i aktorką Eleną 
o życiu i tańcu, wyjaśnia jej, jakie role w tangu - ale wedle niego także 
w życiu - odgrywa kobieta i mężczyzna. Stwierdza, iż różnią się oni od 
siebie i to właśnie na owej difference oparty jest ów taniec. Mężczyźni, 
według Mario, są jak lwy - „samotnie przechadzają się po afrykańskiej 
sawannie bez celu”. Kobiety są inne - twierdzi reżyser - są jak lwice. 
„Zbierają się, jednoczą, polują, rodzą, pielęgnują, chronią swoje bez
bronne młode. Mają w życiu określone cele”. „Pielęgnować, chronić, 
parzyć się i to jest misja życiowa kobiety?” - pyta Elena. Nie - odpo
wiada Mario - mężczyzna wychowywany był, by polować i walczyć. 
Teraz poluje na swój własny sposób. Dostaje obłędu na punkcie odrobi
ny władzy i siły. Szkoda by było, gdyby kobiety naśladowały mężczyzn 
w ich szaleństwie. Różnice między mężczyzną, żądnym władzy, i ko
bietą w tangu wyeksponowane są w ten sposób, iż to właśnie mężczy
zna wiedzie prym w tańcu, to on prowadzi, on dyktuje rytm. Tango to 
rozmowa między mężczyzną a kobietą, to starcie ich osobowości i cha
rakterów. Taniec ten opowiada o miłosnej sprzeczce, w której zwycię
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żają racje mężczyzny. O tangu mówi się, że nie jest to tylko taniec, lecz 
także - styl. Styl męski. Historycy tańca towarzyskiego wielokrotnie 
powtarzają, że tango charakteryzuje się prymitywną siłą, władczą rolą 
mężczyzny i pełną niepokoju atmosferą oraz, że tango jest uważane za 
„taniec wybitnie męski” (Marian Wieczysty).

Stanisław Markowski, artysta fotografik, który przygotował w paź
dzierniku 2005 roku wystawę poświęconą tangu argentyńskiemu zatytu
łowaną Impresje o tangu (tytuł pierwszej części wystawy) i Buenos Aires 
(tytuł drugiej części), twierdzi, iż tango jest improwizacją rozpisaną na 
kroki i gesty obojga tancerzy, dialogiem niewidocznym dla przypadko
wego obserwatora. Na jednym ze swoich zdjęć artysta przedstawił parę 
tańczącą tango w pustej, bocznej uliczce oświetlonej tylko przyćmio
nym światłem latami. Na brukowanej jezdni mężczyzna trzyma w ra
mionach kobietę. Ona przytula się do niego, swoim ciałem oplata jego 
ciało. Opiera się o jego mocne nogi, jej stopy zaś wydają się w ogóle 
nie dotykać ziemi, wsparte jedynie na koniuszkach palców eksponują 
piękno silnych łydek. Całym ciałem kobieta przywiera do mężczyzny. 
Twarzą dotyka policzka partnera. Z szeroko rozchylonymi ustami, jakby 
w chwili najwyższej rozkoszy, zwraca się w jego stronę, lecz nie patrzy 
na niego potulnie, ale ponętnie spuszcza wzrok. Tymczasem on bezna
miętnie spogląda w dal przed siebie. „Mężczyzna w skupieniu prowa
dzi partnerkę - komentuje Stanisław Markowski swoje prace na łamach 
„Piątej Alei”186 - tak, jakby mówił: «zobaczcie, jaka jest piękna!», a ona 
poddaje mu się z zaufaniem. W momencie, kiedy kobieta zechce domi
nować, kończy się tango argentyńskie”. Wówczas tango przestaje być 
dialogiem.

186 J. Sądecki, Wszyscy chodzą na milongę, „Piąta Aleja”, dodatek do „Rzeczpo
spolitej” 2005, nr 12.

Sytuacja zaczyna się komplikować w chwili, kiedy tango zgodnie 
z konwencją wykonuje kobieta i mężczyzna, ale dochodzi do zamiany 
ich ról, i to kobieta przejmuje rolę lwa, ona zaczyna prowadzić w tańcu 
i narzucać mu rytm. Taka sytuacja ma miejsce w balecie Tango z Lady 
M. Choreografka komponuje taniec, w którym to kobieta decyduje 
o układzie i krokach. To ona jest tą, która jest ważniejsza w tańcu. Tango 
w balecie Ewy Wycichowskiej jest tańcem kobiecym. Kiedy Medea wy
konuje tango z Jazonem, to ona nad nim dominuje. Medea jest w tańcu 
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silniejsza. Reprezentuje typ kobiety, która lubi prowadzić, jest zdecydo
wana.

Bardzo trudno opisać taniec, dlatego posłużę się fotografiami 
z przedstawienia, które z jednej strony zatrzymują chwilę w tańcu i po
zwalają skupić się na szczegółach. Z drugiej strony różnice w układzie 
ciał, ich ustawieniu, pozycji w porównaniu ze zdjęciem Markowskiego 
pozwalają na interpretację Medei w kategoriach tej, która dominuje 
nad partnerem. Na fotografii Beaty Ziemowskiej Jazon podnosi Medeę. 
Mężczyzna klęka, być może pod ciężarem partnerki, być może chcąc 
podkreślić swą podległość wobec niej. Na zdjęciu widzimy Medeę od
wróconą do nas tyłem. Brzuchem dotyka policzka mężczyzny. Jej syl
wetka jest mocna i wyprostowana. Wydaje się górować nad Jazonem. 
Jej ręce sięgają daleko poza niego, podczas gdy on wydaje się od niej 
dużo mniejszy. Skulona sylwetka i ręce na jej biodrach optycznie z jed
nej strony podkreślają jego męskość, wizualizują jego siłę, z drugiej 
strony sprawiają, że przypomina Atlasa, który na swych barka trzyma 
coś bardzo cennego. Jazon nie patrzy na Medeę, ale pokornie spogląda 
w dół. Na innej fotografii, tym razem autorstwa Piotra Długosza, Jazon 
został uchwycony w podobny sposób. Mężczyzna stoi w wykroku, lek
ko pochylony, spogląda w dół. Medea zaś leży oparta o partnera. To on 
podtrzymuje cały jej ciężar. Kobieta nie patrzy na niego, jest od niego 
odwrócona. Jedną ręką opiera się o jego plecy, drugą zaś, wyprostowa
ną, trzyma od tyłu jego głowę, zmuszając go do patrzenia w dół. I tym 
razem Medea wydaje się tą, która wiedzie prym, która swoim ciałem 
i ruchem przytłacza postać Jazona. Wymusza na nim określoną pozycję, 
nie pozwala mu na odważne odsłonięcie twarzy. Partner na obu zdję
ciach przypomina filar, o który ona wprawdzie się opiera, ale który jest 
przez nią zdominowany. Niczym Atlas unosi Jazon to, co od niego po
tężniejsze i cenniejsze. Oba zdjęcia podkreślają, iż to Medea prowadzi 
w tangu. Ale równocześnie wskazują na to, że do tanga potrzebne są 
dwie osoby. Kobieta sama nie mogłaby zatańczyć tanga. Mężczyzna, in
terpretowany jako Atlas, stanowiący filar, kolumnę, o którą opiera się 
Medea, wydaje się mniej istotny, mniej ważny, ale przecież jest on bar
dzo potrzebny. Bez niego zawaliłaby się cała konstrukcja. Toteż obie fo
tografie przeze mnie opisane pokazują w istocie, że tango w interpretacji 
Wycichowskiej jest zbudowane na zasadzie symbiozy, że kobieta, mimo 
iż dominuje, to jednak potrzebuje mężczyzny, z którym odtańczy tango.
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Medea-kobieta w Tangu z Lady M. nie jest klasyczną partnerką tanga 
- wiotką, zgrabną tancerką, która - parafrazując twierdzenie Mallarmégo 
-jest tą, która piszę ciałem i której urodą chwali się mężczyzna. W ba
lecie Wycichowskiej kobieta nie przypomina tancerki, o której pisał 
Mallarmé, a którego poglądy przytacza Hans-Thies Lehmann w książce 
Teatr postdramatyczny. „Tańcząca nie stanowi tu [w tańcu] indywidual
nej postaci ludzkiej, lecz wieloraką figurę członków jej ciała, jej postaci 
w formach zmieniających się z momentu na moment. To, co właściwie 
«widzimy», jest niewidoczną płaszczyzną rozmaitych aspektów, wido
ków ludzkiego ciała w ogóle”187. W balecie Poznańskiego Teatru Tańca 
tancerka nie jest li tylko wygimnastykowanym, wiotkim ciałem, na które 
można patrzeć, które można podziwiać. Nie jest jedynie obiektem mę
skiego gaze. Medea jest nie tylko partnerką Jazona, ale pozostaje z nim 
na równych prawach. Jest tą, która wiedzie w tańcu prym, a on tym, 
który ją podtrzymuje.

l,7H.T. Lehmann, Teatr postdramatyczny, tłum. D. Sajewska, M. Sugiera, 
Kraków 2004, s. 146.

Ale tango w balecie Ewy Wycichowskiej z jeszcze jednego powodu 
łamie reguły rządzące tym rodzajem tańca. Nie tylko dochodzi w nim do 
wymiany genders, lecz także dołącza się do niego trzecia postać i to ona 
staje się tą, która przewodzi całemu tańcowi. To postać, która pojawia 
się w pierwszej scenie przedstawienia. Choreografka bowiem przypo
mina o wspólnym początku kobiety i mężczyzny. I nie chodzi tu bynaj
mniej o platońskiego pełnego człowieka, składającego się z pierwiastka 
męskiego i żeńskiego, ale o wspólną im Matkę. W pierwszej scenie ba
letu pojawia się na scenie kobieta ubrana w długą suknię.

Beata Ziemowska na zdjęciu z przedstawienia ukazała całą potę
gę Matki. Zdjęcie przedstawia kobietę w rozłożystej, czerwonej sukni. 
Krańce sukni sięgają wysoko, swym kształtem przypominają skrzydła, 
tworzą jakby ramę, w którą została wpisana Matka. Na tej fotografii 
Matka przypomina boginię - niedostępną, groźną, inną od śmiertelnej 
kobiety. Ma lekko odchyloną sylwetkę, jeszcze mocniej odchyloną gło
wę z długimi, rudymi włosami. Matka ma zamknięte oczy, co uwydat
nia jej ostre rysy. Przypomina boginię Kali. Przed sobą ma skrzyżowa
ne ręce. Między kciukiem a palcem środkowym trzyma kraj sukni. Jej 
cztery widoczne palce (kciuki są schowane pod suknią), długie, wypro
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stowane i rozłożone, przypominają układ dłoni, jaki najczęściej pojawia 
się na wizerunku Kali. To ręce, które posiadają moc stwórczą, ale także 
moc zabijania. Twarz Matki, podobnie jak twarz Kali, wydaje się dzika, 
niewzruszona. Odchylona do tyłu głowa, z mocno uwydatnionym no
sem, podkreśla jej siłę, dumę i niezłomność. Matka na zdjęciu wydaje 
się nadludzka. Fotografce udało się uwidocznić jej potęgę. To Matka- 
stwórczyni. To ona daje życie dwóm stworzeniom, szarym pokrakom. 
Jedna ze stworzonych przez nią postaci jest większa, druga mniejsza. 
Być może to kobieta i mężczyzna. Ale obok Matki pojawia się także 
mężczyzna, tańczy z nią tango, wykonując te same kroki, co ona. Jest 
półnagi. Nawet bogini potrzebuje do swojego tańca partnera, mężczy
zny, który - jak w symbiozie - jest niezbędny i do tańca, i do aktu twór
czego. Wycichowska podkreśla w balecie fakt, że świat ludzi składa się 
z dwóch części: ze świata męskiego i żeńskiego. Każdy z nich rządzi 
się swymi prawami, ma charakterystyczne cechy płciowe i cechy odpo
wiedniego gender.

O świecie złożonym z dwóch tak różnych od siebie półświatów 
traktuje obecnie bardzo wiele utworów teatralnych, literackich, filmo
wych. Między innymi temat ten porusza bestseller, który po sukcesach 
zagranicznych został przetłumaczony na język polski - Kod Leonarda 
da Vinci Dana Browna. Autor powieści sensacyjnej opowiada o tym, jak 
mężczyźni (księża kościoła katolickiego) ukrywali prawdę dotyczącą 
bóstw kobiecych, wymazując z historii matriarchat, podczas gdy inni 
(członkowie zakonu templariuszy) przekazywali sobie z pokolenia na 
pokolenie prawdę dotyczącą kielicha świętego Graala, aby prawda o bo
giniach przetrwała. „Graal to po prostu pradawny symbol odnoszący się 
do kobiecości. Święty Graal to święta kobiecość, żeńskie bóstwa, które 
utraciliśmy, które zostały wyeliminowane przez Kościół. [...] Idea ko
biety jako dawczyni życia była podstawą starożytnych religii. Niestety, 
filozofowie chrześcijańscy uczynili Stwórcą mężczyznę. [...] Kobieta to 
jakby odprysk mężczyzny, i do tego grzeszny”18*. Powieść Browna wy
wołała wiele kontrowersji.

Simon Cox twierdzi, że przyczyn takiego odbioru fikcyjnej prze
cież historii można doszukiwać się w fakcie, iż Dan Brown rzuca w niej 
wyzwanie dogmatowi chrześcijańskiemu. Ale przede wszystkim chodzi

D. B r o w n, Kod Leonarda da Vinci, [w:] Książki wybrane, Warszawa 2004, 
s. 107.
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o to, że Brown wykorzystuje teorie alternatywne i heretyckie oraz „po
dejmuje problematykę, która żywo interesuje licznych czytelników jego 
powieści. Wiele osób jest niezadowolonych z wpojonych im sposobów 
myślenia o świecie i wierze”189. Tak duże zainteresowanie powieścią 
świadczy o tym, jak chętnie odbiorcy sięgają po utwory, które próbują 
weryfikować zastane kanony i pokazują, że można myśleć i postrzegać 
świat w inny sposób.

189 S. C o x, Złamany kod Leonarda da Vinci, tłum. B. Stokłosa, Warszawa 2005, 
s. 14.

Balet Wycichowskiej porusza także zagadnienie weryfikacji modelu 
postrzegania dwóch światów. Pierwszy akt zaczyna się od tańca Matki 
i opowiada o kobietach, które są kontrolowane i kierowane przez bo
ginię. Drugi akt zaczyna się od tańca mężczyzn. Na scenie pojawia się 
męski anioł - półnagi, w czarnych, skórzanych spodniach z metalowymi 
skrzydłami na plecach. Skrzydła może rozkładać i składać. Na fotogra
fii Beaty Ziemowskiej stoi w rozkroku na ugiętych kolanach, z mocno 
pochyloną do przodu sylwetką i lekko rozchylonymi ustami. Oczy ma 
pomalowane na czamo, skrzydła złożone, wygląda jak anioł śmierci - 
przerażający, okrutny. Na jego nagim torsie znajdują się skórzane pasy 
z żelaznymi klamrami. To konstrukcja podtrzymująca ciężkie skrzydła. 
Fotografia kadrowana jest od dołu, zatem postać mężczyzny wydaje się 
większa niż w rzeczywistości. Jego potęgę podkreśla mężczyzna leżący 
za nim. To jeden z męskich bohaterów przedstawienia. Anioł pojawia się 
wśród nich zaraz po tym, jak wszyscy męscy protagoniści odtańczą dy
namiczny taniec w rytm tanga. Podchodzi do każdego z nich i jakby go 
uruchamia. Nakazuje mu wstać i wykonać krótki występ solowy. To on 
nimi kieruje, on ich prowadzi, kontroluje. Ów anioł może być interpre
towany nawet w opozycji do bogini jako bóg. Jak ona w pierwszej sce
nie baletu stwarza dwie pokraki, tak on stwarza dwie postaci - Adama 
i Ewę.

Scenę aktu stwórczego uchwycił na fotografii Piotr Długosz. Na 
ciemnej scenie podświetlonej zza kulis martwym białym światłem stoi 
tyłem do widzów bóg na szeroko rozstawionych nogach. Po bokach ma 
rozłożone żelazne skrzydła, za nim ciągnie się, tak samo jak u bogini, 
czerwony tren. Być może czerwone treny w kostiumie bogini i boga 
można zanalizować jako symbol ich władzy nad światem, kolejno świa
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tem kobiecym i męskim. Przed aniołem stoi Ewa, a za nią Adam. Nisko 
i usłużnie kłaniają się swojemu stwórcy, który za chwilę wręczy im jabł
ka. Męski bóg to szatan i anioł śmierci w jednej osobie, to on skazuje 
swoje „dzieci” na zagładę. Ale i on, podobnie jak bogini w pierwszym 
akcie, odtańczy tango z kobietą. Ich układ składa się często z podobnych 
figur i kroków. Tango wykonują zazwyczaj osobno, czasami tylko zbli
żają się do siebie.

Świat kobiet i mężczyzn w balecie Wycichowskiej - z pozoru od
dalony od siebie, teraz się zbliża. To nie jest świat Eurypidesa, w któ
rym mężczyźni i kobiety walczą ze sobą i zajmują odrębne porządki, 
ale świat, w którym przedstawiciele obu płci żyją w symbiozie. Aby 
spełnił się ich los, ten, nad którym panuje bogini w przypadku kobiet 
i bóg w przypadku mężczyzn, muszą się spotkać. Musi dojść do dialogu 
między nimi, a jego terenem będzie tango. Drugi akt Tanga z Lady M., 
który zaczyna się od tańca boga, opowiada historię Lady „M.Sz.”, nato
miast pierwsza część poświęcona jest Lady „Medei” i Lady „Makbet”. 
Medea, która z racji swojej płci przynależy do świata kobiet, spotyka się 
z Jazonem, reprezentantem świata mężczyzn. Przez cały czas jej tanga 
z Jazonem towarzyszy jej Matka lub wysłanniczka Matki, która niczym 
Mojra, prząśniczka losu ludzkiego, strzeże protagonistki oraz wpływa 
na jej los. Ona to naznacza bohaterkę jej specyficznymi cechami.

Anthony Giddens w książce Nowoczesność i tożsamość piszę: 
„W myśli greckiej los (moira) niesie śmierć i zgubę; jest wielką potęgą- 
większą nawet niż najstarsi bogowie”190.1 w balecie Ewy Wycichowskiej 
to ona odpowiada za koleje losu tej, którą się opiekuje, ona odsuwa od 
Jazona Medeę, aby jej partner mógł dopuścić się zdrady. Medea zatem 
zostaje jej podporządkowana. Mojra uczy ją, jaką ma być kobietą i jak 
ma się zachowywać. Panuje i nad umysłem, i nad ciałem dzieciobój
czyni. W tańcu wyraźnie dominuje Mojra. Medea często powtarza za 
nią gesty i fragmenty układu choreograficznego. To ją przewodniczka 
wybiera na partnerkę swojego tanga. Medeą zatem kierują inne kobie
ty. Tym samym naznaczają ją jej płcią biologiczną i kulturową. Główna 
przewodniczka Medei pokazuje jej świat mężczyzn, pozwala go poznać. 
Przed Medeą staje w rzędzie kilku mężczyzn. Z każdym z nich Medea 

1,0 A. G i d d e n s, Nowoczesność i tożsamość..., s. 151.
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wykona krótkie pas de deux lub chociażby zostanie przez niego dotknię
ta. Ale po krótkim tańcu Medea wraca do Matki, aby okazać jej swe 
posłuszeństwo. Za pozwoleniem i pod dyktando Mojry protagonistka 
wykonuje także swoje pas de deux z Jazonem w niebieskim świetle re
flektora. Przewodniczka będzie przez cały czas ich tanga obecna na sce
nie, przechadzając się po niej lub też czasami włączając się do tańca.

Błękitna, zimna poświata towarzysząca zmysłowemu tangu antycz
nych bohaterów kojarzy się z okrucieństwem191. Władysław Kopaliński 
podkreśla także, iż kolor ten , jest barwą żałobną”192. Barwa ta w bale
cie jest zapowiedzią przyszłych wydarzeń - śmierci niewinnych dzie
ci. Medea bowiem zgodnie z mitem odtańczy okrutny taniec zemsty. 
Tym razem nie usłyszymy tanga Astora Piazzolli czy Leszka Możdżera, 
tylko rytmiczną, współczesną muzykę, a taniec bohaterki będzie dzi
ki, nieprzystępny i rytmiczny, pełen okrężnych ruchów. Wydaje się, iż 
rezygnacja z muzyki i kroków charakterystycznych dla tanga nie tyl
ko zwraca uwagę widza na punkt kulminacyjny historii Medei, nie tylko 
pozwala publiczności rozpoznać w tancerce ikonę dzieciobójczyni, lecz 
także wskazuje na to, iż jest to moment szczególny. To chwila, w któ
rej Medea jest sama. Jej taniec nie dotyczy relacji damsko-męskich. 
Tańczy dla siebie i wobec siebie, ale także wobec innych kobiet - Mojry 
i Matki. Nie prowadzi dialogu z mężczyzną, tylko z kobietą. Po prostu 
jest Medeą, antyczną ikoną, dzieciobójczynią. Dokonuje aktu morder
stwa jako ofiary, ale nie za brata czy ojca, jak czyni to bohaterka Seneki. 
Medea składa ofiarę bogini.

191 Władysław Kopaliński w słowniku symboli podkreśla: „Błękit [...] uchodzi za 
kolor chłodny [...] wiążący się z zimnem i okrucieństwem stali, a także z marzeniem 
sennym [...], z zadumą” (W. Kopaliński, Słownik symboli, Warszawa 1990, 
s. 28).
192 Ibidem.

Solowy występ Medei zajmuje oba porządki: wertykalny i horyzon
talny. Ale to ten pierwszy okaże się istotniejszy. Medea łączy bowiem 
to, co boskie, niebiańskie, z tym, co ziemskie. Jej ruchy są pewne i dy
namiczne, kiedy zbliża się do ziemi, kładąc się na niej, przywierając do 
niej całym ciałem. Zarówno okrężne ruchy, jak i fakt, że łączy się w tań
cu z ziemią, zbliżają ją do Matki Ziemi - oddają w opiekę jej stwórczy- 
ni. To z ziemi i przynależności do swojej płci Medea czerpie siłę - siłę 
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do zbrodni, do krwawej zemsty, do mordu. Medea zabije swoje dzieci, 
stając kilkakrotnie na proscenium, powtórzy podobną sekwencję ge
stów. Stojąc na baczność, podniesie ręce do wysokości piersi i splecie 
je, jakby trzymała w nich niemowlę. Pokołysze nimi delikatnie, powoli, 
powtórzy gest, aby za chwilę wykonać ruch oddzielenia rąk. Następnie 
prawą, zgiętą rękę podniesie nad głowę i wykona ruch po przekątnej 
w dół, jakby kogoś kaleczyła. Ale zatrzymanie zgiętej ręki nad głową 
przypomina także liczne ryciny starożytne ilustrujące zachowania rytu
alne. Dlatego też mord popełniony przez Medeę można interpretować 
nie tylko jako akt zemsty na mężu, odcięcie go od tego, co najcenniej
sze, od dzieci, które noszą jego cechy, są do niego podobne. Lecz także 
jako ofiarę złożoną kobiecym bóstwom. Tym, które odpowiadają za nie
szczęście Medei. Nie tylko bowiem kierują jej życiem, lecz także pod
suwają Jazonowi kochankę i odciągają od niego Medeę. W ten sposób 
dopełniają los protagonistki. One także odsuną Glauke na bok, pozosta
wią Medeę sam na sam z Jazonem, aby mogła odtańczyć swój taniec 
zemsty, podczas gdy Jazon będzie leżał w rogu proscenium. W ten spo
sób Medea, przynależna do swojego świata, do świata kobiet, spełni los 
wyznaczony jej przez kobiece bóstwa.

Medea w balecie Wycichowskiej to kobieta niesamodzielna, niczym 
antyczna bohaterka podlega Fatum. Z tym że Fatum w Tangu z Lady M. 
ucieleśnia kobieta. To właśnie Fatum ciążące nad Medeą czyni z niej 
ikonę dzieciobójczyni. Gest, który rozpoznamy jako morderstwo dzieci, 
protagonistka wykonuje od samego początku przedstawienia w szcze
gólnych momentach. Jest to jednak pojedynczy ruch splecenia ramion 
i zakołysania nimi, który może umknąć widzom. Pierwszy raz Medea 
wykonuje go w chwili, kiedy w drugiej scenie przedstawienia podnosi 
z proscenium jabłko - symbol swojego losu. To owoc, który przyno
si swoim posiadaczom zgubę. Jabłko, jak w przypadku pierwszych bi
blijnych ludzi, zsyła na swojego właściciela nieszczęście i śmierć. Nie 
musi to jednak być śmierć posiadacza jabłka, może to być śmierć, którą 
ów, jak Medea, zada swoim bliskim. Drugi raz Medea wykonuje gest 
morderstwa, kiedy Mojra uczy ją, jaki jest świat i jakie jest jej miejsce 
w tym świecie. Trzeci raz - po pas de deux z Jazonem w tańcu zemsty. 
Antyczna protagonistka interpretowana jest przez choreografkę jako 
kobieta-ikona, idea kobiety, typ kobiety, która jest wyznaczona przez 
bóstwo kobiece do zamordowania swoich dzieci, do złożenia bogini 
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największej ofiary. Ofiary Abrahama. Bogini jednak nie powstrzyma 
w ostatnim momencie jej ręki.

Na temat swoich kobiecych protagonistek Ewa Wycichowska w wy
wiadzie dla gazety „Chandigarth Times” mówi: „Women in theatre itself 
is a true subject”193 [Kobieta w teatrze jest prawdziwym podmiotem], 
W jej balecie kobieta jest tą, która orzeka i jest sprawcą czynności, któ
ra jest określana poprzez własne działania. Medea, co podkreśla moim 
zdaniem choreografka, jest oceniana na podstawie tego, czego dokonała, 
co uczyniła. Zabiła własne dzieci. Jest ikoną dzieciobójczyni. Jest ko
bietą, która sprzeciwiła się stereotypom macierzyństwa. Wycichowska 
nie tylko reinterpretuje mit Medei, czyniąc z niej narzędzie w rękach 
kobiecej bogini. Nie tylko umiejscawia ją w świecie kobiet, który jest 
skazany w ramach symbiozy na dialog z mężczyzną. Lecz także wska
zuje na to, kim jest kulturowa ikona Medei. Pokazuje, jak jej postać była 
przedstawiana i czytana przez kulturę. Wskazuje na fakt, że postrzegano 
ją jako ikonę wyrodnej matki. Najbardziej z jej historii zapamiętana zo
stała jej canonical identity. Wycichowska czyta jeszcze raz mit Medei, 
reinterpretuje go i ocenia za pomocą szczególnych środków wyrazu, ja
kie ma do dyspozycji teatr tańca. Choreografka mówi: „W teatrze tań
ca tancerze nie pokazują swojej techniki ani umiejętności, to nie cyrk; 
trzeba dotrzeć do ruchu poprzez prawdziwe, a nie udawane emocje”19'1. 
I dalej Wycichowska twierdzi, że taniec ma być komunią ciała i umysłu. 
Element, którym rządzi się umysł, to „tendencja do metaforyzacji czy 
uogólnień”195, która jest charakterystyczna dla tego rodzaju teatru. Efekt 
teatralności polega na tym, iż „tancerze stają się aktorami - jak podkre
śla Patrice Pavis, charakteryzując teatr tańca - reprezentującymi posta
cie działające w sytuacji, której konstrukcja oparta jest na naśladowaniu 
i prawdopodobieństwie”196. I to poprzez to działanie są rozpoznawani, 
dzięki nim utożsamiani i oceniani.

1,3 B. S h u k 1 a, Choreographing alternative theatre, „Chandigarh Times” 2003,
26 XI, s. 3 (materiały Poznańskiego Teatru Tańca).
194 Niepowtarzalny taniec emocji, s. 4.
195 P. P a v i s, Słownik terminów teatralnych, tłum. S. S w i o n t e k, Wrocław 2002, 
s. 537.
194 Ibidem.

To działanie w Tangu z Lady M. to wykonywanie tytułowego tań
ca, o którym Gustavo Russo, twórca show Tango seduction i znawca 
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tanga, mówi: „Jego [tanga] fenomen polega na tym, że odwołuje się do 
uniwersalnych uczuć i do prawdziwych relacji między kobietą a męż
czyzną. Tango pozwala je utrzymać, przypomnieć, przywrócić, zwłasz
cza w czasach, gdy jedni lansują kult macho, drudzy opowiadają się za 
feminizmem”. Wycichowska pokazuje, iż te dwa światy - kobiet i męż
czyzn - muszą współistnieć, zmieniają się tylko różnice je dzielące, kła
dzione są akcenty na nowe cechy tych światów w zależności od ideolo
gii, za pomocą której je opisujemy. Dlatego też w finalnej scenie baletu 
wykonywane jest klasyczne tango do muzyki Astora Piazzolli - Lady 
„Medea” tańczy z Jazonem, Lady „Makbet” ze swoim mężem, królem, 
Lady „M.Sz.” ze swoim wybrankiem, Ewa z Adamem. Każda kobieta 
ma swego partnera. Finalny taniec nawet bogini wykonuje z bogiem. 
A po tangu, po nagiej scenie potoczą się jabłka, znak przynależności 
płciowej i gender, a także symbol fatum, które nad każdym ciąży - fa
tum rozumianego jako zapis historii, ale także jako narzucona canonical 
identity.

Feministyczna interpretacja mitu Medei, którą wykorzystuje Wyci
chowska w swoim balecie, po raz kolejny odwołuje się do czynu po
zwalającego na określenie tożsamości protagonistki mitu. Medeę przede 
wszystkim określa okrutna zemsta na mężu i akt dzieciobójstwa. I to 
właśnie na podstawie tych czynów określa się ją jako inny. Medea, zde
terminowana przez męski świat do samodzielnego działania, wybiera 
najgorszą z możliwych dróg - świat zbrodni, który niektórzy femini
styczni interpretatorzy utożsamiają z męskim światem i męskim sposo
bem rozwiązywania swoich problemów. Wówczas Medea postrzegana 
jest jako bohaterka, która wybiera męski gender i zachowuje się, jak na 
męskiego antybohatera przystało. Aby zaistnieć w patriarchalnym świe
cie, świadomie kreuje swą przedstawieniową tożsamość kulturową jako 
męskie, aktywne ,ja”. Inne feministyczne interpretacje wskazują na fakt, 
iż Medea - wybierając rolę morderczyni i mściwej kobiety - naznacza 
swą inność pierwotną kobiecością, a mianowicie spełnia dziki i okrutny 
rytuał kobiet, charakterystyczny dla kultu Wielkiej Bogini-Matki Ziemi, 
która utożsamiana jest z dawczynią życia, ale i z tą, która owo życie od
biera. W ten sposób Medea wpisuje swój postępek w rytuał cykliczno- 
ści, stojący na straży kosmicznego porządku świata i liczebności ludz
kiej - aby ktoś żył, ktoś musi umrzeć.

To rytuał, który czyni sacrum ze śmiertelności, ewolucyjności, 
zmienności. Istotny w feministycznych rozważaniach na temat aktual
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ności mitu Medei jest - po pierwsze - fakt, iż interpretacje te wskazują 
na to, że współczesna Medea tworzy swoją przedstawieniową tożsamość 
kulturową kobiety-innego w oparciu o istniejące możliwości aktów per- 
formatywnych. Wybiera spośród istniejących wzorców kulturowych te, 
które jej zdaniem najpełniej i najtrafniej ją zilustrują. Za każdym razem 
oceniana jest na podstawie tego, co robi. Ponadto interpretacje te przy
pominają, iż wybór Medei jest zdeterminowany niczym przez antyczne 
fatum i zawsze będzie ona wybierać tylko spośród tych potencjalnych 
czynów, konstytuujących jej ,ja”, które powszechnie uznawane są za 
przejaw zła. Za każdym razem Medea będzie musiała kreować swoją 
przedstawieniową tożsamość kulturową w oparciu o cechy, które z racji 
jej płci, ale także z racji wypełniania historii mitycznej, identyfikowane 
są z innym, nosicielem piętna. Tym piętnem w przypadku Medei jest 
jej kanoniczna tożsamość, z którą bezustannie musi się zmagać. Toteż 
Medea, określając siebie i tworząc obraz swojego ,ja”, musi upodmiota- 
wiać te atrybuty piętna, które za każdym razem określane są jako „złe”.

Feministyczne transpozycje antycznego mitu, czy też współczesne 
reinterpretacje analizowane z punktu widzenia krytyki feministycznej, 
próbują obronić postać Medei, przenosząc akcenty na inne aspekty jej 
tożsamości niż te związane z czynieniem zła, bądź też tłumacząc czynio
ne przez nią zło jako element rytuału związanego z kultem cykliczności 
życia, czy też jako męski schemat zachowania powielany przez kobie
ty. Równocześnie feministyczne badaczki próbują pokazać, dlaczego 
Eurypides uczynił z Medei morderczynię dzieci. Dlaczego to właśnie 
kobietę przedstawił jako wcielenie zła i naznaczył ją nieludzką wręcz 
siłą i moralnością. Ponadto zwracają uwagę na to, kim dzisiaj może być 
Medea i jak może być postrzegana i oceniana przez ponowoczesne spo
łeczeństwo. Podkreślają przy tym aspekt buntu i czynią z niego cechę 
wyróżniającą Medeę, przedstawiając ją jako kobietę, która sprzeciwia się 
męskiej definicji i kategoryzacji kobiet i która - zdeterminowana przez 
męski świat do działania - postanawia sama siebie opisać. Eksponują 
teatralność buntu Medei. Medea zatem buntując się, kreuje swoją tożsa
mość w ramach określonych przez normy społeczne. Przedstawia siebie, 
wystawia się na pokaz, swoimi czynami pragnie przykuć uwagę tłumu, 
myśli przede wszystkim o tym, jak widzą ją inni i jak chce być przez 
nich oceniana. Toteż, gdy motywuje akt dzieciobójstwa, twierdzi, iż 
woli cierpieć jako matka, indywidualna jednostka, niż być wyśmiewana 
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i wytykana palcami jako zdradzona kobieta, reprezentantka swojej płci. 
I to właśnie płeć Medei oraz jej inność, rozumiana jako piętno przy
należne przedstawicielce drugiej płci, a także fakt, że jako kobieta nie 
może sama siebie określać, nie może decydować o tym, jakie stereotypy 
winny być przypisane jej płci, jest głównym wątkiem poruszanym przez 
feministyczne krytyczki. Tak więc Medea, określając siebie i budując 
obraz swojego , ja”, de facto staje się reprezentantką samokreującej się 
kobiety.

Jak podkreśla psycholog Michał Bilewicz w artykule Człowiek 
i inni. Zgrupowani, „od grup nie ma odejścia, a gdy tylko zastanawiamy 
się nad tym, kim jesteśmy, włączy się nam również myślenie o grupach, 
do których należymy”1’7. Medea, odpowiadając na pytanie: kim jestem?, 
odpowiada równocześnie na pytanie: kim dzisiaj jest kobieta i jakie ma 
prawa? Budując obraz swojego ,ja”, stwarza innym kobietom możliwo
ści budowania obrazu i staje się reprezentatywna dla definiowania tożsa
mości całej swojej płci. Rozpoznając więc swoją inność, określa cechy 
przynależne kobietom jako innym. Będąc obcą społeczeństwu, definiuje 
rodzaj obcości, który dzieli kobiety od mężczyzn. Zastanawiając się nad 
swoją wewnętrzną innością i swoją tożsamością nosicielki piętna, po
dobnie do bohatera-everymana Falka Richtera, określa swój status jako 
członka społeczeństwa, w którym czuje się samotna. Każda próba her- 
meneutycznego opisu własnego , ja” jako innego prowadzi do zdefinio
wania tego, kim jest nosiciel piętna w określonej sytuacji i określonej 
kulturze. Starania podjęte w celu zaakceptowania owej inności są sta
raniami wykreowania takiego obrazu siebie, który społeczeństwo obda
rzy podmiotowością. Za każdym razem będzie to także próba oswojenia 
tego, co inne, oraz udowodnienia, że każda jednostka jest potencjalnym 
nosicielem piętna i została naznaczona innością. Za każdym razem 
wreszcie będzie to rodzaj zdefiniowania inności i tożsamości noszącej 
cechy innego jako tej, która jest jedynie rolą w theatrum mundi.

Definicja tożsamości ponowoczesnej będzie zatem określała nie tyle 
wewnętrzne ,ja” człowieka, ile jego zewnętrzny obraz. Będzie pokazy
wała, że nawet próba ukonstytuowania wewnętrznego , ja” opiera się na

1,7 M. B i 1 e w i c z, Człowiek i inni. Zgrupowani, „Pomocnik psychologiczny”, do
datek do „Polityki” 2006, nr 47, s. 32. 
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studiowaniu kulturowego obrazu tegoż ,ja”. Toteż tożsamość określana 
będzie jako obraz kreowany przez daną jednostkę w określonych warun
kach społecznych - w danym czasie i w danym miejscu - i będzie uza
leżniona od kontekstu społecznego. Za każdym razem zatem inny aspekt 
tożsamości będzie wystawiany na pokaz i określany jako ten, który w 
konkretnej sytuacji może wykreować obraz podmiotowego ,ja”. Takie 
obnażanie niektórych elementów określających dane ,ja” i uczynienie 
z nich cech charakterystycznych dla przedstawieniowej tożsamości 
kulturowej kobiety-innego, feministyczne interpretatorki mitu Medei 
i twórcy transponujący ten mit na realia ponowoczesne postrzegają 
jako próbę głośnego określenia siebie przez grupę marginalizowaną. 
Wyeksponowanie w ramach aktów performatywnych swojego piętna 
jest sposobem wyjścia ze sfery tabu i zaprezentowania siebie. To spo
sób na samokreację w ramach istniejącego systemu i zbuntowanie się 
przeciwko temu, aby to ktoś inny, w przypadku kobiet - męski twór
ca, opisywał tożsamość danej grupy. Toteż feministyczne analityczki 
antycznego mitu oraz twórcy wykorzystujący współcześnie mit Medei 
podkreślają przede wszystkim fakt, iż protagonistka potrafiła wykorzy
stać istniejące rytuały, definicje piętna i kanony behawioralne do tego, 
aby dać się zauważyć i móc sama zadecydować o swoim losie i określić 
się poprzez czyn, którego dokonała. Równocześnie pokazują, iż proces 
określenia siebie na drodze ewolucji (a nie rewolucji), może stać się pró
bą stworzenia definicji przedstawieniowej tożsamości kulturowej mar
ginalizowanej grupy w społeczeństwie ponowoczesnym oraz obnażenia 
prawideł rządzących współczesnym theatrum mundi i jego sposobów na 
kreowanie tożsamości kulturowych.





ROZDZIAŁ III

Performowanie tożsamości innego 
w różnych kontekstach społecznych. 

Polityczność współczesnych wersji Medei

Kategoria innego jest kategorią społeczną. To porządek i normy 
kulturowe określają, czym jest inność, oraz wyznaczają funkcję, jaką 
pełni ona w danym społeczeństwie. Kwestią zasadniczą w omówieniu 
tej kategorii w kontekście społecznym jest zinterpretowanie jej w ra
mach teatralizacji świata jako roli, którą inny odgrywa zgodnie ze sce
nariuszem dostępnym mu w kulturze danego czasu i miejsca. W tym 
kontekście szczególnie interesuje mnie sposób, w jaki z jednej strony 
rola kobiety-innego jest poddawana hermeneutycznej analizie przez 
awangardzistów oraz z drugiej w jaki performuje inność samej kobie
ty. W celu zilustrowania performatywnego aspektu kobiecej inności 
i sposobu kreowania przedstawieniowej tożsamości kobiety w oparciu 
o cechy innego odwołajmy się do współczesnych transpozycji mitu 
Medei. Współcześni artyści interpretują ją bowiem jako postać, która 
dostosowuje swoją przedstawieniową tożsamość do konkretnych sytu
acji społecznych i definiuje siebie w ramach ról, które dostępne są ko- 
biecie-innemu w społeczeństwie patriarchalnym. A zatem porównanie 
i analityczne omówienie ponowoczesnych wersji mitu Medei przez 
pryzmat krytyki feministycznej może okazać się istotne dla zaprezen
towanie ponowoczesnej kondycji kobiety-innego oraz strategii kobiecej 
samokreacji.

Można nawet zaryzykować twierdzenie, iż współczesne wersje mitu 
są sposobem na podjęcie tematu performowania życia codziennego 
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i próbą zdefiniowania ponowoczesnego porządku społecznego i pono- 
woczesnej kobiety. Ponowoczesne wersje mitu przede wszystkim pre
zentują kategorię inności jako jedną z performowanych ról. Pokazują, 
że odgrywanie roli innego polega na powtórnym realizowaniu dostęp
nych scenariuszy behawioralnych i wykorzystywaniu istniejących ka
nonów tożsamościowych. Ponadto współcześni artyści dowodzą, że ka
tegoria inności zawsze była dostosowana do odpowiedniego kontekstu 
społecznego i pełniła funkcję podtrzymywania danego systemu społecz
no-politycznego. Kwestią zasadniczą przy analizie i interpretacji współ
czesnych Medei jest więc skupienie uwagi na sposobie, w jaki ponowo- 
czesna protagonistka mitu definiuje siebie w ramach zastanego porządku 
i jak wykorzystuje kategorię inności do nowego określenia swej przed
stawieniowej tożsamości jako kategorii podmiotowej. Istotny wydaje się 
także fakt, iż zyskuje ona prawo do samodzielnego prezentowania swe
go ,ja”. Zanim jednak omówimy konkretne przykłady przepisywania 
antycznego mitu, to aby pełniej zrozumieć interpretację przedstawienio
wej tożsamości Medei-kobiety-innego, warto zastanowić się nad tym, 
czym w dobie ponowoczesności jest inność oraz doświadczenie inno
ści. W tym kontekście szczególne zainteresowanie budzą współczesne 
teorie socjologów i krytyków dzisiejszej kultury na temat inności i jej 
performatywnego charakteru.

W książce Nowoczesność jako doświadczenie, prezentującej współ
czesne analizy ponowoczesnej kultury, jeden z redaktorów, Ryszard 
Nycz, zauważa, że doświadczenie rozumie się dzisiaj między innymi 
jako „efekt «poddania się próbie», narażającego na ryzyko nieprzewi
dywalnego kontaktu podmiotu ze światem, zachodzącego poprzez zmy
słowe uczestnictwo [...] z pozycji widza, który zdobytą w ten sposób 
wiedzę [...] objawia, publicznie okazuje [...] oraz przekazuje i zarazem 
sobą (własną tożsamością świadka) poświadcza [...] jej prawdziwo
ść”19“. Ta koncepcja doświadczenia w czasach nowoczesności, czy też 
ponowoczesności, przypomina zatem jeden z utartych schematów „teatru 
życia codziennego”, aby sparafrazować tytuł książki Ervinga Goffrnana. 
To doświadczenie przeżywane z perspektywy widza, czyli tego, kto

1,8 R. N y c z, O nowoczesności jako doświadczeniu - uwagi na wstępie, [w:] No
woczesność jako doświadczenie, red. R. Nycz, A. Zeidler-Janiszewska, 
Kraków 2006, s. 14.
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uprzywilejowuje zmysł wzroku i obserwuje otaczającą rzeczywistość. 
Doświadczenie uznawane za prawdziwe i jedynie realne oraz jako takie 
przekazywane dalej. Toteż prezentuje się ono jako „egzystencjalne rela
cje podmiotu ze światem, sposób uzyskiwania wiedzy o nim (zawsze su
biektywnie, tzn. osobiście zdobywanej i uprawomocnianej)”199, chociaż 
poddanej kulturowo-społecznej obróbce i pozostającej w ramach norm 
ustanowionych przez ponowoczesną kulturę, która w rozmaity sposób 
podporządkowuje sobie ludzkie podmioty. Ponowoczesność określa 
normy i reguły życia jednostkowego oraz uzależnia jednostki od „abs
trakcyjnie mierzonego czasu, funkcjonalnej organizacji przestrzeni, poj- 
mowafnia] własnego losu w kategoriach racjonalnego mikro-projektu, 
określonego przez zinstytucjonalizowane role i sankcjonowane społecz
nie scenariusze zachowaniowe”200.

ibidem, s. 15.
200 Ibidem, s. 10.
201 W swoim artykule Wieczorkiewicz utożsamia kategorię obcości z innością.
202 A. W i e c z o r k i e w i c z, Powrót Czlowieka-Słonia. O problemach z doświad
czeniem obcości, [w:] Nowoczesność jako doświadczenie..., s. 143.

Kategoria innego w ponowoczesności istnieje właśnie jako ukon
stytuowana i zakonserwowana rola kulturowa. Zachowanie zaś inne
go zostaje ściśle określone przez ponowoczesny kodeks zachowania. 
O tym w pokonferencyjnym tomie Nowoczesność jako doświadczenie. 
O problemach z doświadczeniem obcości20' piszę Anna Wieczorkiewicz. 
Autorka, zajmująca się interdyscyplinarnymi studiami nad kulturą, ana
lizuje tu kategorię inności z perspektywy badań kulturowych nad po- 
nowoczesnością. Przede wszystkim podkreśla, iż to kultura generuje 
dany obraz odmieńca chociażby po to, by móc pilnować wytyczonych 
granic zachowania, wyglądu, tabu kulturowych: „Powoływanie ich [od
mieńców] do życia pozwala zbliżyć się jakoś do obaw związanych z za
burzeniem owego porządku i końcem takiego świata, w którym ludzie 
są w stanie czuć się bezpiecznie. Jest też pewnym rodzajem twórczej 
refleksji nad umiejscowieniem człowieka w jakimś szerszym porządku, 
nad ludzką naturą i prawami, jakim ona podlega”202. Zatem inny to w jej 
ujęciu kategoria użyteczna współczesnej kulturze. W czasach ponowo
czesności, kiedy to wiele definicji i ról zostaje rozmytych przez ciągle 
tworzące się nowe normy czy pomysły na określanie ról społecznych 
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i gender jednostkowych podmiotów, kategoria innego zyskała szcze
gólny status. Z jednej strony sankcjonuje ona ustalony podział funkcji 
behawioralnych i emocjonalnych pełnionych przez uczestników danej 
kultury, w sposób wspominany przez Wieczorkiewicz. Z drugiej strony 
kategorię innego wykorzystują awangardziści, by udowodnić, iż inny 
wcale nie znaczy gorszy i że możliwa staje się nowa opcja tożsamościo
wa. Inny zatem to symbol osobowościowej konstrukcji podmiotowej, 
która pozostaje w opozycji do ukonstytuowanych ról kulturowych.

To, co istotne, to fakt, że ponowocześni awangardziści przedstawia
ją innego jako twór podmiotowy, a zatem taki, który zyskuje niezależ
ność, indywidualność, jednostkowość i staje się pewną normą bytową, 
którą można zacząć powielać. Takie rozumienie inności sprzeciwia się 
kulturowym definicjom tej kategorii, którą zazwyczaj interpretowano 
przedmiotowo, czyli jako coś, co istnieje w kulturze, ale winno pozo
stać poza kanonem życia codziennego. Inność winna występować tylko 
w określonych grupach, w ramach getta bądź jako atrakcja społeczna, 
kiedy to, jak zauważa Anna Wieczorkiewicz: „autorytatywne dyskursy 
epoki podsuwają sugestie interpretacyjne dotyczące tego, czym w isto
cie jest oglądana postać”203. Wówczas to inny zostaje skontrastowany 
z tzw. normalnym członkiem społeczeństwa. Jednakże, jak podkreśla 
Goffman w książce Piętno, którą między innymi cytuje Wieczorkiewicz, 
obie te kategorie zyskują status pewnej perspektywy. „Atrybuty okre
ślonej jednostki - sugeruje Goffman - które nosi ona przez całe życie, 
mogą spowodować, iż będzie ona wytypowana, by grać rolę nosiciela 
piętna niemal we wszystkich sytuacjach społecznych, w których się 
znajdzie”204. A następnie zauważa, że społeczna aprobata wiąże się ści
śle z zakwalifikowaniem takiej osoby, która zostaje uznana za inną, do 
kategorii osób gorszych, naznaczonych piętnem społecznym. Jednostkę 
tę stawia się w opozycji do tzw. normalnych.

203 Ibidem, s. 147.
2<M E. G o f f m a n, Piętno..., s. 180.

Z mojej perspektywy badawczej w rozważaniach Goffmana istotny 
jest fakt, że postrzega on kategorię innego jako rolę społeczną, projek
towaną przez kulturę danego czasu i miejsca, czy też jako maskę spo
łecznie nakładaną na określone jednostki. We wcześniejszej książce, 
Człowiek w teatrze życia codziennego, Goffman zauważa, że pierwszym 
znaczeniem słowa persona jest maska. Maskę rozumie przy tym jako 
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rolę, którą człowiek odgrywa w „teatrze życia codziennego”, ale także 
jako ,ja” człowieka, którym pragnąłby on być. To ,ja”, które człowiek 
świadomie lub nieświadomie odgrywa podczas codziennych występów. 
Maska to także element fasady, za pomocą której odtwarza się owo , ja”. 
Fasadę Goffman definiuje jako „tę część występu jednostki, która funk
cjonuje niezmiennie przez cały czas jego trwania, dostarczając obserwa
torom definicji sytuacji”205. Fasada zatem w jego teorii nierozerwalnie 
łączy się ze spojrzeniem oceniającym, krytykującym, przyporządkowu
jącym człowieka do określonych kategorii. Autor Człowieka w teatrze 
życia codziennego twierdzi, iż istnieją różne rodzaje fasad. Wymienia 
między innymi fasadę społeczną, czyli zespół wyabstrahowanych cech 
podporządkowanych stereotypowemu zbiorowemu wyobrażeniu. I da
lej analizując społeczne metody kontrolowania ekspresji własnego ,ja”, 
skupia swoją uwagę na masce obyczaju, czyli na obrazie zewnętrznym 
,ja”, poddanym wymaganiom społecznym charakterystycznym dla da
nego czasu i regionu geograficznego. I właśnie innego można określić 
jako fasadę społeczną, którą kultura naznaczyła piętnem i którą wysta
wia na pokaz.

205 I d e m, Człowiek w teatrze życia codziennego, tłum. H. Datner-Śpiewak, 
P. Ś p i e w a k, Warszawa 1981, s. 59.

Inny zatem jest podmiotem, bądź przedmiotem performowania 
codzienności. Jest kategorią pokazywaną, która ma być oglądana. I ta 
cecha innego występuje zarówno w kulturowo-społecznym, jak i awan
gardowym sposobie rozumienia odmienności. I jedna, i druga grupa pre
zentuje innego, aby uzyskać różne cele, ostrzec społeczeństwo przed ła
maniem kulturowych tabu lub zachęcić do sprzeciwu wobec nich. W obu 
przypadkach wreszcie performowanie innego świadczy o tym, że jest on 
kulturową strukturą tożsamościową. Anna Wieczorkiewicz w swoim ar
tykule porusza także zagadnienie przedstawiania odmienności. Autorka 
powołuje się między innymi na studium Davida D. Yuana The Celebrity 
Freak: Michaëls Jackson „ Grotesque Glory ", w którym opisuje on feno
men wystawianej na pokaz inności, analizując postać Josepha Merncka 
(legendarnego Człowieka-Słonia) i Michaela Jacksona. „Konceptualny 
punkt wyjścia analizy Yuana - podkreśla Wieczorkiewicz - to rozróż
nienie pomiędzy statycznym a plastycznym tworzeniem osobliwości”. 
Człowiek-Słoń, wedle autora The Celebrity Freak, jest przykładem 
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pierwszego modelu reprezentacji, Jackson zaś drugiego. „Dawniejsze 
pokazy - wyjaśnia Wieczorkiewicz - korzystały ze statycznego udzi- 
wacznienia (static enfreakment). Wiązało się ono z określoną rolą, 
aktualizującą się w trakcie spektakli o określonej formie”206. Plastyczne 
tworzenie osobowości polega zaś na zmienianiu tożsamości i oceny 
publicznej własnej osoby poprzez modelowanie wyglądu zewnętrzne
go. Yuan zatem analizuje przedmiotowego innego jako rolę odgrywa
ną w spektaklu codzienności. O spektaklu odmienności traktuje także 
Andrea Stulman Dennett w artykule The Dime Museum Freak Show 
Recortfigured as Talk Show, w którym twierdzi, iż osoby uznane za inne, 
za dziwolągów wystawiane są na pokaz i stają się przedmiotem spekta
klu. Performowanie inności polega zatem na powielaniu binarnego po
działu społecznego: normalny kontra inny, widz wobec aktora. Inny w 
kulturowych formach reprezentowania jego dziwaczności utożsamiony 
został więc z aktorem odgrywającym i obnażającym własne atrybuty in
ności, aby zabawić publiczność oraz przypomnieć o istniejącym podzia
le ról performowanych społecznie.

21)6 A. Wieczorkiewicz, op. cit., s. 151.
207 A. P t a s z k o w s k a, Posłowie od tłumacza, [w:] G. D e b o r d, Społeczeństwo 
Spektaklu, tłum. A. Ptaszkowska, Gdańsk 1998, s. 113.
2011G. D e b o r d, op. cit., s. 11.
209 Ibidem, s. 12.

Swoje rozważania na temat inności poświęcam przede wszyst
kim odmienności traktowanej kulturowo jako forma widowiskowa. 
Widowiskowość traktuję, podobnie jak Wieczorkiewicz, jako cechę 
ponowoczesnej rzeczywistości. Mogłabym ją określić, używając sfor
mułowań Guy Deborda ze Społeczeństwa spektaklu. W książce opubli
kowanej w 1967 roku, która - jak zauważa w posłowiu do polskiego 
wydania tłumaczka, Anka Ptaszkowska - jest „totalną krytyką nowocze
snego społeczeństwa we wszystkich aspektach, a przede wszystkim pod 
względem rządzącej nim iluzji”207, autor stwierdza, iż „całe życie spo
łeczeństw” jest spektaklem. Debord definiuje spektakl jako obszar wy
dzielony, który „staje się miejscem nadużycia spojrzeń oraz fałszywej 
świadomości”208. Spektaklem jest zatem to, co dzieje się pomiędzy ludź
mi i co „stanowi [...] model społecznie dominującego życia”209. Debord 
stwierdza również, że „spektakl jest afirmacją pozoru i afirmacją całego 
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życia ludzkiego, a więc życia społecznego jako pozoru”210. Społeczne 
życie przedstawiane w formie spektaklu niesie dwie konsekwencje. 
Pierwszą z nich jest fakt, że spektakl podporządkowuje sobie ludzi, czy
niąc z nich aktorów życia codziennego, kierując ich zachowaniem i trak
tując niczym towar, manipulując zręcznie tym, co jest, a co ma ucho
dzić za rzeczywiste i prawdziwe. W takim społeczeństwie bardzo łatwo 
wyznacza się ludziom role, które mają być przez nich odgrywane. Do 
takich ról należy właśnie rola innego. Przydzielanie określonych funkcji 
jednostkom jest łatwiejsze, jeżeli funkcje te sankcjonuje mit, rytuał czy 
podanie streszczające porządek społeczny i opowiadające o organizowa
niu struktur społecznych.

21(1 Ibidem, s. 13.
211 D. P a w e 1 e c, op. cit., s. 126.
212 Ibidem, s. 15.

Dariusz Pawelec w artykule Baśń, mit i film podkreśla właśnie ten 
aspekt siły mitów. Pisze bowiem, że mity funkcjonują najlepiej w spo
łeczeństwach, które dostarczają „każdej jednostce scenariusza, zgodnie 
z którym jednostka może kształtować swoją tożsamość”211. Pełnienie 
funkcji innego traktowane jest zatem jako performowanie, w znaczeniu 
ponownego odgrywania, powtarzania tak niezbędnej w społeczeństwie 
prastarej roli, jaką niewątpliwie jest rola innego. Drugą konsekwencją 
istnienia w społeczeństwie spektaklu jest konieczność życia w rzeczy
wistości, w której uprzywilejowany zostaje zmysł wzroku. Debord pod
kreśla, iż „spektakl jako dążenie do uczynienia widzialnym [...] odnaj
duje w widzeniu [...] uprzywilejowany zmysł, którym dla ludzi innych 
epok był dotyk”. I definiuje zmysł wzroku jako ten, który powoduje zanik 
„refleksji nad ich [ludzi] dziełem i jego doskonaleniem”212. Beznamiętne 
oglądanie rzeczywistości i wystawianie na pokaz neguje dialog między
ludzki, który staje się zbyteczny. Wystarczy coś zobaczyć, ale nie trzeba 
tego tematyzować. To znaczy, że można jedynie wystawiać na pokaz in
nego, aby jednostki uchodzące w społeczeństwie za „normalne” mogły 
przejść obok i go pooglądać, nie czując potrzeby zastanowienia się nad 
jego kondycją i nie traktując swojej pozycji oglądającego jako uprzy
wilejowanej i dyskryminującej obiekt pokazu. I właśnie tak rozumianej 
formie widowiskowości sprzeciwiają się awangardziści, usilnie czyniąc 
z innego kategorię podmiotu.
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Diagnoza społeczeństwa współczesnego dla Deborda okazuje się 
jednak nie tylko poręcznym narzędziem badawczym, które dostarcza 
odpowiedniego języka do opisania kategorii widowiskowości, lecz 
może także stanowić podstawę do analizy ponowoczesności. Krzysztof 
Rutkowski, inspirując się dziełem Deborda, kontynuuje jego nowator
skie rozważania i wyprzedzającą nasze czasy ocenę wpływu mediów 
jako systemu represji, badając ponowoczesność w książce Ostatni pa
saż. Przypowieść o byciu byle-jakim. W niepublikowanej jeszcze pra
cy Rutkowski rozwija kategorię społeczeństwa spektaklu i uzupełnia 
o dzisiejsze spostrzeżenia. Zmiana definicji kategorii widowiska wcie
lonego, pokazuje, iż nadal króluje zmysł wzroku, a jednostka wciąż 
performuje określone scenariusze społeczne. Rutkowski definiuje wido
wisko wcielone jako sposób „bycia” społeczeństw, które posługują się 
widowiskami, aby utwierdzać swoje panowanie nad jednostkami spo
łecznymi. Elementem charakterystycznym dla widowiska wcielonego 
jest zniesienie różnicy między aktorem a widzem oraz fakt, że na pokaz 
wystawiane jest nagie życie. Teoretyk twierdzi, iż w kulturze widowi
ska wcielonego najważniejsze jest pokazywanie się, a wszystko nabiera 
wartości w momencie, kiedy zostaje wystawione na pokaz. Podobnie 
podchodzi się do pojęcia osobowości - jest ona budowana jako kon- 
strukt, który należy wystawić. „Ten jest, który jest pokazany” - podkre
śla Rutkowski. Dlatego każdy chce się pokazywać, aby w ten sposób za
istnieć. Nieważny staje się cel ani skutek takiego odsłaniania się, nawet 
ekshibicjonizm prowadzący do wykluczenia ma swoją wartość w wido
wisku wcielonym, gdyż pozwala w ogóle na zaistnienie, staje się do
wodem na bycie. Toteż Rutkowski w książce Ostatni pasaż dowodzi, że 
status innego to kategoria, która ma długą tradycję i służy potwierdze
niu istnienia danej postaci. Pisze: „Emigracja rozpoczęła się wygnaniem 
z raju i nigdy nie ustanie”. I właśnie to wydarzenie wyznaczyło początek 
kategorii inności. To wówczas zaczęto mówić o seksualności i zakrywać 
własne ciała - uwidaczniając w ten sposób to, co różni mężczyznę od 
kobiety. Wówczas oddzielono ludzi, śmiertelników od tego, co od nich 
inne, ponieważ jest boskie, wieczne. Tą uwagą Rutkowski powołuje do 
istnienia nowy nurt myślenia o inności. Wskazuje na fakt, że kategoria 
odmienności to twór społeczny, który należy rozpatrywać w bardzo sze
rokim kontekście.

Od czasu grzechu pierworodnego inny zaczął znaczyć także tego, 
który wstydzi się swego ciała, pozostaje odmienny zarówno od Stwórcy, 
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jak i człowieka przeciwnej płci czy posługującego się językiem nie
zrozumiałym. Następnie kultura kształtowała się w opozycji do natury. 
Kultura zaczęła, parafrazując słowa autorki książki Wzory kultury, wią
zać ludzi ze sobą, narzucać „wspólne idee i sposób życia”213. Kultura 
zaczęła być także „spójnym wzorem myślenia i działania”214. Spójnym 
oczywiście tylko dla grupy zjednoczonej w danej kulturze. Wszystko 
bowiem, co nie poddawało się stereotypom215, konwenansom, regu
łom, normom narzuconym przez określony typ kultury, było odrzucane. 
Jednostki, które z różnych przyczyn nie mogły, nie zdołały lub nie chcia- 
ły identyfikować się z daną kulturą, czyli nie wykazywały zainteresowa
nia ani pragnienia, „aby być podobną do osoby, od której pochodzi to 
oddziaływanie”216, zostały uznane za ludzi anormalnych. Benedict defi
niuje takie osoby jako tych, „którzy nie znajdują poparcia w zwyczajach 
swojej cywilizacji. Są to wyjątki, które niedawno przyjęły tradycyjne 
formy swej kultury”217.

213 R. B e n e d i c t, Wzory kultury, tłum. J. Prokopiuk, Warszawa 2000, s. 94.
214 Ibidem, s. 127.
215 Elliot Aronson w książce Człowiek istota społeczna definiuje stereotyp jako 
„przypisywanie identycznych cech każdej osobie należącej do danej grupy, bez 
uwzględnienia istniejących w rzeczywistości różnic między członkami tej grupy” 
(E. A r o n s o n, op. cit., s. 361).
™ Ibidem, s. 51.
217 R. B e n e d i c t, op. cit., s. 355.
218 Z. B a u m a n, Socjologia, tłum. J. Łoziński, Poznań 1996, s. 48.
219 Ibidem, s. 45.

To kultura zatem dzieli ludzi na dwie grupy: „my” i „oni”. Zygmunt 
Bauman w Socjologii zauważa: „Odróżnienie pomiędzy «my» i «oni» 
ujmuje się niekiedy [...] jako opozycję między grupą własną i grupą ob
cą”218 219. I dalej podkreśla: „Z jednostkowego punktu widzenia, wszyst
kich ludzi można rozmieścić wzdłuż wyimaginowanej linii, na której 
odmierzałoby się społeczny dystans rosnący wraz z tym, jak maleje ilość 
i intensywność społecznych oddziaływań”2”. Bauman pokazuje też, na 
jakie kategorie dzieli się społeczeństwo, a mianowicie: klasa, płeć i na
ród. Tych, którzy znajdują się w „naszej grupie”, tolerujemy, szanujemy, 
uznajemy; osoby „anormalne” zaś nie tylko omijamy, ale często czuje
my wobec nich „wrogość, podejrzliwość i agresj[ę] (uznawane za ko
nieczną odpowiedź na ich nienawiść i złą wolę), [które] rodzą przesądy 
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i z kolei same są przez nie wzmacniane. Przesąd oznacza tutaj stanow
czą niechęć do uznania jakichkolwiek zalet wroga, połączoną zarazem 
ze skłonnością do wyolbrzymiania jego rzeczywistych i wyimaginowa
nych wad”220.

220 Ibidem, s. 54.
221 E. A r o n s o n, op. cit., s. 90.
222 Ibidem, s. 162.

W dzisiejszym społeczeństwie media często odpowiadają za ugrun
towywanie podziałów dokonanych przez kulturę. Jak zauważa Aronson: 
„Ulegamy wpływowi [telewizji], chociaż zdajemy sobie sprawę z [jej] 
tendencyjności”221. Autor książki Człowiek istota społeczna cytuje słowa 
politologa Bernarda Cohena, który twierdzi: „Środki masowe przekazu 
«w wielu przypadkach mogą nie być skuteczne, gdy mówią ludziom, co 
myśleć, lecz są zadziwiająco skuteczne, gdy mówią swym czytelnikom, 
co myśleć o.. ,»”222. Widzowie zatem chętniej poddają się wpływom me
diów, które narzucają im określony pogląd na dany temat czy też pod
powiadają, jak oceniać konkretne postawy. Aronson, pisząc o mediach, 
ma na myśli telewizję i radio. Inne zaś gatunki, które podążając za ame
rykańskim sposobem definiowania, można także zaliczyć do kategorii 
mediów, czyli teatr, film, literatura, służą już zanegowaniu kulturowego 
Sposobu wartościowania kategorii inności i odwróceniu perspektywy.

Artyści uprawiający sztukę drugiego typu i zaliczający się do grupy 
awangardzistów udowadniają, że inny prezentowany w formie widowi
skowej, charakterystycznej dla doby ponowoczesnej, może być perfor- 
mowany jako jednostka podmiotowa i - co więcej - może tworzyć kate
gorię „normalsów”, a tak zwane „normalne” jednostki przedstawiać jako 
widzów świata codziennego, stanowiących kategorię innych od aktorów 
odgrywających rolę innego. W ten sposób awangardziści nie tylko po
dejmują się pracy odprzedmiotowienia kategorii inności i po raz wtóry 
zadają pytanie o to, co jest prawdziwe, a co udawane w świecie ponowo- 
czesnym, lecz także przedstawiają codzienną rzeczywistość i oceniają ją 
w kategoriach teatralności. Pokazują także, iż inny jako rola odgrywana 
w ramach widowiska wcielonego musi się dostosować do danego kon
tekstu społecznego i uwypuklać te swoje cechy, które w danej sytuacji 
będą uchodzić za podmiotowe. W ten sposób nawiązują do analizy spo
łeczeństwa i jednostek naznaczonych przez kulturę piętnem Goffmana. 
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Biorąc pod uwagę jego tezę, iż proces naznaczania innością zależy od 
czasu, miejsca i kontekstu społecznego, a także fakt, iż jednostka okre
ślona epitetem innego pozostaje świadoma tego, jakie atrybuty wpłynę
ły na zaliczenie jej do takiej kategorii, awangardziści w swoim utworach 
uwypuklają te cechy innego, które w ramach społecznego kontekstu 
mogą posłużyć za pomocne w konstytuowaniu podmiotowej tożsamości 
nosiciela piętna. Tak też awangardziści, podejmujący w swoich pracach 
temat przedstawieniowej tożsamości kulturowej kobiety-innego, przed
stawiają ją w taki sposób, aby cechy kobiety uznawane za inne mogły 
stać się elementem wyznaczającym ich osobowość. Reinterpretując zaś 
mit Medei pod kątem performatywnej kategorii gender kobiety-innego, 
uwypuklają te atrybuty jej inności, które w odpowiednich sytuacjach 
społecznych mogą przedstawić ją jako świadomą własnej odmienności 
i na podstawie owej inności wykreować jej podmiotowy obraz.

Najczęściej opisywane atrybuty inności Medei to jej obce pocho
dzenie, status imigrantki; fakt, iż oddaje hołd barbarzyńskim siłom i od
prawia rytuał ku czci złych bogów; jest monstrum, które zamordowało 
własne dzieci, ale równocześnie ofiarą namiętności i zdrady Jazona oraz 
reprezentuje cechy, które trudno utożsamiać z kobiecymi. Awangardziści 
w swoich ponowoczesnych transpozycjach mitu wystawiają na pokaz 
te cechy. Budują taki obraz protagonistki, aby wyeksponować kolej
ne atrybuty i pokazać je jako konstytuujące ponowoczesną tożsamość 
kobiety-innego. Pragną uczynić z nich te elementy, które po przewar
tościowaniu z przedmiotowych w podmiotowe pozwolą ponowoczesnej 
kobiecie-innemu na taki dobór maski, aby była postrzegana i oceniana 
przez społeczeństwo jako podmiotowa, samodzielna jednostka.

Równocześnie awangardziści czynią z cech, które dotąd opisywano 
jako wyznaczniki piętna Medei, atrybuty jej współczesnej tożsamości. 
Dowodzą tym samym, iż w ramach przedstawieniowej konstrukcji toż
samościowej nie można stworzyć definicji własnej osoby na zasadzie 
creatio ex nihilo, a jedynie na drodze ewolucji, która polega na przewar
tościowaniu dawnych atrybutów. Jednym z awangardzistów porusza
jących temat niemożliwości ucieczki przed kulturowymi stereotypami 
kobiety-innego jest Heiner Müller. Niemiecki dramatopisarz twierdzi, 
iż jedyne, co można uczynić w celu zmiany ponowoczesnej definicji 
przedstawieniowej tożsamości kulturowej kobiety-innego, to w taki 
sposób przetworzyć zastane formy, aby zyskały one nowy status i nowe 
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znaczenia. W swojej reinterpretacji mitu Medei Müller pokazuje, w jaki 
sposób umitycznienie mitu i wykorzystanie jego możliwości przez bo
haterkę wpływa na zmianę jej tożsamości. Przedstawia on Medeę jako 
sprawczynię zniszczenia zastanych form, która jednak dochodzi do 
wniosku, iż droga rewolucji nie jest korzystna, i która odkrywa, że ewo
lucja to jedyny dostępny sposób na zmienienie statusu kobiety-innego. 
Medea staje się tu kobietą, która sama siebie stwarza, staje się człowie
kiem i uczestniczy w historii świata, tworzy własny świat na zgliszczach 
starego, a wszystko to osiąga dzięki przedefiniowaniu skostniałych form 
kulturowych i narzuconych kobietom ról społecznych. Müller uważa 
bowiem, iż forma jest tym elementem, który okazuje się istotniejszy od 
treści niesionych i na nowo interpretowanych przez kulturę. I to właśnie 
formę należy przedefiniować i zmienić w taki sposób, aby niosła nowe 
treści. Toteż w swojej reinterpretacji mitu Medei kładzie nacisk na spo
sób wyrażania i przekazywania nowej ideologii.

Niemiecki dramatopisarz, jak podkreśla Ewa Walerich-Szymani, 
stawia znak nierówności między treścią dramatu a jego formą i uprzy
wilejowuje drugi z wymienionych elementów. Autorka Godziny aktora 
zaznacza: „Sformułowanie, czyli sposób, w jaki wyrażona zostaje treść, 
a więc aspekt formy, sprawia, że tekst staje się dziełem sztuki”223. To 
forma odpowiada za wrażenie estetyczne, jakie wywoła dramat; forma 
niesie przesłanie oraz wyraża treść. Nie można jednak mówić o cechach 
charakterystycznych formy u Müllera, można jedynie wskazać pew
ne prawidłowości, które dramatopisarz wykorzystał w kilku zaledwie 
utworach. Nie istnieje chociażby wspólna forma dla większości jego 
sztuk, gdyż Müller do każdego dramatu odnajdywał odpowiednią for
mę. Każdy materiał wymuszał na nim zastosowanie innych chwytów.

221E. Walerich-Szymani, Godzina aktora. Poszukiwanie utopii w dramaturgii 
Heinera Mullera, Kraków 2004, s. 27.

Autor bardzo ostrożnie dobierał sposób wypowiedzi, całkowicie pa
nował nad poetyką swoich dramatów. Niektóre jego sztuki na przykład 
są pisane z podziałem na role, czyli wykorzystują jako dialog najstarszą 
formę wypowiedzi dramatycznej. W kolejnych dramatach dochodzi do 
tego, co Hans-Thies Lehmann nazywa zanikiem dialogu, a co można 
nazwać uprzywilejowaniem lirycznego sposobu wypowiedzi, a w niektó
rych utworach nawet lirycznym sposobem opowiadania. Müller stosuje 
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także typowo poetyckie środki wyrazu, jak choćby metaforę, tekst zapi
suje w postaci wiersza białego, opisuje stany emocjonalne w sposób cha
rakterystyczny dla liryki. Nie ma jednak osoby mówiącej, nie ma ,ja”, 
które się obnaża. Tekst bez nadawcy staje się swoistą formą opowieści 
i opisem w jednym. W innych jeszcze dramatach mamy do czynienia 
z pozorem dialogu, aby użyć sformułowania Walerich-Szymani, który 
„wytwarzają splatające się ze sobą monologi, w których osoby «dra
matyczne» wyrażają swoją samotność”22“’. Wprowadzenie elementów 
lirycznych, ale także epickich, takich jak opis czy opowiadanie, rozbija 
dyskurs dramatyczny u Miillera i każę w jego przypadku mówić raczej 
o dyskursie teatralnym. Wszystkie jego sztuki pisane są na scenę, a po
stać widza-odbiorcy wpisana została w samą strukturę wypowiedzi, którą 
właśnie z racji przeznaczenia na scenę teatralną nazywamy dramatem.

Niemiecki dramatopisarz znany jest ze stosowania technik kolażo
wych i montażu. Posługuje się nimi między innymi w dramacie Gnijący 
brzeg. Materiały do Medei. Krajobraz z Argonautami (1981). Już sam 
tytuł dramatu zaskakuje swoją nietypowością. To tytuł, który nie proble- 
matyzuje, nie daje wskazówek interpretacyjnych, nie uprzywilejowuje 
żadnego wątku. Składa się bowiem z trzech części, które stanowią tytuły 
osobnych części dramatu, które ze sobą korespondują. Ale równocześnie 
eksponuje bohaterkę utworu - Medeę, ponieważ tylko jej imię zostało 
wyjawione. Jazon jako postać nie został tu wymieniony. Wręcz przeciw
nie, choć w dramacie pojawi się jego monolog, nazwany został jednym 
z Argonautów, został zrównany z nimi. Jazon jako postać nie różni się 
w żaden sposób od swoich pobratyńców a jego głos można potrakto
wać w takiej sytuacji jako wypowiedź zbiorową mężczyzn-Argonautów; 
tych, którzy zniszczyli Kolchidę, przynosząc jej cywilizację. Heiner 
Müller w dramacie Gnijący brzeg... stosuje kolaż wymienionych wcze
śniej form wypowiedzi. Każda część utworu napisana została w innym 
stylu. Gnijący brzeg to liryczny opis pozbawiony podmiotu lirycznego. 
Materiały do Medei to elementy dialogu połączone z pozorem dialogu. 
Krajobraz z Argonautami to monolog Jazona, który także można uznać 
za pozór dialogu. Funkcje poszczególnych części, które wyjaśnię póź
niej, wyznaczają dodatkowo tytuły poszczególnych części: krajobraz,

224 Ibidem, s. 19. 
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materiały. Dodatkowo wzbogaca formę tego utworu wykorzystanie mi
tycznego materiału na temat Medei. Dramat bowiem nie tyle streszcza 
mit, ile go problematyzuje. Nie jest przepisaniem antycznej opowieści 
i losów jego bohaterów, ale nową interpretacją postaci Medei. Nie jest to 
nawet re-interpretacja, gdyż nie posiłkuje się wcześniejszymi próba in
terpretacji, ale daleko od nich odchodzi. Takie potraktowanie mitu jako 
formy materiału do dalszego swobodnego rozważania kwestii historio
zoficznych wywodzi się z podejścia Miillera do teatru antycznego i mitu 
w ogóle.

Małgorzata Sugiera w książce na temat dramatopisarzy niemiec
kich, spadkobierców Bertolta Brechta, dwa rozdziały poświęca wnikli
wemu omówieniu twórczości Heinera Miillera. Przypomina między in
nymi, w jaki sposób Müller podchodził do literatury antycznej. Autorka 
W cieniu Brechta piszę, że Müller „w tamtej literaturze [antycznej] wi
dział sformułowane po raz pierwszy podstawowe ludzkie doświadcze
nie”225. Niemiecki dramatopisarz uważał antyk za skarbnicę wiedzy na 
temat człowieka, a co za tym idzie za wzór postaw ludzkich, które nie 
uległy zdewaluowaniu. Ludzkie wzorce uległy transformacji, zostały 
zmodyfikowane, dostosowane do współczesnych czasów, ale nie uległy 
przedawnieniu. Ewa Waleriach-Szymani zaznacza natomiast, że Müller 
postrzegał antyk jako zbiór właściwych postaw wobec rzeczywistości, 
także jemu współczesnej. Mit tragiczny w jego mniemaniu stanowił, 
obok historycznej teraźniejszości, źródło tragizmu. I wierzył, że „po
mieszanie mitologicznej materii potrafi wytworzyć taką relację między 
mitologią a teraźniejszością, którą można nazwać «fikcją faktyczności», 
czyli wyrażeniem tego, co się rzeczywiście wydarzyło lub wydarza, 
w medium fikcji językowej, a więc - poetyckiego zmyślenia”226.

225 M. S ug i era, W cieniu Brechta. Niemieckojęzyczny dramat powojenny 1945-1995, 
Kraków 1999, s. 182.
226 E. W a 1 e r i c h - S z y m a n i, op. cit., s. 77.

To, co Walerich-Szymani nazywa za Reinhardtem Koselleckiem fik
cją faktyczności, sam Müller określał jako nową literacką maszynę. 
O jego rozumieniu połączenia mitu z teraźniejszością dokładniej piszę 
Małgorzata Sugiera we wspominanej już książce i cytuje fragment wy
kładu niemieckiego dramatopisarza, który ten wygłosił w 1988 roku w 
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Weimarze: „«Wtargnięcie czasu w teatralną grę rodzi mit. Mit to agre
gat, rodzaj maszyny. Mit dostarcza im niezbędnej energii, aż narastają
ce przyśpieszenie wysadzi w powietrze ten krąg kultury». By bieżący 
czas wtargnął w istniejący mit - kontynuuje rozważania Miillera Sugiera 
- trzeba usilnie poszukiwać różnicy między powtarzającym się wciąż 
schematem zdarzeń a ich współczesną postacią. Tylko wtedy narodzi się 
nowa literacka maszyna”227.

227 M. S u g i e r a, W cieniu Brechta..., s. 225.
228 H.-T. Lehmann, Teatrpostdramatyczny..., s. 103.
229 M. S u g i e r a, W cieniu Brechta..., s. 171.

Inny teoretyk zajmujący się dramatem współczesnym, Hans-Thies 
Lehmann, w książce Teatr postdramatyczny przypomina, że „Müller 
określał teatr antyczny jako formę zaklinania umarłych”228. A ponieważ 
teatr niemiecki opisywał jako dialog z umarłymi, można powiedzieć, że 
w micie i antyku widział nie tylko podstawę wzorców ludzkich, lecz 
także samego teatru. Poświęciłam sporo miejsca zagadnieniu nowej li
terackiej maszyny Müllera i dokonałam przeglądu kilku pozycji teore
tycznych poruszających zagadnienie mitu w jego twórczości, ponieważ 
proponowana przezeń nowa, odosobniona interpretacja mitu Medei wy
nika właśnie z faktu symbiozy mitu - czy może winnam powiedzieć ma
teriału mitycznego - z rzeczywistością. Medea w interpretacji Müllera 
to postać jak najbardziej współczesna i mityczna równocześnie. To ko
bieta, która niesie zniszczenie na szeroką skalę - zniszczenie rodziny 
i wzorców patriarchalnych; antycznej, ale i współczesnej cywilizacji; 
mitycznej, ale i rzeczywistej społeczności.

Müller opowiada mit Medei jako historię najazdu cywilizacji (Grecji) 
na pierwotne plemię. W ten sposób realizuje podstawowe zadanie lite
ratury, które sam sobie wyznaczył, a mianowicie zbieranie sprzeczno
ści229, zderzając to, co stare, z tym, co nowe. To, co stare, to Kolchida 
Medei, do której przybyli Argonauci ze swoją cywilizacją. Pierwszy ob
raz w dramacie Gnijący brzeg mówi o tym, czym za ich sprawą stała 
się Kolchida. Cywilizacja przyniosła kres barbarzyńskiemu plemieniu 
i wniosła to, co dla niej charakterystyczne. Opis krajobrazu przedsta
wia szczątki dawnego porządku i cechy typowe dla nowego. „Jezioro 
[...] Gnijący brzeg Ślad / Płaskogłowych Argonautów / Szczątki trzcin 
Martwe gałęzie / [...] Ścierwa ryb / Błyszczą w szlamie Opakowanie 
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po keksach Sterta gówien / FROMMS ACT CASINO”230 - w ten spo
sób zaczyna się dramat. Obraz Kolchidy to opis zagłady, cywilizacji 
konsumpcyjnej, w której nawet człowiek staje się towarem. „Porwane 
podpaski Krew / Kobiet Kolchidy / ALE BĘDZIESZ UWAŻAĆ TAK”. 
Nowa cywilizacja to rzeczywistość peep shopów. Müller w zakończeniu 
notuje, że „GNIJĄCY BRZEG może być grany na przykład w jakimś 
Peepshowie w czasie normalnego ruchu”. To rzeczywistość, w której 
dominuje seks i przemoc, przeważa szybkie tempo życia, a kobiety od
grywają stereotypowe role kucharek i kochanek. Przedstawicielki dru
giej płci w cywilizacji grają faktycznie drugie skrzypce - nazywane są 
„Rurami Ściekowymi”, mają rodzić i umierać.

230 Wszystkie cytaty z Gnijącego brzegu Mullera za: H. M ii 1 I e r, Gnijący brzeg. 
Materiały do Medei. Krajobraz z Argonautami, „Literatura na Świecie” 1985, nr 4.
!!IZ. Bauman, Życie na przemiał..., s. 183.
232 Ibidem, s. 181.

To cywilizacja, którą za socjologami Zygmuntem Baumanem 
i Georgern Steinerem moglibyśmy nazwać kulturą kasyna, czyli kultu
rą, której każdy wytwór „obliczony [jest] z góry na wywołanie maksy
malnego efektu [...] i błyskawiczne odejście w niebyt”231. To cywiliza
cja, którą - dalej za autorem Życia na przemiał - można zidentyfikować 
jako kulturę odpadów, a która bardzo przypomina naszą współczesną 
rzeczywistość. To kultura, którą Bauman charakteryzuje jako kulturę 
niezaangażowania, nieciągłości i zapomnienia. To rzeczywistość, 
w której nie ma miejsca na ideały, doskonałości. „Wszystko wokół 
w naszym «realnie istniejącym świecie» wydaje się tymczasowe i «do 
odwołania»”232. Nowoczesność opisuje on jako cywilizację nadmiaru, 
zbędności i odpadów. To system, który jako „wielki wynalazek człowie
ka” sprawia, że wszystko wydaje się jałowe, bez znaczenia, a to, co nie 
przystaje do nowego porządku, zostanie nieodwołalnie wykluczone.

Wedle Müllera, cywilizacja ta jest zła i zepsuta, ponieważ u jej pod
staw legły zdrada ojczyzny i rodziny oraz cierpienie porównywalne 
z Pietą. „Na dnie jednak Medea z poćwiartowanym / Bratem w ramio
nach Znawczyni / Trucizn”. To Medea, która istnieje dzięki mężczyź
nie i przez mężczyznę, gdyż została odkryta niczym nowy markowy 
produkt i przez niego wypromowana, jest współodpowiedzialna za klę
skę swojego plemienia. Ewa Walerich-Szymani w swojej interpretacji 
porównuje Medeę Müllera z Antygoną i piszę:
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Medea jako fundament krajobrazu ma więc dwuznaczną funkcję: z jednej 
strony jest morderczyniąbrata, z drugiej - niesie go w ramionach; zjednej stro
ny jest przyczyną zniszczenia miasta, z drugiej - rozumiejącego odczyta
nia krajobrazu: w ten sposób przyczyna zrozumienia staje się zarazem pod
stawą zrozumienia. [...] Medei zostaje więc przypisana heroiczna postawa 
Antygony, a także ból i miłość charakterystyczna dla chrześcijańskiej Piety. 
[...] Została przedstawiona jako ta, która oddaje cześć zmarłym, włącza po
tępionych przez władzę umarłych do życia wspólnoty, przyznając im prawo 
do pogrzebu i pamięci. [...] Dla Domdeyajest to obraz późnego przyznania 
się do winy2”.

Autorka Godziny aktora wysnuwa swoją interpretację z perspekty
wy lektury drugiej części dramatu, w której protagonistka składa ofiarę 
zmarłym ze swoich dzieci i wyzwala się spod wpływu Jazona, aby móc 
dokonać aktu zemsty. Druga część, czyli Materiały do Medei, zaczyna 
się od rozmowy Medei z Nianią, a potem z Jazonem, w której bohater
ka wyjaśnia swoją dotychczasową pozycję w cywilizacji. Męża nazywa 
swoim początkiem i końcem. Przedstawia się jako jego niewolnica, cał
kowicie od niego zależna. Zgadza się ze słowami Jazona, który twierdzi, 
iż za bratobójstwo odpłacił jej dwoma synami, którzy jednak stająprzez 
cały czas po jego stronie. Mimo to Medea czuje, że taka tożsamość233 234 
nie należy do niej. „To nie jest Medea” - twierdzi i niczym bohaterka 
Seneki odnajdzie to, kim faktycznie jest, pod koniec swego monologu. 
Monologu, czy pozoru dialogu, który nastąpi po krótkim fragmencie 
dialogowym.

233 E. W a 1 e r i c h - S z y m a n i, op. cit., s. 76.
234 Bauman porównuje tożsamość przedstawiciela kultury odpadów z koszulą, po
nieważ bardzo łatwo, według niego, wymienia się tożsamość na nową, zapominając 
o starej.

Heiner Müller w bardzo wyraźny sposób oddziela świat kobiet od 
świata mężczyzn także na poziomie formy i oddaje głos ich reprezen
tantom po kolei. Najpierw wypowiada się Medea, potem Jazon. Nie do
chodzi do bezpośredniej wymiany zdań między nimi. Z jednej strony 
można by rzec, że to cecha kultury odpadów. Taki właśnie brak kon
taktu między dwiema stronami oraz próbę zastępowania rozmowy i re
lacji rodzinnej przez prostsze, bo bezkonfliktowe sposoby wypowiedzi, 
Bauman nazywa epizodycznymi seriami drobnych interakcji. Ale 
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z drugiej strony fakt, że Medea zostaje na scenie sama bez nadzorcy 
w postaci Jazona, pozwala jej na odkrycie siebie. Ma chwilę tylko dla 
siebie na przemyślenia i podjęcie ważnych decyzji. „Ja teraz [...] napiszę 
mój spektakl” - zapowiada protagonistka. A to spektakl okrutny - spek
takl zemsty i zbrodni. Bohaterka wyznaje swoje winy: „Odkąd rzuciłam 
Kolchidę ojczyznę / Twym [Jazona] śladem krwawym krwią mojego 
ludu / Idąc ku nowej ojczyźnie ku zdradzie / Ślepa na trupy i głucha na 
krzyki / Byłam...” I dalej zauważa: „Wyła Kolchida i do dzisiaj wyje” 
oraz postanawia: „I moje słońce wzejdzie nad Koryntem”. Zapowiada 
wprowadzenie nowego porządku. Zanim to jednak nastąpi, Medea musi 
z ofiary Jazona przemienić się w oprawcę. „Czemu zwierzęciem prze
stałam być którym / Byłam nim ktoś mnie uczynił swą żoną / Dziką 
Medeą odepchniętą teraz / Tymi moimi rękami dzikuski / Skutymi igłą 
przeżartymi solą / Rozerwać pragnę ludzkość na dwie części / I miesz
kać w pustym środku Ni kobieta / Ni to mężczyzna”.

Inny bohater Mullera, Debuisson z Misji, mówi między innymi: 
„Ojczyzną niewolników jest bunt”. Słowa te równie dobrze mogłaby 
wypowiedzieć Medea. Niczym Spartakus znajduje ona w sobie siłę, aby 
zbuntować się przeciw swojemu oprawcy, ale i przeciwko porządkowi, 
który aprobuje jej rolę jako ofiary. Medea buntuje się przeciwko obrazo
wi kobiety, jaki promuje nowoczesność. Według Joanny Mizielińskiej, 
„wykluczone elementy, zawsze już jakoś obecne - choćby poprzez 
negację czy opozycję - w feministycznej koncepcji «prawdziwej ko
biety», powracają, by zakwestionować jej prawa do reprezentowania 
wszystkich kobiet”235. Strategię powracania, aby zaprowadzić nowy ład 
w rzeczywistości, autorka (De)Konstrukcji kobiecości nazywa za Judith 
Butler niszczącym powrotem wykluczonego i tłumaczy, że stanowi on 
„wieczne zagrożenie dla kategorii tożsamości, oznacza możliwość jej 
przedefiniowania i skoncentrowania wokół wykluczonych czy wymaza
nych wcześniej elementów/cech”236.

2,5 J. M i z i e 1 i ń s k a, op. cit., s. 219.
236 Ibidem.

Medea Mullera w dobie kultury odpadów nie natrafia na trudno
ści, kiedy chce wymienić swoją tożsamość, gdyż jest to respektowane 
i często stosowane. Protagonistka dramatu w pozorze dialogu przedefi- 
niowuje kategorię swej kobiecej tożsamości i koncentruje się na wyklu



PERFORMOWANIĘ TOŻSAMOŚCI INNEGO... 157

czonych cechach. Z tego też powodu utwór Mullera spotkał się z wie
loma feministycznymi komentarzami. Teoretyczki podkreślały fakt, że 
monologowa wypowiedź Medei jest pierwszą personifikowaną wypo
wiedzią tej mitycznej heroiny, ponieważ to ona własnymi słowami opo
wiada swoją historię, a nie posiłkuje się w tym działaniu męskim głosem 
i językiem. Ewa Walerich-Szymani także skupia się na indywidualnym 
wydźwięku pozoru dialogu Medei. Zwraca uwagę na fakt, że mit opo
wiedziany zostaje z perspektywy kobiecej przez pryzmat dwóch zdrad 
- zdrady ojczyzny i zdrady kochanka. Dlatego też Medeę można nazwać 
emancypantką. „Podwójną zdradę - notuje autorka Godziny aktora - 
Medea postrzega [...] jako podwójną emancypację, uwolnienie od wię
zów krwi i więzów namiętności. [...] Ta emancypacja totalnie i głęboko 
odmienia jej dotychczasową świadomość”237. Nowa świadomość znosi 
wszelkie ograniczenia i pozwala Medei na zmianę nie tylko tożsamości, 
lecz także języka.

237 E. W a 1 e r i c h - S z y m a n i, op. cit., s. 81.
2” R. D e r c j c z y k, Medea, czyli powrót do siebie, [w:] Interpretacje dramatu. 
Dyskurs, postać, gender, red. W. B a 1 u c h [et al.], Kraków 2002, s. 393.

Walerich-Szymani język, którym posługuje się Medea w specy
ficznej formie monologowej, nazywa magicznym językiem Medei. 
Magiczny w pojęciu teoretyczki oznacza boski. To boski język, któ
ry jak męski, ma moc stwarzania i niszczenia. To język, który zabi
ja. Medea przecież najpierw mówi o dzieciobójstwie, a dopiero potem 
się ono dokonuje. I nie jest to tylko zabieg specyficzny wyłącznie dla 
Mullera, gdyż protagonistka od antycznych czasów najpierw buntowała 
się w sferze werbalnej, a dopiero potem przechodziła do działania. Czyn 
poprzedza wypowiedź. Natomiast Renata Derejczyk w artykule Medea, 
czyli powrót do siebie zauważa, że „w wypowiedziach Medei usłyszeć 
można powtarzającą się wciąż negację świata”238. To, co przede wszyst
kim neguje Medea, to jej tożsamość kobiety. Medea, jak piszę Sugiera, 
wyzwala się z roli kobiety. Negacją swojej przynależności do płci bio
logicznej, ale i kulturowej, Medea upodabnia się do innych bohaterek 
Mullera - do Ofelii z HamletMaszyny oraz Daszy z dramatu Zement 
(Cement 1971). Medea w Materiałach do Medei mówi: „Rozerwać pra
gnę ludzkość na dwie części /1 mieszkać w pustym środku Ni kobieta / 
Ni to mężczyzna”. Dasza twierdzi: „Ich will kein Weib sein. - Ich wollt 
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mir den Schoß ausreißen”239 [Nie chcę być kobietą. Chciałabym wy
rwać sobie łono]. Derejczyk część swojego artykułu poświęca porów
naniu obu bohaterek. Pisze: „Heiner Müller zajął się kobietami two
rzącymi własną historię. Kobietami, które uświadamiają sobie własną 
rolę”240. Dasza, żona rewolucjonisty Gleba Tschumalowa, po rewolucji 
nie chce być dłużej żoną ani matką. Po tym, jak podczas walk dozna
ła upokorzenia i spotkała się ze śmiercią, postanawia wziąć swój los 
we własne ręce. „Medea, a potem Dasza - komentuje Derejczyk - od
dają wszystko, co zawdzięczają mężczyźnie. Odrzucają nawet dzieci. 
Przestają spełniać wyznaczone im role matki i kochanki, aby stać się 
w końcu człowiekiem”241.

239 Wszystkie cytaty z Cementu Müllera za: H. M ii 1 l e r, Cement, [w:] idem, Ge
schichten aus der Produktion 2, Berlin 1996.
240 R. D e r e j c z y k, op. cit., s. 385.
241 Ibidem, s. 386.
242 Wszystkie cytaty z HamletMaszyny Müllera za: H. M ü 1 1 e r, HamletMaszyna, 
tłum. J. St. Buras [w:] H. M ü 1 1 e r, Makbet, HamletMaszyna, Anatomia Tytusa, 
Kraków 2000.
243 M. S u g i e r a, No morę heros/No more shakespearos, [w:] H. M ü 11 e r, Makbet, 
HamletMaszyna. ..,s. 16.

Podobna do Medei i Daszy jest także Ofelia-Elektra z dramatu 
HamletMaszyna (1977). Ofelia - podobnie jak Medea - żyje w kulturze 
odpadów: „To ja Ofelia. [...] Kobieta na stryczku Kobieta z przeciętymi 
żyłami Kobieta ze śmiertelną dawką”242. Ofelia to z jednej strony współ
czesna, zgnębiona kobieta, a z drugiej - archetyp kobiety. W swoim 
ostatnim pozorze dialogu mówi, siedząc na wózku inwalidzkim, pod
czas gdy jest owijana bandażem, w ten sposób maskując widoczne zna
ki kobiecości: „W imieniu ofiar. Wyrzucam z siebie wszelkie nasienie, 
jakie przyjęłam. Mleko moich piersi zamieniam w śmiertelną truciznę, 
unieważniam świat zrodzony ze mnie. Duszę świat ze mnie zrodzony 
między udami. Grzebię go w swoim łonie. [...] Niech żyje nienawiść, 
pogarda, bunt, śmierć”. Szalona Ofelia to ofiara, która pozbywa się swo
jej roli kobiety i matki. Nie chce wydawać na świat więcej dzieci, by 
nie szerzyć w ten sposób zła. Jak Medea odkrywa swoją winę i chce ją 
odkupić. Teraz od niej ma zależeć historia świata, a nie od jej synów.

Małgorzata Sugiera we wstępie do polskiego wydania Hamlet- 
Maszyny zatytułowanym No morę heros / No morę shakespearos twier
dzi, że Ofelia „staje się wcieleniem starej nienawiści”243. Podobnie jak
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Medea i Dasza chce sama zmienić świat - rewolucję pokonać kontrre
wolucją. Aby móc walczyć, wszystkie trzy muszą na początku wyrzec 
się swojej płci, a co za tym idzie, zniwelować swoją inność. Pierwszym 
krokiem do tego jest zaprzeczenie roli matki. Wszystkie trzy nie chcą 
mieć dzieci - Medea zabija swoich synów, aby uwolnić się od niechcia
nej funkcji. Medea mówi: „Zabierz Jazonie co mi kiedyś dałeś. [...] 
Matka dziś dzieci daje przedstawienie”. I dopiero po akcie dzieciobój
stwa staje się Medeą. „O jakże mądra Ja Medea Ja / Nie macie wię
zów krwi Wszystko ucichło / Krzyki Kolchidy też I nic już nie ma”. 
Nagromadzenie w tak krótkim fragmencie zaimków , ja” podkreśla fakt, 
że Medea wreszcie poznała samą siebie, sama bowiem też nie chce iden
tyfikować się z patriarchalną rolą matki - czytaj kobiety - i neguje tę 
funkcję, aby stać się człowiekiem. Podobnie czyni Dasza, kiedy wyrzeka 
się macierzyństwa i dlatego nazywana zostaje przez mężczyznę Medeą. 
W części Zement, tej samej, w której Dasza postanawia zerwać z pa
triarchalną rolą kobiety, zatytułowanej przez Mullera Medeakommentar 
[Komentarz do Medei], Iwagin mówi: „Sie sind eine Medea” [Pani jest 
Medeą]. I dalej podkreśla, że Jazon właśnie w chwili śmierci swoich 
dzieci rozpoznał w Medei kobietę-człowieka, zaś wcześniej dostrzegał 
w niej jedynie żonę i przede wszystkim matkę swoich dzieci. W tej sce
nie to dzieciobójstwo określa Medeę. A zatem ponownie wyznacznikiem 
Medei stało się to, co Deborah Boedeker nazywa kanoniczną tożsamo
ścią protagonistki mitu, a zatem czyn dzieciobójstwa.

Medea postrzega śmierć dzieci, ale i śmierć w ogóle, inaczej niż 
mężczyźni. W dialogu z Jazonem na początku sceny Materiały do 
Medei mówi: „Ja Najlepiej gdyby śmierć mnie stąd zabrała”. Potem zaś 
stwierdza, że oferuje swoim synom śmierć w darze. Jako kobieta Medea 
pogodzona jest z perspektywą śmierci, wie, że rodzi, aby potem umrzeć, 
i że jej dzieci też kiedyś umrą. Postrzega to jako naturalny bieg biolo
gicznego życia. Ale wydaje się, że jako kontrrewolucjonistka przejmuje 
także męski sposób myślenia o śmierci. Jazon jest bowiem pogodzony 
w swoim pozorze dialogu ze zmianą, jakiej dokonała Medea. Rozumie, 
że kolejna rewolucja musi wiązać się z upadkiem, czyli śmiercią wcze
śniejszego systemu. W części zatytułowanej Krajobraz z Argonautami 
mówi: „Zużycie jest zaplanowane Jako cmentarz” i dalej stara się przy
pomnieć sobie, jak wyglądały czasy jego rewolucji, kiedy w Kolchidzie 
zaprowadzał kulturę odpadów: „DO YOU REMEMBER DO YOU NO 
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I DON’T I Zaschła krew / Dymi w słońcu / Teatr mojej śmierci”. Jazon 
nie może pamiętać początków nowoczesności, ponieważ jego kultura 
skazana jest na chwilowość i zapomnienie.

Początek cywilizacji Medei oznacza koniec Jazona: „Poczułem że 
MOJA KREW wypływa z MOICH ŻYŁ / i MOJE ciało zamienia się 
w krajobraz / MOJEJ śmierci”. Nagromadzenie zanegowanych zaim
ków „moje”, bo pojawiających się w wypowiedzi Jazona w znaczeniu 
jego kresu, poprzedza monolog Medei, w którym namnożenie zaimka 
,ja” oznacza kres „mojego” u Jazona. Toteż śmierć, do jakiej dopro
wadza Medea zabójstwem dzieci i unicestwieniem kultury odpadów, 
to doświadczenie kolektywne, ale równocześnie to także ofiara złożo
na umarłym. Zadośćuczynienie za jej zdradę ojczyzny. Nie chodzi przy 
tym o odnowienie barbarzyńskiego plemienia, gdyż jest to już niemoż
liwe, ale o zniszczenie w ramach rewanżu tego systemu, który przy jej 
pomocy doprowadził do kresu pierwotnej cywilizacji Kolchidy.

Medea, Dasza i Ofelia po dokonaniu ofiary ze swej kobiecości, a za
tem po transformacji, stają się ludźmi. Czynią tak po to, aby móc zmie
nić kulturę odpadów w inny system. Aby móc dokonać kontrrewolu
cji, muszą sięgnąć po męską, czyli ludzką, rolę i stać się podmiotem 
historii. Z innego stają się współczesnymi wojowniczkami. To powrót 
do pierwotnych cech kobiecych, do Medei, mieszkanki Kolchidy sprzed 
czasów kultury odpadów. Trzy protagonistki stają się żołnierkami, 
ale i terrorystkami, gdyż muszą siłą zaprowadzić nowy ład. Sugiera we 
wstępie do HamletMaszyny przypomina, iż ostatnie słowa Ofelii: „Kiedy 
z rzeźniczym nożem przejdą przez wasze sypialnie, poznacie prawdę” to 
„cytat z Susan Atkins, terrorystki z grupy, która zamordowała Sharon 
Tatę. Terroryzm bowiem to przerażające jądro ciemności, jakie zrodziła 
nasza cywilizacyjna jasność”244. Zaś w książce W cieniu Brechta pod
kreśla, że „Müller określał gorzko terroryzm jako jedyną współczesną 
formę humanizmu i bezinteresowności w świecie zdominowanym przez 
racjonalny pragmatyzm”24S. Dramatopisarz postrzegał zatem terroryzm 
jako jedyną formę skutecznego zmienienia w dobie nowoczesności sys
temu na nowy, a kobiety przedstawiał jako innego, który się zbuntuje, 
aby zniszczyć kulturę odpadów i swoich oprawców. Co więcej, Müller 

244 Ibidem.
245 M. S u g i e r a, W cieniu Brechta, s. 189.
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pokazywał, że Medea-kontrrewolucjonistka nie ponosi kary za swoje 
terrorystyczne działania. Dzieje się tak być może dlatego, że obraz alter
natywnej kultury, który ma przynieść, wykracza poza „porządek Grecji 
Jazona” i nasz oraz reprezentuje nowy porządek, który ponownie musi 
zostać opłacony śmiercią i cierpieniem. Tym razem ma to być Pieta 
mężczyzn.

Na dnie nowej cywilizacji znajduje się mężczyzna trzymający w ra
mionach synów, owoc swoich lędźwi i symbol uciemiężenia kobiety oraz 
zamknięcia jej w roli matki. Można więc powiedzieć, iż Heiner Müller 
zreinterpretował antyczny dramat Medei, czyniąc zeń współczesny te
atr śmierci - śmierci kultury odpadów, mężczyzny i stereotypowej roli 
kobiety. I to właśnie teatr i dramat uczynił narzędziem negowania ste
reotypów. Monique Borie nazywa teatr Müllera teatrem po katastrofie. 
Müller przeżył dramatycznie doświadczenie drugiej wojny światowej, 
które ukształtowało jego sposób odczytywania historiozofii jako niekoń
czącego się cyklu katastrof, rewolucji i kontrrewolucji. To równocześnie 
teatr sprzed kolejnej katastrofy. W zakończeniu Gnijącego brzegu... 
niemiecki dramatopisarz podkreśla: „Jeśli MAUSER zakłada istnie
nie społeczeństwa przełamującego bariery, w których ktoś skazany na 
śmierć może swoją rzeczywistą śmierć uczynić na scenie doświadcze
niem kolektywnym, to KRAJOBRAZ Z ARGONAUTAMI antycypuje 
katastrofy, nad którymi pracuje dziś ludzkość. Teatr może przyczyniać 
się do zapobieżenia im tylko poprzez ich ukazanie”.

Teatr w ujęciu Müllera to rodzaj medium, w którym odbija się kul
tura odpadów, nowoczesność. Medea to inny, w którym odbija się pu
bliczność. Teatr bowiem według dramatopisarza to literackie medium 
społeczeństwa, a jego poetyka to, jak piszę Walerich-Szymani, poetolo- 
giczna praktyka w bezruchu historii; to rodzaj medium, które zmusza 
swoją formą do myślenia podczas procesu odbioru. Małgorzata Sugiera 
zaznacza, że teatr według Müllera ma odsłaniać to, co dramatopisarz 
nazywał Furchtzentrum, czyli źródłem przerażenia, „by emocjonalny 
wstrząs wytrącił widzów z utartych kolein odczuwania i myślenia, dając 
tym samym szansę narodzin Nowego”2“16. Teatr i dramat powinny od
działywać na odbiorcę - widza i czytelnika - którego Müller naznacza * 

2,6 Ibidem, s. 185.
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piętnem inności. „Pokazuje się jedno - cytuje Miillera Sugiera - a potem 
pojawia się dziura, puste miejsce, pauza, bo czegoś tam właśnie brakuje. 
Brakuje Innego. W tym właśnie punkcie potrzebna byłaby publiczność. 
W idealnym przypadku Inny to teatralna publiczność”247.

247 Za: ibidem, s. 224.
24" S. Z i i e k, Patrząc z ukosa. Do Lacana przez kulturę popularną, tłum. J. Mar
ga ń s k i, Warszawa 2003, s. 113.

W jaki sposób publiczność stanowi owego Innego? Być może 
Müllerowi chodzi o innego, o jakim piszę w swojej książce Patrząc 
z ukosa. Do Lacana przez kulturę popularną współczesny filozof Slavoj 
Ziźek. Inny w jego ujęciu to bezstronny obserwator rzeczywistości, 
który wszystko widzi, ale nie pojmuje żadnego sensu. Jego niewiedza 
zaś wytwarza dystans do tego, co czynią pozostali, ci, których inny ob
serwuje. Ów obserwator odznacza się dialektyką wzroku, to znaczy, 
iż posiada władzę - kontroluje sytuację, sam kieruje spojrzeniem - ale 
jednocześnie jest bezsilny, ponieważ przypada mu jedynie rola biernego 
świadka działań. Ziźek zastanawia się także, co by się stało, gdyby inny 
odkrył sens rzeczywisty działań pozostałych podmiotów ponowocze- 
sności. „Z chwilą - piszę filozof - gdy [inny] już nie może o nich [dzia
łaniach] nie wiedzieć, następuje rozpad więzi społecznych. Dochodzi do 
katastrofy”248. 1 właśnie do tak rozumianego wstrząsu, który prowadziłby 
do katastrofy, ma, moim zdaniem, doprowadzić teatr w ujęciu Miillera. 
Publiczność-inny jak Medea-inny ma zostać obudzona z odrętwienia 
i pobudzona do działania kontrrewolucyjnego.

Pozostaje odpowiedzieć jeszcze na pytanie, co przynosi owa kontr
rewolucja. Müller nie mówi o tym wprost. Zaznacza jednak, iż Medei 
udaje się nie tylko stać człowiekiem pozbawionym płci, lecz także 
pozbawionym pamięci o przeszłości. Kiedy w finale pozoru dialogu 
Medei Jazon ponownie próbuje nawiązać z nią kontakt, rozpoczynając 
dialog i wzywając ją po imieniu, ta zwraca się do Niani: „Nianiu Znasz 
tego człowieka”. Protagonistka wyrzuca z siebie pamięć. Nie pamięta
jąc przeszłości, zatraca się w teraźniejszości. Ponownie odrzuca swoją 
tożsamość, aby ubrać się w nową szatę. Z innego przeistacza się w ter- 
rorystkę a potem na powrót staje się nikim. Być może nową cywilizację 
po kontrrewolucji można za Zygmuntem Baumanem nazwać ponowo- 
czesnością. Świat ponowoczesny interpretuje on bowiem jako „ewen



PERFORMOWANIE TOŻSAMOŚCI INNEGO... 163

tualność życia z niepewnością na stałe”249. To niepewność dotycząca 
naszej tożsamości, naszego istnienia i naszej pamięci wreszcie. To cza
sy, w których tożsamość staje się kolekcją zmiennych masek, a pamięć 
przypomina kasetę wideo, czyli posiada zdolność wielokrotnego wyma
zywania. W czasach ponowoczesności trudno określić własny obraz. 
Bauman porównuje tożsamość do serii migawek, „z których każda musi 
własnymi siłami wyczarować, wyrazić i uzasadnić swój sens, najczę
ściej bez związku z sensami wyrażanymi przez inne zdjęcia migawkowe 
serii”250. Bauman zauważa, że w ponowoczesności budowanie własne
go obrazu staje się ważniejsze od jego posiadania i zabieg ten nazywa 
techniką absolutnych początków, zaczynania wciąż na nowo, ekspe
rymentowania z szybko montowanymi i łatwymi do rozbiórki formami, 
malowania nowych obrazów na wczoraj sporządzonych wizerunkach: 
technologia tożsamości palimpsestowej. Taka tożsamość o wiele le
piej pasuje do świata, w którym zdolność zapominania jest atutem nie 
mniejszym, a być może większym niż talent zapamiętywania, w jakim 
oczyszczenie pamięci, raczej niż jej wypełnianie, jest warunkiem utrzy
mania sprawności251.

!”Z. B aum an, Ponowoczesność jako źródło cierpień..., s. 44.
250 Ibidem, s. 49.
251 Ibidem, s. 49-50.
252 R. B a r t h e s, Mitologie..., s. 292-293.

Czasy ponowoczesności po kontrrewolucji Medei wydają się zatem 
nie bardzo różnić od kultury odpadów. To czasy, w których wszystko 
wydaje się nietrwałe i zmienne, nawet tożsamość innego.

Müller zatem stawia ponowoczesnej historii i ponowoczesnym ste
reotypom tę samą diagnozę, co Roland Barthes mieszczańskiej kulturze. 
Autor Mitologii twierdzi, iż niemożliwa jest ucieczka przez mitologią- 
ideologią. Mitologia ta - podkreśla Barthes - „uczestniczy w wytwarza
niu świata; uznając stałą zasadę, że człowiek w społeczeństwie [...] jest 
bezustannie zanurzany w fałszywej naturze, mitologia usiłuje odnaleźć 
pod niewinnością najbardziej naiwnych życiowych związków głęboką 
alienację, której ta niewinność ma ułatwić przejście”252. Michał Paweł 
Markowski streszcza jego koncepcję, pisząc: „Człowiek współczesny, 
powiada Barthes, otoczony przez znaki ma przed sobą dwa wyjścia: 
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albo im się poddać i zgodzić się na panowanie mitów, albo też starać 
się nad nimi zapanować i zdobyć potrzebne do tego narzędzie”253. Ów 
mit możemy rozumieć jako stereotyp, zapisany w kulturze i przekazy
wany z pokolenia na pokolenie. Otóż wydaje się, że człowiek zazwyczaj 
wybiera pierwszy wariant. Poddaje się mitowi, pozwala się prowadzić. 
Takie rozwiązanie wydaje mu się łatwiejsze. Zatem wpada w rutynę. Po 
pewnym czasie, jak twierdzi Barthes, tak dalece zostajemy wciągnięci 
w życie rządzone przez stereotypy, że nie potrafimy już rozpoznać ide
ologii. Staje się ona naszą rzeczywistością, naszą prawdą.

2HM. P. M a r k o w s k i, Szczęśliwa mitologia, czyli pragnienie semioklasty, [w:] 
R. B a r t h e s, Imperium znaków, tłum. A. Dziadek, Warszawa 1999, s. 9-10.
254 R. B a r t h e s, Imperium znaków..., s. 264.
255 Ibidem, s. 293.

Medea Müllera jest tą, która zdecydowała się wybrać drugą z oma
wianych przez strukturalistę dróg - stara się zapanować nad ideologią, 
zmienić ją przez terroryzm. Stara się uciec przed stereotypami, przed 
wizją kultury, która ją ciemięży. Jej droga ucieczki jednak także okazuje 
się stereotypowa, a nowa rzeczywistość, którą wprowadza, nie różni się 
niczym od poprzedniej. Ucieczka przed fałszem, konwencją, ideologią, 
cywilizacją, kulturą odpadów prowadzi przez fałsz i do fałszu. Sam 
Barthes podkreśla, że „w rzeczywistości nic nie może uciec przed mi
tem”25'1. Jedyną drogą wyswobodzenia się jest „wykluczenie się z gro
na wszystkich konsumentów mitu”. Bowiem Jeśli mit obejmuje całą 
społeczność, to chcąc ją uwolnić od mitu, trzeba się od tej społeczno
ści oddalić”255. A to okazuje się niemożliwe. Müller podkreśla ponadto 
w swoim dramacie, iż nie można uciec przed tożsamością innego ani 
zanegować atrybutów, które go wyznaczają i opisują. W takiej sytuacji 
pozostaje tylko możliwość przedefiniowania cech uznanych kulturowo 
za charakterystyczne dla osoby z piętnem i performatywne przedsta
wienie, uwypuklenie tych elementów, które w zależności od kontekstu 
społecznego będą mogły posłużyć do stworzenia podmiotowej przedsta
wieniowej kulturowej tożsamości kobiety-innego. I aby pokazać, jakie 
atrybuty inności są performowane w danych sytuacjach społecznych, 
porządkuję te sytuacje i omawiam szczegółowo kontekst polityczny, 
kontekst rytualny, kontekst ofiary oraz kontekst cielesno-feministycz- 
ny. Taki sposób uporządkowania pozwala na pokazanie pewnych różnic 
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i podobieństw w kobiecym perforowaniu własnego ,ja”. Protagonistki 
omawianych przeze mnie utworów zyskują możliwość performowania 
swojej tożsamości tylko w kilku określonych kontekstach społecznych, 
w których ich inność można interpretować jako atut ich osobowości.

Kontekst polityczny

Feministyczna badaczka Marianne McDonald nazywa Medeę szcze
gólnym innym. W artykule Medea as Politician and Diva zajmuje się 
analizą dwudziestowiecznych interpretacji mitu, które skupiają się na 
politycznej inności protagonistki. „She [Medea] is the exploited «other» 
who fights back. Medea illustrates what happens in every revolution: 
when the oppressed come to power, they often perpetuate the abuses they 
have suffered. [...] Medea is also a warning against the tyrant, both as 
one who takes vengeance on the tyrant who abuses her and as one who 
becomes a tyrant herself. [...] As a barbarian princess, she is used to get
ting what she wants. She will help her friends and harm, her enemies”256 
[Medea jest wyzyskiwanym «innym», który odpowiada na atak. Medea 
ilustruje to, co zdarza się podczas każdej rewolucji: kiedy uciskani się
gają po władzę, często wykorzystują taką samą formę ucisku, jak ta, od 
której sami cierpieli. [...] Medea jest także ostrzeżeniem przed tyranią, 
zarówno jako ta, która mści się na tyranie, który ją maltretował, jak i ta, 
która sama staje się tyranem. [...] Jako barbarzyńska księżniczka przy
wykła dostawać to, czego chce. Pomoże swoim przyjaciołom i zaszko
dzi wrogom]. Teoretyczka omawia te sceniczne i dramatyczne realiza
cje Medei, które przedstawiają mityczną heroinę jako symbol rewolucji 
i walki za wolność. Przede wszystkim skupia się jednak uwagę na tych 
utworach, które ukazują Medeę jako kobiecą bohaterkę odmawiającą ro
dzenia męskich potomków. To właśnie Medeą zabijającą dzieci interpre
tuje się jako tą, która potrafi sprzeciwić się mężowi i patriarchatowi, ale 
mimo to wciąż pozostaje zależna od patriarchalnych reguł, gdyż szuka 
schronienia u mężczyzny, Egeusza.

256 M. M c D o n a 1 d, op. cit., s. 302.

McDonald wspomina między innymi o utworze Heinera Mullera 
Gnijący brzeg... i piszę: „[it] show[s] the abused Medea exploited by 
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Jason just as colonizer exploits the colonized and the earth is abused 
by man. Each victim turns the tables on the aggressor; it is now earth’s 
turn to kill man, who has raped her body for years”257 [Utwór ten poka
zuje, że maltretowana Medea wykorzystywana jest przez Jazona tak 
samo, jak osoba kolonizowana przez kolonizatora oraz jak ziemia przez 
człowieka. Każda ofiara zwraca się przeciwko agresorowi, teraz ziemia 
zabija człowieka, który gwałcił jej ciało przez lata]. I to ofiara wycho
dzi ostatecznie zwycięsko z całej potyczki. Badaczka piszę także o tym, 
w jaki sposób reinterpretuje rolę ofiary Medei irlandzki dramatopisarz 
i poeta, Brendan Kennelly. McDonald poświęca jego Medei spory frag
ment swojego artykułu The Colonized Fight Back [Odpowiedź osoby 
skolonizowanej], Medea (1990) Kennelly’ego reinterpretuje dramat 
Eurypidesa. W przedmowie dramatopisarz zauważa: „Many people say 
the play is about jealousy. It’s not, it’s about rage”258 [Wiele osób twier
dzi, że to sztuka o zazdrości. Otóż nie, to sztuka o wściekłości]. Jego 
Medea to dyplomatka, która angażuje się nie tylko w środowiskowe 
i polityczne problemy, lecz także polityczno-feministyczne. McDonald 
reasumuje swoją analizę dramatu Kennelly’ego: „Kennelly’s Medea is 
as much Hillary Clinton as Betty Broderick. She is no longer quite as 
Homeric or Sophoclean as her Euripidean predecessor. She is more an
gry in a political way. [...] One of the function of Greek tragedy is to 
say the unsayable and ask the forbidden question. [...] Greek tragedy is 
one of the last remaining repositories of truth”259 [Medea Kennelly’ego 
jest jak Hillary Clinton czy Betty Broderick. Nie przypomina już swojej 
Homeryckiej, Sofoklejskiej czy Eurypidejskiej wersji. Jest bardziej zła 
w politycznym sensie. [...] Jedna z funkcji greckiej tragedii polega na 
tym, by powiedzieć to, co nie do wypowiedzenia, i stawiać zakazane 
pytania. [...] Grecka tragedia jest jedną z ostatnich kopalni prawdy].

257 Ibidem, s. 299.
2511 Ibidem, s. 305.
2y> Ibidem, s. 311-312.

Sam Kennelly twierdzi, że jego Medea jako forma opisania, ale 
i zapisania teraźniejszej rzeczywistości, szczególnie charakterystycz
nej dla współczesnej Irlandii, ujawnia błędy dzisiejszej polityki wobec 
kobiet, oraz Brytyjczyków wobec Irlandczyków. Jego dramat ma za 
zadanie kontestację, czyli zakwestionowanie takiego porządku rzeczy, 
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który dyskryminuje wyżej wymienione grupy społeczne. Toteż Medeę 
Kennelly’ego można uznać za formę widowiska wcielonego. To dra
mat, który eksploatuje tematykę walki, buntu i sprzeciwu. Z jednej stro
ny informuje o zastanym porządku, z drugiej wskrzesza „nowe doznania 
psychiczne w uczestnikach” oraz zmusza odbiorców do przemyślenia 
stawianych problemów i do próby udzielenia odpowiedzi na zadawane 
pytania.

O specyfice widowiska wcielonego, nazywając je widowiskiem 
anarchistycznym, wypowiadał się między innymi Julian Beck, współ
założyciel The Living Theatre. Widowisko polityczne, według nie
go, miało na celu zdezorganizowanie istniejącego porządku. Dlatego 
twierdził, że „widowisko anarchistyczne sięgać musi nie do wzorców 
konwencjonalnej i oszukańczej sztuki masowej, lecz do rytuałów pier
wotnych”. Brendan Kennelly owych rytuałów szukał w micie i barba
rzyństwie Medei. Podobnie uczyniła performerka Fawzia Afzal-Khan 
w przedstawieniu Scheherezade Goes West (2002), które jest formą 
teatru agitacji. Zygmunt Hiibner, pisząc o związkach teatru z polityką, 
wymienia cztery rodzaje theatrum militans. Pierwszy z nich to bojkot, 
sabotaż, strajk; drugi to agitacja. Do trzeciego rodzaju Hübner zaliczył 
prowokację. Jako ostatni rodzaj wymienił konspirację. Teatr agitacji na
zywa teatrem plakatem, ponieważ cechy tego rodzaju teatru walczące
go przypominają te, które charakteryzują sztukę plakatu. Agit-prop ma 
bowiem jak plakat zaskakiwać swoją skrótowością i przerysowaniem, 
jego przesłanie powinno być czytelne oraz ma wywołać spontaniczną re
akcję publiczności. Ponadto teatr agitacyjny winien zrywać z czystością 
gatunków, operować konkretem, podejmować aktualną treść, wysuwać 
oczywiste wnioski i podkreślać aktualne przesłanie, zaś widza umiej
scawiać w środku akcji. Najważniejszym elementem teatrum militans 
jest widz. To on stanowi klucz do sukcesu przedstawienia. W teatrze 
agit-prop chodzi o to, aby widza przekonać do danej ideologii. Należy 
uczynić to nie tylko za pomocą treści przedstawienia, lecz także za po
średnictwem jego formy. Jednym ze sposobów emocjonalnego zaanga
żowania widza jest sięgnięcie po rytuał.

Fawzia Afzal-Khan w spisie osób przy postaci Medei zapisuje: 
„MADMEDEA/MADEEHA/FARYAL and SCHEHEREZADE: sufi de- 
rvish wom-man who dances on the tomb of Madho Lal”. W ten sposób 
do swojego performansu wprowadza męski rytuał sufickich tańców der
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wiszów. Taniec ten jest sposobem zbliżenia się do Boga, niewerbalną 
drogą porozumienia z Nim oraz ruchową kontemplacją. To, co przede 
wszystkim bywa kojarzone i uznawane za charakterystyczne dla tańca 
derwiszów, to ich wirowanie i zapadanie w trans, które jednak poprze
dza szereg innych czynności, jak recytacja modlitw z Koranu przez jed
nego z uczestników oraz wzajemne oddawanie sobie pokłonów. Celem 
tego męskiego tańca obok medytacji i modlitwy jest także wywołanie 
podniecenia i stanów wizyjnych. Ruch ma nie tylko wpływać na tan
cerzy, lecz także pobudzić publiczność. Widzowie mają odczuwać moc 
tańca i odbywać tę samą podróż w głąb Boga i siebie, co tancerze - mają 
zwrócić się ku prawdziwe i miłości, oddzielić się od siebie, zagubić 
w Bogu a następnie powrócić odmienieni - bogatsi i doskonalsi.

Podobnie powinno oddziaływać na publiczność przedstawienie 
agitacyjne. Wykorzystując elementy rytualne, ma sprawić, że odbiorca 
poczuje się odmieniony i gotowy stanąć po stronie proponowanej ide
ologii. Teatr ten stawia sobie za zadanie nie tylko bawić i dostarczać 
przyjemności widzom, ale przede wszystkim wciągać ich w akcję, aby 
współtworząc przedstawienie czy współuczestnicząc w nim przeżyli ka- 
tharsis, które da im siłę do zmian. Tak więc teatrum militans wypa
dałoby za Richardem Schechnerem nazwać widowiskiem politycznym, 
ponieważ łączy w sobie cechy teatru i rytuału. Marta Steiner w książce 
poświęconej antropologicznym badaniom teatru zestawia cechy teatru 
i rytuału. Analizując jej tabelę, można wybrać te elementy, które wido
wisko polityczne czerpie z teatru lub rytuału, i te, które są elementem 
wspólnym dla teatru i rytuału. Widowisko polityczne zatem nie tylko 
prezentuje, pokazuje czy przekazuje określoną treść, jak czyni to teatr, 
lecz także chce wpływać na życie i je reorganizować - działa w imie
niu własnym, ale i widzów. Widz bowiem winien nie tylko uczestniczyć 
biernie, przyglądając się, ale przede wszystkim uczestniczyć emocjo
nalnie. Odbiorcę należy zainteresować nie tylko przebiegiem akcji, lecz 
także jej rezultatem. To taki rodzaj teatru, który stawia pytania i próbu
je udzielić na nie odpowiedzi oraz łączy czas teraźniejszy z mitycznym 
czasem uniwersalnym260. Widowisko polityczne, jak rytuał, ma wywo
ływać kontrolowaną - w znaczeniu wcześniej zaprojektowaną - zmianę.

260 M. S t e i n e r, Geneza teatru w świetle antropologii kulturowej, Wrocław 2003, 
s. 285.
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Fawzia Afzal-Khan, przedstawiając Medeę jako tancerkę-derwisza, 
która wiruje na grobie Madho Lal, nie tylko wprowadza rytuał do swe
go performansu, a zatem wybiera dlań taką formę, która w połączeniu 
z treścią wpłynie na widza i doprowadzi go do katharsis. Równocześnie 
pokazuje, iż Medea, mimo że jest kobietą, może odprawiać rytuał mę
ski oraz zapowiada cel performansu - ma on uwypuklić temat kobiecej 
wolności i dostępu kobiet do wszelkich rytuałów. W ten sposób, krok po 
kroku, realizuje wszelkie założenia widowiska militans. Postać Madho 
Lal, pojawia się tu nie przez przypadek. Habrat Madho Lal Hussain 
urodził się w 1539 roku w Lahore, ale urodził się jako dwaj mężczyź
ni - Shah Hussain, muzułmański sofista, i Madho Lal, hinduski brah
min. Tak bardzo się ze sobą zaprzyjaźnili, że zdecydowali nazwać się 
Madho Lal Hussain i stworzyć jedną postać dla potomnych. Istnieją róż
ne legendy opisujące przyczyny i sposób podjęcia tej decyzji, w których 
przede wszystkim podkreśla się nadnaturalną moc ich świętości i fakt, 
że wzbudzał/wzbudzali szacunek. Madho Lal Hussain pozostawił po 
sobie prace poetyckie, tzw. kafy. Te mistyczne utwory były zazwyczaj 
krótkie i przeznaczone do muzycznego wykonania - śpiewu z akompa
niamentem muzyki. Dzisiaj wiele z nich nadal śpiewają znani piosen
karze i często wykorzystuje się je jako ścieżki dźwiękowe w filmach. 
Jedna z kaf, zatytułowana Female freedom, traktuje o kobiecie, która 
sprzeciwiła się nakazom matki, sama wybrała sobie męża i tylko jemu 
się poświęciła. Zatem bohaterka tego utworu poetyckiego sprzeciwiła 
się muzułmańskiej tradycji, zgodnie z którą to matka wybiera partnerów 
dla swoich dzieci, i sama zadecydowała, komu oddać serce. Podobnie 
uczyniła Medea, która zdradziła ojca i swój kraj, kiedy sama oddała się 
Jazonowi, poświęcając się dla niego.

Fawzia Afzal-Khan, wprowadzając postać Madho Lal, zapowiada 
podjęcie tematu kobiecej wolności. I to na jego grobie derwisze wiru
ją. Ich taniec symbolizuje także obroty kosmiczne i prawdę, że życie 
to wieczne krążenie, a trwałość tego świata polega właśnie na obrocie. 
Taniec ten odwzorowuje ruchy układu słonecznego. Podstawą ruchu 
jest koło. Taniec zamknięty w cyklu powtórzeń kilku gestów opowiada 
o cyklicznej budowie świata i powtarzalności. I właśnie o cykliczności 
opowiada Medea Fawzii Afzal-Khan. „Mad Medea - piszę Afzal-Khan 
- my Sufi Muslim version of Medea (that is to say, a Medea who is 
a mystic, a dancer at shrines of local Muslim saints whose devotional 
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cults are frowned upon as un-Islamic”261 [Mad Medea - moja suficka, 
muzułmańska wersja Medei (to znaczy Medea, która jest mistyczką, 
tancerką w miejscach kultu lokalnych muzułmańskich świętych, których 
pobożne kulty są uważane za nieislamskie]. To Medea, która z bohaterki 
Miillera, z protagonistki Gnijącego brzegu... przeistoczyła się w muzuł
mańską kobietę, aby opowiedzieć o cykliczności rewolucji i kontrrewo
lucji w innej części świata.

F. A f z a 1 - K h a n, Scheherezade Goes West, „The Drama Review”, summer 
2004, s. 14.

The paradoxes of history and colony - piszę performerka - within which 
imperialist and nationalist ideologies frame the [...] contradiction that is 
Woman, and which these ideologies thus constantly try to „tame” either by 
marginalization or recuperation within the center - this contradictory space 
of Woman must, for my project, remain an irrecuperable one within the re
igning discourses of our times, a visible marker of the very untenability of 
the concept of margin, of „other”. Thinking some more about Miiller’s tex
tual constructions, I realized that, structurally, they could and did provide 
a model that I might profitably adept to dramatize a postcolonial project that 
is both self-critical and oppositional, one that connects seemingly dispara
te realities of first/third, us/them, Judeo-Christian/Muslim worlds, a project 
that has become crucially reinvigorated following 9/11. Sol wrote my own 
version of Medematerial and called it Scheherezade Goes West.

[Paradoksy historii i kolonii, wewnątrz których imperialistyczne i nacjo
nalistyczne ideologie przedstawiają jako [...] sprzeczność kobietę, którą te 
ideologie w ten sposób próbują całkowicie oswoić przez marginalizację lub 
odzyskanie wewnątrz centrum - ta sprzeczna przestrzeń kobiety musi, dla 
mojego projektu, pozostać nieodzyskana wewnątrz jedynego panującego 
dyskursu naszych czasów jako znak niedającego się obronić konceptu mar
ginalizacji oraz inności. Myśląc trochę więcej o konstrukcji tekstu Miillera, 
zdałam sobie sprawę, że strukturalnie oni (mężczyźni) mogli i rzeczywiście 
dostarczyli model, który mogłabym pożytecznie zaadaptować do drama
tycznego postkolonialnego projektu, który jest samokrytyką i jej przeci
wieństwem. Projektu, który łączy pozornie sprzeczne rzeczywistości pierw- 
szego/trzeciego, nas/ich, judeochrześcijańskiego/muzułmańskiego świata. 
Projektu, który staje się zasadniczo krzepiący po wydarzeniach 11 wrze
śnia. Napisałam więc moją wersję Gnijącego brzegu... i zatytułowałam ją 
Szeherezada idzie na Zachód],
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Fawzia Afzal-Khan, aby opowiedzieć uniwersalną historię kobiety 
i kobiecości, sięgnęła po mit, rytuał oraz tragedię. Za pomocą formy - 
a nie tylko treści performansu - postanowiła wywołać u widza efekt /ca
tharsis, aby tym samym zmienić nastawienie publiczności wschodniej 
do Zachodu i zachodniej do Wschodu. Aby odpowiedzieć na pytania: 
kto właściwie jest barbarzyńcą, a kto osobą cywilizowaną? i dlaczego 
to Jazon jest utożsamiany z cywilizacją? Postanowiła opowiedzieć raz 
jeszcze mit Medei w taki sposób, aby jego treść zmusiła odbiorców do 
zweryfikowania wcześniejszych sądów i utartych schematów myślo
wych. Wreszcie performerka odwołała się do tego elementu kultury 
Wschodu, który jest znany na całym świecie, do Baśni z tysiąca i jed
nej nocy oraz postaci Szeherezady. Antyczną Medeę przepisała nie tyl
ko na Mad Medeę [Szaloną Medeę] i tancerkę-derwisza, lecz także na 
Szeherezadę. Historia Króla Szahrijara i mądrej Szeherezady opowiada 
o tym, jak zdradzony przez żonę władca w akcie zemsty postanowił uka
rać wszystkie kobiety w królestwie. Przez trzy lata skazywał na śmierć 
jedną młodą dziewczynę. W końcu rozkazał wezyrowi, aby ten przypro
wadził własną córkę, Szeherezadę. Dziewczyna zdecydowała się przyjąć 
wezwanie króla i powiedziała ojcu: „Wydaj mnie za mąż za króla. Albo 
przeżyję, albo poświęcę się za muzułmańskie córki i wykupię ich ży
cie”. Przed śmiercią poprosiła męża, aby mogła pożegnać się z siostrą, 
która poprosiła ją o opowiedzenie pożegnalnej historii. Szeherezada za 
zgodą króla zaczęła opowiadać baśń, a po niej kolejną i jeszcze jedną. 
Aż zdobyła serce króla. Opowiadanie Szeherezady ocaliło życie tysięcy 
młodych dziewcząt.

Medea staje się Szeherezadą w finale performansu Fawzi Afzal- 
Khan. Ale protagonistka odbywa długą drogę do tego, aby utożsamić się 
z bohaterką baśni. Performans rozpoczyna się od słów chóru: „Medea 
stworzyła Müllera”262, który został przez autorkę przedstawiony jako na
uczyciel świętych tekstów, a ho(ly)llow man - mężczyzna święty, ale 
głuchy, pusty zarazem. To ona wybrała Müllera na tego, który opowie 
jej historię, ponieważ jako kobieta nie ma prawa głosu. Ponieważ „żadna 
arabska kobieta nie będzie mówić otwarcie przy swoim mężu”263 - jak 

262 Wszystkie cytaty z Scheherezade Goes West Afzal-Khan za: F. A f z a 1 - K h a n, 
Scheherezade Goes West, „The Drama Review”, summer 2004.
263 J. S a s s o n, Majjada. Kobieta Iraku, tłum. J. Pierzchała, Warszawa 2004, 
s. 15.
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podkreśla między innymi autorka książki Kobieta Iraku, należącej do 
literatury faktu i opisującej koleje życia pewnej muzułmanki. Kobieta 
bowiem musi mieć pozwolenie mężczyzny, żeby się wypowiedzieć, ale 
i wówczas jej wypowiedź jest cenzurowana albo wypowiada się za nią 
mężczyzna. Medea, która sama wybrała mężczyznę, który przemówi jej 
głosem, postąpiła jak protagonistka kafy Madho Lal. Z tego powodu, 
że sama zdecydowała się na wybór, została przez społeczeństwo mu
zułmańskie uznana za dziwkę. To najczęściej pojawiające się określenia 
Medei/Szeherezady ze strony jej rozmówców. Nazywana jest dziwką 
Miillera/Mullaha, ale także Jazona, gdyż jego też sama wybrała i sama 
mu się oddała. Takie pejoratywne określenie kobiety jest częste w kra
jach islamskich.

Kultura muzułmańska bardzo dużą wagę przywiązuje do kobiecej 
cnoty. Leila, muzułmanka pochodzenia marokańskiego, obywatelka 
francuska, w książce Musiałam być posłuszna, w której opowiada hi
storię swojego nakazanego przez rodziców małżeństwa, opisuje między 
innymi, jaką wartość ma w świecie islamu dziewictwo kobiety oraz jak 
restrykcyjnie się go pilnuje i nieustannie sprawdza. Mówi także, co (ja
kie kary cielesne, wykluczenie, a nawet śmierć) może spotkać kobie
tę, która po nocy poślubnej nie pokaże zakrwawionego prześcieradła. 
„Czułam, że nad moim życiem - wspomina autorka - ciąży nieustanna 
obawa przed własną kobiecością. Ciało kobiety od samych narodzin jest 
grzechem, dziewczyna w oczach ojca tak naprawdę nie istnieje; jest tyl
ko pomocą domową, więźniarką zamkniętą w swoim pokoju - taki pre
zent, opakowany we własne dziewictwo i przygotowany dla mężczyzny, 
który ją wybierze”264. Medea/dziwka sprzeciwiła się muzułmańskim re
gułom, ponieważ to ona zdecydowała, komu się odda. Zdradziła swego 
brata, aby podążyć drogą, którą sama sobie wytyczyła. Ale performerka 
przypomina, że nie tylko kobieta muzułmańska traktowana jest jak za
bawka erotyczna w rękach mężczyzny.

“Leila, Musiaiam być posłuszna, tłum. E. Cieplińska, Warszawa 2005, 
s. 125.

Fawzia Afzal-Khan wspomina w przedstawieniu także o zachodnim 
sposobie podejścia do kobiet jako przedmiotu gry seksualnej. Pokazuje, 
że mężczyzna Wschodu nie bardzo różni się od zachodniego. Dokonuje 
tego, wybierając z zachodniej cywilizacji te postaci mężczyzn, które 
wzbudzają w krajach islamskich największe kontrowersje i są najczęst
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szymi tematami rozmów: Billa Clintona, którego charakteryzuje jako 
„sławnego wielbiciela pizd”, oraz Busha, którego nazywa „głową ame
rykańskiego ruchu Talibów”. I Medea jest tą, która występuje przeci
wko wszystkim mężczyznom, kiedy recytuje: „Billy’s BUSH-y beard is 
long (in the bush, bush, what’s he doing with the bush, bush ...) and his 
sermons are all wrong. [...] O-Sam-A!! Uncle Sam! Will you defend 
me / against that SOB / who founded my virgin / breasts and squeezed 
my / ass-a-ma o uncle sam-a / he said Lie / through your tongue recit
ing I WHO [...] you are defending the / integrity of your I Man (ly) 
Nation hood [...] damn boys / in Af-ghan-is-tan / and Su-dan / Iraq and 
1-ran/ barbaria chauvinists”. Na podobieństwo sytuacji kobiet Wschodu 
i Zachodu wskazuje też fakt, iż postać Medei w performansie rozpisa
na została na głosy. Jej rolę odtwarzał mężczyzna i dwie kobiety. Jeden 
głos kobiety recytowała Fawzia Afzal-Khan, występująca w czadorze 
i wypowiadająca tekst w tłumaczeniu na język urdu, jako druga w rolę 
Medei wcieliła się Véronique Ruggia, Francuzka, która wychodziła naga 
z cylindrycznej rzeźby. Zatem Medea w performansie Szeherezada idzie 
na Zachód to kobieta uniwersalna, kobieta wschodnia i zachodnia. Jej 
głos bezustannie zagłusza mężczyzna. Ibrahim Quraishi, używając języ
ka charakterystycznego dla pakistańskich kafów, wykrzykiwał niektóre 
zdania Medei w kierunku publiczności. W jego wypowiedziach dało się 
rozpoznać fragmenty dyskursu po 11 września. „The barbarians are at 
the gates / passengers travelling to Jenin please report to / Gates 911” 
[Barbarzyńcy są przy bramkach / pasażerowie podróżujący do Jenu pro
szeni są o zgłoszenie się do / bramki 9-11].

Medea/Szeherezada definiuje tych, których winno się uznać za 
barbarzyńców. Początkowo czyni to, pisząc na podłodze, gdyż nie ma 
jeszcze prawa głosu. Pisze o przewartościowaniu świętości arabskiego 
świata. I choć obawia się boskiej i męskiej „repriMe(A)Ndy” postana
wia pokazać prawdę, przede wszystkim odsłonić prawdę o kobietach. 
Basra zwraca się do Medei: „You are the whore not a woman!” [Jesteś 
dziwką, nie kobietą!]. Ona zaś twierdzi: „I am Madeeha don’t mess with 
me” [Jestem szaloną Medeą, nie zadzieraj ze mną], Medea/kobieta opo
wiada o swojej kobiecości innym kobietom, to one są jej powiernica
mi. Szeherezada była związana ze swoją siostrą i podstępem uratowała 
inne kobiety. Siostra bohaterki Baśni tysiąca i jednej nocy od początku 
bowiem została wtajemniczona w plan księżniczki i celowo poprosiła 
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ją o pożegnalną opowieść. Podobnie Medea łączy więc z innymi ko
bietami. To do innych kobiet zwraca się słowami: „Siostro! Obudź się! 
Ocal mnie!” „My honor decrease not / in telling story /1 will dance to 
appease / my Beloved / not of my husband, nor of my father nor my 
brother shall I think / I will think only to appease / MY beloved” [Mój 
honor nie ponosi ujmy / podczas opowiadania historii / będę tańczyć aby 
zaspokoić / mojego ukochanego / nie o mężu ani ojcu ani bracie będę 
myśleć / będę myśleć tylko o zaspokojeniu / MOJEGO ukochanego]. 
Tego, którego sama sobie wybierze. Medea wybiera swoją kobiecość, 
to jej postanawia służyć. „WOMAN IMMOLATES HERSELF AFTER 
HACKING SONS IN / PIECES” [Kobieta poświęca siebie po tym jak 
porąbie swoich synów na kawałki]. Medea zaprzecza swojej roli matki 
i żony, aby stać się kobietą-człowiekiem i odzyskać głos.

W finale Medea po akcie dzieciobójstwa staje się Szeherezadą. 
Medea/Szeherezada mówi, że Müller uczynił z niej narzędzie zemsty na 
barbarzyńcach, ona zaś jest jego dziwką i wszędzie za nim podąży, jak 
wcześniej za Jazonem. Ponieważ to on dał jej szansę na dokonanie aktu 
zemsty i wypowiedzenie się. Kobieta w świecie męskich szowinistów 
musi uzyskać zgodę od mężczyzny, aby móc opowiedzieć swą historię
- jak Szeherezada, której król rnusiał pozwolić na opowiedzenie wy
branych przez nią baśni. I zgodę tę musi uzyskać podstępem. W finale 
Medea ma szansę opowiedzieć siebie, zwerbalizować swoją kobiecość. 
Zatem niewiele się zmienia.

Medea/Szeherezada nawołuje do tego, aby wszystkie kobiety pozby
ły się wstydu i zaczęły same opowiadać swoje historie. „The play ends
- konkluduje Fawzia Afzal-Khan - inconclusively with Medea transfor
ming into Schecherezade and accepting/rejecting her whoredom/privile- 
ge in a global economy ruled by a coterie of transnational fundamenta
lists” [Sztuka kończy się, nie dowodząc niczego, wraz z transformacją 
Medei w Szeherezadę i zaakceptowaniem/odrzuceniem przez nią jej 
dziwkowatości/przywilejów w globalnej ekonomii rządzonej przez klikę 
międzynarodowych fundamentalistów], Performerka pokazuje jedynie, 
że kobiety winny zabrać głos i zacząć opowiadać o sobie. Nie zachęca 
do rewolucji i nie wytycza jej ścieżek. Przypomina, iż kobieta, aby od
zyskać głos, musi być gotowa poświęcić siebie. Mityczna Szeherezada 
nie wahała się poświęcić, aby uwolnić od śmierci inne kobiety. Antyczna 
Medea i Medea Müllera składa w ofierze swoje macierzyństwo. W ten 
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sposób Fawzia Afzal-Khan dopełnia rytuału, który zapoczątkował taniec 
derwiszów. Katharsis ma przynieść współuczestnictwo w ofierze.

René Girard interpretuje postać Medei jako ofiarę zastępczą, którą 
składa się w celu ochronienia wszystkich. To także poświęcenie się czło
wieka dla innego265. I dlatego jej ofiara jest tak ważna. Medea wreszcie 
składa siebie w ofierze po to, aby móc stać się narzędziem zemsty. Jak 
podkreśla Girard, ofiarę taką trzeba złożyć z jednostki uznanej za inną, 
wrogą. Medea Müllera dopełnia rytuału ofiary, aby sprzeciwić się prze
mocy, która - cytując Girarda - „uniformizuje ludzi”. Zdecydowała się 
na bycie kozłem ofiarnym i odegranie jego roli, o której Frazer wspomi
na, iż polega na wzięciu na siebie grzechów innych. Rytuał, który koń
czy się ofiarą, nie tylko fascynuje widzów i próbuje zaprowadzić ład, 
lecz także jednoczy odbiorców wokół kozła ofiarnego. Wówczas pro
blemy ofiary stają się zauważalne, a jego postać interesująca i godna 
uwagi.

265 R. G i r a r d, Kryzys ofiarniczy, [w:] Antropologia widowisk. Zagadnienia i wybór 
tekstów, red. L. Kolankiewicz, Warszawa 2005, s. 300.

Jak podkreśla Fawzia Afzal-Khan:

The writer, a feminist Islam theologian, Fatema Memissi, pens a marvelous 
account of the strength and courage of the fabled Scheherezade, a woman 
whose mission civilisatrice help tame the most murderous of men, a woman 
of the past who stands as a symbol of a humanizing [...] feminism from 
which both West and East today can team something. Just as Memissi’s 
account of Scheherezade is meant to highlight what the West of today can 
leam from this woman of the Islamic East, so too my Scheherezade (Who is 
also Medea of the East) makes a journey Westward.

[Pisarka, feministyczna teolożka islamu, Fatema Memissi, piszę przepięk
nie o sile i odwadze baśniowej Szeherezady, kobiecie, której mission civili
satrice pomaga oswoić największe morderstwa mężczyzn, kobiecie z prze
szłości, która stała się symbolem humanistycznego [...] feminizmu, od 
którego zarówno Zachód, jak i Wschód mogą się dzisiaj czegoś nauczyć. 
Jak opowieść Memissi o Szeherezadzie zwraca uwagę na to, czego kobiety 
zachodnie mogą nauczyć się od kobiet z islamskiego Wschodu, tak i moja 
Szeherezada (która jest także Medeą ze Wschodu) udaje się w podróż na 
Zachód].
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Medea/Szeherezada z performansu Fawzii Afzal-Khan przewarto- 
ściowuje pojęcie barbarzyństwa. Zgodnie z jej interpretacją to nie Jazon 
przybył z misją cywilizacyjną, ale wręcz przeciwnie - Jazon zniszczył 
cywilizację, zaprowadzając porządek okrutnego, męskiego barbarzyń
stwa. I to o tym powinny mówić kobiety. Autorka pokazuje też, że 
krzywdzące jest nazwanie krajów Wschodu barbarzyńskimi i oczernia
nie wiary muzułmańskiej za zło wyrządzone tamtejszym kobietom, po
nieważ Zachód swoim postępowaniem nie różni się od Wschodu, a los 
kobiet na obu półkulach jest zbliżony. W książce Międzykulturowe i in
terdyscyplinarne badania feministyczne. Daleki - Bliski Wschód: współ
czesność i prehistoria autorka jednego z artykułów, Katarzyna Kurzawa, 
opisując kondycję kobiet muzułmańskich, także staje na stanowisku 
nieobwiniania islamu za wszelkie przejawy agresji i barbarzyństwa. 
Zauważa, że „informacje i obrazy, jakie są nam podsuwane przez me
dia, to zniekształcone i dość krzywdzące opinie wynikające z faktu, że 
wszelkie problemy polityczne i społeczne, z którymi się borykają kraje 
muzułmańskie, są - błędnie - wiązane z religią”266. Autorzy poszcze
gólnych tekstów skupiają się na problematyce inności „w zwielokrot
nionym sensie - inności: etnicznej, kulturowej, płciowej, czasowej”267. 
Zagadnieniem tym zajmuje się także Fawzia Afzal-Khan w performansie 
Szeherezada idzie na Zachód. Medeę/Szeherezadę wielu reprezentantów 
świata zachodniego uznaje za innego z wielu względów - to muzułman- 
ka, reprezentuje świat arabski, ale traktowana jest jako inny także przez 
mieszkańców Wschodu - jest kobietą. Performerka przewartościowuje 
kategorię innego.

266 K. K u r z a w a, Urodzić się muzułmanką. Między religią a tradycją świecką, 
[w:] Międzykulturowe i interdyscyplinarne badania feministyczne. Daleki - Bliski 
Wschód: współczesność i prehistoria, red. E. P a k s z y s, Poznań 2005, s. 195.
267 E. P a k s z y s, Wprowadzenie, [w:] Międzykulturowe i interdyscyplinarne..., 
s. 14.

What could constitute an effective interruptive feminist performance to 
halt, reverse, and challenge the imperialist/patriarchal performance of 
globalized power and dominance in their postmodern capitalist permuta
tions masquerading as a New Word Order? In my performative identity as 
Muslim/South Asian/Other/Woman, how far can I really go (am permitted 
to go?) to jam the machinery [...]? Being Miiller’s faithful [...] Medea, 
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like him, I musi perform my mea culpa in this transnational game we play, 
unspeaking, unspeakable.

[Co może stanowić skuteczny finał feministycznego performansu, aby za
trzymać, unieważnić i zmienić imperialistyczne/patriarchalne przedstawie
nia globalnej władzy i dominacji w ich postmodernistyczną kapitalistyczną 
kombinację maskarady jako Nowego Światowego Porządku? W mojej per- 
formatywnej tożsamości jako muzułmańskiej/południowoazjatyckiej/innej/ 
kobiety, jak daleko mogę się naprawdę posunąć (na ile sobie pozwolę), aby 
zablokować machinę [...]? Będąc wiemą Mullerowi [...] Medeą, jak on, 
muszę przedstawić moją mea culpa w tej międzynarodowej grze, w którą 
gramy, niewypowiedzianej, o której się nie mówi].

Ta wina polega na niemówieniu o własnej inności. W performansie 
Fawzi Afzal-Khan inna jest autorka, która decyduje się na męski zabieg 
opowiedzenia losów mitycznej Medei z kobiecej perspektywy. Inna 
także jest protagonistka i to inny zyskuje prawo do wypowiedzenia sie
bie. W jej widowisku politycznym po raz kolejny dochodzi do połą
czenia elementów teatralnych z rytualnymi. Do cech teatralnych należy 
fakt, że publiczność - jak u Müllera - stanowi grupę innych i podobnie 
ma zostać odmieniona za pośrednictwem katharsis. Ale w Scheherezade 
Goes West także Medea/Szeherezada jest innym. Marta Steiner w książ
ce Geneza teatru w świetle antropologii kulturowej porusza także za
gadnienie relacji ,ja”-„nie ja”-inny w rytuale i piszę: „Teatr też jest 
w pewnym sensie spotkaniem z Innym. Chodzi tu nie tylko o obecność 
nadnaturalnej mocy, owego Innego [...] w rytualno-magicznych spekta
klach. «Innego» odkrywa się również w sobie samym”268. Jej zwerbali
zowana akceptacja swojej inności ujawnia się między innymi w zaapro
bowaniu inności, która przestaje być postrzegana pejoratywnie i staje 
się elementem tożsamości.

26s M. S t e i n e r, op. cit., s. 272.
269 J. D u v i g n a u d, Aktorstwo a opętanie, tłum. M. Rodak, „Dialog” 1997, nr 1, 
s. 25.

Zatem można powiedzieć, że aktor w performę społeczną aktora 
i teatru - powołuje odmieńca, aby „odgrywać ludzkie znaczenie wynika
jące z definicji jakiejś postaci scenicznej uwikłanej w jakąś intrygę dra
matyczną” i w ten sposób „potwierdzać egzystencję zbiorową stanowią
cą podwalinę sensu tej postaci i samej zasady komunikacji”269. Medea/ 
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Szeherezada informuje, kim jest inny w świecie Wschodu i Zachodu, 
ale także kim nie jest - nie jest barbarzyńcą. Wykorzystując mit Medei 
i Szeherezady oraz korzystając z kulturowych interpretacji tych postaci 
(ich roli ofiary i silnej kobiety, która potrafi wiele poświęcić, aby móc 
samej określić swoją tożsamość, która staje po stronie innych kobiet), 
performerka opisuje kondycję współczesnej kobiety. Każę publiczności 
skupić uwagę na kobiecie i jej kobiecości - zauważyć ją i jej dzisiejsze 
problemy.

Takie potraktowanie postaci innego oraz uwypuklenie jego atrybu
tów, a także performatywne odegranie cech konstytuujących podmio
tową tożsamość kobiety-innego staje się w performansie Fawzi Afzal- 
Khan gestem politycznym - ma skupić uwagę odbiorców na kondycji 
ponowoczesnej kobiety, a samej kobiecie dać możliwość wypowiedzi. 
Polityczny wymiar performans osiąga zatem w chwili, gdy jednostkę 
niezauważalną i niesłyszalną czyni podmiotowym twórcą, który zyskuje 
prawo do tego, by wyrazić siebie. I właśnie efekt uwidocznienia, chęć 
uczynienie bytów podmiotowych z grup postrzeganych pejoratywnie 
i wykluczanych przez społeczeństwo staje się bardzo często celem ar
tystów. Grupy mniejszościowe, jak opisuje to Gasset, stają się wówczas 
nosicielami określonych cech, które są eksponowane i wystawiane na 
pokaz oraz które jako unaocznione stają się elementem tożsamości kul
turowej określonej grupy.

Artystą, który stawia sobie za cel polityczne upodmiotowienie ta
kich grup, jest między innymi Krzysztof Wodiczko. Ten multimedialny 
twórca podkreśla, iż „chciałby zachęcić ludzi do sztuki jako czegoś dla 
nich pożytecznego, wewnętrznie i zewnętrznie, egzystencjalnie i poli
tycznie”. Mówi: „Myślę przede wszystkim o tych, którzy żyją «poza 
nawiasem», w sensie społecznym, kulturalnym”. W swoich pracach po
rusza przede wszystkim „idee sprawiedliwości, upominania się o losy 
pokrzywdzonych, odrzuconych i nieakceptowanych”, jak podkreśla
ją organizatorzy jego wystawy w Zachęcie270. Artysta ten uprawia tak 
zwaną sztukę publiczną, która ma pomóc emigrantom i bezdomnym. 
Nawiązując do wątków mitologicznych i religijnych, podejmuje on te

270 W „Zachęcie" Narodowej Galerii Sztuki w Warszawie, w dniach 19 listopada - 
22 stycznia 2006 pokazywano projekcję Krzysztofa Wodiczki Krzysztof Wodiczko. 
Pomnikoterapia.
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mat obcego, innego w nowoczesnym, konsumpcyjnym społeczeństwie. 
Początkowo, w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych, Wodiczko 
poruszał temat osób nieakceptowanych - za pomocą projekcji zdjęć sta
rał się ukazać los pokrzywdzonych i odrzucanych. W drugiej połowie lat 
dziewięćdziesiątych zaczął wykorzystywać architekturę miejskąjako tło 
swoich multimedialnych projekcji. Wykład na Uniwersytecie Michigan 
w 2002 roku zatytułował pomnikoterapia i w ten sposób nadał nazwę 
nowemu nurtowi swojej twórczości, w której w przestrzeni publicznej 
znalazł i temat, i teren dla swoich prac. Jego sztuka ma bowiem stać 
się rodzajem pomnika - ma przypominać o pewnych faktach i osobach 
wyrzuconych poza nawias społeczny. Ma być formą terapii dla tych 
osób. O pomnikoterapii Wodiczko mówi: „Ludzie w szoku, w traumie 
zastygają w bezruchu, kamienieją jak posągi czy pomniki, zaś monu
menty i budowle stają się nieraz niemymi i nieruchomymi świadkami 
wydarzeń w przestrzeni publicznej. Zarówno ci ludzie, jak i monumenty 
i demokratyczna przestrzeń publiczna zdają się ciągle potrzebować tego 
samego: re-animacji. Powtórnego ożywienia”271.

271 http://www.dziennik.com/www/dziennik/kult/archiwuni/07-12-05/pp-09-09-02. 
html - 15.01.2007.

Artysta, posługując się fotografią i wideo, ożywia przedmioty, bu
dynki, ale także ludzi-innych, włączając ich w obszar społeczeństwa 
i nadając im status podmiotowego członka tego społeczeństwa. Do naj
bardziej znanych jego prac poruszających zagadnienie imigranta jako 
innego należy prezentacja instrumentów ksenologicznych [xenos (gr.) 
- obcy]. Wodiczko pokazał w niej rzeczy znajdujące się w przestrze
ni publicznej, które swoich użytkowników na mocy stereotypu kultu
rowego czynią innym-imigrantem. Taką rzeczą jest między innymi 
laska tułacza przypisywana najczęściej obcokrajowcowi-imigrantowi. 
W projekcie Laska tułacza (1992) Wodiczko odwołał się do ikonogra
fii chrześcijańskiej i mitów religijnych, między innymi do pojęcia laski 
Mojżesza. Zatem ten, który posiada, trzyma, niesie laskę podobną do 
laski pasterskiej jest tym, który skądś przybył i przeszedł długą drogę - 
to obcy. Natomiast na ścianie wieży ratuszowej w Krakowie (1996) wy
świetlone zostały wizerunki imigrantów, a z głośników popłynęły głosy 
osób, które opowiadały o swoim poniżeniu, wykluczeniu, odrzuceniu. 
O swoim życiu opowiadały maltretowane kobiety, narkomani i niepeł

http://www.dziennik.com/www/dziennik/kult/archiwuni/07-12-05/pp-09-09-02
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nosprawni, czyli ci, którzy uchodzą za innych, nieprzystających do spo
łeczeństwa.

Wodiczko w wywiadzie dla „Dziennika” stwierdził, że w swoich 
pracach porusza przede wszystkim zagadnienie równości. „O równość 
trzeba walczyć, gdyż tak samo jak wolność, nie jest, a nawet nie może 
być zagwarantowana”272 - powiedział. Laska tułacza oraz krakowska 
projekcja obnażają mity-ideologie ponowoczesnego świata i pokazują, 
że to świat marginalizacji i podziałów. Podobny temat artysta podjął 
w instalacji audiowizualnej Ifyou see something (2005). Tytuł pracy na
wiązuje do plansz umieszczanych w amerykańskich środkach masowe
go przekazu, na których widnieje napis: „If you see something, say so
mething” [Jeśli coś zobaczysz, powiedz o tym]. Takie plansze pojawiły 
się po ataku terrorystycznym 11 września, by zachęcić społeczeństwo 
do reagowania na podejrzane zachowania i sytuacje oraz do informowa
nia o nich odpowiednich funkcjonariuszy. W instalacji Wodiczki, wysta
wionej w Galerii Lelong w Nowym Jorku, hasło to odnosi się nie tylko 
do ataków terrorystycznych, lecz także do codziennego życia - artysta 
przypomina, że należy reagować na wszelkie sytuacje związane z ła
maniem praw człowieka, w tym także zasad równości i sprawiedliwo
ści. O tej instalacji Gregory Montreuil piszę w artykule Viligance, Fear, 
or something Elsę?: „With a vacuum of work tackling topical issues, 
this show packs a punch” [W próżni prac stawiających czoło aktualnym 
kwestiom ten pokaz wymierza mocne uderzenie]273. Instalacja ta zadzi
wia treścią, sposobem ujęcia problemu oraz miejscem, w którym zo
stała pokazana. To bowiem pierwsza instalacja Wodiczki, która została 
zaprojektowana we wnętrzu budynku. Na pytanie o przyczynę wyboru 
galerii na miejsce instalacji artysta odpowiedział w cytowanym już wy
wiadzie: „Metaforycznie interesuje mnie przebicie muru pomiędzy wnę
trzem a zewnętrzem, pomiędzy stroną artystyczną a społeczną, a także 
przebicie muru świadomości czy nieświadomości, wyjście poza zaklęty 
świat sztuki i kultury artystycznej czy też poza zaklęty świat liberalnego 
dystansu ludzi. Projekcja także ujawnia istnienie ściany”. Ściany, która 
w ponowoczesnym świecie ciągle znajduje się między ludźmi i któ
ra stanowi swoisty ochronny parawan, pozwalając bezpiecznie zostać po 

272 Ibidem.
273 http://www.gaycitynews.com/gcn_438/viligancefearorsomething.htnil - 15.01.2007.

http://www.gaycitynews.com/gcn_438/viligancefearorsomething.htnil
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po jednej ze stron i nie interweniować w to, co dzieje się po drugiej. 
W ciemnym pomieszczeniu galerii znajduje się wielka półprzezroczy
sta ściana. Matowe szkło nie do końca odsłania to, co się za nią kry- 
je. Można jedynie dostrzec sylwetki kilku osób. Rozmiar i układ ściany 
przywodzą na myśl różne publiczne miejsca - to może być ściana hi
permarketu, dworca etc. O przeszklonych ścianach piszę między inny
mi Zygmunt Bauman w Płynnej nowoczesności, książce poświęconej 
byciu „obok” innych, a nie „z” nimi, wyjaśniając specyfikę i charakter 
półprzezroczystych fasad. „Całkowicie przeszklone lustrzane tafle fasad 
wydają się pozbawione okien i drzwi wejściowych, przez co sprawia
ją wrażenie, jakby odwracały się tyłem do placu, przy którym stoją. Są 
władcze i obojętne - władcze, gdyż obojętne”274.

274 Z. B a u m a n, Płynna nowoczesność, tłum. T. Kunz, Kraków 2006, s. 149.
275 P. P a v i s, op. cit., s. 85.

Stematyzowanej przestrzeni „znieczulicy” towarzyszą głosy osób 
zza ściany, które ze sobą rozmawiają. „Dlaczego został pan deportowa
ny?”, „Zostałem aresztowany”. „Najgorsza rzecz przydarzyła się mojej 
córce, nikt nie chciał się z nią bawić”. To głosy imigrantów, które wydają 
się niesłyszalne, ponieważ nie chcemy ich słyszeć. To głosy izolowanych 
i uznanych za innych, obcych, których za GinąBuijs można nazwać re
prezentantami przytłumionej grupy. We wstępie do książki na temat 
politycznej i kulturowej sytuacji imigrantek przywołuje ona ten termin i 
tłumaczy jego znaczenie. Teoria przytłumionej grupy sugeruje, że ist
nieją dominujące modele zachowania w społeczeństwie, kreowane przez 
dominujące struktury. To znaczy, że tylko dominujące w społeczeństwie 
grupy są słyszane, natomiast pozostali, aby coś zakomunikować, muszą 
wyrażać się w sposób uznany za modelowy, w innym wypadku stają się 
niesłyszalni. Grupa za ścianą w instalacji Wodiczki to właśnie owi nie
słyszalni. Coś mówią, ale ich słowa nie docierają do reszty społeczeń
stwa. Marginalizowana grupa innych zostaje uznana za niemą. Matowa 
ściana w Ifyou see something przypomina czwartą ścianę w teatrze, czyli 
- jak ją definiuje Patrice Pavis - „niewidzialną ścianę oddzielającą sce
nę od widowni”275. To ona pozwalała na stwarzanie pozorów - aktorzy 
w teatrze naturalistycznym grali w taki sposób, jakby widzowie nie ist
nieli, zaś publiczność podglądała zdarzenia z bezpiecznej perspektywy, 
ponieważ działy się one niezależnie od niej. Widzowie zatem stawali się 
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niewidzialni i niesłyszalni dla aktorów, którzy grali mimo nich, a także 
nie ponosili odpowiedzialności za to, co dzieje się na scenie - w rzeczy
wistości, która ich nie dotyczy - i nie czuli się motywowani do działania 
czy interwencji. Podobnie przedstawia się sytuacja innych-imigrantów 
w ponowoczesnym świecie. Żyją własnym życiem jakby za matową 
ścianą, są obserwowani przez społeczeństwo państwa gościnnego - jego 
członków można uznać za podglądaczy, którzy dla własnej wygody nie 
chcą słyszeć tego, co mówią inni. Obserwują z bezpiecznej odległości, 
zachowując to, co w teatrze naturalistycznym i realistycznym Zbigniew 
Raszewski nazywał pasem bezpieczeństwa. Aktorów-innych oddziela 
od pozostałych ściana niezrozumienia.

Temat aktorów zza matowej ściany, czyli temat przytłumionej gru
py, podjęła w swojej reinterpretacji Medei Eurypidesa szkocka drama- 
topisarka Liz Lochhead. Autorka zajęła się zagadnieniem grupy przy
tłumionej podwójnie: ze względu na status społeczny imigranta i płeć. 
Medea w jej ujęciu to imigrantka. Dramat o angielskiej imigrantce 
w Szkocji powstał w 2000 roku na zamówienie Grahama McLarena, kie
rownika artystycznego szkockiego Theatre Babel, jako część większego 
przedsięwzięcia teatru zatytułowanego Greeks (Grecy). McLaren, który 
reżyserował także Medeą Lochhead, podkreśla, iż celem całego projektu 
było przekształcenie wielkich i klasycznych dzieł w utwory, które opi
sują uniwersalne, ponowoczesne doświadczenia i równocześnie będą 
skierowane bezpośrednio do szkockiej publiczności. Chciał, aby z mi
tów zachowały się tylko główne elementy, które po zreinterpretowaniu 
pozwolą na mówienie do współczesnego widza i o nim. Innowacyjne 
odczytania tekstu miały poruszyć publiczność i skłonić ją do rozważań 
nad kondycją ponowoczesnego innego. W Medei Liz Lochhead spełnia 
wszystkie założenia Theatre Babel. Adaptacja antycznej tragedii doko
nana przez szkocką dramatopisarkę nie tylko charakteryzuje szkocką 
cywilizację jako tę, która przebyła długą, ale nieskończoną jeszcze dro
gę, aby stać się społeczeństwem tolerancyjnym wobec obcych przyby
szów. Porusza także uniwersalny temat kondycji imigrantki i kobiety 
w ogóle w patriarchalnej, męskiej cywilizacji. Dramatopisarka w prosty 
sposób łączy temat szkocki i uniwersalny, modyfikując mityczną fabułę 
Eurypidesa oraz wprowadzając zagadnienie języka niemego, niesłyszal
nego jako tego, który charakteryzuje obcokrajowca w Szkocji, ale i ko
bietę w patriarchacie.
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Lochhead w przedmowie do dramatu przyznaję, że zafascynowa
ła ją ponadczasowość oraz śmiała ironia tragedii Eurypidesa. W prze
ciwieństwie do wielu krytyków nie postrzega ona antycznego twórcy 
jako mizogina, ale wręcz przeciwnie, traktuje go jako pisarza profe- 
ministycznego. Na taką interpretację postawy tragika pozwala jej fakt, 
że Eurypides większość swoich utworów poświęcił silnym kobietom. 
Dramatopisarka przepisuje antyczną tragedię, wprowadzając tylko kilka 
zmian, które jednak są na tyle istotne, że zmieniają wymowę greckiego 
dramatu. Lochhead, mówiąc na przykładzie Medei o kondycji kobie
ty, postanowiła scharakteryzować ją jako zwykłego człowieka i to, co 
Eurypides traktował jako nadnaturalne siły, przedstawiła jako szczegól
ne umiejętności. W ten sposób dramatopisarka uwypukliła konflikt płci 
- kobiety i mężczyzny. „The mixed marriage between Jason and Medea 
isn’t between man and a demigoddess” [Mieszane małżeństwo pomię
dzy Jazonem i Medeą nie jest małżeństwem człowieka i półbogini] - 
podkreśla Lochhead - ale małżeństwem Szkota z imigrantką.

Dramatopisarka dokonała też kilku innych zmian w ramach fabu
ły zaczerpniętej z Eurypidesa. Zastąpiła spotkanie Medei z Egeuszem 
spotkaniem protagonistki z drugą kobietą, Glauke. Tym razem Medea 
działa samotnie i nie szuka schronienia w ramionach kolejnego mężczy
zny. Konwersacja kobiet to starcie dwóch różnych charakterów. Glauke 
przekonuje protagonistkę o tym, że nie chciała budować swojego szczę
ścia na krzywdzie innej kobiety. Podkreśla przy tym, że Medea w życiu 
Jazona należy do przeszłości, teraz ona zajmuje miejsce u jego boku. 
Wyrzuca Medei: „you live in the past”276 [żyjesz przeszłością] i cheł
pi się swoją teraźniejszością. Przypomina protagonistce, że to ona jest 
młoda i płodna, jak kiedyś była Medea. „Your womb is a dried up pod” 
[twoje łono jest wyschniętym strączkiem] - mówi Glauke i po chwili 
podkreśla: „I am a civilised person A Greek” [ja jestem cywilizowaną 
osobą, Greczynką], Walcząc z Medeą na argumenty, góruje nad roz
mówczynią swoją młodością i tym, że jest rdzenną mieszkanką Grecji. 
Medea spokojnie wysłuchuje jej racji i twierdzi: „it is always useful / to 
view one’s situation from outside / see it from the point of view of the / 
other players in the drama” [zawsze jest pożyteczne / spojrzeć na daną 
sytuację z pozycji osoby postronnej / zobaczyć ją z punktu widzenia / 

276 Wszystkie cytaty z Medei Lochhead za: L. L o c h h e a d, Medea, London 2000.
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innego aktora dramatu], Protagonistka chętnie poznaje zdanie osób, któ
re nie znajdują się po jej stronie matowej ściany; zdania tych, którzy ją 
obserwują, ale jej nie słuchają. Postanawia jednak zostać przy swoich, 
nawet niesłyszalnych racjach. Niesłyszalnych także i z tej przyczyny, że 
Medea posługuje się innym językiem niż Grecy.

Liz Lochhead w swojej twórczości przywiązuje dużą wagę do ję
zyka postaci scenicznych. Akt mowy nazywa aktem politycznym. 
W swoich dramatach i wierszach koncentruje się na marginalizowanym 
języku, który jest niesłyszalny i niezrozumiały dla dominującej w społe
czeństwie grupy. Przytłumiony język to taki sposób wypowiadania się, 
który demonstruje inność rozmówcy. Język, którym posługują się bo
haterowie Lochhead, pełen jest kolokwializmów, naśladuje idiomy cha
rakterystyczne dla danego języka, adaptuje styl języka mówionego, cha
rakteryzuje się pretensjonalnością i bezpośredniością. Dramatopisarka 
o języku, którym się posługuje, mówi: „My language is female-coloured 
as well as Scottish-coloured” [mój język ma kobiecą i szkocką barwę]. 
Poprzez język Lochhead manifestuje swoją kobiecą tożsamość.

Konwersacja Medei z Glauke jest sposobem na przekroczenie grani
cy milczenia. Lochhead przedstawia scenę, w której kobiety rozmawiają 
ze sobą, posługując się kobiecym językiem - kobiecym sposobem for
mułowania myśli i kobiecą logiką. W sposób czytelny informują współ- 
rozmówczynię o swoich uczuciach, sięgają po argumenty związane 
z ich życiem biologicznym. Ich język jest taki sam - emocjonalny, ale 
i logiczny, bezpośredni, pełen metafor. Podobny jest także język Chóru 
składającego z kobiet „wszystkich czasów, każdego wieku, klasy i pro
fesji”. W dramacie Lochhead Chór zwraca się unisono bezpośrednio do 
widowni. Opowiada o kondycji kobiety, o tym, jak przeżyły wojnę płci 
i jak małżeństwo okazało się ich klęską, a także o tym, że przeznacze
niem kobiety okazały się łzy. I to przed owym chórem staje samotnie 
Medea i mówi:

ladies of all time ladies of this place 
and others I’m here now
I know you’ve thought me strange [...] 
‘why can’t she be a bit more like us?’ 
say you Greeks [... ] 
it’s true I’ve not been a woman’s woman 
I can say
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I was never a woman until I met my man! [...] 
then it’s when we fall in love that genders us 
Jason I am a woman now
[...]
are we women not the most miserable
and mocked of all God’s creature?
[...]
we woman are too weak they say for war
[...] oh man
we’ll have your guts for garters
CHORUS
[••■]
Punish him for us Medea 

[kobiety wszystkich czasów kobiety tego miejsca
i inne jestem tu teraz 
wiem, że uważacie mnie za obcą [...] 
„dlaczego ona nie może być choć trochę jak my?” 
mówicie, wy Greczynki [...] 
to prawda nie byłam kobietą kobiet 
mogę powiedzieć 
nie byłam nigdy kobietą, dopóki nie spotkałam swojego męż
czyzny! [...] 
potem to jest kiedy się zakochamy to określa naszą płciowość 
Jazonie teraz jestem kobietą
[...]
czy my kobiety nie jesteśmy najbardziej nieszczęśliwymi 
i przedrzeźnianymi ze wszystkich stworzeń bożych? 
[...]
My kobiety jesteśmy zbyt słabe oni mówią do walki
[...] och mężczyzno 
będziemy mieć podwiązki z twoich jelit 
CHÓR
[...]
Ukaraj go za nas Medeo]

Chór uważa Medeę za obcą między innymi z racji jej języka. 
Dramatopisarka zaznacza w didaskaliach, że wszystkie osoby dramatu 
posługują się językiem szkockim, Medea zaś mówi angielskim, cha
rakterystycznym dla cudzoziemki. Jej głos Lochhead określa jako głos 
intruza. To język przede wszystkim zdradza Medeę. Z racji języka jest 
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inna od wszystkich kobiet, gdyż posługuje się językiem imigrantki, ale 
to język także upodabnia ją do Chóru. Medea bowiem posługuje się ję
zykiem charakterystycznym dla kobiet lub milczy. Lochhead podkreśla, 
że w każdej sytuacji kobieta przynależy tylko do przytłumionej grupy. 
W przypadku Medei dopiero chęć zemsty pozwala jej na to, by się wy- 
powiadzieć. Co istotne, używa do tego języka kobiet. A aktem dziecio
bójstwa zmusza Jazona do wysłuchania swoich racji. W chwili dokona
nia czynu nieludzkiego, w chwili zabójstwa Medea-osoba niesłyszalna 
zyskuje głos i zaczyna krzyczeć. Krzyczeć w imieniu wszystkich kobiet, 
które zostały zmarginalizowane. Wedle Lochhead to mit właśnie najle
piej pozwala stematyzować zagadnienie marginalizacji. McQuillan na 
stronie internetowej poświęconej współczesnym anglojęzycznym pisa
rzom piszę o tym, w jaki sposób Lochhead przepisuje antyczne teksty. 
„There is always a subtle and cunning métaphorisation of [...] classic 
works as a contemporary on the contemporary condition of woman, and 
in particular the Scottish working-class woman, who is both marginali- 
sed by patriarchal Scottish culture and is simultaneously the pillar and 
carer for that culture”277 [To jest zawsze subtelna i przebiegła metafo- 
ryzacja klasycznych utworów, zamiana ich na współczesne dotyczące 
współczesnej kondycji kobiety, w szczególności szkockiej kobiety nale
żącej do klasy pracującej, która jest marginalizowana przez patriarchal- 
ną szkocką kulturę, ale równocześnie stanowi filar i ostoję tej kultury], 
Dramatopisarka uwypukla problem kondycji kobiety, postrzeganej rów
nież jako ta, która nie niszczy kultury patriarchalnej, ale znajduje sposób 
na znalezienie się w niej, i która próbuje zdefiniować swoją tożsamość 
w jej ramach.

277 http://www.contemporarywriters.com/authors/?p=auth 154 - 15.01.2007.

Temat uchodźców w badaniach socjologicznych i feministycznych 
najczęściej koncentruje się na inności imigranta i próbie określenia jego 
tożsamości. Zagadnienie imigranta porusza między innymi Zygmunt 
Bauman w swojej książce Społeczeństwo w stanie oblężenia, proble- 
matyzując w rozdziale Uchodźcy w zapełnionym świecie kwestię mar
ginalizacji i tożsamości innego. Bauman twierdzi za Lévi-Straussem, że 
istnieją dwa sposoby radzenia sobie z imigrantami i z góry zaznacza, że 
żadnego z nich nie można uznać za dobrą strategię. Pierwszy ze sposo
bów to rozwiązanie antropofagiczne, polegające na fizycznym „poże

http://www.contemporarywriters.com/authors/?p=auth
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raniu obcych”278, którego przykład stanowi kanibalizm. Rozwiązanie to 
może polegać także na „pożeraniu” duchowym poprzez ,,wspomagan[ą] 
przez władzę asymilacj[ę] praktykowan[ą] prawie powszechnie przez 
państwa narodowe w ten sposób, że obcy są pochłaniani przez organizm 
narodu i przestają funkcjonować jako obcy”279. Funkcjonować w oczach 
społeczeństwa, mimo że nadal czująsię nieswojo. Drugi sposób to roz
wiązanie antropoemiczne polegające na wydalaniu obcych. W obu 
przypadkach imigrant nie przynależy do państwa gościnnego, jego los 
zależy od grupy dominującej, ma problemy z identyfikacją. Bauman na
zywa więc uchodźców społecznymi zombie, gdyż pozbawiani są wła
snej tożsamości na rzecz tożsamości definiowanej przez środowisko. 
Jedyną znaną im definicją własnej osoby jest „dawna tożsamość”, ta, 
która charakteryzowała ich na ojczystej ziemi i która teraz wydaje się 
pełnić funkcję widma. Jak duch ojca Hamleta powraca, aby przypomnieć 
o sobie i swoich prawach. Nie chce być zanegowana. Giną Buijs nato
miast we wstępie do książki Migrant Women: Crossing Boundaries and 
Changing Identities, poświęconej problematyce kulturowej tożsamości 
i kondycji imigrantki, dawną tożsamość nazywa mentalną ikoną. I opi
suję tę kategorię jako pamięć przeszłych wydarzeń, marzeń i fantazji, 
która wpływa na teraźniejszość i wikła ją w przeszłość. Twierdzi ponad
to, że w przypadku kobiet-uchodźców mentalna ikona ma szersze za
stosowanie niż w przypadku mężczyzn. Cytuje badania, które dowodzą, 
że kobiety są constant figures, gdyż są związane z miejscem. Budują 
swoją tożsamość, opierając się przede wszystkim na własnej kulturze, 
która w przypadku emigracji staje się symbolem straty. Buijs podkreśla 
także, że kobiety tworzą kolektywną tożsamość w oparciu o wytwo
ry swojej kultury, jak poezja, muzyka etc. I choć badania wskazują na 
fakt, że imigrantki są prężniejsze i szybciej adaptują się w nowym śro
dowisku od mężczyzn, często z tego powodu, iż nadal pełnią w domu te 
same role, postrzegają zmianę swojej dotychczasowej tożsamości jako 
traumatyczne doświadczenie. I próba stworzenia sensownej tożsamości 
jako innego w nowych opresyjnych okolicznościach staje się dla nich 
sprawą podstawową. Sytuacja budowania „nowej siebie” okazuje się 

278 Z. B a u m a n, Społeczeństwo w stanie oblężenia, tłum. J. Margański, War
szawa 2006, s. 131.
279 Ibidem.
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jednak o tyle trudna, że kobiety muszą stosować się do męskich stereo
typów kobiety i kobiecości narzucanych im wcześniej i tych, które do
minują w nowym społeczeństwie.

Medea Lochhead jest właśnie jedną z tych kobiet, które potrafi
ły wykorzystać swoją inność do stworzenia własnej wizji sensownej 
tożsamości. W ramach restrykcyjnej kultury nie tylko umiała przerwać 
zmowę milczenia i zyskać głos, lecz także z osoby przytłumionej stała 
się tą, która głośno rozprawia o losie niesłusznie pokrzywdzonych ko
biet i zostaje wysłuchana przez mężczyzn. I co istotne, wszystko to osią
ga w ramach nowej kultury i niezaprzeczając swojej własnej. Medea nie 
zgadza się na odgrywanie roli społecznego zombie i sama buduje swoje 
„nowe ja”, nie tracąc swej elementarnej tożsamości kobiety. Zarówno 
mentalną ikonę, jak i dominujący dyskurs państwa gościnnego wyko
rzystuje jako ramy schematu swej na nowo wykreowanej tożsamości. 
W tym znaczeniu Medea zaprzecza postawie constant figure o tyle, że 
ją modyfikuje, a natomiast nie wyrzeka się tego, kim była wcześniej. 
Nie próbuje także zmienić istniejących w Szkocji reguł postępowania. 
Wykorzystuje natomiast sprytnie lukę we wzorcach osobowości. Medea 
wybiera tożsamość innego, a zatem posługuje się istniejącą już katego
rią. Bycie obcym, wyrzutkiem pozwala jej na głośne wypowiedzenie 
swoich racji w ramach istniejącego systemu, a pozycja dziwaka, kobiety 
niestereotypowej przykuwa wzrok obserwatorów. Medea przestaje za
tem być niesłyszalną imigrantką i zyskuje zainteresowania w społeczeń
stwie konsumpcyjnym, oglądającym chętnie reality-show. W ten sposób 
protagonistka, będąc innym, staje się reprezentantem wszystkich. Z ko
biety, która - jak zauważa we wstępie Lochhead - „is unfortunately not 
totally unrecognisable” [jest niestety niecałkowicie nierozpoznawalna] 
w patriarchalnej rzeczywistości, staje się kobietą w pełni rozpoznawal
ną. Z persona non grata - reprezentantką kobiet. Na taką jej interpreta
cję pozwala, moim zdaniem, zakończenie dramatu Liz Lochhead. W tym 
miejscu dramatopisarka po raz kolejny modyfikuje Eurypidejską wersję 
mitu Medei. W jej Medei protagonistka nie ucieka przed karą na rydwa
nie Heliosa, ale stoi samotnie przed Jazonem, wygłaszając swą ostat
nią kwestię: „it will never be over end of story” [nigdy się nie skończy 
koniec historii], Jazon zaczyna powtarzać swą wcześniejszą kwestię, że 
życzyłby sobie nigdy nie poznać Medei. Następnie do jego monologu 
dołącza głos Niani i Chóru: „what is fated will” [co jest zapisane to się 
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stanie]; zaznaczają, że historia ta nigdy się nie skończy, gdyż będzie od
grywana po raz kolejny, raz za razem i będzie kończyć się w podobny 
sposób. I nie chodzi, moim zdaniem, tylko o to, że kobieta-imigrantka 
będzie nieustannie zmuszona do poszukiwania sposobu wyrażenia sie
bie, lecz także o to, że będzie zmuszona czynić to w ramach istniejących 
norm kulturowych i wykorzystując gotowe role społeczne, jaką niewąt
pliwie jest rola innego.

Lochhead w swojej reinterpretacji Medei w ramach kategorii inno
ści podobnie jak Fawzia Afzal-Khan pokazuje, że Medea-inny potrafi 
zbudować własną tożsamość innego w ramach istniejącego schematu, 
zaistnieć i wykrzyczeć swoje racje, nie przekraczając społecznych wzor
ców tożsamościowych. Staje się widzialna i słyszalna w społeczeństwie, 
określając się jako inny. W ramach tej inności buduje swój wizerunek, 
przywracając równocześnie owej inności wartość podmiotową. Zmienia 
swą tożsamość kobiety, nie negując patriarchalnych reguł rządzących 
życiem w ramach widowiska wcielonego, a jedynie upodobniając się 
do męskiego kanonu zachowania. Istotny wydaje się fakt, iż współcze
sna protagonistka, świadomie zaprzeczając stereotypom kobiety i ro
lom przypisywanym kobietcie, powiela funkcje pełnione w społeczeń
stwie przez mężczyzn, ale wypowiada się w imieniu kobiet i do kobiet. 
Dokonując zbrodni przeciwko ludzkości, ale i przeciwko kobiecości 
- zabijając własne dzieci - skupia na sobie uwagę tłumu. Tym samym 
nie nawołuje innych kobiet do tego, aby poszły w jej ślady i w równie 
okrutny sposób zaprzeczyły wizerunkowi kobiety, ale do tego, aby pod
jęły próbę wypowiedzenia się. Artystki w feministycznej transpozycji 
antycznego mitu kreują zatem swoje bohaterki na ewolucjonistki, któ
re zdecydowały się same opowiedzieć o sobie, przedstawić herstory, 
opowiedzieć mit jeszcze raz z kobiecej perspektywy i połączyć losy an
tycznej bohaterki z losami innych legendarnych kobiet, które walczyły 
o to, by stać się słyszanymi. Pokazują, że akt nazwania siebie innymi, 
przypisanie sobie atrybutów piętna czyni z kobiet-innych jednostki pod
miotowe, gdyż w kreatywny sposób opisują one siebie. W akcie określa
nia siebie posługują się nazewnictwem męskim, gdyż ono jako jedyne 
jest dostępne i tylko ten system określania ma wartość i pełni funkcje 
polityczne. Ale sam akt nazwania opiera się nie tylko na męskim rytu
ale, lecz pozostaje także próbą przełamania tabu milczenia narzuconego 
kobietom oraz próbą uruchomienia dialogu między kobietami i posługi
wania się językiem kobiet.
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Kontekst rytualny

Erving Goffman w książce poświęconej rytuałom interakcyjnym 
przedstawia życie społeczne jako zorganizowane przez rytuał i wo
kół niego. „Wszelkie społeczeństwa, aby być społeczeństwami - pi
szę - muszą powoływać swoich członków na samokontrolujących się 
uczestników spotkań. Jednym ze sposobów mobilizacji jednostki do 
tego zadania jest rytuał - uczy się ona spostrzegawczości, przywiązania 
emocjonalnego do własnego wizerunku, wyrażania swojego «ja» za po
mocą twarzy, dumy, honoru i godności, troski o innych, taktu i pewnego 
opanowania. Są to elementy zachowania, jakie trzeba wdrożyć jedno
stce, żeby mieć z niej użytek jako z uczestnika interakcji, i to o nich 
w znacznej mierze mowa, kiedy odwołujemy się do uniwersalnej natury 
ludzkiej”280. Socjolog opisuje życie społeczne i prawidła nim rządzące 
jako te, które powiela się, odprawia i spełnia niczym rytuały religijne. 
Ale w widowisku wcielonym odprawiane są rytuały nie tylko społecz
ne, lecz także osobiste - rytuały inicjacyjne; rytuały pamięci, które mają 
na celu przywołanie prawdziwego ,ja”, odnalezienie tej części ,ja”, 
która jest stała i nie podlega zmianom pod wpływem nowych doświad
czeń; rytuały religijne, które spełnia się po to, aby oddać cześć bóstwu, 
ale także po to, aby odnaleźć ,ja” wiernego czy kapłana(ki) sprawują- 
cego(cej) dany obrządek. Rytuały osobiste to rodzaj rytuałów przejścia 
- można je uznać za próbę wyznaczenia drogi do własnej tożsamości. 
Współcześni socjologowie, psychologowie i religioznawcy podkreślają, 
iż rytuały osobiste odprawiane są także w ponowoczesnym społeczeń
stwie. I między innymi wewnętrzna walka Medei o ukonstytuowanie się 
jej tożsamości bywa często interpretowana przez pryzmat psychologii 
mitu czy psychologii kultury jako rytuał przejścia i inicjacji we własne 
,ja”. Zenon Waldemar Dudek we wstępie do książki Andrzeja Pankalli 
Psychologia mitu. Kultury tradycyjne a współczesność podkreśla ran
gę psychologii kultury w badaniach prowadzonych nad tożsamością. 
Dudek zaznacza, iż na rozwój psychologii kultury wpłynęły procesy 
cywilizacyjne doby ponowoczesności, którym „towarzyszy poszerzenie 
granic poznania, tak w wymiarze ogólnej wiedzy naukowej, jak i w za-

2,0 E. G o f f m a n, Rytuał interakcyjny, tłum. A. Szulżycka, Warszawa 2006, 
s. 45.
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kresie indywidualnego doświadczenia jednostki”281. Według niego, in
terdyscyplinarne dziedziny nauki pozwalają zbudować spójny obraz 
człowieka i przedstawiać jego tożsamość, a poszerzenie badań nad oso
bowością człowieka o kategorię mitu umożliwia zaprezentowanie racjo
nalnych i irracjonalnych teorii dotyczących tożsamości jednostkowej. 
Psychologia kultury ma ambicje pełnienia funkcji interdyscyplinarnej 
wiedzy, która w pełni diagnozuje role człowieka współczesnego. Toteż 
opiera się ona na naukach, z których wyrasta, i naukach zajmujących 
się zagadnieniem człowieka i człowieczeństwa, czyli na antropologii, 
etnografii, socjologii, psychiatrii, filozofii, humanistycznej analizie pro
cesów kulturotwórczych, medycynie, farmakologii, a jednocześnie uzu
pełnia je o badania nad procesami dojrzewania osobowości, kształtowa
nia się tożsamości indywidualnej i zbiorowej oraz o analizę procesów 
społeczno-kulturowo-historycznych. Dudek zaznacza, iż psychologia 
kultury jest dziedziną nauki, która „przyczynia się do poszerzenia wie
dzy o człowieku jako nie tylko istocie uwarunkowanej i zależnej od śro
dowiska - istocie biologicznej [...] i społecznej [...], ale także twórczej, 
samodzielnie myślącej, wolnej i zdolnej do aktów skierowanych na war
tości transcendentne”282. Szczególną popularność psychologia kultury 
zyskała na przełomie XX i XXI wieku.

281 Z. W. Dudek, Słowo wstępne, [w:] A. P a n k a I I a, Psychologia mitu. Kultury 
tradycyjne a współczesność, Warszawa 2000, s. 8.
282 Ibidem, s. 12.

Wiele psychologicznych teorii z zakresu psychologii kultury próbu
je znaleźć satysfakcjonującą odpowiedź na pytanie „kim jestem”, ana
lizując całe spektrum możliwości i sposobów określenia tożsamości. 
Postępuje tak między innymi Ken Wilber, który w książce Śmiertelni 
nieśmiertelni przedstawia konstrukcję i scenariusz poszukiwania we
wnętrznego, ukrytego ,ja”. Transpsycholog kreśli swoje teorie, rów
nocześnie opowiadając historię śmiertelnie chorej żony, która stanowi 
obraz innego, musi odnaleźć swoją tożsamość i określić siebie. To, co 
istotne w rozważaniach Wilbera z punktu widzenia budowania tożsamo
ści, to fakt, iż dostrzega on w tożsamości każdej jednostki wewnętrz
nego innego, którego trzeba pokonać lub z którym trzeba się oswoić. 
Wspomina ponadto, iż sytuacja kryzysu, jak choroba, stres, poddanie się 
namiętnościom czy innym emocjom, wyzwala w człowieku potrzebę sa- 
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moidentyfikacji, chęć odnalezienia prawdziwego „ego”. Wilber uważa, iż 
osobowość człowieka składa się z dwóch różnych „ego”. Z małego , ja” 
- przedmiotowego innego, oraz z wewnętrznego podmiotowego ,ja”. 
To pierwsze transpsycholog definiuje jako „zbiór przedmiotów umysłu, 
pojęć, symboli i obrazów, z którymi się identyfikujemy”2“3. Są to takie 
uczucia, myśli, poglądy, które czujemy i wyznajemy w różnych fazach 
naszego życia. Wilber wierzy, że na drodze naszego rozwoju, podczas 
ewolucji świadomości od sfery materialnej poprzez sferę cielesną i umy
słową aż do poziomu duszy i wreszcie do duchowości, małe „ego” i to, 
z czym się identyfikujemy, wciąż się zmienia. I tak wraz z dorastaniem 
i rozwojem emocjonalnym nasze poglądy, uczucia, pragnienia, myśli 
także się zmieniają. W różnych fazach naszego życia, a co za tym idzie 
na różnych poziomach naszej świadomości wierzymy w co innego, coś 
innego staje się dla nas najważniejsze, o czym innym marzymy, o czym 
innym myślimy. Ale równocześnie ciągle czujemy, że my to my. Mamy 
poczucie ciągłości naszego istnienia. I właśnie ową stałość Wilber nazy
wa podmiotowym ,ja”, świadkiem. Twierdzi, iż świadek utożsamia się 
z kolejnymi małymi „ego” - materialnym, potem cielesnym, dalej umy
słowym aż do duchowego, ale równocześnie nie zmienia się. Jest świad
kiem zmian, ale nie poddaje się im, tylko im towarzyszy. Wewnętrzne 
transpersonalne ,ja” nie zależy ani od czasu, ani od formy. Teoria 
Wilbera głosi, że aby odnaleźć swoją tożsamość i zdefiniować własne 
,ja”, należy zdystansować się wobec małego ,ja”, dostosowującego się 
do wymagań chwili, i odnaleźć stałe elementy własnej osoby. Spełnianie 
się w rytuałach, szczególnie w rytuałach, które zarezerwowane zostały 
dla wtajemniczonych, jest właśnie sposobem na odnalezienie wewnętrz
nego świadka. W takich rytuałach ponowoczesna Medea szuka ukonsty
tuowania się swojego ,ja”.

2” K. W i 1 b e r, Śmiertelni nieśmiertelni. Prawdziwa opowieść o życiu, miłości, cier
pieniu, umieraniu i wyzwoleniu, tłum. A. B i a ł a, Warszawa 1995, s. 123.

Rytuałem szczególnie ważnym dla kobiet jest obrządek spełniany ku 
czci Wielkiej Bogini - matki wszystkich kobiet. Współcześnie jego te
mat podejmuje w swojej twórczości wiele kobiet, między innymi Teresa 
Murak, zwana przez Agatę Araszkiewicz ogrodniczką, która tworzy tak 
zwaną vegetal art. Jej instalacje powstają z najprostszych, ekologicz
nych materiałów. Najczęściej są to nasiona lub rośliny. Murak pokazuje 
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między innymi „koszule, płaszcze, suknie i peleryny porośnięte rzeżu
chą (Zasiewy, od 1972) czy hodowane przez trzy doby we wnętrzu dłoni 
ziarna (Kolebka, 1975)”284. Autorka twierdzi, że nie ma takiego miej
sca, gdzie nie wystawiłaby swojej pracy. Nie lubi tylko muzealnych pre
zentacji. „To nie przestrzeń jest ważna. Ja wychodzę z czynienia, [...] 
w procesualności znajduję sacrum” - opowiada Murak w wywiadzie, 
którego udzieliła Małgorzacie Lisiewicz z „Magazynu Sztuki”285. Jej in
stalacje, specyficzna forma arte povera, poruszają temat doświadcze
nia bycia kobietą. Materiał, którego używa performerka - len, gryka, 
maki, rzeżucha - jest dla niej jedynie tworzywem. Artystka twierdzi: 
„Nie wiem, czy materiał [...] jest istotny. Może właśnie ważniejsze jest 
to, że coś ciągle ponawiam”. I dalej Murak podkreśla: „Historia ludz
kości to ciągłe wzrastanie i upadanie, czyli właśnie powtarzanie. Moje 
powtarzanie zasiewów wpisuje się w jakiś sposób w kondycję ludzką”. 
I właśnie temat ludzkiego losu wpisany w ciało i funkcję kobiety zo
stał przez autorkę wyeksponowany w instalacji Zasiew z 1985 roku. Ta 
instalacja plenerowa w Abramowiczach to działanie artystyczne, które 
mówi o cykliczności, powtarzalności, kolistości czasu i istocie ludzko
ści. „Za urodą i brzydotą rzeżuchy skrywa się słabość człowieka i wola 
wzrastania” - cytuje słowa Murak Katarzyna Głowacka, autorka arty
kułu Sztuka w zielonym kolorze. Głowacka w taki właśnie sposób inter
pretuje jej twórczość: „Jej kiełkujące na ubraniach ziamo zawiera w so
bie warunek własnej śmierci; koniecznej, by pojawiło się nowe życie”. 
Zasiew dotyka zagadnienia śmierci i narodzin, które łączą się w jednej 
postaci - w postaci kobiety-matki. O owej instalacji piszę między inny
mi Marzenna Jakubczak w książce Estetyka czterech żywiołów, omawia
jąc kwestię Ziemi:

284 K. Głowacka, Sztuka wzielonym kolorze, „Kropla” 2004, nr 1.
285 Świat cierpi na brak miłości, z T. Murak rozmawia M. Lisiewicz, „Magazyn Sztu
ki” 2001, nr 27.

Stara się ona [Murak] ukazać w swych pracach niewyczerpaną siłę życia 
drzemiącą w przyrodzie, poddając ją surowym rygorom formalnym. Oto na 
suchych grudach ziemi leży kobieta ubrana w prostą suknię, obsianą gęsto 
rzeżuchą, troskliwie wyhodowaną przez samą artystkę - zielarkę i piastun
kę życia w jednej osobie. Kiełki, pobudzone ciepłem i wilgocią ciała, rosną 
nieprzerwanie, drażniąc i pobudzając delikatną skórę kobiety. Ta zaś przy
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myka oczy odurzona zapachem ziemi, połączonym z wonią roślin, która 
przypomina jej - jak sama wyznaje - zapach męskiej spermy2"6.

Obsianą rzeżuchą kobietę leżącą na polu uprawnym można w insta
lacji Murak interpretować także w kategoriach cykliczności. To matka, 
która daje nowe życie, zapładniana przez mężczyznę. Matka, której cykl 
miesięczny pozwala na powtarzanie aktu zapłodnienia i narodzin. A co 
za tym idzie, także aktu zabójstwa. Naturalną koleją rzeczy bowiem jest 
zamknięcie kobiety w kręgu życia i śmierci. Kręgu, który można rozu
mieć jako przemianę losu kobiety i człowieka. Matka daje życie, odda
la się od dziecka, aby móc wydać na świat kolejny „plon”. Człowiek 
rodzi się, aby umrzeć i być może narodzić się na nowo. Ale krąg ten 
można także postrzegać z szerszej perspektywy - perspektywy symbio
zy człowieka z Matką Ziemią. „Z ducha powstają przestworza - piszę 
Jakubczak - z nich wiatr, z niego ogień, z ognia woda, a z niej ziemia. 
Z ziemi rodzą się rośliny, z nich zaś pokarm, a z pokarmu człowiek, 
który - domykając krąg przemian - powiada o sobie: «ja jestem du
chem»”2’7. Kobieta w instalacji Murak przynależy do obu kręgów - jako 
ludzka istota daje życie, ale - kiedy leży obsiana na polu uprawnym, to 
wpisuje się także w wegetacyjny cykl ziemski.

Podobnie można rozumieć Medeę z filmu Larsa von Triera z 1988 
roku, opartym na scenariuszu Carla Theodora Dreyera. Ta filmowa ada
ptacja dramatu Eurypidesa zaczyna się od sceny, która swoim obrazem 
i wymową koresponduje z instalacją Murak. W pierwszym kadrze widzi
my bowiem tytułową Medeę leżącą na mokrej ziemi i obmywaną przez 
wody morza. Protagonistka wbija palce w ziemię i zaciska dłonie. Scenę 
tę można przeczytać jako moment zapładniania Medei, a następnie po
rodu. Ale bohaterkę filmu von Triera można też interpretować jako spe
cyficzne wcielenie Matki Ziemi, a właściwie ucieleśnienie wszystkich 
czterech żywiołów. I to właśnie owe cztery elementy stanowią najpo
tężniejszy oręż w jej rękach. Medea-matka to kobieta, która wydała na 
świat dwóch synów, a zarazem to kobieta, która odbierze im życie. To 
ludzka przedstawicielka Matki tellurycznej. To kobieta, która wykorzy
stuje wszystkie swoje zmysły, aby ugodzić przeciwnika. Wykorzystuje * * 

286 M. J a k u b c z a k, Ziemia, [w:] Estetyka czterech żywiołów. Ziemia. Woda. Ogień. 
Powietrze, red. K. Wilkoszewska, Kraków 2002, s. 37-38.
287 Ibidem, s. 14.
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poszczególne żywioły. Jest wcieleniem Ziemi. W pierwszej scenie zale
wana wodą przypomina narząd rozrodczy. Ponadto włada ogniem. I to 
właśnie dzięki owym żywiołom potrafi zamknąć Kreona i Jazona w swo
istym labiryncie. Rozmawiając z Kreonem na bagnach, doskonale wie, 
gdzie się znajduje, podczas gdy król Koryntu błąka się, przewraca w wo
dzie, próbuje dosłyszeć, skąd dochodzi głos jego rozmówczyni. Wydaje 
się tak skołowany, zagubiony, że nie potrafi trzeźwo myśleć i pozwala 
Medei, aby została z synami jeszcze jedną dobę w jego królestwie. Te go
dziny wystarczą jej, aby dokonać straszliwej zemsty na Jazonie, a także 
na Kreonie i jego córce. Za wszystkie zbrodnie jednak zostanie oskarżo
na nie sama Medea, ale jej antagonista, mężczyzna - jej mąż.

Kiedy Medea wynurzy się z wody po symbolicznym zapłodnie
niu oraz urodzeniu synów, zaraz po tym, jak poprosi o pomoc i azyl 
Egeusza, reżyser streszcza przedakcję w kilku słowach.

Jazon zbudował statek Argo, popłynął nim przez morze do Kolchidy po 
złote runo, które zdobył przy pomocy Medei, pięknej i mądrej, która mu 
zaufała i obdarzyła swoją miłością. Teraz jej miłość zamieniła się w niena
wiść.
Jazon zdradził Medeę i zawiódł swoje dzieci, dwóch synów, których ona 
mu urodziła.
Razem uciekli z Kolchidy i po niezliczonych pełnych niebezpieczeństw 
przygodach przybyli jako wygnańcy do Koryntu. Medea opuściła swój da
leki kraj, a Jazon ją tutaj porzucił.

To Jazon zatem od samego początku prezentowany jest jako ten, 
który zawinił. Nadużył jej zaufania, zdradził ją. Kobieta zaś w przeci
wieństwie do niego zostaje przedstawiona jako ta, która idzie za głosem 
serca i miłości, rodzi mężczyźnie synów, obdarzając go w ten sposób 
szansą na nieśmiertelność. Von Trier poprzez krótkie przypomnienie 
wcześniejszych losów protagonistów stawia ich w opozycji do siebie 
nawzajem, odmiennie ich wartościuje. Ale Lars von Trier oddziela ko
bietę (tj. Medeę) od mężczyzny (Jazona) także za pomocą filmowych 
reguł postępowania.

Von Trier wraz z innymi duńskimi reżyserami288 podpisał 13 marca 
1995 roku manifest Dogma ’95, na który składało się dziesięć punktów 

288 M.in. Thomas Vinterberg, Kristian Levring, Sören Kragh-Jacobsen.
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określających, jak należy robić filmy. Manifest postulował ascezę reali
zacyjną. Jeden z punktów mówił, że „wszelkie zdjęcia powinny odby
wać się w autentycznych wnętrzach i plenerach. Scenografia i rekwizyty 
są niedopuszczalne. (Jeżeli do opowiadania potrzebne są specjalne re
kwizyty, to wybór miejsca zdjęć należy uzależnić od tego, gdzie takie 
rekwizyty się znajdują)”2“9. I choć Medea została zrealizowana przed 
podpisaniem Dogmy, to w filmie można znaleźć te cechy, które potem 
Trier będzie uważał za tak istotne w kreowaniu świata przedstawione
go. Plenery w Medei to przede wszystkim łąki, bagna i plaże. Medea 
określana jest nawet przez samego reżysera filmem krajobrazowym. 
Przestrzenie grają tu istotną rolę, ponieważ na nich i poprzez nie włada 
Medea-Matka Ziemia.

Kolejna reguła głosi, iż „film powinien być nakręcony w kolorze”289 290. 
I to właśnie za pomocą światła i kolorystyki von Trier osiąga efekt roz
dzielenia dwóch płci. Istotną sceną, patrząc przez pryzmat przeciwień
stwa, inności płci, jest moment, kiedy Medea rozmawia z Jazonem na 
temat Glauke. Dzieli ich nie tylko kwestia podejścia do nowego mał
żeństwa Jazona, lecz także płeć. Jazon odwiedza wówczas żonę na jej 
terenie, przybywa do domu. Granicę między nimi stanowi rama krosna. 
Stoją po przeciwnych stronach i trzymają się za ręce. Patrzą na siebie, 
ale wizerunek drugiego jest przysłonięty przez gęsto przypięte nici, na 
których ma zatrzymać się włóczka. Są sobie obcy. Jedynym elementem, 
który ich łączy, są dzieci. To właśnie synowie tworzą ramę i podsta
wę ich związku, podobnie jak nici, na których ma oprzeć się gobelin. 
Ale gobelin nie powstaje i podobnie nie powstanie żadna płaszczyzna 
porozumienia między Medeą i Jazonem. Od tego czasu protagoniści 
będą zawsze po przeciwnych stronach. To, co ich łączyło, zostało za
przepaszczone, a potem jeszcze ramę ich związku ostatecznie zniszczy 
Medea. Medea staje się kimś obcym dla Jazona, on zaś jej wrogiem. 
Wizualnie podkreślona różnica między kobietą a mężczyzną wcześniej 
została zwerbalizowana przez bohaterkę. Medea w pierwszym monolo
gu i pierwszej spowiedzi przed Nianią mówi:

289 L. von Tier, Spowiedź dogma-tyka, tłum. T. Szczepański, Kraków 2001, 
s. 197.
2,0 Ibidem, s. 198.
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Medea:
Gdybym mogła teraz umrzeć
Śmierć przyniosłaby mi spokój
Moje życie jest puste jak to łoże
A kiedyś było ono i moje i jego
Wtedy byłam jeszcze mu potrzebna
Jazon był dla mnie wszystkim
Ty to wiesz
Czemu kobiety musza to znosić
Bez słowa poddawać się woli męża
który jeśli tylko zechce może siłą posiąść ich ciało 
Jakie prawa ma kobieta
Jeśli mężczyzna poczuje się znużony
Szuka nowych przyjaciół
Ona zaś ma tylko jego
[...]
Niania:
Wołałabyś być mężczyzną
Medea:
Tak
Niania:
I walczyć
Medea:
Wołałabym walczyć z tarczą i wykrwawić się
Niż rodzić mu dzieci
Niania:
Medeo, jesteś tu obca [...]
Medea:
[...]
Byłam tylko jego zdobyczą
Tęsknię do domu
Brakuje mi rodzinnego kraju
Brakuje mi mojej matki, sióstr
Brakuje mi ich wszystkich
Ale zemszczę się

Medea w swojej wypowiedzi udowadnia istnienie różnic, jakie wy
pływają ze stereotypów i społecznego przyzwolenia na odmienne za
chowania przedstawicieli obu płci. Przedstawia kobiety jako te, które 
z definicji zwykły ulegać i być posłuszne, jako te, których los zależy 
od mężczyzny. Opowiada o kobietach i mężczyznach jako odrębnych 
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gatunkach. Równocześnie żałuje, że nie może być osobą akty wną, zde
cydowaną, waleczną. Ale wówczas przypomina sobie o sile charaktery
stycznej dla jej płci. Tęskniąc za żeńskimi członkiniami swojej dawnej 
rodziny i żeńskimi obywatelkami swojej dawnej ojczyzny, odnajduje 
siłę w kobiecości i postanawia zemścić się, używając oręża kobiet. Do 
aktywności danych kobietom należą podstęp, kłamstwo, trucizna i ero
tyzm. I od tego ostatniego zaczyna Medea. Próbuje odciągnąć uwagę 
Jazona od młodego i pięknego ciała Glauke, przypominając mu, jakie to 
rozkosze dawało mu jej ciało. Ale nawet w tej scenie reżyser nie pozwa
la nam na złudzenia i podpowiada widzom, że to jedynie fortel. Czyni 
to właśnie za pomocą kolorystyki. Inne barwy przeznacza bowiem dla 
mężczyzny, inne dla kobiety. Medei towarzyszy błękit, Jazonowi zaś 
zieleń. W kadrze obserwujemy najazd kamery na ciała protagonistów, za 
nimi obserwujemy fragmenty pejzażu. Jazon w zielonym świetle siedzi 
na trawie, za nim szumi morze. Medea zaś cała w niebieskiej plamie 
świetlnej znajduje się na piasku. Przed nią pojawia się ogień. Medea za
działa jak ów żywioł i zniszczy Jazona, wykorzystując do tego począt
kowo ogień pożądania.

I choć Medea przyznaję się do błędu, próbuje udobruchać męża, 
przystając na jego nowe małżeństwo, ba, nawet go wychwalając jako 
wzorowego ojca, to właśnie dzięki kolorystyce wiemy, że nadal różnią 
się od siebie. Trudno chyba w przypadku tej sceny mówić o symbolice 
barw. Być może zieleń ma oznaczać niewiedzę Jazona. Fakt, iż zaczyna 
on wierzyć w pozytywne zamiary Medei. Jazon poddaje się jej - zaczy
na ją całować. Wówczas wszystko staje się białe, jakby bohaterowie 
znaleźli wspólny grunt. Jakby owa biel miała podkreślić doskonałość 
harmonii wynikająca z połączenia antagonistycznych płci. Gdyż to 
właśnie połączenie plusa i minusa tworzy harmonijne, okrągłe, idealne, 
niewartościujące zero. Biel można także odczytać jako uniesienie, któ
remu oddaje się mężczyzna, przerwane jednak gwałtownie przez niego 
mocno wymierzonym policzkiem i nazwaniem Medei „suką”, jakby 
Jazon bał się, że jej ulegnie. Aby ukryć swoją męską słabość, związaną 
z niezapanowaniem nad własnym pożądaniem, staje się agresywny wo
bec kobiety.

Ale zielona barwa Jazona to także symbol jego końca - śmierci. 
Może także stanowić podstawę porównania jego postaci z mitycznym 
Kronosem, który spłodził, a potem pożarł swoje potomstwo. Jazon nie 



PERFORMO WANIĘ TOŻSAMOŚCI INNEGO... 199

czyni tego własnoręcznie, ale to przecież on od samego początku filmu 
jest oskarżany o wzbudzenie w Medei nienawiści. Zresztą wielu inter
pretatorów postrzega Jazona jako pośredniego zabójcę własnych dzieci. 
Niebieska barwa Medei zaś może podkreślać jej niebiańskość czy nie- 
ziemskość. W momencie jej odtrącenia przez Jazona biały kolor znika 
i pojawia się na powrót błękit, który dotąd jej towarzyszył. Ponownie 
staje się ona niedostępną, nieludzką istotą. Przyjmuje postać Matki Ziemi 
i, rozporządzając pozostałymi żywiołami, morduje swych synów i poko
nuje Jazona. Decyduje się na trudny krok zabicia własnych dzieci, aby 
dotkliwie zranić serce męża i pogrążyć go w rozpaczy. Zabijając dzieci, 
Medea zabija najważniejszą część Jazona. Toteż mężczyzna po „białej 
scenie” udawanego pojednania odbiera od niej prezent dla Glauke i od
dalając się pozostawia na piasku ślady stóp - nietrwałe ślady, bo piasek 
w tej samej chwili zaczyna je zasypywać. Tak samo nietrwałym śladem 
Jazona sąjego synowie, którzy wkrótce umrą, a wraz z nimi zginie szan
sa na przetrwanie jego rodu. Na nieszczęście dla mężczyzn tylko kobieta 
może urodzić dziecko (Jazon kilkakrotnie głosi tę tezę). Tylko ona może 
dać mu potomka, ale też tylko ona, jako ucieleśnienie Matki Ziemi, po
trafi zabić dziecko.

Marzenna Jakubczak, pisząc o Ziemi, zwraca uwagę na jej okrucień
stwo, na zdolność do pokonywania przeciwieństw, ale także na pewną 
formę jej androgyniczności. Pisze: „Zarówno to, co «żeńskie», jak i to, co 
«męskie», zawiera w sobie odpowiednio aspekt przeciwny. Ujawnienie 
się androgyniczności danego bóstwa ziemi implikuje zespolenie w jego 
istocie całej potencji twórczej wszechświata”291. Tymczasem kobieta jest 
uosobieniem tego, co dla mężczyzny inne - zatem tego, co obce, niezro
zumiałe, choć - znajome. Medea, sięgając po siłę kobiecości, sięga także 
do pokładów męskich pierwiastków. I to właśnie dzięki tak postrzega
nej inności okazuje się zdolna do czynienia tego, czego mężczyzna nie 
byłby zdolny zrobić. Potrafi zawładnąć wszystkimi żywiołami i podpo
rządkować je sobie, sama uosabiając piąty żywioł. Odczytanie mitycz
nej Medei jako ucieleśnienia piątego żywiołu jest częste w przypadku 
realizacji filmowych i teatralnych jej historii. Między innymi w ten spo
sób zaprezentował Medeę Kent w przedstawieniu opartym na dramacie 
Eurypidesa w 1994 roku na scenie Longacre Theatre w Nowym Yorku. 

2,1 M. J a k u b c z a k, op. cit., s. 23.



200 ROZDZIAŁ III

Marianna McDonald w swojej recenzji piszę o Medei jako bogini, wcie
leniu piątego elementu. Autorka zauważa: „Eurypides in this play mixes 
earth, air, fire and water; as if Medea were the fifth element. She is a type 
of chthonic goddess: she crossed water to come to Greece, bums the 
princess with her fire, and escapes in the air”292 [Eurypides w swojej sz
tuce miesza ziemię, powietrze, ogień i wodę, jakby Medea była piątym 
elementem. Ona jest typem chtonicznej bogini: przemierzyła wody, aby 
przybyć do Grecji, spaliła księżniczkę swoim ogniem i uciekła powie
trzem].

!,2M. McDonald, op. cit., s. 314.
2,3 M. J a k u b c z a k, op. cit., s. 31.
294 L. v o n T r i e r, op. cit., s. 147.

Lars von Trier w filmie poświęconym Medei przedstawia tytu
łową bohaterkę jako piąty żywioł, który stanowi połączenie wszyst
kich czterech elementów, a zarazem ucieleśnienie Matki Ziemi. 
Medea zatem to połączenie męskiego i żeńskiego pierwiastka życia. 
Samowystarczalna Matka Ziemia zapładnia się, a potem unicestwia swe 
plony. „Przeznaczeniem ziemi jest [...] - piszę Jakubczak - nie tylko 
stale rodzić i dawać życie, ale też pochłaniać, asymilować i nadawać 
formę temu, co pod wpływem procesów życia stało się bezładne i bez
płodne”293. Kiedy obserwujemy Medeę w pierwszym kadrze, protago- 
nistka leży na brzegu morza, a jej ciało opływają fale przypływu. Matka 
Ziemia zapładnia się. Ale scena ta świadczy także o uniwersalności tego 
gestu. „Ta wielka różnica między przypływami i odpływami - podkreśla 
von Trier. Jedną połowę czasu brzeg jest całkowicie suchy, a przez dru
gą pełen wody”. Tak łono kobiece przez pewien czas jest suche, a przez 
następne dziewięć miesięcy wypełnione wodami płodowymi, w których 
spoczywa nowe życie. Stig Björkman, rozmówca Triera w jego auto
biograficznej książce Spowiedź dogma-tyka, zauważa, iż pierwsza sce
na filmu „sugeruje bezczasowość”294. Taka jest też postać Matki Ziemi. 
Znajduje się poza czasem. Jak przypływ, po którym nastąpi odpływ. 
W takim cyklu Matka Ziemia płodzi i daje nowe życie, aby potem je 
odebrać. W filmie ów cykl zobrazowany został w scenie poprzedzającej 
śmierć dzieci. Medea zaprzęgnięta w bronę orze pole uprawne. Ale za
miast narzędzia rozcinającego ziemię za matką znajduje się platforma, 
na której śpią jej plony, dwaj synowie. Kobieta jest zmęczona, jak po 
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pracach wykonywanych na roli. Idzie po zaoranym polu, zgięta w pół, 
wyczerpana, opadając z sił, spocona. Na jej twarzy mimo to maluje się 
spokój.

Kopaliński w Słowniku symboli zauważa, że orkę można odczy
tywać jako obraz stosunku seksualnego. Tak też można rozumieć tę 
scenę w filmie. Matka Ziemia-Medea w swoim cyklu stwarza synów, 
daje im życie, spędza z nimi jakiś czas, aby potem ich zabić. Ten czas 
to noc, którą Medea dzieli z synami. Jej instynkt macierzyński góruje 
nad racjonalnością. I choć wie, po co wiedzie dzieci na odludzie, dba 
o ich zdrowie. Czule przykrywa młodszego synka, aby nie zmarzł pod
czas snu. Nad ranem starszy chłopiec mówi: „Wiem, co się stanie”, po 
czym posłusznie przyprowadza braciszka i pomaga matce go powiesić. 
Podtrzymuje nóżki malca, podczas gdy ten się dusi. Następnie przerywa 
rodzicielce chwilę zadumy nad śmiercią pierwszego dziecka. Tuli się do 
niej i prosi: „Pomóż mi, mamo”. Sam wiąże sznur na gałęzi i zakłada 
sobie pętlę na szyję. Medea podtrzymuje jego nogi, walczy ze sobą aż 
do chwili, gdy opada z sił i puszcza swego pierworodnego. Chłopiec 
umiera. Trier pokazał tę scenę w bardziej okrutny sposób, niż zostało to 
zapisane w scenariuszu Dreyera. Reżyser wspomina:

Dreyer chciał je [dzieci] otruć. Uważał, że zabicie dzieci nożem było
by zbyt okrutne, co przecież ma miejsce w oryginale. Uważał, że byłoby 
to zbyt krwawe. Chciał, aby one po prostu zasnęły. Ja wołałem zrobić to 
wszystko bardziej drastycznie. Sądzę, że w ogóle w mojej wersji to jest 
bardziej wyostrzone. Wydawało mi się, że powieszenie dzieci jest bardziej 
efektowne. I bardziej konsekwentne. Albo odbiera się im życie, albo nie. 
Akcja powinna być przedstawiona tak, jak było w istocie. Nie ma żadnego 
powodu, aby łagodzić i ukazywać to w sposób bardziej niewinny, niż było 
w rzeczywistości295.

2,5 Ibidem, s. 151.

Scena w filmie jest tym bardziej przejmująca i przerażająca, że star
szy syn, rozumiejąc powagę sytuacji, właściwie dokonuje aktu samobój
stwa z pomocą matki, ale także współuczestniczy w śmierci braciszka, 
zatem jest współwinny. Nie powstrzymał go nawet rozdzierający płacz 
malucha, zakończony wieczną ciszą. Ale stało się tak być może dlate
go, że syn doskonale pojmował, ale także czuł emocje matki. Medea 
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bowiem jest nim samym. Nie jest ona dla niego innym, jak dla jego 
ojca i Kreona. Nie istnieje bowiem dychotomia ja-inny między matką 
a jej dzieckiem. Jakubczak twierdzi: „Każde narodziny są zwiastunem 
nieuchronnej śmierci. Wydając na świat nowe życie, dozwalamy tym sa
mym na śmierć, która zakreśla jego horyzont. Oba skrajnie silne uczucia 
towarzyszące narodzinom czynią związek pomiędzy matką a dzieckiem 
- odzwierciedlający relację ziemi do jej płodów - szczególnie silnym, 
wręcz nierozerwalnym”296. Ten związek został w filmie podkreślony 
w scenie poprzedzającej śmierć chłopców, kiedy to Medea, orząc pole, 
została porównana do Matki Ziemi, żyznej gleby, zaoranej bruzdy.

2.6 M. J a k u b c z a k, op. cit., s. 34.
2.7 L. v o n Trier, op. cit., s. 147.

Lars von Trier, streszczając akcję filmu, piszę: „Medea wiesza obu 
swoich synów. Teraz Jazon stracił wszystko”297. Śmierć synów wtrąca 
Jazona w otchłań rozpaczy. Próbuje on uciec od obrazu dwóch wiszą
cych na samotnym drzewie martwych ciałek dzieci, ale nie udaje mu 
się to. Za każdym razem powraca na miejsce kaźni chłopców. Matka 
Ziemia, wykorzystując swoje żywioły - powietrze, wiatr - nie pozwala 
mu na ucieczkę. Jazon nie potrafi opuścić labiryntu zbudowanego z nie
widzialnych ścian, gnany wiatrem ucieka do lasu, gdzie szybko gubi 
drogę i wraca pod samotne drzewo. W końcu pada jego koń, a Jazon 
traci siły do dalszej bezskutecznej ucieczki. Wyciąga miecz z pochwy 
i wbija go w ziemię, próbując ostatkiem sił walczyć z tym, co dla niego 
niezrozumiałe, co obce. I tym razem bezskutecznie. Pada wycieńczo
ny na Matkę Ziemię. Tymczasem Medea odpływa na statku Egeusza. 
Protagonistka zwycięża, ponieważ zamyka Jazona w swojej przestrzeni. 
Także w tym sensie, że Jazon nie będzie miał więcej dzieci. Jazon, le
żąc na ziemi staje się innym, obcym dla siebie i dla przestrzeni, w któ
rej przebywa. Ziemia bowiem jest jego wrogiem i morderczynią jego 
potomków. Teraz on, jak wcześniej Medea w krainie Kreona, znajdu
je się na obcym i wrogim sobie terenie. I jak Medea wcześniej tęskni
ła za „swoim” miejscem i nie mogła uciec do swojego kraju, tak teraz 
Jazon nie może liczyć na żadne wsparcie, staje się samotny i wyobco
wany. Medea-inny doprowadziła do tego, że teraz Jazon stał się innym. 
Zyskała podmiotowość, tożsamość piątego elementu i wcielenia Matki 
Ziemi, pozbawiając podmiotowości Jazona. Z przyszłego władcy, po
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dziwianego i szanowanego, stał się straceńcem, pozbawionym wszyst
kiego, co cenne i ważne, zagubionym, przegranym samotnikiem.

Stig Bjórkman zauważa, że „pierwszy obraz w filmie jest niesłycha
nie ważny, ponieważ na nim zasadza się całe opowiadanie lub jego na
strój. Pierwszy obraz Medei pokazuje leżącą na brzegu morza Kirsten 
Olesen [odtwórczynię tytułowej roli], nadchodzi przypływ i zaczyna 
ją obmywać”298. Ta scena nie tylko utożsamia protagonistkę z Matką 
Ziemią, lecz także zapowiada finał. Podczas przypływu w Medei na
rasta gniew i rozpacz, bohaterka podejmuje decyzję o zemście. Ale jej 
plan jest bardziej dalekosiężny, niż nam się wydaje. Matka Ziemia, 
podporządkowując sobie pozostałe żywioły, może także znaleźć drogę 
ucieczki. Już w drugiej scenie filmu Medea prosi Egeusza o pomoc - 
schronienie i możliwość opuszczenia z nim Koryntu. Egeusz zgadza się. 
W finale bohaterka odpływa łodzią w jego towarzystwie. Wraz z kolej
nym przypływem uchodzi karze. Film zatem zaczyna się przypływem 
i kończy jego naturalną cyklicznością. Po przypływie ponownie pojawia 
się przypływ. W ten sposób koryncka historia Medei zamknięta zosta
je w cyklu wodnym. Woda bowiem to kolejny żywioł, który pozostaje 
na usługach piątego elementu, jakim jest Medea. Woda, podobnie jak 
ziemia, jest wieloznaczna. Postrzega się ją jako „źródło życia i źródło 
śmierci. W zamierzchłych czasach tę wieloznaczną siłę wody łączono 
często z symbolem Wielkiej Matki”299. To z niej w ciele kobiety wyłania 
się życie. To ona pozwala matce ujść przed karą za dzieciobójstwo. To 
ona wreszcie rytmem przypływów i odpływów, poprzez nieustanne falo
wanie, wyznacza rytm życia.

2.8 Ibidem, s. 147.
2.9 Z. K a 1 n i c k a, Woda, [w:] Estetyka czterech żywiołów..., s. 81.

Medei podporządkowany jest także żywioł ognia. W filmie pojawia 
się on wielokrotnie; między innymi w trakcie dialogu Medei i Jazona 
na brzegu morza. Błękitnemu światłu Medei towarzyszy wówczas ob
raz ognia. Utożsamia on niszczycielską siłę matki, sprowadza wszystko 
do perspektywy końca. Ale ogień, podobnie jak ziemia i woda, może 
stać się także początkiem nowego życia. Maria Popczyk, pisząc o ogniu 
w książce Estetyka czterech żywiołów, podkreśla także i ten jego aspekt: 
„Nieokiełznane pochłanianie materiału staje się obrazem chaosu, uni
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cestwienia i śmierci. Ogień odzwierciedla ludzki czyn, który rządzi się 
logiką zagłady, w tym wypadku niszczenie ma nadzieję czerpać ener
gię, do nowego życia, z narodzin początku”300. Na początku cyklu życia 
była kobieta. To ona jako obca, inna, niezrozumiała jest początkiem, 
ale i końcem wszystkiego. Von Trier przedstawia kobietę jako wład
czynię żywiołów, wizualizuje ją jako piąty element. Władza pozwala 
jej na bezkarne dawanie i odbieranie życia, ale także na przemienianie 
siebie w subject i odbieranie innym podmiotowości. Reżyser interpre
tuje Medeę jako postać, która odnajduje swoją tożsamość w kulcie życie 
i śmierci, która wciela się w Wielką Boginię, aby móc stwarzać i nisz
czyć - spełnia misterium kobiece. Podobnie przedstawia protagonist- 
kę mitu w swoim dramacie Marina Carr, jako tę, która poprzez rytuały 
kobiece - rytuały śmierci i rytuały odprawiane przez matkę i córkę - 
prezentuje te cechy swojego ,ja”, które można uznać za budujące jej 
przedstawieniową tożsamość kulturową kobiety-innego. Carr w swoich 
dramatach porusza często zagadnienie tożsamości opartej na połączeniu 
dwóch różnych , ja”, na przykład tożsamości kobiety i mężczyzny, mat
ki i córki, siostry i brata.

J™1 M. P o p c z y k, Ogień, [w:] Estetyka czterech żywiołów..., s. 159.
301 Wszystkie cytaty z Porcji Coughlan Carr za: M. C a r r, Porcja Coughlan, „Dia
log” 2004, nr 5.

Temat tożsamości performowanej w oparciu o kreatywne połączenie 
dwóch sprzecznych, ja” irlandzka autorka podjęła między innymi w dra
macie Porcja Coughlan (1996), który zaczyna się od tekstu poboczne
go: „Dwa osobne źródła światła. Jedno oświetla Porcję Coughlan, która 
rozczochrana i bosa, w samej nocnej koszuli i zarzuconej na nią bia
łej bluzie, stoi na środku pokoju ze wzrokiem martwo wbitym w prze
strzeń. W ręku trzyma szklankę brandy. Wokół panuje mrok, zasłony są 
zaciągnięte. Drugie światło pada na Gabriela Scully, nieżyjącego już od 
dawna bliźniaczego brata Porcji. Gabriel stoi na brzegu rzeki Belmont 
i śpiewa. Oboje ruszają się niemal identycznie, ruchy jednego z nich sta
nowią lustrzane odbicie gestów drugiego. Porcja, zagubiona w swych 
myślach, stoi i pije; Gabriel śpiewa. Trwa to przez dobrą chwilę”301. 
Didaskalia rozpoczynające dramat pełnią bardzo istotną rolę. Nie tyl
ko wprowadzają czytelnika w świat fabuły, dają wskazówki reżyserowi, 
jak ustawić sytuację sceniczną lecz także problematyzują akcję, cha
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rakteryzują protagonistkę oraz zapowiadają sposób rozwiązania akcji. 
Po dokładnym przeczytaniu wstępnych uwag odautorskich, na pierwszy 
plan wysuwają się trzy zagadnienia: temat bliźniactwa, który Carr roz
wija w rodzaj lustrzanego odbicia, w grę sobowtórów; zagubienie głów
nej bohaterki w świecie oraz silne nacechowanie przestrzeni mrokiem, 
martwotą i zimnem. Dramatopisarka we wstępie przedstawia Porcję 
jako siostrę bliźniaczkę nieżyjącego Gabriela. Każde z nich znajduje się 
w innej przestrzeni. Protagonistka stoi w ciemnym pokoju, zaś jej brat 
nad brzegiem rzeki. I nie tylko są w innych miejscach, lecz także zajmu
ją inne porządki - Porcja jest żywa, a jej bliźniak przynależy do świata 
zmarłych. Zachowują się jednak tak samo, wykonują te same gesty. To 
właśnie ruch ich zdradza. To teatr ruchu obnaża prawdę o bohaterce - 
choć żyje, jest tak mocno związana ze swoim bratem, że potrafi przenik
nąć do jego świata i powielić jego gesty. To, co tak mocno zostało za
rysowane we wstępie, stanie się tematem piątej sceny pierwszego aktu. 
Wówczas to Porcja zwraca się do matki: „Przyszliśmy [ona i Gabriel] na 
świat trzymając się za ręce... Kiedy Pan Bóg nas tworzył, nasze dusze 
splątały się. Może tak było, a może dał nam po prostu jedną wspólną 
duszę, którą rzeka zabrała razem z Gabrielem...” Wówczas to czytel
nik dowiaduje się, iż Porcja nie tylko zachowywała się jak jej brat, lecz 
także - podobnie jak on - była martwa. Protagonistka bowiem za życia 
stała się martwa, ponieważ połowa jej duszy umarła wraz z bratem.

Główną bohaterkę poznajemy w dniu jej trzydziestych urodzin, pięt
naście lat po śmierci brata. Porcja jest nieszczęśliwa - nie kocha swego 
męża, nie chce realizować się w roli matki trójki dzieci. Biernie przyj
muje prezenty od rodziny - drogą, ale niegustowną bransoletkę od męża, 
podarunek od matki chrzestnej. Jak co dzień spotyka się z kochankiem, 
ale nawet wówczas czuje się źle, czuje, że jest niczyja. Nie przynależy 
do nikogo, nawet do siebie samej. Tęskni za bratem, wszędzie go wi
dzi i słyszy jego głos. Dzień urodzin jest szczególnym dniem, ponieważ 
Gabriel wtedy także obchodziłby święto swych narodzin. Zatem dzień 
urodzin to data, która Porcji kojarzy się ze śmiercią. Tym bardziej, że 
w tym dniu podwoiła wiek brata. W drugim akcie dowiadujemy się, że 
protagonistka popełniła samobójstwo. Wybrała taką drogę, aby połączyć 
się z bratem, ale także dlatego, że czuła się zagubiona w rzeczywistości, 
w której przyszło jej żyć, i nie potrafiła grać ról, na które została skazana 
jako żona, matka i kochanka. Barbara Sass, reżyserując na Dużej Scenie 
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Teatru Jaracza Widma oparte na dramacie Porcja Coughlan, podkreśla, 
że bohaterka jest nieprzystosowana. „Porcja usiłuje wyrwać się z pa- 
triarchalnego modelu rodziny, całego społeczeństwa” - komentuje Sass 
postać protagonistki w rozmowie z Leszkiem Karczewskim. Ale Porcja 
decyduje się na śmierć nie tylko po to, aby uciec od swoich problemów 
i od świata, w którym nie potrafi się odnaleźć. Czyni tak również dlate
go, że taki jest jej los. Spełnia w ten sposób fatum. To fatum odnaleźć 
można już we wstępnych didaskaliach, w opisie przestrzeni.

Miejsce gry scenicznej pełni bowiem szczególną rolę w dramatur
gii Carr. Może pełnić funkcję postaci, jak podkreśla Clark Wallace, ale 
może także wizualizować przeznaczenie. Porcja od samego początku 
zajmowała przestrzeń, która została jej przypisana. W pokoju, w któ
rym się znajdowała, panowała iście grobowa atmosfera - był on ciem
ny, zimny. Równocześnie bohaterka powiela ruchy Gabriela, który zaj
mował przestrzeń nad rzeką, a zatem znajdował się w miejscu, gdzie 
popełnił samobójstwo i gdzie zabije się Porcja. To miejsce szczególne, 
naznaczone śmiercią. To miejsce, w którym Gabriel miał zginąć wraz 
z siostrą. Oboje chcieli zanurzyć się w otchłani rzeki, ale Porcji zabra
kło odwagi. Kiedy zaś brat odkrył, że siostra stchórzyła, nie było już 
odwrotu, nie mógł się uratować. I to właśnie miejsce nad rzeką jest tym, 
które wabi i przyciąga ją od samego początku, to miejsce jej przeznacze
nia. To miejsce, do którego - jak zauważa babka Porcji - dziewczyna 
zmierzała od samego urodzenia. Dlatego babka nazywa swoją wnuczkę 
nieszczęsnym odmieńcem. Jest jeszcze i czwarty powód, dla którego 
Porcja zdecydowała się popełnić samobójstwo. Zrozumiała, że jej walka 
z bratem dobiegła końca teraz, kiedy pokonała go o piętnaście lat - tyle 
lat, ile on żył. Bycie bowiem czyimś sobowtórem nie jest czymś pozy
tywnym.

W trzecim akcie bohaterka wyjaśnia, na czym polegał ich bliźniaczy 
- kazirodczy i lustrzany - związek. „Ludzie nie mają pojęcia, jak to jest 
być bliźniakiem - mówi Porcja - gdy wszystko jest wspólne, przemie
szane. Jest się albo we dwoje, albo cię nie ma. Bywało, że nazywał mnie 
Gabrielem, a ja go - Porcją. Czasami tak się w tym gubiliśmy, że w ogó
le nie wiedzieliśmy, które z nas jest kim, i trzeba było kogoś z zewnątrz, 
żeby nas zidentyfikował, żeby każde wróciło na swoje miejsce. [...] 
Prawdę mówiąc, to nie lubiliśmy się znów aż tak bardzo”. Protagonistka 
w tej wypowiedzi wskazuje na inny aspekt bycia sobowtórem. Na to, 
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że z bliźniakiem toczy się nieustanną walkę; walkę, jak potem wyjaśni 
Porcja, na śmierć i życia. To walka o własne ,ja”, o własną tożsamość. 
Lustrzanym odbiciem bohaterki był jej brat, tak samo, jak ona była jego 
odbiciem. Problem polega wówczas na tym, że nie wiadomo, które jest 
oryginałem, a które tylko powieleniem. Które ,ja” jest rzeczywiste, 
a które , ja” jedynie powtarza oryginał. Konflikt między bliźniakami-so- 
bowtórami trudno rozstrzygnąć, dopóki oboje żyją. Porcja wygrała po
tyczkę z bratem w momencie, kiedy została na brzegu i obserwowała, 
jak on sam zanurza się w wodach rzeki. Teraz, kiedy przeżyła go o pięt
naście lat i utwierdziła się w swoim ,ja”, mogła powtórzyć jego drogę.

Protagonistka popełniła samobójstwo, ponieważ takie było jej prze
znaczenie wynikające z faktu, że jest bliźniaczą siostrą. Od samego po
czątku jej życie zostało zaprogramowane do dzielenia się nim z bratem, 
a potem do zmierzania w kierunku przestrzeni bliźniaka. Temat losu 
i przeznaczenia został przez dramatopisarkę wyeksponowany już na po
czątku dramatu, a następnie poprowadzony jako podstawowy aż do koń
ca utworu. Inspiracją dla takiego potraktowania fatum jest zainteresowa
nie Carr antykiem. Postaci naszkicowane w dramacie, niczym antyczni 
protagoniści, nie realizują własnej drogi życiowej, ale nieświadomie 
wypełniają scenariusz narzucony im w momencie narodzin. Wypełniają 
ślepo swój los. Nawet jeżeli bohaterowie Carr postępują świadomie, re
alizując zamierzenia losu, to wierzą w siłę świata pozaziemskiego oraz 
fatum i któremu biernie się poddają. Chętniej podporządkowują się ob
cym regułom niż tym, które kierują ziemskim światem.

Porcja pod wieloma względami przypomina tragicznego bohatera. 
Sass we wspominanym już wywiadzie twierdzi, iż „Porcja nosi w so
bie rysy Antygony, Edypa, Elektry”. Cech antycznych postaci doszukuje 
się między innymi w jej .jednowymiarowych uczuciach”, skierowanych 
tylko na osobę brata, i w racjach, w które ona wierzy. Porcja, jak przy
stało na antyczną heroinę, błądzi, ponosi winę tragiczną - odpowiada za 
śmierć brata. Popełnia wiele błędów - na przykład poślubia mężczyznę, 
którego nie kochała, ponieważ jego imię, podobnie jak imię brata, wiąże 
się z imionami anielskimi (Rafael - mąż, Gabriel - brat). Porcja to po
stać, która poddaje się bezwzględnej sile fatum i która błądzi, szukając 
sposobu na odnalezienie drugiej połówki swojej duszy.

Źródeł zbłądzenia Porcji należy szukać jednak nie tylko w anty
ku. Carr w bardzo szczególny sposób inspiruje się starożytną litera
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turą. Wykorzystuje nie tylko założenia gatunkowe antycznej trage
dii, lecz także wszelkie ówczesne koncepcje na temat tragiczności. 
Dramatopisarka powiela również „założenie jedności greko-chrześcijań- 
skiej kultury”, łącząc tradycję antyczną opartą na mitach z europejską 
tradycją chrześcijańską i próbując porównać obie kultury. Clark Wallace 
w artykule Autentyczne reprodukcje: Marina Carr i przeznaczenia za
uważa: „Można więc analizować [na przykładzie zagadnienia tragizmu 
u Carr], jak dochodzi do przejęcia arystotelesowskiej kategorii hamartii 
oraz katharsis, inspiracji szekspirowskimi realizacjami postaci tragicz
nej albo do powinowactw - choćby odległych - z dramaturgią Ibsena, 
Strindberga i O’Neilla”302. To, co niewątpliwie łączy Carr ze skandy
nawskimi dramatopisarzami, to podjęcie tematu tragizmu kobiety.

302 C. W a 1 1 a c e, Autentyczne reprodukcje: Marina Carr i przeznaczenie, tłum. 
M. Lachman, „Dialog” 2004, nr 5, s. 83.

Ibsen i Strindberg w swoich utworach bardzo wyraźnie, podobnie 
jak antyczni twórcy, oddzielali świat kobiet i mężczyzn. Strindberg 
stworzył nawet pojęcie hjarnornas kamp na określenie relacji łączą
cych kobiety z mężczyznami. W swoich dramatach pokazywał, w jaki 
sposób kobiety nie przystają do przestrzeni zaadaptowanej przez męż
czyzn i odwrotnie. W jego dramatach, które sam uznawał za naturali- 
styczne, można znaleźć szereg odniesień do antycznego sposobu trakto
wania różnic między światem kobiet i mężczyzn, chociażby odwołania 
do walki płci w micie Orestesa i Elektry. Pokazuje tam, jak każda z płci 
pragnie dzierżyć władzę i nie potrafi nawiązać kontaktu z reprezentan
tem tej drugiej. Tragizm kobiet w jego utworach polega między innymi 
na tym, że zostały wykluczone ze świata męskiego, do którego nie przy
należą, a w którym bardzo chciałyby się znaleźć. Tragizm przedstawi
cielek drugiej pici w dramatach Carr wiąże się także z wykluczeniem 
poza przestrzeń męską oraz z narzuceniem im ról, których one nie chcą 
grać. Z tym, że w dramatach Carr, podobnie jak w utworach Ibsena, sy
tuacja ta została pokazana z perspektywy kobiet. Na przykładzie Porcji 
można mówić o świecie kobiet jako o „wyjątkowo skomplikowany[m] 
i przeraźliwie mroczny[m]” - do takich wniosków doszła recenzent- 
ka po obejrzeniu przedstawienia Barbary Sass. Sama reżyserka twier
dzi, iż Porcja Coughlan to „nie ma co ukrywać - sztuka feministyczna. 
Pokazuje niemożliwość porozumienia się kobiety z mężczyzną”. I na 
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tym polega między innymi tragizm głównej bohaterki. Nie godzi się ona 
na świat, w którym ma odgrywać role matki, żony i kochanki.

Marina Carr w swoich dramatach porusza często temat miejsca 
kobiety w patriarchalnej strukturze społecznej. Pokazuje, jak twierdzi 
Michał Lachman w artykule Porcja goryczy. O dramatach Mariny Carr, 
że „skrywane i utajone potrzeby kobiecej natury nie mogą być realizo
wane w zgodzie z zasadami obowiązującymi w cywilizacji zbudowanej 
męską ręką”303. Dlatego na swoje bohaterki wybiera kobiety niestereoty- 
powe, szczególne i z tego względu uważane za inne. Takie jak Porcja, 
która wybiera śmierć, aby móc żyć w innej rzeczywistości. Śmierć bo
wiem nie wydaje się jej czymś irracjonalnym, tajemniczym; wręcz prze
ciwnie - to jeden z etapów naszego życia, który trzeba przebyć. To nie 
tylko skandal, lecz także norma, jak podkreślają Waldemar Kuligowski 
i Piotr Zwierzchowski w swojej książce Śmierć jako norma, śmierć 
jako skandal. Jeden z autorów artykułów zamieszczonych w tej książce, 
Marcin Wylangowski, przypomina, że „przemijanie wpisane jest [...] na 
trwałe w strukturę świata. Ten ustawiczny ruch powstawania i ginięcia 
trzeba uznać za powszechne prawo odnowy i trwania życia”304. Któż le
piej zrozumie tę prawdę od kobiety, która została uwikłana w naturalny 
cykl życia i śmierci. Już nawet jej cykl miesięczny przypomina o bli
skim kontakcie tego, co może stać się życiem, z tym, co w niej obumie
ra. Któż lepiej może pojąć te słowa od tytułowej bohaterki Carr, która 
uczestniczyła w śmierci brata-bliźniaka, obserwując, jak połowa jej du
szy ginie. Porcja, z tego powodu, że przez całe życie znajdowała się na 
skraju dwóch światów - świata rzeczywistego i świata śmierci - została 
uznana za odmieńca. Stało się tak dlatego, iż wybierając śmierć, sprze
ciwiła się nowoczesnej cywilizacji mężczyzn, którzy odseparowali od 
siebie śmierć, uważając ją za sprzeczną z ratio, gdyż niepojętą. Śmierć 
w ponowoczesności została uznana za tabu, wykluczono ją poza uni
wersalny język. Wylangowski w swoim artykule Śmierć jest skandalem 
cytuje między innymi księdza Antoniego Siemianowskiego, który piszę: 

!“M. Lachman, Porcja goryczy. O dramatach Mariny Carr, „Dialog” 2004, nr 5, 
s. H5.
304 M. Wylangowski, Śmierć jest skandalem, [w:] Śmierć jako norma, śmierć 
jako skandal, red. W. Kuligowski, P. Zwierzchowski, Bydgoszcz 2004, 
s. 41.
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„Nie mamy idei śmierci. Dlatego mówiąc o śmierci, mówimy o niej ję
zykiem mitów i poezji i ciągle odwołujemy się tylko do obrazów i po
równań”305.

305 Za: M. W y 1 a n g o w s k i, op. cit., s. 36.
306 C. W a 11 a c e, op. cit., s. 84.

Marina Carr w swoim kolejnym dramacie, By the Bog of Cats (1998), 
rozwija temat śmierci i udowadnia, iż śmierć sprzeciwia się ponowocze- 
sności. Do tego celu wykorzystuje mit Medei. Główna bohaterka, Hester 
Swane, staje w opozycji do męskiej ponowoczesności z dwóch wzglę
dów: jest kobietą niosącą śmierć, zatem reprezentuje to, co niekulturowe, 
naturalne, irracjonalne; jest także bohaterką mityczną, czyli pochodzi 
z okresu poprzedzającego ponowoczesność i dlatego reprezentuje inny 
porządek - porządek rytuału. Hester-Medea żyje na bagnach. „Wszystkie 
sztuki [...]- komentuje Wallace - osadzone są w krajobrazie środkowej 
Irlandii i wszystkie posługują się akcentem z tego regionu. Ta kraina, jak 
stwierdza autorka, stała się «metaforą rozstajnych dróg, gdzie spotykają 
się różne światy»”306. W By the Bog of Cats na bagnach spotyka się świat 
żywych i umarłych. Ten podmokły obszar już z racji swojej specyfiki 
jest terenem, na którym śmierć spotyka się z życiem. Żyją tam tylko ro
śliny przystosowane do specyficznych warunków środowiskowych, inne 
by umarły. To miejsce mokre i nieprzyjemne, samotne, bo niezasiedlone 
przez ludzi. Ale z drugiej strony posiada ono swoją odmienną charak
terystykę. Sama autorka rozpoczyna dramat od didaskaliów, w których 
opisuje krajobraz. „Dawn. On the bog of Cats. A break white land
scape of ice and snow. Music, a lone violin” [Świt. Na kocich bagnach. 
Ponury, biały krajobraz lodu i śniegu. Muzyka, samotne skrzypce]. Can 
już w tekście pobocznym, podobnie jak to uczyniła w przypadku wcze
śniejszego dramatu, wprowadza temat śmierci. Krajobraz zapowiada 
późniejsze wydarzenia. Dominującymi emocjami są smutek i samotność. 
Podobne wrażenie ma wywrzeć muzyka.

Ponadto akcja rozgrywa się zimą, czyli w czasie, kiedy wszystko śpi 
pod pokrywą śnieżną. Równocześnie charakterystyka miejsca i muzy
ki odpowiada opisowi protagonistki. Ona także, choć żyje wśród ludzi, 
wydaje się samotna i smutna. To ona łączy obydwa światy - rzeczywisty 
i śmierci. O powiązaniu Hester-Medei ze światem umarłych mówią ko
lejne zdania w didaskaliach. „Hester Swane trails the corpse of a black 
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swan after her leaving a trail of blood in the snow. The Ghost Fancier 
stands there watching her” [Hester Swane ciągnie ciało czarnego ła
będzia, za nią na śniegu pozostają ślady krwi. Stoi tam Duch Fancier, 
obserwując ją]. Zatem od początku Hester-Medea zostaje powiązana ze 
śmiercią. Potem dowiemy się, że matka Hester po jej urodzeniu zaniosła 
ją do gniazda czarnego łabędzia i powiedziała, że Hester będzie żyła 
tyle, co łabędź. Toteż Hester Swane (nazwisko przypominające swoim 
brzmieniem słowo łabądź - „swan”), wlokąc za sobą martwego łabędzia, 
de facto ciągnie swoje przeznaczenie. W pierwszych scenach Hester- 
Medea będzie wielokrotnie ostrzegana przed śmiercią. Catwoman radzi 
jej, by opuściła bagna. Monika, sąsiadka bohaterki, ostrzega ją przed 
pogodą, od której można umrzeć. Najbardziej przekonujący jest jednak 
Duch, który przychodzi po Hester, aby zabrać ją do świata umarłych. 
Okazuje się jednak, że przybył za wcześnie i Hester zostało jeszcze kil
ka dni życia, z czego protagonistka bardzo się cieszy - nie chce umierać, 
ponieważ ma córkę.

Hester-Medea twierdzi, że nikt jej nie zna, „and yes there’s things 
about me yees never understood and makes yees afraid” [i tak, są rze
czy dotyczące mnie, których nigdy nie zrozumiecie i które sprawiają, że 
obawiacie się mnie]. Nikt nie wie, dlaczego Hester-Medea zabiła brata. 
Nikt nie zna jej relacji z matką. Jedyne, co widzą inni, to historia jej 
małżeństwa. Jej mąż Carthage Kilbride-Jazon odchodzi od niej, aby po
ślubić córkę zamożnego mężczyzny. Hester-Medea nie chce zgodzić się 
na ślub męża. Twierdzi, że go kocha, że muszą wychować razem córkę. 
Nie chce także odejść z bagien, co nakazują jej uczynić teść i narzeczona 
Carthage’a, a także jej mąż. Uważa bowiem, że jej dom jest przy mężu 
i nie potrafi stworzyć innego oraz że powinna zostać przy córce. Hester, 
odrzucana przez pozostałych mieszkańców bagien i uważana przez nich 
za odmieńca, nie potrafi odnaleźć się w nowej sytuacji. Stwierdza, że je
dyna jej wina polegała na tym, że była tym, kim była. A była mieszkan
ką bagien, tu się urodziła. Morderczynią brata. Ale przede wszystkim 
córką swojej matki. Can w swoim dramacie na pierwszy plan wysu
wa zagadnienie matki. Hester-Medea to kobieta, która jest sobowtórem 
swojej matki. Twierdzi, iż jest naczyniem na zło. To zło pochodzi wła
śnie od jej matki - kobiety, która nie opiekowała się córką. Zostawiała ją 
samą. Zapominała o niej. Aż w końcu odeszła od niej, kiedy Hester mia
ła siedem lat. Od tego czasu Hester wciąż na nią czeka. Z powodu matki 
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zabiła brata, ponieważ on twierdził, że matka należy wyłącznie do nie
go. Zresztą matka opiekowała się tylko nim, nawet nazwała go swoim 
imieniem i właśnie tego siostra mu zazdrościła. Zamordowała go, aby 
zemścić się na matce. Ponieważ matka zabrała jej życie, ona odebrała jej 
syna. Mimo wszystko Hester-Medea jest bardzo przywiązana do matki. 
Można by powiedzieć za Luce Irigaray, że jest „ciało-w-ciało z matką”.

Podobnie siedmioletnia córka Hester-Medei jest odbiciem lustrza
nym swojej matki. O potraktowaniu relacji matka-córka na zasadzie ich 
podobieństwa pisała francuska filozofka Luce Irigaray. Warto przypo
mnieć, że Irigaray reprezentuje feminizm radykalny, dyferencjalistycz- 
ny, którego celem jest „dekonstrukcja narzuconej przez męski dyskurs 
definicji kobiety”307. Filozofka przedstawia specyficznie kobiecy sposób 
myślenia i - jak podkreśla Barbara Smoleń w artykule Filozofia Luce 
Irigaray: dylematy recepcji - odrzuca esencjalistyczny podział na to, 
co kobiece i męskie w znaczeniu gorsze i lepsze, by skupić się na in
ności, to znaczy na innym doznawaniu rzeczywistości przez mężczyzn 
i kobiety. W odmienny sposób postrzega także relację matka-córka, re
lację bardzo kobiecą i tylko dla kobiet zrozumiałą. O wzajemnych za
leżnościach między rodzicielką a jej żeńskim potomkiem Irigaray piszę 
w eseju I jedna nie ruszy bez drugiej. Podkreśla w nim podobieństwo 
matki i córki. Podobieństwo nie tylko fizyczne, lecz także emocjonalne, 
psychiczne. Pisze: „Oglądam się w tobie, ty oglądasz się we mnie”30“. 
I dodaje: „Oglądasz się w lustrze. A twoja matka już się w nim znajduje. 
A wkrótce twoja córka matka. Pomiędzy dwiema, kim jesteś?”309. 1 opi
sując relację między kolejnymi pokoleniami kobiet, wcale nie ocenia jej 
pozytywnie. Wręcz przeciwnie, wskazuje na wzajemne zależności.

307 B. S m o 1 e ń, Filozofia Luce Irigaray: dylematy recepcji, „Teksty Drugie” 2000, 
nr 6, s. 98.
308 L. I r i g a r a y, I jedna nie ruszy bez drugiej, tłum. A. Araszkiewicz, „Teksty 
Drugie” 2000, nr 6, s. 108.
309 Ibidem, s. 110.

Córka, mimo że dorosła, ciągle jest przez matkę traktowana, jakby 
jeszcze nie wyszła z kołyski. Matka sprawia, że zapada „w odrętwienie”. 
Podobnie starsza z kobiet nie potrafi przestać grać roli matki wobec cór
ki. Relacje opisywane przez Irigary można bezpośrednio przenieść na 
sytuację dramatyczną w By the Bog of Cats. Hester-Medea ciągle czeka 
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na matkę. I nawet, kiedy duch brata wyznaje jej, że matka się powiesiła, 
nie chce go słuchać. Czeka na matkę niczym Didi i Gogo na Godota. Nie 
jest dla niej ważne, czy ona przyjdzie. Liczy się samo czekanie i spełnia
nie się w funkcji córki. Dzięki czekaniu Hester-Medea nadal pozostaje 
córką. A przy tym sama ma córkę. Fakt ten wydaje się o tyle znaczący, 
że w tym punkcie Carr odchodzi od inspiracji antykiem.

O nawiązaniach do starożytnego mitu dramatopisarka mówi: „While 
the play is faithful to the structure of Medea, I also attempted to make it 
my own” [Podczas gdy sztuka jest wiema strukturze Medei, próbowa
łam także uczynić ją moją własną] oraz „At some point 1 forgot about 
the original structure and just went my own way. [Medea] is there like 
a ghosfs imprint on the piece, through I hâve my own corrélation to 
each of the characters” [W pewnym momencie zapomniałam o orygi
nalnej strukturze i po prostu poszłam własną drogą. Medea jest jak 
duch odciśnięty w sztuce, w której przedstawiłam własne związki z po
szczególnymi postaciami]. Takim szczególnym związkiem była relacja 
matka-córka. Dlatego Carr w miejsce dwóch synów Medei, o którym 
mówi mit, wprowadza córkę. Relacja między kobietami jest związkiem 
szczególnym w feministycznym odczytaniu sztuki. Kiedy Angelika Aliti 
w książce Dzika kobieta piszę o dwóch różnych kobiecych strategiach 
przetrwania w patriarchacie, opisując mit Medei i Elektry, podkreśla za
razem: „Kobiety typu Medei to córki matki, kobiety typu Elektry to cór
ki ojca. Jednej i drugiej właściwe jest zawężone spojrzenie na życie”310 311. 
Sformułowanie „córka matki” tłumaczy w ten sposób, że Medea kieruje 
się kobiecymi kryteriami patrzenia na świat. Ocenia świat z punktu wi
dzenia kobiety i natury. Sprzeciwia się mężczyźnie, o którym niewiele 
wie. Nie uznaje nad sobą władzy ojca, ucieka od niego, morduje brata. 
Zatem odrzuca ojca, który - jak twierdzi Irigaray w książce Ciało-w- 
ciało z matką - zabrania córce bliskich relacji z matką i wyklucza mat
kę z męskiej ponowoczesności. Toteż związek z matką ,jest pragnie
niem szalonym, gdyż tworzy w najdosłowniejszym sensie «czarny ląd». 
Pozostaje w cieniu naszej kultury, jest jej nocą i piekłem”3".

310 A. A 1 i t i, op. cit., s. 90.
311 L. I r i g a r a y, Ciało w ciało z matką, tłum. A. Araszkiewicz, Kraków 2000, 
s. 8.

I to z tego powodu Hester-Medea jest uważana za odmieńca, ponie
waż nie potrafiła, ale i nie chciała odciąć pępowiny. Tego samego nie 
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potrafi uczynić także jej córka, Josie. I choć będzie chciała odejść od 
matki i podążyć za ojcem, nie uczyni tego. W ostatniej scenie dramatu, 
w której protagonistka chce podciąć sobie gardło, Josie przychodzi do 
matki i powstrzymuje ją. Wbrew jej namowom: „No ya don’t under
stand, go away, get away from me, g’wan now, run away from me quic
kly” [nie, ty nie rozumiesz, odejdź, zostaw mnie, zaraz zmykaj, uciekaj 
ode mnie szybko] zostaje i prosi: „NO Mam stop! I’m goin’ with ya” 
[nie, przestań mamo, idę z tobą], I wówczas Hester-Medea decyduje się 
zabić córkę, aby i ona nie strawiła życia na czekaniu na matkę. Potem 
protagonistka zapytana przez Catwoman: „Have ya harmed yourself? 
[czy skrzywdziłaś siebie?], odpowie: „No not meself and yes meself’ 
[nie, nie siebie i tak, siebie]. Jej odpowiedź jest bardzo znacząca. Z jed
nej strony jeszcze nie zabiła siebie, uczyni to za chwilę, a jej ostatnim 
słowem będzie: „Mamuś!” Zatem nie skrzywdziła jeszcze siebie, ale 
zamordowała córkę i dlatego cierpi, zadała ranę sobie jako matce. Ale 
jej słowa można rozumieć jeszcze inaczej - zabijając córkę, zabiła rów
nocześnie siebie. Matkę i córkę łączy bowiem tak silna więź, że Medea, 
mordując córkę, swojego sobowtóra, swoje lustrzane odbicie, de facto 
w symboliczny sposób morduje także siebie, ale równocześnie i swoją 
matkę. Jak bowiem twierdzi Irigaray: „I jedna nie ruszy bez drugiej. Ale 
tylko razem się poruszamy. Gdy jedna przychodzi na świat, druga zapa
da się pod ziemię. Kiedy jedna niesie życie, druga umiera”312.

312 E a d e m, IJedna nie ruszy..., s. 113.
313 Ibidem, s. 110.

Hester-Medea umarła już dwukrotnie i teraz, zabijając córkę, uczy
niła to po raz trzeci, a za chwilę - podrzynając sobie gardło - umrze 
po raz czwarty. Najpierw Hester umarła w momencie, kiedy odeszła 
od niej matka. „Dwie martwe, oddalone jedna od drugiej i bez więzi 
między sobą”313 - komentuje podobne sytuacje Irigaray. Potem umarła 
po raz drugi, gdy urodziła Josie - jej córka opuściła jej ciało. Zabijając 
dziewczynkę, ponownie oddzieliła się od niej i dlatego jej część stała się 
martwa. Hester-Medea była zatem martwa od początku dramatu, a jej 
przeznaczeniem była śmierć. Zabijając siebie wypełniła fatum, które 
ciążyło na niej od chwili, kiedy odeszła od niej matka, pozostawiając ją 
jako siedmioletnią, małą dziewczynkę. Teraz, mordując córkę, która tak
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że miała siedem lat, chciała ją uchronić od losu, który sama dobrze zna. 
Ale można to morderstwo interpretować jeszcze w inny sposób.

Hester-Medea odsłania przed córką zagadkę kobiecości, ponieważ 
dziewczynka wydaje się gotowa na odkrycie tej prawdy. Wybiera mat
kę i decyduje się opuścić ojca. Staje po stronie rodzicielki, choć ona 
sama jej to odradza. Oczywiście, nie twierdzę tu, że Josie sama wybie
ra śmierć. Jest jeszcze dzieckiem i prawdopodobnie nie rozumie, o ja
kim odejściu mówi jej matka. Rozumie za to, że pozostanie przy matce 
oznacza utratę ojca, który wyjeżdża z nowo poślubioną żoną na miesiąc 
miodowy. Josie jest na tyle dojrzała, że potrafi zrezygnować z rozrywki 
z ojcem, aby pozostać przy matce w momencie, kiedy ta jej potrzebuje. 
Hester-Medea, mając po swojej stronie córkę, część siebie, podobnie jak 
wcześniej uczyniła to Porcja Coughlan, decyduje się na śmierć dla sie
bie i swojego dziecka, nie lęka się tego, co na nią czeka. Hester odsłania 
przed Josie zagadkę, ponieważ mała jest gotowa na jej poznanie i do
świadczenie, rozumiane jako forma przejścia, inicjacji. Matka odkry
wa przed nią, czym jest źródło kobiecej energii. Angelika Aliti w swojej 
książce piszę: „Źródło kobiecej energii to misterium. [...] Misterium to 
[...] to, co jest w nas [kobietach] dzikie i pierwotne, chaos, ciemność, 
kobieta”314.

111 A. A 1 i t i, op. cit., s. 104.

Owym źródłem energii w Medei Eurypidesa była dzikość, barba- 
rzyńskość protagonistki, w dramacie Seneki to kobiecość przodkiń bo
haterki. U von Triera Medea szukała źródeł w naturze i powiązaniu ko
biecości z cyklem natury. U Mariny Carr zagadką kobiecości jest znowu 
jej bliski kontakt z naturą i z największą zagadką życia, ze śmiercią. 
Hester-Medea, aby zastosować się do prawa furii, sięga do pokładów 
śmiertelności i odkrywa przed córką, czym jest śmierć, moment przej
ścia do drugiego świata. Lecz w dramacie Carr śmierć nie oznacza koń
ca, tylko nowy początek, ponieważ pojawiają się duchy, istniejące poza 
granicą życia; to moment, w którym Hester spotyka się ze swoją mat
ką. Jej ostatnie słowa brzmią: „Mamuś!” Można je interpretować jako 
moment ponownego zetknięcia się córki z matką. Godot przychodzi, 
ale w innym wymiarze. W świecie żywych można jedynie czekać na 
spotkanie, która ma nastąpić gdzie indziej. Przewodnikiem Hester, po 
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drugim wymiarze będzie Duch Fancier, który za wcześnie przybył po 
nią na początku dramatu. Hester umierając, spełnia swój los. Monika 
zauważa na ciele zmarłej drobny szczegół świadczący o tym, że wy
pełniło się fatum. „It’s lyin’ there on the top of her chest like some dark 
feathered bird” [Na jej piersiach leży coś, jakby ciemny pierzasty ptak]. 
To coś to z pewnością czarny łabędź, którego ciągnęła za sobą Hester 
w pierwszych sekwencjach sztuki. W ten sposób spełniło się proroctwo 
jej matki.

Można zapytać, dlaczego wypełniło się dopiero w jakiś czas po 
śmierci łabędzia? Po co potrzebny był ten dodatkowy czas? Być może 
chodziło o transformację córki, aby Hester mogła ją wziąć ze sobą. To 
przecież ona de facto decyduje o momencie śmierci wszystkich trojga. 
Na początku to ona zabija łabędzia, inicjując proces umierania, proces 
przejścia przez śmierć. Na końcu domyka cykl, zabijając córkę, która 
okazuje się już gotowa na inicjację w kobiecość. Tak jak najpierw mor
duje łabędzia - swojego sobowtóra, symbol swojego życia, tak potem 
zabija dziewczynkę, która z racji swojej płci jest jej lustrzanym odbi
ciem, symbolem jej dalszego życia. Wreszcie poprzez śmierć i dobro
wolne odejście ze świata żywych Hester, jak Porcja, zaprzecza rzeczy
wistemu światu, zaprzecza ponowoczesności i staje po stronie natury. 
Wypełnia misterium kobiece. To misterium, które jest odgrywane na 
marginesie ponowoczesności, a które neguje męska kultura.

Misterium kobiece, interpretowane jako performowanie, aby za
cytować ponownie przytaczane już wcześniej słowa Lachmana, „skry
wanych] i utajon[ych] potrzeb kobiecej natury”, nie może zostać ode
grane „w zgodzie z zasadami” męskiej ponowoczesności. I dlatego 
sztukę Carr można analizować z punktu widzenia krytyki feministycz
nej. Ponowoczesność stworzona przez mężczyzn postrzega bowiem 
śmierć, jak piszę Zygmunt Bauman w książce Śmierć i nieśmiertelność, 
jako „porażkę rozumu, gdyż rozum nie może «pomyśleć» śmierci”315. 
I dlatego śmierć zostaje utożsamiona z tym, co irracjonalne, absurdalne, 
ze skandalem. A zatem w binarnej opozycji mężczyzna-ratio kobieta- 
absurd śmierć umieszczona jest po stronie kobiecej. Kulturę, rozumianą 
jako ponowoczesność, socjolog przedstawia jako przeciwstawna wobec 

315 Z. B a u m a n, Śmierć i nieśmiertelność. O wielości strategii życia, tłum. N. Le
śni e w s k i, Warszawa 1998, s. 20.
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śmierci i zbudowana na walce z nią. Ryzyko śmierci interpretuje jako 
siłę, która „rozdziela życie od jego treści”.

Dalej Bauman cytuje słowa Edgara Moriny, który zaznacza: 
„Kultura nie ma sensu bez walki życia i śmierci z naturą, bestialstwem 
i barbarzyństwem, toczącej się na równi na zewnątrz, jak i we wnętrzu 
osoby ludzkiej”316. Śmierć, rozumiana jako siła „oporna i obojętna na 
ludzkie wysiłki”317 *, przez Baumana nazywana jest innym ponowocze- 
snego świata, ponieważ nie poddaje się największemu pędowi pono- 
woczesności, pędowi do panowania. Nie można zapanować nad śmier
cią. Socjolog przypomina o tym, że to ponowoczesność podniosła próg 
wstydu wobec śmierci; barbarzyńskie, dzikie plemiona, jak i nienowo
czesne cywilizacje potrafiły oswoić śmierć i pogodzić się z nią. Ceną 
za ponowoczesną, specyficzną formę próby pogodzenia się ze śmiercią 
była potrzeba niebezpiecznego innego. Bauman zjawisko to nazywa 
patologizacją życia codziennego i stwierdza, że była ona

316 Ibidem, s. 10.
317 Ibidem, s. 161.
3I" Ibidem, s. 179.

nieuniknionym rezultatem obawy przed śmiercią, którą dekonstrukcja 
śmiertelności, jako główna strategia nowoczesności, mogła jedynie stłumić 
- ale której nigdy nie mogła rozwiać. [...] Prawda [o śmiertelności] [...] 
była eksterioryzowana, pojęciowo przetworzona i dopiero wówczas została 
ponownie przyjęta do sfery racjonalnego dyskursu, ale już szczelnie owi
nięta w ochronny kostium organicznych czy mentalnych dolegliwości lub 
nieokrzesanego, rozkiełznanego, kierowanego namiętnościami barbarzyń
stwa „dzikiego człowieka”, tam na zewnątrz czy tutaj wnętrz, albo „niebez
piecznych klas” zza rogu cywilizowanych ulic, albo też słabej i bezwolnej 
kobiecości, wylewającej się z wyznaczonych dla kobiet żeński kwater i ka
lającej męski, zaradny świat, który mógł być zamieszkany jedynie przez 
najlepiej przystosowanych31".

Zatem śmierć jako niebezpieczny inny została utożsamiona z tym, 
co inne dla męskiej ponowoczesności - z jednostkami chorobowymi, 
ograniczonymi podzbiorami ludzkimi, jak mniejszości (rasowe, obec
nie też seksualne - AIDS na przykład nazywane bywa chorobą gejów), 
i wreszcie z kobietami. I jak wszyscy inni, jest wyrzucona poza na
wias ponowoczesności. Strategiami wykluczania w przypadku śmierci 
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są między innymi przestrzenna separacja życia i śmierci, wydzielanie 
specjalnych miejsc na cmentarzu, odrzucenie istoty śmierci przez trak
towanie jednostkowego zgonu jako elementu ciągłości, na przykład oce
na śmierci jednego żołnierza jako ofiary na rzecz ciągłości narodu, czy 
dzięki wierze w nieśmiertelność duszy (zginie ciało, ale ratio przetrwa). 
O śmierci zatem jako o innym, utożsamionym między innymi z tym, 
co naturalne, a zatem kobiece, ponowoczesność - wedle Baumana - nie 
potrafi mówić. Język ponowoczesności socjolog nazywa językiem prze
trwania, charakterystycznym dla „pozorów świata”. Język przeżycia to 
język instrumentalny, ten, który opowiada i opisuje działania. To Język 
środków i działań”319.

319 Ibidem, s. 156.
320 E. B a 1, Cielesność w dramacie. Teatr Piera Paola Pasoliniego i jego możliwe 
kontynuacje, Kraków 2007, s. 12.

Carr, aby opowiedzieć o śmierci wykluczonej z męskiego świata, 
musiała odwołać się do języka mitu (a zatem podania sprzed nowo
czesności), do dialektu słabo powszechnie znanego, dialektu środko
wej Irlandii, i opisać konkretne działania innego, czyli kobiety, Medei. 
Musiała, jak Pasolini, doprowadzić do zderzenia dwóch rzeczywisto
ści: kobiecego cyklu związanego z naturą, cielesnością, czyli także ze 
śmiercią, oraz męskiej racjonalnej ponowoczesności. Ewa Bal w opu
blikowanej niedawno pracy doktorskiej piszę między innymi o strategii 
prezentowania postaci innego przez Piera Paola Pasoliniego. Strategia 
ta wydaje się bliska temu, co robi w By the Bog of Cats Marina Carr. 
Odmieniec u włoskiego reżysera i dramatopisarza to ten, wedle Bal, „kto 
ze względu na swój wygląd bądź pochodzenie czy też seksualne perwer
syjne zachowanie lub poglądy nie pasuje do społecznego kontekstu za
kreślonego przez kulturę mieszczańską. Jednak odmieniec u Pasoliniego 
ma zazwyczaj swego sobowtóra, komplementarną postać, która na za
sadach dialektyki reprezentuje odmienną postawę. Postaci te jednak nie 
pozostają w konflikcie ani nie realizują się w działaniu, ale odsłaniają 
swoje oblicze w określonej sytuacji, nie są psychologicznie uwarunko
wanymi istotami, a raczej alegoriami przemawiającymi ze sceny i repre
zentującymi określoną postawę lub światopogląd”320. U Carr zarówno 
w Porcji Coughlan, jak i w By the Bog of Cats protagonistki-inni mają 
takich sobowtórów - swoich braci, którzy przedstawiają odmienny od 
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nich, bo męski punkt widzenia. Stosują zasadę tabuizacji swojej śmierci. 
Brata Hester także zostawiła matka, ale on potrafił o niej zapomnieć. 
Opowiada siostrze o ojcu i broni go. Podczas gdy Hester-Medea może 
być interpretowana jako córka matki, jego można utożsamiać z synem 
ojca.

Bal porusza także w swojej pracy zagadnienie zderzenia dwóch 
kultur w twórczości Pasoliniego. Pisze: „Antyczna Grecja stanowi [...] 
paradygmat wszelkiej autentycznej, pierwotnej, barbarzyńskiej kultu
ry, gdzie stale ścierają się ze sobą pierwiastki racjonalne i zmysłowe. 
Jego zdaniem, w świecie nowoczesnym, rządzonym podług praw de
mokracji, owa pierwotna kultura uległa niemal całkowitej dewaluacji, 
odeszła w zapomnienie zdominowana przez logikę masowej industria
lizacji, która doprowadziła do wulgaryzacji całego społeczeństwa. [...] 
Tak więc dla Pasoliniego przejście od natury do kultury, od tradycji 
do nowoczesności było zawsze destrukcyjne i wiązało się najczęściej 
z wielkim społecznym dramatem”321. Wydaje się, iż można podobnie 
interpretować wybór antycznych mitów u Carr. Jak Pasolini utożsamia 
ona antyczne mity z „zapisem kulturowych tabu”. Mitologizacja akcji 
dramatu, reinterpretacji postaci starożytnej Medei pozwala jej na spro- 
blematyzowanie kategorii śmierci. Ponowoczesna cywilizacja próbu
je zracjonalizować śmierć, zbadać ją, wykluczyć. Męscy protagoniści 
nie mówią o śmierci, próbują jej uniknąć. Kobietę zaś, tę, która niesie 
śmierć, a jej przeznaczeniem jest śmiertelność, jak w przypadku Hester- 
Medei, próbują usunąć ze swojego świata, skazując ją na banicję.

321 Ibidem, s. 18.

Bohaterki u Carr to te, które widzą duchy zmarłych i potrafią z nimi 
rozmawiać, choć duchy to mężczyźni, ale mężczyźni specyficzni - to 
ich bracia, sobowtóry. Kobiety utożsamiane są z odmieńcem, ponieważ 
reprezentują obce kulturze mężczyzn cechy - śmiertelność, której się 
nie lękają, ale w której znajdują siłę do zemsty na zdradliwym mężu; do 
kochania swoich dzieci; wreszcie do budowania relacji po linii matki. 
W dramacie Carr dochodzi zatem do zderzenia świata mężczyzn i świata 
kobiet. Bal przypomina, że u Pasoliniego przejście od natury do kultury, 
od tradycji do nowoczesności było zawsze destrukcyjne. W przypadku 
i reżysera, i irlandzkiej dramatopisarki są to zmiany destrukcyjne dla 
mężczyzn, ponieważ dla nich niezrozumiałe i ponieważ to oni związani 
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są z ponowoczesnością. Pasolini pokazuje bowiem, że kobiety potrafią 
stworzyć sobie w cywilizowanej ponowoczesności azyl i w jego ramach 
ukonstytuować swoją przedstawieniową tożsamość kobiety-innego, 
wypełniając kobiece rytuały. Włoski reżyser w swojej filmowej wersji 
Medei pokazuje, iż kobiety są silniejsze od mężczyzn i potrafią zaak
ceptować swoje cechy inności, ponieważ mimo zmian cywilizacyjno- 
kulturowych potrafią odnaleźć w kobiecych kultach te elementy swojej 
tożsamości, które za Wilberem można określić jako świadka ich we
wnętrznego ,Ja”.

Reżyser, który był nie tylko filmowcem, lecz także poetą i mala
rzem, przedstawił między innymi w filmie Medea w plastyczny sposób 
kult, który sprawuje protagonistka mitu i który pozwala jej na ukonsty
tuowanie własnej tożsamości w oparciu o doświadczenia wewnętrznego, 
ciągłego ,ja”. W jednej ze scen filmu przed oczami odbiorcy pojawia się 
obraz słońca, i słowo obraz jest tu najbardziej adekwatne. Obraz namalo
wany przez samą naturę, która posiada moc stwórczą. To rzeczywistość 
buduje. I buduje nie tylko kadry. Enzo Siciliano w artykule The Form 
of Vision podkreśla, że reżyser wykorzystuje realność jako podstawowy 
materiał, ale także jako formę manifestu. Pasolini, według niego, ekspo
nuje prawdziwe doświadczanie świata. Słońce buduje także dramaturgię 
filmu. Odzwierciedla ponadto dramaturgię głównej bohaterki, kapłan
ki słońca i ziemi. Obraz, o którym piszę, pojawia się w chwili, kiedy 
Medea stara się odnaleźć swoją tożsamość i siłę do popełnienia zbrodni 
i dokonania zemsty. Spełnia prośbę kobiet i „przypomina sobie swojego 
boga” - Heliosa. Zamyka się w pokoju, wspomina, kim była na swojej 
ziemi. Budząc się rano, spogląda w okno i widzi tego, któremu służyła 
jako kapłanka. Okno zostało tak wykadrowane, że widz obserwuje tylko 
jego ramy i to, co widać na zewnątrz - wschód słońca na tle jaśniejące
go, cichego i spokojnego morza. Helios przemawia do niej:

Nie poznajesz mnie?
Poznaję. Jesteś ojcem mego ojca. 
Zatem, na co czekasz? Śmiało.

W tej scenie słońce jest głównym kreatorem - decyduje o drama
turgii wydarzeń. Stwarza Medeę - przypomina jej, kim ona jest. Słońce 
będzie w dalszej części filmu także narzędziem jej działania, a potem 
udzieli jej schronienia. Medea zaś „doładowana” energią Heliosa, od
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rodzona w jego żywiole, podejmuje działanie. Ze swego pokoju wyj
dzie do kobiet, aby im przewodniczyć i aby nauczyć je swego rytuału. 
Zainicjuje litanię do Heliosa:

O Boże. Sprawiedliwości w bogu droga. Światłości słońca. Wielkie będzie 
zwycięstwo, które odniosę nad wrogami. Nareszcie zemszczę się, jak na
leży.
O Boże. Sprawiedliwości w bogu droga. Światłości słońca. Wysłuchajcie 
planu mojego.
O Boże. Sprawiedliwości w bogu droga. Światłości słońca.

I mimo rady kobiet, które wyrażają - co prawda - chęć pomocy 
Medei, ale proszą równocześnie o przestrzeganie najświętszych praw 
ludzkich, protagonistka decyduje się dopełnić zemsty. Mówi: „Za póź
no, żeby postąpić inaczej. Wy nie cierpiałyście krzywd, które cierpiałam 
ja”. Medea postanawia pogwałcić prawa ludzkie, ponieważ służy pra
wom bożym. Stwierdza: „Pora działać. Szkoda czasu na gadanie”.

Działanie, na które decyduje się Medea, ma na celu nie tylko ze
mstę, lecz także wykonanie czynności rytualnych. I wydaje się, że drugi 
powód zdobycia się na aktywność jest nawet istotniejszy niż sama zem
sta. Medea decyduje się bowiem nie tyle na zabicie dzieci, ile przede 
wszystkim na złożenie ich w ofierze. Jako kapłanka Słońca i Ziemi do
pełnia rytuału. Obraz poprzedzający postanowienie Medei można po
traktować zatem jako obrazoznak. Reżyser, wykorzystując malarską 
formę wypowiedzi, kładzie akcent na niedialogowe, obrazowe sceny 
filmu, które jako podstawowy wyznacznik jego stylu identyfikują i defi
niują inność Medei. Medea Pasoliniego jest przede wszystkim kapłanką 
i pełnienie tej funkcji dominuje w jej prezentacji. Od początku filmu, od 
części barbarzyńskiej jest ona predysponowana do spełnienia ostatecz
nej ofiary. Od początku też rozpoznajemy ogień jako żywioł jej podpo
rządkowany. Janet L. Borgerson w artykule Managing Desire: Heretical 
Transformation in Pasolini s Medea wysnuwa wiosek, że reżyser wyko
rzystuje postać Medei jako rodzaj wehikułu dla swojej teorii. Autorka 
piszę, że może ona posłużyć za przykład dla „Pasolini’s philosophical 
hypothesis on the role of dream-logic, cyclical time and silence”322 [fi

122 J. L. B o r g e r s o n, Managing Desire: Heretical Transformation in Pasolini s 
Medea, „Consumption, Markets and Culture” 2000, nr 5, s. 56.
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lozoficznej hipotezy Pasoliniego na temat roli logiki snu, cykliczności 
czasu i ciszy], Medea-kapłanka ponadto w cykliczność, procesualność, 
powtórzenie wpisuje rytuał, ponieważ to właśnie obrzęd ma być odtwa
rzany wciąż na nowo.

Pier Paolo Pasolini przez całe życie interesował się zagadnieniem 
ofiary. Stach Szabłowski323, kreśląc rys biograficzny reżysera, podkreśla 
że „idea zbawienia poprzez ofiarę przyciągała go jak magnes”. W wielu 
wierszach, na swoich płótnach, a także w filmach szukał sposobności 
do poruszania zagadnienia męczeństwa i cierpienia. Inspiracji szukał 
przede wszystkich w tematyce biblijnej, ale także w mitologii. Historia 
Medei okazała się odpowiednia do poruszenia tematu ofiary, która pro
wadzi do odrodzenia. Protagonistka bowiem, zabijając dzieci, dokonu
je takiego samego rytuału, jakiemu przewodniczyła w Kolchidzie. Aby 
podkreślić tę zależność, wpisać scenę zamordowania chłopców w więk
szy cykl, w obrzęd, a także po to, aby zabójstwo dzieci było zamknię
ciem cyklu wegetacyjnego, reżyser rnusiał nie tylko streścić większą 
część mitu poświeconego Medei, niż uczynił to na przykład Lars von 
Trier, lecz także umieścić akcję dramatu w odpowiedniej przestrzeni, 
jak i posłużyć się odpowiednią poetyką. W ten sposób zdefiniował in
ność Medei. Protagonistka została przedstawiona jako obca nie tylko ze 
względu na swoje barbarzyńskie pochodzenia, lecz także dlatego, iż słu
ży zapomnianym przez męską cywilizację bogom, podlega ich prawom, 
jest narzędziem w ich ręku.

323 „Ludzie Kina” 2005, nr 49 (123), [on-line], http://www.europaeuropa.pl/lk/lk_pa- 
solini.php- 15.04.2007.

Pasolini opowiada dzieje Medei, a właściwie wpisuje jej życiorys 
w historię Jazona. To jego poznajemy jako małego chłopca na począt
ku filmu i to o jego losie opowiada reżyser. Historia Medei rozpoczyna 
się w momencie, kiedy Argonauta jako dorosły już mężczyzna wybiera 
się do Kolchidy, aby zdobyć złote runo. Reżyser przedstawił Kolchidę 
jako dzikie, samotne, barbarzyńskie, niedostępne miejsce. Pasolini 
wybrał na miejsce kręcenia zdjęć Anatolię (tereny Kapadocji). Jak za
uważa Borgerson, Anatolię, jej mieszkańców i religię reżyser poznał, 
kiedy przygotowywał się do zrealizowania filmu o świętym Pawle. 
„Anatolia is the land of Ephesus where Paul the Christian confronted the

http://www.europaeuropa.pl/lk/lk_pa-solini.php-
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great site of goddness worship”324 [Anatolia to kraj Efezu, gdzie Paweł 
Chrześcijanin poznał wspaniały kult bogini] - notuje Borgerson. To pół- 
pustynna wyżyna w Azji Mniejszej otoczona górami, miejsce, które le
gendy przedstawiają jako teren zamieszkany przez Amazonki i Hekate, 
a także Kybele; miejsce, gdzie odprawiane były rytuały poświęcone 
Matce Ziemi. Pochodzenie protagonistki z miejsca o takich tradycjach, 
związanych z bóstwami kobiecymi, kobiecym kapłaństwem i posłannic
twem łączy ją z kultami płodności i wegetacyjnymi, a także identyfikuje 
jako dziedziczkę matriarchatu i kapłankę.

32< J. L. Borgerson, op. cit., s. 57.
325 Ibidem, s. 58.
326 A. R i c h, Zrodzone z kobiety. Macierzyństwo jako doświadczenie i instytucja, 
tłum. J. M i z i e 1 i ń s k a, Warszawa 2002, s. 177.

Jak podkreśla dalej Borgerson, „Medea’s role as prophet, Amazon- 
descendant, granddaughter of the Sun, and High Priestess transforms 
otherwise murderous or violent action into reflection of the sacred”325 
[rola Medei jako prorokini, potomkini Amazonek, wnuczki Słońca 
i najwyższej kapłanki przekształca morderstwo i przemoc w poświę
cenie]. Reżyser pozwala na takie potraktowanie dzieciobójstwa, ponie
waż wcześniej prezentuje widzom sposób odprawiania obrzędów przez 
mieszkańców Kolchidy, a Medeę czyni ich przewodniczką, główną 
kapłanką. Te rytuały to ukrzyżowanie mężczyzny, zamordowanie go, 
a następnie poćwiartowanie. Dalej spożycie jego ciała i krwi. Następnie 
natarcie jego sercem drzew i krzewów oraz wszelkich zbóż i innych plo
nów. Adrienne Rich w książce Zrodzone z kobiety w rozdziale poświę
conym kultom matriarchalnym i rytuałom odprawianym ku czci Matki 
Ziemi podkreśla, iż obrzędy jak te wyżej opisane są charakterystyczne 
dla rytuałów poświęcony matce tellurycznej. Pisze także o powiązaniu 
zabijania i rozlewu krwi z ofiarowaniem pokarmu. Podkreśla ponadto, 
iż takie postaci, jak Kali czy Medea, są blisko spowinowacone nie tylko 
z Matką Ziemią, ale przede wszystkim łączą się z jej pejoratywnym po
strzeganiem, a także z tą częścią kultu jej poświęconego, który wiąże się 
z przelewem krwi i ofiarami składanymi z ludźmi. „Potencjalnie zła po
łowa Matki - podkreśla Rich -[...] uzyska oddzielne personifikacje jako 
spragniona krwi bogini Kali, matka-zabójczyni Medea, lubieżna i złośli
wa wiedźma, «kastrująca» żona i matka”326. Medea u Pasoliniego stoi 
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na czele obrzędów odprawianych ku czci bóstw matriarchalnych i spra
wuje obrządek. Uczestniczy w akcie krwawej ofiary ku czci Ziemi i pro
si ją, aby się odrodziła. Jej pierwsze słowa brzmią: „Daj życie ziarnom 
i odrodź się z ziarna”. Następnie to ona zostaje przywiązana do pala, 
a mieszkańcy Kolchidy tańczą rytualnie dookoła niej. Medea sprawuje 
także czynności obrzędowe związane z ogniem. Zanim wejdzie do świą
tyni, aby modlić się przed złotym runem, oczyści się w ogniu. Po tym, 
jak jej ręce zostaną skrępowane łańcuchem przez inne kobiety, a następ
nie rozwiązane, wbiega z dzikim okrzykiem w ognisty okręg, kładzie się 
na palącej się trawie. W czasie modlitw mdleje, wyczerpana zaangażo
waniem, z jakim oddawała się rytuałowi.

Wszystkie sceny poświęcone prezentacji obrzędów kolchidzkich zo
stały zrealizowane w stylistyce, którą Gian Piero Brunetta nazywa „sty
lem niemego kina”. Alicja Helman w artykule Pasolini w kręgu mitów 
śródziemnomorskich przywołuje uwagę Brunetty i notuje, iż Pasolini 
świadomie „powołuje się na ten rodzaj inspiracji”. Helman kontynu
uje: „Wskazuje też na to jego koncepcja obrazoznaku, wywodzącego 
się z irracjonalnego typu systemu, komunikacji wizualnej, którą autor 
określa mianem skrajnie prymitywnej, pregramatycznej, a nawet pro- 
morfologicznej”327. Podkreśla ponadto malarskość wyobraźni reżyse
ra. Obrazy, wypowiadanie się głównie środkami wizualnymi, pomi
nięcie dialogów i monologów to środki wyrazu charakterystyczne dla 
Pasoliniego. W określeniach stylu włoskiego reżysera pojawiają się takie 
sformułowania, jak operowanie zabiegiem ciszy (Borgerson), cinema of 
poetry (Giovanni Raboni), visual style (Enzo Siciliano), pictorial lesson 
(Enzo Siciliano); jego filmy porównywane są do obrazów, poezji. Pisze 
się o braku klasycznej narracji, „filmy Pasoliniego stanowią swoisty za
pis jego wizji poetyckich”328. Wśród wyznaczników stylu Piera Paola 
Pasoliniego wymienia się ponadto synkretyzm gatunkowy - operowanie 
naturalistycznym symbolizmem, posługiwanie się mocno rozświetlony
mi kadrami, oszczędną, ascetyczną scenografią. I właśnie wykorzystując 
wszelkie wyżej opisane chwyty artystyczne, Pasolini przedstawia wyda
rzenia w Kolchidzie. „Pasolini celebruje więc nie opowieść - zauważa 

327 A. H e 1 m a n, Pasolini w kręgu mitów śródziemnomorskich, [w:] Pasolini. Tak 
pięknie jest śnić, red. A. P i t r u s, Kraków 2002, s. 61.
328 http://www.film.org.pl/europa/pasolini.html - 23.04.2006.

http://www.film.org.pl/europa/pasolini.html
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Helman - którą [...] pośpiesznie skraca, sygnalizując jedynie punkty 
węzłowe, lecz te sceny i sytuacje, w których najprostsze gesty i zacho
wania przybierają wymiar spektaklu”329.

329 A. H e l m a n, op. cit., s. 61.

Sceną, która pełni funkcję obrazoznaku, jest także obraz, od które
go zaczęłam swoją interpretację Medei, to scena rozmowy protagonistki 
z Heliosem. To właśnie bóg konstytuuje tożsamość Medei - tożsamość 
kapłanki. Medea odkrywa w sobie nie tylko siłę do zakończenia krwa
wego rytuału, nie tylko fakt, iż jest czarodziejką, kapłanką, lecz także 
to, iż jest wciąż tą samą osobą. Obraz Słońca poprzedza scena, w której 
Medea rozmawia z kobietami, reprezentantkami Chóru, któremu potem 
będzie przewodzić.

Jedna ze służebnic: Pani, dlaczego tak prędko się poddajesz?
Medea: A co mam zrobić?
Służebnica: Mówią, że we własnym kraju mogłabyś czynić czary. Panować 

nad powietrzem i ogniem. Tak mówią Koryntczycy. Oni się ciebie 
boją.

Medea: Boją się?
Służebnica: Tak, bo jesteś czarodziejką. [...] Chcę ci pomóc, zachęcić cię.
Medea: Do magii. Od ponad dziesięciu lat żyję z dala od ojczyzny.
Służebnica: Ale jesteś tą samą osobą.
Medea: Nie, stałam się kimś innym. Wszystko zapomniałam. Dawna rze

czywistość już nią nie jest.
Służebnica: Ale mogłabyś przypomnieć sobie swojego boga.
Medea: Nie. (po chwili) Może masz rację. Pozostałam tą samą osobą. 

Naczyniem pełnych cudzych doświadczeń.

To kobieta-koryfeusz uzmysławia Medei prawdę, iż w swojej daw
nej tożsamości kapłanki i czarodziejki może odnaleźć wewnętrznego 
świadka i siłę do wykreowania oraz performowania swojego aktualne
go , ja”. Medea po rozmowie z Heliosem potwierdza swoją tożsamość. 
Jest kapłanką, wciąż tą samą. I postanawia działać. Mieszkańcy Koryntu 
obawiają się jej, ponieważ oceniają te czyny, których legenda dotar
ła do ich miasta-państwa wraz z nią. Także akt dzieciobójstwa będzie 
przyczyną postrzegania jej jako innego i niezrozumienia powodów tego 
czynu. Medea rytualnie zabije swoich synów. Najpierw ich wykąpie, po
tem ubierze w białe togi, aby po krótkim przytuleniu do serca zabić. 
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Następnie położy ich ciała na łóżku niczym na ołtarzu i w finale podpali 
dom. Wraz z dziećmi ucieknie na dach. „Śmierć człowieka w płomie
niach przywołuje symbolikę ofiary”330 - podkreśla Maria Popczyk. Film 
Pasoliniego kończy się w momencie, kiedy Medea przemawia do Jazona 
i nie wiemy, czy odda siebie także w ofierze Heliosowi i zapewni sobie 
nieśmiertelność. Ogień jest bowiem tym, który zabija, oczyszcza, ale 
jego siła pozwala także odrodzić się na nowo. A może Medea wsiądzie 
do rydwanu Słońca. Niezależnie od tego, co zrobi, wyjdzie zwycięsko 
i dopełni rytuału, który zainicjowała na początku filmu.

330 M. P o p c z y k, op. cit., s. 170.

Medea po rozmowie z Heliosem odkrywa nie tylko stałość swojej 
osobowości, ciągłość roli, którą odgrywa, lecz także nieśmiertelność ry
tuału. Naomi Greene w książce Pier Paolo Pasolini: Cinema as Heresy 
podkreśla, że można powiązać scenę zamordowania dzieci z pierwszymi 
kadrami filmu przedstawiającymi Medeę. Greene piszę, że rola Medei 
jako najwyższej kapłanki jest formą preludium do jej własnej tragedii, 
śmierć młodego chłopca stanowi zapowiedź jej okropnego końca. Na 
początku historii Medei w krwawym rytuale, zostaje poświęcony chło
piec aby odrodziła się ziemia, w finale zaś Medea poświęca swoich sy
nów ponownie w krwawej ofierze i siebie, ginąc w ogniu. Medea wpi
sana jest w cykl rytualny i musi go zakończyć. Jej ofiara ma na celu 
także odrodzenie, lecz niekoniecznie odrodzenie samej Medei i jej sy
nów. Pragnie ona uratować dzieci przed zemstą mieszkańców Kolchidy 
za zabicie ich króla oraz Glauke, i znajduje dla nich tak okrutną drogę 
wyzwolenia. Widzowie pozostają do końca po stronie Medei.

Janet T. Borgerson piszę nawet o tym, iż Pasolini pozbawił film 
oskarżycielskiego tonu wobec Medei, który jest charakterystyczny 
chociażby dla Eurypidesa. Toteż usprawiedliwiona byłaby interpreta
cja, w której Medea ratowałaby swoje dzieci. Tym bardziej że ona gi
nie, trzymając ich martwe ciała w ogniu, zaś Glauke i Kreon nie giną 
w ogniu, choć właśnie w ten sposób pierwotnie wyobrażała sobie ich 
śmierć morderczyni. Król wraz córką giną, rzucając się z murów zam
ku w szale, jaki sprowadziła na nich Medea. Poprzez swoją śmierć nie 
odrodzą się, zostają skazani na śmiertelność, podczas gdy Medea, umie
rając w ogniu, będzie mogła się przez ten ogień odrodzić. Przeciwko 
takiej interpretacji przemawia - według mnie - fakt, iż synowie na 
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dachu są już martwi, zatem nie zginęli w sposób, który umożliwiałby 
im ponowne odrodzenie się. Przychylałabym się zatem do interpretacji 
Janet T. Borgerson, która wpisuje historię Medei w krąg kosmologiczny 
i historyczny. Medea, owszem, składa siebie i swoich synów w ofierze, 
która ma na celu odrodzenie, ale nie chodzi tu, moim zdaniem, o ich 
zmartwychwstanie. Protagonistka jako kapłanka czyni ofiarę nie z ba
ranka, ale sama z siebie.

Medea, która przewodniczy czynnościom rytualnym i która dopro
wadza ów rytuał do końca, jest główną postacią filmu, choć to los Jazona 
wydaje się na pierwszy rzut oka najważniejszy. To jego historię bowiem 
przedstawia reżyser. Spotykamy Jazona jako małego chłopca, którego 
centaur zapoznaje ze światem, snując rozliczne opowieści, streszcza
jąc legendy, głosząc rozmaite tezy, jak chociażby ucząc go, że to, co 
się widzi, jest złudą jedynie, a nie rzeczą naturalną. Los protagonistki 
zostaje podporządkowany Jazonowi, połączony z nim. Jak podkreśla 
Naomi Greene, to los Medei jest wyraźnie przypieczętowany w chwili, 
kiedy po raz pierwszy widzi ona Jazona i ogarniają pożądanie. Ale nie 
tylko o pożądanie tu chodzi. Wydaje się, iż znaczenie ważniejszy jest 
fakt, że Jazon przybywa z nieznanego Medei miejsca, reprezentuje obcą 
jej cywilizację, kulturę, którą ona będzie chciała zniszczyć i zapomnieć 
o jej rytuałach. Jazon bowiem jest tym, który łączy dwie przeciwstaw
ne perspektywy oglądu rzeczywistości. Już jako dziecko był uczony 
sprzecznych tez. Początkowo jego nauczyciel powtarzał: „Wszystko, co 
święte, jest w naturze, nie ma nic naturalnego”, jednocześnie uczył go, 
że „wszystko jest święte” i ową świętość utożsamiał z przekleństwem. 
Opowiadał uczniowi o bogach, aby potem zaprzeczyć idei zmartwych
wstania i stwierdzić, że „w istocie żadnego boga nie ma”.

Dychotomiczny system nauczania Jazona jest pokazany w scenie, 
w której dorosły już bohater spotyka dwóch centaurów. Jeden z nich 
twierdzi: „Obaj jesteśmy w tobie” i przedstawia mu dwie nauki, jakie re
prezentują. Starszy, który nauczał Jazona, gdy ten był jeszcze dzieckiem, 
to centaur święty. To on wznieca uczucia, on odpowiada za miłość, jaką 
Argonauta darzy Medeę. Drugi to zdesakralizowany centaur, który to
warzyszy dorosłemu już Jazonowi. On pomaga bohaterowi w wyrażaniu 
uczuć. Jazon łączy zatem dwa światy, świat mityczny, a więc ten, który 
jest znany Medei i do którego ona należy, i świat nowy. Jazon sprowadził 
Medeę do swojego świata. Centaur zdesakralizowany twierdzi, że trage
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dia Medei polega na tym, że się zagubiła. To zagubienie „kobiety antyku 
w nowym świecie, który nie uznaje jej wartości. Ta biedna niewiasta 
- ciągnie dalej nauczyciel Jazona - przeżyła nawrócenie na wspak i już 
nie doszła do siebie”. Medea nie potrafi znaleźć się w obcej sobie rze
czywistości, mimo że próbowała stać się nowym człowiekiem. Zmieniła 
szaty z rytualnych na te, które nosiły inne kobiety w nowym świecie. 
Jak powiedziała do służebnicy: „Stałam się kimś innym. Wszystko za
pomniałam. Dawna rzeczywistość już nią nie jest”. Ale transformacja 
nie udała się, nadal pozostała obca w świecie dla siebie niezrozumiałym. 
W świecie pozbawionym jej bogów i rytuałów. W nowej rzeczywisto
ści, w której dla religii nie było miejsca, Medea-kapłanka nie miała racji 
bytu. O tym, jak bardzo różnią się dwa światy leżące na przeciwległym 
biegunach, pisano już wiele. Janet L. Borgerson wspomina o tym, że 
świat dzieli się na dwa poziomy, dwie diametralnie różniące się od sie
bie strony:

Side One. [...] Nothing given to or understandable by humans. The appe
arances of nothing in the world: In geographical terms, the desert. In psy
chological term, those who are not rational, logical or understandable to hu
mans: the witches. In epistemological terms: not-knowing. In verbal terms: 
prophecy. In temporal terms: only the future reality....
Side Two: Something. [...] In geographical terms: our stronghold is our 
empire... In psychological terms: reality is only and exactly that which ap
pears. We are not liars. In epistemological terms: we understand reality, the
refore define good and evil. In verbal terms: simple declarative sentences. 
In temporal terms: the past which are naming or history is the present331.

331 J. L. B o r g e r s o n, op. cit., s. 55.

[Strona pierwsza: nic nie jest dane ani zrozumiałe dla człowieka. Nic nie 
pojawia się w świecie: w terminologii geograficznej: pustynia. W sensie 
psychologicznym: próby, które nie są ani racjonalne, ani logiczne, ani 
zrozumiałe dla ludzi: czarownice. W terminologii epistemologicznej: nie
wiedza. W sensie werbalnym: proroctwo. W sensie czasowym: tylko przy
szłość jest rzeczywista.
Druga strona: coś. W terminologii geograficznej: naszą fortecą jest nasze 
imperium. W sensie psychologicznym: rzeczywistość jest jedyną i tylko tą, 
która się pojawia. Nie jesteśmy kłamcami. W terminologii epistemologicz
nej: rozumiemy rzeczywistość, dlatego definiujemy dobro i zło. W sensie 
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werbalnym: proste zdania oznajmujące. W sensie czasowym: przeszłość, 
która jest nazwana lub historia, która jest obecna].

Alicja Helman te dwie rzeczywistości nazywa matriarchatem i pa
triarchatem. Matriarchatem, kiedy piszę o utraconym mitologicznym 
świecie Medei - świecie, w którym dominują rytuały kobiece związane 
z wegetacją i chwalące Matkę Ziemię i Słońce; patriarchatem, mówiąc 
o pozbawionym boga i rytuałów świecie, w którym żyje i który Jazon 
identyfikuje jako jedyny możliwy i właściwy. Gino Molitemo zaś piszę 
o „the clash between an archaic culture based on magic and a sense of 
sacred violence, and its inevitable destruction at the hands of a moder
nising, rationalistic culture” [zderzeniu archaicznej kultury, której pod
stawą jest magia i święta przemoc, z nieuchronną destrukcją, jaką niesie 
modernizacja i racjonalistyczna kultura]”2. Inni teoretycy, pisząc o świe
cie reprezentowanym przez Medeę, nazywają go dionizyjskim obliczem 
starożytności, bądź utożsamiają go z trzecim światem i doszukują się 
paraboli między nim a zachodnią cywilizacją.

Jakkolwiek by nie definiować dwóch rzeczywistości charaktery
stycznych dla protagonistów, Medea będzie zazwyczaj utożsamiana ze 
starym światem religii, Jazon zaś z nowym światem laickim. Za każ
dym razem ich rzeczywistości przeciwstawne, kontrastujące, walczące 
będą się nawzajem definiować jako inne czy też obce. Medea w świecie 
Jazona zyskuje status innego, a jej wartości i funkcję kapłanki miesz
kańcy Koryntu postrzegają jako niezrozumiałe, niepotrzebne, budzące 
lęk, ponieważ związane są z tym, co magiczne. Medea, zabijając rytual
nie synów i składając siebie w ofierze, dopełnia swój los. Helman piszę, 
że to „los «innej», kobiety, która zapomniała swoich bogów, poniechała 
mocy, którymi została obdarzona, ale nigdy nie została zaakceptowana 
w świecie swojego męża”3”. Medea zyskiwała nową tożsamość, kiedy 
odprawiała rytuał. Stała się kapłanką po tym, gdy tylko złożono pierw
szą ofiarę. I to właśnie ta rola była dla niej najważniejsza i budowała 
jej przedstawieniową tożsamość. Medea odkryła, że raz rozpoczęte
go rytuału nie można przerwać, podobnie jak nie można zrezygnować 
z roli kapłanki, którąjuż się na siebie przyjęło. Kapłanka musi sprawo-

332 www.sensesoftcinema.com/contents/directors/02/pasolini.html - 03.01.2007.
333 A. H e 1 m a n, op. cit., s. 58.

http://www.sensesoftcinema.com/contents/directors/02/pasolini.html
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wać obrządek do końca. Toteż los Medei rnusiał zostać przypieczęto
wany ostateczną ofiarą. Została postawiona w sytuacji wyboru między 
ludźmi a bogami, i choć chciała opowiedzieć się po stronie nowej cy
wilizacji, nie potrafiła jej zaakceptować ani być w niej zaakceptowana. 
Ostatecznie wygrali bogowie. Spełniając rytuał ku czci swoich mitów 
i bogów, Medea rozpoznała siebie w cyklicznym procesie transformacji, 
musiała wrócić do odgrywania roli, która była dla niej najważniejsza.

Uciekając z Kolchidy, mordując brata, zabierając złote runo, Medea 
wypełnia proroctwo. Rozpoczyna drugi rytuał związany z procesem hi
storycznym. Odpowiada za śmierć swojej kultury, aby móc ją potem od
kupić poprzez powrót do własnej religii, unicestwiając cywilizację po
zbawioną boga. Ma przynieść kres rzeczywistości Jazona i wypełnić to, 
co zostało zapisane. Spełniając rytuał wegetacyjny - śmierci i powtór
nych narodzin, oraz wypełniając cykl historyczny - niszcząc cywilizację, 
aby odrodziła się poprzednia, pozwala wybrzmieć proroctwu. Człowiek 
w masce - kapłanka w masce mściwej kobiety, przedstawicielka starej 
kultury w masce osoby, która próbuje dostosować się do nowego świa
ta, kobieta w rytualnych szatach, na które nakłada tymczasowo strój 
Koryntianki; wyznawczyni swego boga w masce ateisty, przodowniczka 
rytuału w masce innego - przyniesie Jazonowi śmierć.

Ostatnie słowa Medei do Jazona brzmią: „Zrozumiesz, kiedy bę
dziesz stary. Nic już nie jest możliwe”. Jazon pod koniec swego życia, 
kiedy dopełni się jego cykl życiowy, przypomni sobie maski barbarzyń
ców, do których kraju przybył. Wówczas też pojmie, na czym polega 
proces życia i śmierci. Wszystko się musi zakończyć, i nie można tego 
powstrzymać, aby coś innego się urodziło czy też odrodziło. I choć za 
każdym razem będzie się wydawało, że powstało coś nowego, za każ
dym razem to nowe będzie oparte na starszym porządku. Medea, po
święcając siebie i swoich synów, dopełnia obrzędu kosmologicznego 
i historycznego. Zamyka cykl życia własnego, pozwala, aby ziarno 
Matki Ziemi zakiełkowało i uruchamia dźwignię historii, aby hołdować 
regule charakterystycznej dla jej świata, że tylko przyszłość może być 
prawdziwa, teraźniejszość zaś mija.

Pasolini w swoim filmie reprezentuje podobny pogląd jak francu
ski strukturalisa, Roland Barthes, dowodząc, że nie ma ucieczki przed 
ideologią. Toteż protagonistki von Triera, Carr czy Pasoliniego, odtwa
rzając rytuał kobiecy, nie tworzą nowego kultu, ale wykorzystują dawne 
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wierzenia i dawne formy obrzędowe, aby móc w ramach istniejących 
kanonów i norm stworzyć swoją podmiotową tożsamość. Uciekając 
przed ideologią męskiej ponowoczesności, sięgają po to, co od dawna 
wymyka się cywilizacji ratio, po sferę sacrum, która daje azyl swoim 
wyznawczyniom i która czyni kapłankę nietykalną. Rola kapłanki trak
towana jest przez członków społeczeństwa nowej cyklizacji jako jedna 
z ról innego. Odwołanie się do kultu kobiecego, który pozostaje poza 
sferą ratio i opiera się na kobiecej biologii, pozwala kobietom na taką 
formę aktywności, która bazuje na ich kobiecości i pozwala na wykre
owanie przedstawieniowej tożsamości kulturowej kapłanki-innego. Rola 
ta bowiem, choć poddana pewnym obostrzeniom społecznym, pozwala 
na zręczne łącznie cech genderowych przynależnych kobiecie i męż
czyźnie, ponieważ daje kobiecie tę samą władzę, którą mają mężczyźni 
- władzę nazywania, stwarzania, wychwalania swojego boga.

Ponadto sprawowanie kultu ku czci Matki Ziemi podkreśla kobie
cą niezależność i samowystarczalność. To kobieta bowiem z racji swej 
biologii jest tą, która wpływa na populację ludzkości. Ponadto tworzenie 
tożsamości kobiecej w ramach kobiecych rytuałów umożliwia kobie
tom wyznaczenie takiego terytorium i stworzenie takiego kanonu beha
wioralnego, który jest charakterystyczny tylko dla kobiet i niedostępny 
mężczyznom. Tym samym następuje odwrócenie sytuacji. Mężczyzna, 
który do tej pory wyznaczał tabu kobiecie, staje się pomiotem, któremu 
kobieta wytycza przestrzeń dla niego nieosiągalną.

Medea, odgrywając rolę kapłanki kultu niezrozumiałego dla męż
czyzn, wykorzystuje atrybuty nosiciela piętna, które w ramach kontek
stu rytualnego przynależne są tylko osobom innym traktowanym jako 
wybrańcy wtajemniczeni w dany obrządek. Tym samym rola innego- 
wybranego staje się podmiotowa, a rola mężczyzny-obserwatora kultu 
przedmiotowa. Inny-kapłanka zamyka się bowiem w świecie rytuału 
i odrzuca stereotypowe role kobiece, role matki i żony, aby móc wy
pełniać czynności obrzędowe, związane z gloryfikowaniem sił biolo
gii - narodzin i śmierci, obcych męskiemu światu. Ponadto zamknięcie 
się w świecie kultu, rozumianego tylko przez kobiety, a utożsamiane
go przez mężczyzn z tym, co inne, jest sposobem na ocenianie świata 
z punktu widzenia kobiecej logiki oraz kierowanie się kobiecymi kryte
riami patrzenia na świat podczas wszelkich wyborów.

Sprawowanie kultów kobiecych polega także na respektowaniu 
kobiecego prawa Matki, na odkrywaniu prawdy o własnej kobieco
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ści i czerpaniu z niej energii. Kobieta zatem, performując misterium 
kobiece, staje po stronie natury, w opozycji do męskiej kultury. Toteż 
wykorzystuje swoją pozycję innego do zdefiniowania własnego ,ja” 
w oderwaniu od cech kobiecego gender, i korzysta z kulturowego przy
porządkowania cech należnych kapłanom, czyli używa społecznych 
atrybutów przypisywanych innym jednostkom do zdefiniowania swojej 
tożsamości. Zaś odwołując się do sfery rytuału, sacrum, religii i glory
fikując cykliczność, procesualność, powtarzanie, czyni siebie jednostką 
nietykalną, odmienną, a nawet niezrozumiałą dla męskiej cywilizacji. 
Ponadto kobieta, performując swoją tożsamość kapłanki kobiecych kul
tów, sięga do tego, w jaki sposób kobiety definiowały swoją kobiecość 
i opisywały swoją rolę w społeczeństwie, przede wszystkim do afirma- 
cji kobiecej zgody na naturalny cykl narodzi i śmierci. Odnajduje swoje 
miejsce w procesie życia.

Kontekst ofiary

Określenie „centon” odnosiło się w starożytności do materiału uszy
tego z kawałków wyrzucanych ubrań. Ale jest to także określenie formy 
literackiej, uprawianej od czasów antycznych, która - podobnie jak ma
teriał nazywany centonem - składa się z fragmentów istniejących już 
utworów. Tworzenie centonu polega na łączeniu wersów zaczerpniętych 
z dzieł starożytnych i uzyskiwaniu za ich pośrednictwem nowej treści. 
Centon cieszył się szczególnym zainteresowaniem w średniowieczu, 
kiedy to artyści wychowani na antycznej twórczości i uznający ją za fun
dament sztuki pragnęli swoje utwory poświęcać nowemu, chrześcijań
skiemu Bogu. Jak podkreśla ksiądz Marek Starowieyski, „chrześcijanie 
[...] troszczyli się [...], aby nie zerwać z kulturą antyczną, szczególnie 
zaś po dekretach Juliana Apostaty z 362 r. zakazującego chrześcijanom 
komentowania poetów starożytnych”. Artyści chrześcijańscy starali się 
„stworzyć chrześcijańską namiastkę kultury klasycznej”354. Twórcy ci 
uważali, iż w dziełach antycznych można odnaleźć „ziarna Boskiego 
Logosu”, które połączone z opowieściami i stylem biblijnym tworzą har
monijną całość. Tekst starożytny poddawali zatem takiej obróbce styli-

Chrystus cierpiący. Pierwszy chrześcijański dramat grecki, tłum. J. Łanowski, 
Kraków 1995, s. 9.
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stycznej, gramatycznej i werbalnej, oraz dobierali takie wersy, aby móc 
swoją twórczością przedstawiać dogmaty chrześcijaństwa i przepisywać 
biblijne przypowieści, jak i teatralizować historie testamentowe. Bardzo 
często wykorzystywali fragmenty starożytnych tragedii greckich, gdyż 
„nie istnieje większy dramat, niż dramat Kalwarii. Ta świadomość kaza
ła [im] sięgać do dzieł, które w najwyższym stopniu wyrażały tragizm 
świata starożytnego - do dramatu raczej niż do epiki”335.

333 Ibidem, s. 10.
336 Wszystkie cytaty z Chrystusa cierpiącego za: Chrystus cierpiący. Pierwszy chrze
ścijański dramat grecki, tłum. J. Łanowski, Kraków 1995.

Średniowieczni twórcy chrześcijańscy tworzyli przede wszystkim 
dramaty, czy też udramatyzowane opowiadania, które miały zostać wy
stawione podczas święta chrześcijańskiego, bądź na placu miejskim, 
w celach edukacyjnych. Utwory te, sięgając do tragedii antycznych, 
nawiązywały także do antycznej poetyki, ale w niektórych momentach 
ją modyfikowały. Wykorzystywały chór, który komentował, dialogował 
z protagonistami, ale przede wszystkim obserwował przebieg wydarzeń 
i sam nie interweniował w akcję. Stosowały w sposób dowolny tzw. trzy 
jedności i zazwyczaj zachowywały chociaż jedną z nich. Dramaty za
czynały się najczęściej od długiego monologu na wzór tragicznego pro
logu, który nazywano tutaj prologiem teologicznym, i często kończyły 
pojawieniem się Osoby Boskiej na zasadzie deus ex machina.

Jedynym zachowanym centonem bizantyjskim jest dramat Chrystus 
patiens (Chrystus cierpiący), którego autorstwo przypisuje się św. 
Grzegorzowi z Nazjanzu. Jak zauważa sam autor w hypothesis, czyli 
we wstępie, w którym przedstawiane są zadania artystyczne i teologicz
ne twórcy:

modłą Eurypida
Opowiem Mękę, która świat zbawiła [...] 
Jakby z ust własnych Matki i Dziewicy 
I ucznia, co był Mistrzowi najmilszy. 
Najpierw Ją samą przedstawi opowieść 
- Po matczynemu płacze w dobie Męki 
Przyczynę losów swoich od początku 
Opłakująca, gdyż Ona przyczyną336.
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Autor Chrystusa cierpiącego, jak zapowiada w hypothesis, opisu
je mękę i śmierć Chrystusa, jego zmartwychwstanie oraz złożenie do 
grobu, ale protagonistką czyni Matkę Bożą, którą z jednej strony przed
stawia jako cierpiącą i opłakującą dziecko, mocno podkreślając jej 
„Boże macierzyństwo”, z drugiej zaś strony opisuje ją jako przyczynę 
nieszczęścia, gdyż to ona wydała na świat tego, który został skazany 
na mękę i śmierć. Do przedstawienia takiej właśnie treści twórca wy
korzystał tragedie greckie, przede wszystkim Eurypidesa, cytuje jednak 
także Prometeusza skowanego i Agamemnona Ajschylosa oraz powołuje 
się na apokryfy. Z dorobku Eurypidesa naśladuje, parafrazuje i cytuje 
aż trzynaście dramatów, wśród nich Bachantki, Hekabe, Hippolytosa, 
Orestesa, Ifigenię w Aulidzie oraz Medeę. Z ostatniej tragedii czerpie 
bardzo dużo i wykorzystuje ją przede wszystkim w wypowiedziach 
Matki Bożej. Można nawet powiedzieć, iż autor Chrystusa cierpiącego 
przepisuje postać Medei na chrześcijańską Medeę-ucieleśnienie Matki 
Bożej i w znaczący sposób modyfikuje dotychczasowy obraz Bożej ro
dzicielki. Ona bowiem nie tylko, jak antyczna protagonistka, jest przy
czyną (chociaż w dramacie chrześcijańskim niebezpośrednią) śmierci 
syna, lecz także do pewnego momentu ucieleśnieniem słabej niewiasty, 
a potem mściwej, zdradzonej kobiety. Punktem kulminacyjnym w kre
owaniu Matki Bożej jest śmierć jej syna, którą bohaterka interpretuje 
w kategoriach zdrady ludu wobec Chrystusa, ale także wobec niej sa
mej, tej, która wydała go na świat.

Autor skupia się na problemie porodu i funkcji macierzyńskiej 
Matki Bożej. Podkreśla także jej pośrednictwo w tajemnicy zbawienia 
i niebiańską glorię. Mimo cierpienia, jakie musi ona znosić, ostatecznie 
zwycięża - okrywa się chwałą, podobnie jak Medea. W opisach chrze
ścijańskiej protagonistki często pojawiają się określenia dotyczące jej 
„godności królewskiej”, dziewictwa, piękności, świętości, wyjątkowo
ści. Jak podkreśla ksiądz Starowieyski, „określenia Maryi uderzają nas 
swoją niebiblijnością”337. Ale to, co przede wszystkim jest niebiblijne, 
to nienawiść, jaką pała bohaterka, podobnie jak Medea, na której jest 
wzorowana, a także życzenie śmierci zdrajcom, i chęć popełnienia sa
mobójstwa.

337 Ibidem, s. 18.
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Matka Boża-Medea to kobieta samotna, gdyż znalazła się na obcej 
ziemi. Skrzywdzona przez wroga. Potrafi jednak znaleźć w sobie odpo
wiednią siłę, aby przekląć Judasza i pragnąć zemsty. Chór kobiet pod
kreśla, że jak jej dziecko została skazana na cierpienie i nieszczęście, 
oraz że śmierć jej syna można interpretować także w kategoriach ofiary. 
Matka Boża parafrazuje wers Medei: „Kobieta słaba jest i do łez sko
ra”. Jej słabość - ale równocześnie i siła - objawia się w tym, że staje 
się ofiarą i katem zarazem. Wydając na świat syna, świadoma jego losu 
wybiera rolę ofiary, gdyż wie, że w czasie śmierci dziecka jako matka 
będzie cierpieć najbardziej. Połączenie tragedii antycznej z opowieścią 
chrześcijańską pozwala autorowi Chrystusa cierpiącego stworzyć nowy 
obraz matki i kobiety chrześcijańskiej - istoty słabej oraz pokornej, ale 
posiadającej ukrytą siłę, do której nie waha się odwołać w chwilach 
cierpienia i załamania. Obraz matki i kobiety, która potrafi walczyć 
o swoje prawa i nie cofa się przed niczym. Gdyż zemsta ma na celu uko
jenie bólu. Samej ofierze zaś w niczym nie pomaga. Symbioza antyku 
i chrześcijaństwa pomaga autorowi Chrystusa cierpiącego wyekspono
wać temat ofiary i ukazać matkę Chrystusa jako tę, która poświęca się 
świadomie i dobrowolnie oraz zgadza się zostać ofiarą tej samej rangi, 
co syn. Współczesny dramatopisarz, Marek Pruchniewski, w sposób po
dobny do Grzegorza z Nazjanzu posłużył się antyczną tragedią i zderzył 
ją z biblijną interpretacją ofiary, aby przedstawić historię kobiety, matki 
mordującej swoje nowo narodzone dzieci.

Marek Pruchniewski połączył w swojej tragedii realne wydarzenia, 
reporterską relację z faktów z fikcją mitu o Medei. Autor został bowiem 
poproszony o napisanie dramatu faktu dla Teatru Telewizji. Inspirację 
do stworzenia nowego dramatu znalazł w reportażu Lidii Ostałowskiej 
i Wojciecha Cieśli Worek. Roman Pawłowski piszę, że wszystko zaczę
ło się w marcu 2000 roku, kiedy do warszawskiej prokuratury nadszedł 
anonim informujący, że we wsi Wronów w Siedleckiem żona niejakie
go Benedykta Ł. uśmierciła czwórkę swoich nowo narodzonych dzieci. 
Dramatopisarz po obejrzeniu reportażu postanowił napisać współczesną 
wersję antycznej Medei. Z prawdziwej historii zaczerpnął główny wą
tek, rys psychologiczny bohaterów, obojętną reakcję osób postronnych 
na tragedię dzieci, język postaci. „Sztuka Łucja i jej dzieci powstawała 
dwa lata, każda kolejna wersja odchodziła od reporterskiego pierwo
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wzoru w stronę tragedii”338 - notuje Roman Pawłowski we wstępie do 
książkowego wydania dramatu w antologii Pokolenie Porno i inne nie
smaczne utwory teatralne.

Pokolenie porno i inne niesmaczne utwory teatralne. Antologia najnowszego dra
matu polskiego w wyborze Romana Pawłowskiego, red. H. S u ł e k, Kraków 2003, 
s. 192.

Wszystkie cytaty z Łucji i jej dzieci Pruchniewskiego za: M. P r u c h n i e w s k i, 
Łucja i jej dzieci, [w:] Pokolenie porno...

Tragedia, bo w ten sposób gatunkowo określa swój dramat Pruch- 
niewski, nie jest wyłącznie sprawozdaniem z rzeczywistych wydarzeń, 
wzbogaconym elementami interpretacji oraz oceny wydarzeń, ani też 
wyłącznie opisem autentycznych zdarzeń. Nie jest zatem tylko relacją 
z faktów, jak przystało na reportaż, choć zachowuje pewne znamiona 
stylu reporterskiego. Jak reportaż ma na celu naprawę świata, a w cen
trum wydarzeń stawia człowieka oraz stara się wywołać u czytelnika 
silną reakcję emocjonalną. Oczywiście uczuciowe zaangażowanie od
biorcy oraz poruszenie kwestii człowieczeństwa to elementy charakte
rystyczne także dla tragedii. Roman Pawłowski próbując udowodnić, że 
Pruchniewski napisał rzeczywiście tragedię, tak jak zapowiadał, a przede 
wszystkim, że napisał współczesną wersję mitu Medei, wymienia cechy 
tragedii, jakie odnaleźć można w Łucji i jej dzieciach. W Łucji, protago- 
nistce dramatu, Jest [...] coś z bohaterek tragedii” - piszę Pawłowski. 
I z pewnością ma tu na myśli fakt, że Łucja próbuje dokonać niemożli
wego - dokonać wyboru tragicznego, a także walczy ze sobą i światem.

Łucja, współczesna Medea, to matka trojga dzieci - dwóch chłop
ców i dziewczynki, wychowanka domu dziecka, żona, którą mąż gwał
ci, synowa Starej, która nazywa ją suką i krową oraz dyryguje wszystki
mi domownikami. Łucja rodzi kolejne dziecko, które zostaje jej zabrane 
przez teściową i zamordowane. Godzi się jednak na to i dlatego pośred
nio sama staje się dzieciobójczynią. Dziewczyna świadoma była od mo
mentu, w którym dowiedziała się o kolejnej ciąży, jaki los spotka jej 
dziecko. To bowiem nie pierwsza ciąża zakończona zamordowaniem 
nowo narodzonego dziecka. Łucja próbowała uciec od teściowej, któ
ra poprzednio pełniła także rolę kata jej dzieci, ale nie miała dość siły, 
aby to uczynić. Ostatecznie po kolejnej próbie ucieczki wróciła do domu 
i weszła do stodoły, gdzie podejrzewała, że Stara chowała zwłoki jej no
worodków. Mówiąc: „Jestem z wami. Teraz będziemy razem”339, pod
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paliła leżące dookoła siano. W ten sposób złożyła siebie w ofierze, aby 
poprzez swoją śmierć zniszczyć zło świata.

Kolejnym elementem tragicznym dramatu Pruchniewskiego, we
dług Pawłowskiego, jest chór. Chór w Łucji i jej dzieciach składa się 
z trzech kobiet, które opiekują się kapliczką znajdującą się nieopodal 
domu Łucji-Medei. To one komentują, osądzają, ale - jak u Eurypidesa 
- nie interweniują w wydarzenia. Tylko się im przyglądają. To poprzez 
nie - a może dzięki nim - autorowi udaje się skonstruowanie świato- 
obrazu, czyli przedstawienie świata jako wytworu człowieka, służące
go do oglądania, podpatrywania, jak to czyni Chór. Zatem stworzenie 
pseudoświata. To świat, na który patrzymy - aby zacytować słowa 
Starej - jak „przypalikowane krowy”. To świat pozbawiony bogów 
i sprawiedliwości. Świat, na który milcząco się godzimy i w którym 
biernie uczestniczymy. Jednakże chór w dramacie Pruchniewskiego nie 
jest, według mnie, wyznacznikiem tragiczności. Zresztą istnienie chóru 
nie stanowi elementu wyróżniającego jedynie tragedię. Jego zachowa
nie przypomina postępowanie kobiet korynckich z tragedii Eurypidesa. 
Wydaje się jednak, że na tym podobieństwie, czyli fakcie, że chór 
przypatruje się wydarzeniom i nie interweniuje w ich bieg, choć nie 
pochwala zachowania protagonistki, kończy się tragiczność chóru 
Pruchniewskiego.

Analiza zachowania chóru w Łucji i jej dzieciach, oraz jego interpre
tacja jako elementu charakteryzującego świat ponowoczesny jako pseu- 
doświat, wskazuje raczej na fakt, że chór w dramacie Pruchniewskiego 
nie byłby elementem charakterystycznym dla tragedii. Nie twierdzę, 
że dramat ów nie ma znamion tragedii, nie uważam jednak występo
wania chóru za dowód na tragiczność Łucji i jej dzieci. Tragiczności 
tego utworu upatrywałabym natomiast w innej cesze - w podjęciu te
matu ofiary. Ksiądz Janusz Lewandowicz w artykule Mit i rytuał w re- 
ligiach pierwotnych i ich związki z tragedią dostrzega, podobnie jak 
wielu innych teoretyków, początki tragedii w ofierze i rytuale. Należy 
w tym miejscu zaznaczyć, iż istnieją także teorie sprzeciwiające się ja
kimkolwiek związkom tragedii z rytuałem, a tym bardziej z rytuałem 
boga wina. Na przykład Jacek Wachowski w książce Rytuał a teatr, czyli 
o drogach myślenia dowodzi, że teatr i rytuał nie mają wspólnych źródeł 
ani wspólnych cech. Co więcej, zauważa, że dionizyjskość pozostawała 
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„w konflikcie z tragedią”340, zaś antyczne widowiska mają ponadreligij- 
ny i ponadestetyczny charakter, powstały w okresie sekularyzacji form 
rytualnych. „Teatr narodził się wtedy - piszę Wachowski - gdy uczestni
cy kultów spostrzegli, iż mogą być one, niezależnie od wpisanych w nie 
sensów religijnych, piękne”341, dlatego też nazywa myślenie rytualne 
o teatrze „ułomnym”. Zaznacza: „Ułomność argumentów źródłowych 
oraz historyczno-kulturową tendencja do lansowania poglądu o związ
kach teatru z rytuałem sprawiły, że cechą myślenia poświęconego po
chodzeniu teatru stała się skłonność do mitotwórstwa”342.

340 J. W a c h o w s k i, Rytuał a teatr, czyli o drogach myślenia, Gniezno 2004, 
s.43.
341 Ibidem, s. 47.
342 Ibidem, s. 52.

Ja jednak opowiadałabym się za rytualno-ofiamiczym pochodze
niem tragedii, ponieważ teatr pozostaje w bardzo bliskich relacjach 
z obrzędem sprawowanym ku czci siły transcendentnej, i w wielu 
przypadkach ma oddziaływać na odbiorcę, wywołując w nim kathar- 
sis i prowadząc do przeżycia swoistego transu, podobnie jak czynić to 
mają obrzędy, rytuały oraz msze. Ponadto istnieje wiele rodzajów wy
powiedzi teatralnych i form teatralnych europejskich oraz azjatyckich, 
które występują współcześnie, a które dowodzą ścisłych związków 
teatru z rytuałem. Lewandowicz natomiast cytuje w swojej pracy teo
rię Burkerta z Instytutu Filologii Klasycznej Uniwersytetu w Zurychu, 
który jest twórcą tezy, że „fundamentem dramatu jest pierwotny rytu
ał ofiamiczy i definiuje tragedię jako rytuał estetyczny, który zastępuje 
ofiarę poprzez imitację”. Rytuał rozumie przy tym jako czynność sym
boliczną o charakterze religijnym, sakralnym. Dalej piszę o procesie 
oczyszczania charakterystycznym dla rytuału ofiamiczego w starożytnej 
Grecji: „W Grecji związany był on z ideą kozła ofiarnego, wywodzącą 
się z historii o Dionizosie, objawiającym się w tej zwierzęcej postaci. 
Obrzęd związany z tą procedurą miał na celu oczyszczenie rytualne ca
łej społeczności, przez wypędzenie z miasta zwierzęcia uważanego za 
wcielenie «nieczystości». [...] Wydalone z miasta zwierzę, zabierające 
nieczystość mieszkańców, nazywa się «kozłem ofiarnym» [...]. Związek 
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tego słowa z [...] «lekarstwem» nie jest przypadkowy”343. Lewandowicz 
zatem łączy tragedię z imitacją obrzędu oczyszczania poprzez złożenie 
ofiary za całą społeczność. I właśnie funkcja ofiary będzie moim zda
niem wyznacznikiem tragiczności u Pruchniewskiego.

343 J. L e w a n d o w i c z, Mit i rytuał w religiach pierwotnych i ich związek z tra
gedią, [w:] Rytuał, język - religia. Materiały z konferencji 17-19 maja 2004 r., red. 
R. Zarębski, Łódź 2005, s. 337.

Łucja-Medea dobrowolnie bowiem decyduje się na złożenie siebie 
w ofierze przez spalenie, pełniące funkcję oczyszczającą, aby odkupić 
swoje winy - pośrednie dzieciobójstwo - oraz winy chóru, który repre
zentuje społeczność pseudoświata. I właśnie forma specyficznego ujęcia 
centonowego - połączenie gotowych schematów ofiamiczych charakte
rystycznych dla tragedii antycznej, ale i dla chrześcijańskich przypowie
ści biblijnych, widocznych przede wszystkim w micie o męce Chrystusa 
- pozwala Pruchniewskiemu na poruszenie współcześnie raczej omija
nego tematu ofiary, szczególnie ofiary z siebie samego. Tym samym dra- 
matopisarz kreuje Łucję-Medeę na podobieństwo Matki Bożej-Medei, 
która znajduje w sobie wystarczająco wiele sił, aby próbować zmienić 
zastany scenariusz życia codziennego i świata. Bohaterki te bowiem, 
chcąc ocalić swoją godność, decydują się na dokonanie szczególnego ro
dzaju zemsty. Mszcząc się na niewiernym mężu, zabójcach syna oraz na 
ludziach jako reprezentantach zła, Medea i Matka Boża składają w ofie
rze swoje cierpienie po stracie synów, Łucja - siebie. Łucja-Medea, de
cydując się na męczeńską śmierć w stodole, godzi się na bycie ofiarą. 
W ten sposób interpretuje postać tytułowej bohaterki Sławomir Fabicki 
w telewizyjnej realizacji dramatu z 2003 roku. Fabicki, przedstawiając 
dramat Pruchniewskiego, przesuwa akcenty, nadaje nowe brzmienie 
dramatowi, a także przekształca Łucję w kobietę, która potrafi w końcu 
zdobyć się na podjęcie własnej decyzji i dobrowolnie wybiera los ofia
ry. Reżyser wyeksponował w swoim przedstawieniu elementy mityczne, 
rytualne i dzięki temu z dramatu z elementami antycznej tragedii uczynił 
moralitet. Bardzo znaczącą funkcję w telewizyjnej realizacji przedsta
wienia pełni scena, którą dla ułatwienia nazwałam sceną pod drzewem. 
To scena, którą można analizować jako zapowiedź ofiary.

Ciemne, jesienne pole uprawne. Pośrodku stoi samotne drzewo. 
W tej iście trierowskiej scenerii znajduje się jedna postać - ciężarna ko
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bieta leżąca pod drzewem. Scena pod drzewem to moment, kiedy bo
haterka rozpacza z powodu przeszłości, ale także przyszłości. Fabicki 
w swojej interpretacji połączył matkę pozwalającą na zabicie swoich 
dzieci z najpotężniejszą matką - Matką Ziemią. Łucja, która nosi w so
bie życie, leży przecież na polu uprawnym, które wyda plon. Jej dziec- 
ko-płód, które zostanie zamordowane przez babkę, jest tak blisko tego, 
co wydaje na świat Ziemia. Jak podkreśla Marzenna Jakubczak w książ
ce Estetyka czterech żywiołów, w symbolice Matki Ziemi „stają [...] na
przeciw siebie dwa obrazy, niezwykle istotne dla estetycznego potencja
łu ziemi, a mianowicie: 1. wyobrażenie Matki Ziemi jako tej, która daje 
wszelkie życie, wyprowadzając formy żywe z własnej substancji oraz 2. 
tej, która wchłania, przyjmuje na powrót do swego łona wszelkie prze
jawy witalności”344 345. Łucja, leżąc na polu, jest z jednej strony przyszłą 
matką, która urodzi swoje dziecko, da mu życie, ale z drugiej strony, 
znając jego los, symbolicznie oddaje to dziecko ziemi, grzebie je. Takie 
zachowanie protagonistki można powiązać z rytuałem grzebania dzieci 
w ziemi (w odróżnieniu od palenia zwłok dorosłych) oraz z obrządkiem 
pozostawiania na ziemi ciężko chorych i umierających3“15. Łucję można 
zatem interpretować jako wcielenie Matki Ziemi, która daje i odbiera 
życie dziecku. To ona na pytanie swojej przyjaciółki Oli: „Zabiłaś swoje 
dziecko?”, odpowiada: „Urodziłam”. Jakby akt dania życia upoważniał 
ją równocześnie do odebrania go. Co prawda, Łucja nie zabija swoich 
dzieci własnoręcznie, ale biernie przygląda się temu, jak robi to jej te
ściowa. Łucja nie sprzeciwia się teściowej. Na jej polecenie ukrywa tak
że kolejną ciążę przed mieszkańcami wsi.

344 M. J a k u b c z a k, op. cit., s. 31.
345 Za: ibidem, s. 30.

Opisana wyżej scena w przedstawieniu Teatru Telewizji to moment, 
kiedy Łucja zaczyna myśleć o buncie. Zrywa z siebie bandaże, którymi 
ściskała ciało, aby ukryć rosnący brzuch, ale potem powraca do wcze
śniejszej sytuacji i dalej pozwala Starej na kierowanie losem swoim 
i swoich dzieci. Zatem współczesna Medea, kiedy kładzie się na ziemi, 
niczym Demeter zna przyszłość swojego dziecka. Łucja wie, że zostanie 
ono zamordowane, ale temu nie przeciwdziała, tylko się na to godzi. 
Kładąc się na polu uprawnym, z jednej strony oddaje już dziecko Matce 
Ziemi, z drugiej symbolicznie grzebie je w ziemi, gdyż wie, że teściowie 
nie pozwolą jej nawet pochować noworodka.
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Ukazanie Łucji-Medei w scenie pod drzewem jako wcielenia Matki 
Ziemi pozwala reżyserowi wypowiedzieć się na jej przykładzie na temat 
funkcji kobiety i matki. To funkcje, które sprawują one od pradawnych 
czasów w dwóch wymiarach - w realnym, codziennym życiu, ale także 
w wymiarze symbolicznym, mitycznym, rytualnym. Wymiar uniwer
salny przedstawia Fabicki, przede wszystkim podejmując zagadnienie 
winy, odkupienia i cierpienia. Scena pod drzewem przedstawia z jednej 
strony winę Łucji-Medei, z drugiej zaś zapowiada element buntu, który 
doprowadzi bohaterkę do wybrania roli ofiary. Fabicki w swojej realiza
cji dramatu Pruchniewskiego interpretuje Łucję-Medeę jako wyjątek eg
zystujący w pseudoświecie; wyjątek, który dobrowolnie decyduje się na 
poświęcenie siebie, aby zmienić istniejący porządek. Tylko ona zdobywa 
się na czynności, które mają przynieść katharsis światu. Samospalenie 
bohaterki ma wymowę symbolicznego oczyszczenia świata od zła, staje 
się próbą zmienienia porządku kosmosu.

Maria Popczyk we wspominanej już książce Estetyka czterech ży
wiołów przypomina o odkupieńczej sile ognia. „Co pewien czas z pro
cesu przemian wytrąca się sam ogień ogarniający pożarem świat, wtedy 
następuje śmierć kosmosu”346. I to właśnie w ogniu Łucja-Medea chce 
po raz wtóry zmienić świat. Łucja, podobnie jak antyczna Medea, nie 
tylko dominuje, lecz jest także zdominowana, ale mimo to nie poddaje 
się i niczym mityczna bohaterka walczy do końca. Starożytna Medea 
mordowała swoje dzieci, aby złożyć je w ofierze Eryniom w podzięce 
za pomoc w zemście lub w ofierze swemu ojcu i bratu, aby przeprosić 
ich za swoje występki. Łucja-Medea zaś składa w ofierze samą siebie. 
U Eurypidesa Medea mordowała swój wizerunek kobiety, symbolicz
nie zabijając Glauke w swej sukni ślubnej, Łucja-Medea nie czyni tego 
na swym lustrzanym odbiciu, ale na własnym ciele. Łucja zabija siebie 
jako lustrzane odbicie zła świata. I jak Medea Seneki czy Eurypidesa 
w rydwanie Słońca, tak Łucja-Medea kryje się w językach ognia. Łucja 
jest tragiczną postacią. To wcielenie ofiary.

346 M. P o p c z y k, op. cit., s. 149.

Fabicki koryguje zakończenie dramatu Pruchniewskiego. W drama
cie śmierć Łucji-Medei niewiele zmienia. Tylko ksiądz w ostatniej sce
nie dramatu pyta, „dlaczego nikt mi nie powiedział?” Kobiety z Chóru 
nadal stoją, gapią się i komentują zdarzenia, nieporuszone śmiercią bo
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haterki. Reżyser przedstawienia zrezygnował z ostatniej sceny. Teatr 
Telewizji kończy się poprzednią sceną, w której „Jacek z Piotrkiem [mąż 
z synem] stoją na skraju pogorzeliska”. Scena ta jednak nie ma miejsca 
po pogrzebie jak w dramacie, ale zaraz rano po tym, jak Łucja spłonęła. 
Mężczyzna obejmuje syna, przytula go do siebie, płacze. Reżyser po
kazuje wyraźnie, iż śmierć Łucji go odmieniła - nie odrzuca od siebie 
dziecka. Wcześniej tylko raz Jacek został pokazany, jak buduje z syn
kiem domek dla ptaków. W większości scen nie zauważał dzieci lub 
nie poświęcał im zbyt wiele czasu. Łucja przez okno patrzyła, jak mąż 
z synkiem budują domek z desek. To dom, którego Jacek nie potrafił 
zbudować w życiu, a który być może zbuduje na miejscu pogorzeliska. 
To dom, o którym marzyła Łucja.

W jednej ze scen przedstawienia reżyser pokazał Łucję-Medeę, któ
ra próbuje swoim dzieciom stworzyć prawdziwy dom. Łucja bawi się 
z trójką dzieciaków. Przez okno wpada jasne, słoneczne, radosne świa
tło i rozświetla całe pomieszczenie. Matka z dziećmi żartuje, wszyscy 
się śmieją. Scena jest idylliczna. Ale takich chwil w życiu trójki małych 
bohaterów było niewiele. Nasycony kolor żółci i śmiech dzieci zoba
czyliśmy i usłyszeliśmy jeszcze raz. Po tym, jak Łucja urodziła dziecko, 
a Stara je odebrała. Po tym, jak za jej milczącym pozwoleniem teścio
wa zabiła dziecko, a ona, zostawiając dzieci, uciekła z domu męża do 
swojej przyjaciółki. I to właśnie leżąc w domu Oli, bohaterka usłyszała 
śmiech dzieci, a słoneczne światło zagościło w jej pokoju. Wówczas to 
Łucja postanowiła wrócić do domu i złożyć siebie w ofierze. Poprzez 
swoją śmierć Łucja-Medea próbuje zniszczyć zło, składa siebie w ofie
rze za zło świata. O swojej bohaterce Iza Kuna, odtwórczyni tytułowej 
roli w przedstawieniu Fabickiego, mówi: „Ona ma ogromną trudność 
w byciu z drugą osobą. Kocha męża, ale nie dostaje od niego miłości. 
[...] We wsi jest obca. [...] Żyje w ogromnym lęku i poczuciu winy”. 
I właśnie poczucie winy każę Łucji-Medei się poświęcić. Łucja pragnie 
zmazać swoje winy, wybierając los ofiary. Nie potrafi być szczęśliwa 
z rodziną męża ani ich definitywnie opuścić. Nie chce zabić swoich 
dzieci, ale nie potrafi ich obronić. Obojętnie, którą drogą by poszła, ja
kie rozwiązanie by wybrała, i tak okaże się ono niewłaściwe. W końcu 
decyduje się poświęcić siebie, aby połączyć się z dziećmi, które najbar
dziej opuściła, ale także aby odkupić swoje winy i zło świata. Chce rów
nież zyskać wolność.
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Biblijne interpretacje samoofiary podkreślają fakt, że składając sie
bie w ofierze, można zyskać wolność lub samoświadomość. Analiza za
gadnienia ofiary w kategoriach aktu samopoznania pozwala stwierdzić, 
że to właśnie akt ofiarowania siebie jest dowodem na posiadanie siebie. 
Czynność samoofiarowania dowodzi, że ma się całkowitą władzę nad 
sobą i swoim ciałem oraz, że można rozporządzać swoją osobą i swoim 
byciem/niebyciem. Ojciec Federico Suarez podkreśla natomiast, że ofia
ra z siebie, czyli osobista ofiara, jest symbolem pełnej dyspozycyjności 
własnej osoby. Łucja-Medea zatem, ofiarowując siebie niczym Chrystus, 
sama podejmuje decyzję, aby przez swoją mękę odkupić świat. W ten 
sposób zyskuje wolność, której wcześniej nie miała. Do tej pory podle
gała woli teściowej, w chwili samospalenia sama panuje nad tym, czy 
i w jaki sposób chce umrzeć. Wreszcie dokonuje wyboru drogi, którą 
chce się udać. Biblijne interpretacje ofiary wymieniają wśród jej cech 
fakt, że ma być to ktoś obcy/inny, wykluczony i wzgardzony przez spo
łeczeństwo. Ma to być postać cierpiąca, która dobrowolnie bierze winy 
innych na siebie3'17. Zatem ofiara z innego postrzeganego pejoratywnie, 
obrażanego i odrzucanego staje się bohaterem, który zyskuje samoświa
domość i wolność oraz naprawia pseudoświat.

!<7 F. S u ś r e z, Ofiara ołtarza, tłum. A. Dux, K. Radzikowska, Ząbki 2000, 
s. 17.

Łucja-Medea zyskuje status ofiary i przestaje być wyłącznie in
nym. Na interpretację jej postaci w kategoriach ofiary pozwala między 
innymi centonowa budowa dramatu, której cechy tragiczno-mityczno- 
rytualne oraz biblijne wyeksponował Sławomir Fabicki w telewizyjnej 
wersji dramatu. A dokonanie kilku znaczących zmian w scenariuszu 
Pruchniewskiego pozwoliło reżyserowi przekształcić dramat z elemen
tami tragedii w utwór o wymowie moralitetu. Przedstawienie wyekspo
nowało bowiem temat ofiary i położyło akcent na przedostatnią scenę 
spektaklu - scenę samospalenia. W ten sposób reżyser udowodnił, że 
Łucję i jej dzieci można traktować jako współczesny rodzaj centonu 
zbudowany z wielu fragmentów różnych rodzajów i gatunków literac
kich, który swoją wymową łączy mityczną interpretację ofiary, decydu
jącej się na zmianę rzeczywistości, z biblijnym postrzeganiem ofiary od
znaczającej się samoświadomością, zwalniającąjednocześnie tłum-chór 
z odpowiedzialności za swoją śmierć.
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Pruchniewski w swojej tragedii podkreśla podwójny status Łucji - 
jest ona ofiarą, która poprzez akt samopoświęcenia konstytuuje swoją 
tożsamość, ale równocześnie jej ,ja” zawiera w sobie elementy mon
strum, które w milczeniu zgadzało się na śmierć własnych dzieci. Łucja 
zatem, grając rolę wyrodnej matki, odgrywa rolę monstrum, zaś odku
pując swoje winy, wciela się w postać ofiary. Taka ambiwalencja, którą 
uwypukla w swoim dramacie Pruchniewski, należy do cech przypisywa
nych kulturowo tożsamości kobiety-innego i nawiązuje do postrzegania 
kobiecej tożsamości jako rodzaju hybrydy - łączącej w sobie elementy 
potwora i ofiary. Ponadto pozwala zaprezentować kobiece ,ja” w ka
tegoriach wymiany masek - w określonym kontekście społecznym ko
bieta może ściągnąć maskę monstrum i nałożyć maskę ofiary po to, aby 
jej kulturowa tożsamość dostosowała się do określonej sytuacji, a ona 
sama zyskała status podmiotu. O łączeniu cech monstrum i ofiary w ra
mach jednej tożsamości kobiety-innego traktuje Medea Daniela Birda. 
Reżyser, aby odpowiedzieć na pytanie, kim jest kobieta pod maską co
dzienności, oraz czy monstrum jest równocześnie ofiarą, przepisuje mit 
Medei na antropologiczny horror, jak sam określa swój scenariusz, 
i porównuje mit z Teksańska masakrą pilą mechaniczną.

Klasyczny horror Teksańska masakra piłą mechaniczną w reżyserii 
Tobe’a Hoopera, remake jego słynnej Teksańskiej masakry piłą łańcu
chową zaczyna się od sceny, w której przedstawione zostają czarno-bia
łe zdjęcia wizji lokalnej w piwnicy, w której popełniono krwawe zbrod
nie. Kamera powoli śledzi nagłówki artykułów prasowych, a następnie 
pokazuje policjanta, który wchodzi do piwnicy i zwraca uwagę odbiorcy 
na ślady zadrapań oraz kawałki włosów ofiar. Remake opowiada o gru
pie młodych osób, o trzech chłopcach i dwóch dziewczynach, którzy 
wracając z Meksyku, zabierają przerażoną autostopowiczkę. W ich sa
mochodzie nieznajoma popełnia samobójstwo. Bohaterowie, szukając 
szeryfa, aby zostawić ciało samobójczyni i wyjaśnić sytuację, docierają 
do młyna. Tam też dokona się straszliwa zbrodnia. Wszyscy z wyjąt
kiem jednej dziewczyny zostają zamordowani przez monstrum, które 
piłą mechaniczną morduje ich bądź odcina im kawałki ciała, np. nogę. 
Następnie ściąga z nich skórę i szyje sobie maskę. Monstrum to jeden 
z trzech synów kobiety zamieszkującej młyn. Tego „miłego chłopca”, 
jak nazywa go matka, policjanci nazwali „skórzaną twarzą”. Monstrum 
jest „dziwolągiem” - urodził się z chorobą skóry. Ma bardzo zdefor



PERFORMOWANIĘ TOŻSAMOŚCI INNEGO... 245

mowaną twarz, toteż próbuje przejąć twarze innych. Przywłaszcza so
bie skórę i wygląd innych. Film kończy się kontynuacją pierwszej sceny 
wizji lokalnej. Policjant i operator kamery zostają zaatakowani przez 
monstrum i zamordowani. Męski głos wyjaśnia, że sprawa „skórzanej 
twarzy” nigdy nie została rozwiązana, a monstrum nadal znajduje się na 
wolności.

Teksańska masakra piłą mechaniczną należy do gatunku filmów gro
zy zwanych gore. Jerzy Szyłak w książce Horror i kino nowej przygody 
zauważa, że gore „w potocznym rozumieniu [...] jest krwawą, opartą 
na estetyce makabry, odmianą horroru”348. Za jeden z wyróżników gore 
można uznać bezpośrednie przedstawianie krwawych scen. Filmy tego 
rodzaju obfitują w sceny makabrycznych defiguracji ciała, pokazują 
szczegóły zadawania ran. Jak podkreśla Andrzej Pitrus w Kinie kultu, 
fabuły w tego rodzaju filmach służą tylko za pretekst do ukazania ma
kabrycznych scen. Jednak nie chodzi o filmy, których jedynym celem 
jest gra ze strachem. Choć fabuła ma stać się okazją do zaprezentowa
nia przerażających scen, to okazuje się, że porusza ona kwestie istotne 
z punktu widzenia socjologii i antropologii, co również staje się jednym 
z elementów wyróżniających gore. Szyłak nazywa filmy grozy lustrami, 
w których „odbijają się niepokoje społeczeństwa i jednostki”349. Iwona 
Kolasińska w książce poświęconej feministycznym interpretacjom kla
sycznych horrorów piszę natomiast o filmach grozy jako tych, które 
przedstawiają „wstydliwe aspekty nieświadomości odbiorcy”350. Pitrus 
w swoich książkach wyjaśnia, o jakie elementy nieświadomości i nie
pokojów ludzkich chodzi. W studium gore, zatytułowanym Gore - seks 
- ciało - psychoanaliza. Pułapka interpretacyjna, autor piszę:

348 J. S z y ł a k, Horror i kino nowej przygody, Gdańsk 1996, s. 7.
349 Ibidem, s. 25.
350 1. K o 1 a s i ń s k a, Kobieta i demony. O widzu horroru filmowego, Kraków 2003, 
s. 8.

Dokładna analiza gore wskazuje na pragnienie zanegowania kultury poj
mowanej jako komunikacja. Choć na jednym poziomie gatunek jest prze
pełniony znakami, z uwagi na silną konwencjonalizację, na innym, nieco 
głębszym, oferuje silne zachwianie elementów znaczących i znaczonych. 
[...] Gatunek gore jest wyrazem upadku i niemożliwości. Przeświadczenie 
o niemożliwości skonstruowania sensu napotyka konstatację, że Jesteśmy 
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skazani na znaczenie”. Pozornie beztroska zabawa w „bezpieczną prze
moc” kończy się poznawczą bezradnością351.

351 A. P i t r u s, Gore - seks - ciało -psychoanaliza. Pułapka interpretacyjna, Siedlce 
1992, s. 102-103.
352 I d e m, Kino kultu, Kraków 1998, s. 23.
353 1 d e m, 100 filmów grozy, Kraków 1999, s. 91.

Gore zatem obnaża, wedle Pitrusa, jeden z podstawowych kryzysów 
ponowoczesności. W Kinie kultu autor podkreśla, że bardzo często łamie 
też „różnego rodzaju tabu”352. Jeśli przyjrzeć się fabulamo-tematycznym 
wyznacznikom tego gatunku i zinterpretować Teksańsą masakrę pilą 
mechaniczną, okaże się, że nie chodzi jedynie o film operujący krwa
wymi scenami, ale również taki, który podejmuje interesujące i głębokie 
kwestie społeczne. Podobnie jak pierwowzór, w którym „reżyser zaata
kował stereotyp szczęśliwej amerykańskiej rodziny”353, jak interpretuje 
film Pitrus, remake pokazuje obraz rozpadu rodziny. Rodzina zamiesz
kująca młyn składa się bowiem z kalekiego dziadka, obleśnego zboczeń
ca, który wykorzystuje swoje kalectwo i prosi bohaterkę, aby podniosła 
go z ziemi, a gdy ona to czyni, wówczas szybko i łakomie obmacuje 
jej pośladki i uda. Ponadto do rodziny należy matka z trójką synów - 
monstrum, szeryfem lubującym się w nękaniu fizycznym i psychicznym 
innych oraz małym, brudnym chłopcem ze zniekształconą szczęką, któ
ry beznamiętnie przygląda się krwi i próbuje pobawić się ciałem samo
bójczyni. Do rodziny należy także córka, która porwała czyjeś dziecko. 
Rodzina monstrum jest patologiczna. Istotna w rozważaniach socjolo
gicznych jest także sama postać monstrum, innego.

Analizując różne typy monstrum, Szyłak piszę o „skórzanej twarzy”, 
że wzbudza jedynie grozę i nazywa go szaleńcem. Ale czy rzeczywiście 
„skórzana twarz” tylko budzi lęk? Wydaje się bowiem, że monstrum 
wystylizowane zostało przez reżysera na postać, która ma odpowiedzieć 
na pytanie widza. Według Kolasińskiej widz horroru nieustannie staje 
przed zagadką: która z naszych twarzy jest prawdziwa? Skoro tak bar
dzo lubimy oglądać krwawe historie, chętnie gramy ze strachem, to 
czy przypadkiem każdy z nas nie jest w głębi monstrum? Z drugiej stro
ny skoro monstrum to inny, zazwyczaj samotny, odrzucony, to czy przy
padkiem nie jesteśmy winni jego monstrualności? Okazuje się, że mon
strum w Teksańskiej masakrze..., choć zakłada na twarz maski uszyte 
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z kolejnych ofiar lub przywdziewa skórę z ich twarzy, nie przejmuje 
równocześnie ich tożsamości.

Na powyższe pytanie próbuje odpowiedzieć Daniel Bird w swojej 
wersji Medei. Wybór inspiracji do transpozycji antycznego mitu i po
wołanie się na gatunek gore wydają się nieprzypadkowe. Na powiąza
nie horroru z historiami mitycznymi wskazuje między innymi Iwona 
Kolasińska w książce Kobieta i demony. O widzu horroru filmowego. 
We wstępie autorka zaznacza: „Honor filmowy [...] dotyka [...] samej 
esencji kina (czyli przedstawienia poprzez wizualizację koszmarów), 
lecz i istoty sztuki w ogóle, u źródeł której był lęk (emocja prymama). 
To, że u zarania sztuki tkwi lęk, Grecy określili w metaforze, w której 
Pegaz, uosobienie poezji, zrodził się z krwi Gorgony - symbolu lęku. 
[...] W analogii do sytuacji mitycznej w honorze filmowym widz uwi
kłany zostaje w «niesamowitą symbiozę ze spojrzeniem kamery, które 
zależy zarówno od niego, jak i od kogoś innego»”354. Medeę Birda łączy 
z honorem nie tylko to, że jak gore próbuje wzbudzić strach w odbiorcy, 
oraz poprzez uczucie lęku i przerażenia doprowadzić go do przeżycia 
katharsis, lecz także temat - studium rodziny, jak i próba przełamania 
istniejących tabu oraz zwyciężające protagonistki. W filmie dziewczy
nie udaje się uciec spod piły monstrum, ratuje nawet porwane dziecko 
i zabiera je ze sobą, uciekając samochodem policyjnym szeryfa. Medea 
zaś pokonuje Jazona i bezkarnie ucieka na rydwanie Heliosa. Kolasińska 
w swojej książce udowadnia, iż honor jest takim gatunkiem filmowym, 
który bardzo często na swoje bohaterki wybiera silne kobiety. Pisze: 
„Jak żaden inny gatunek (może poza filmem czarnym), honor przeko
nuje nas o tym, że to kobieta ma bogate życie wewnętrzne, wyobraźnię, 
siłę, aspiracje poznawcze. Że jest otwarta na nieznane i że nie sposób 
poddać jej reifikacji”355. Medea i dziewczyna z Teksańskiej masakry... 
pokonują swój strach, aby osiągnąć cel, sprzeciwiają się zastanym re
gułom (Medea tym, które panują w Koryncie, dziewczyna tym, którymi 
kieruje się „chora” rodzina) i obie potrafią stawić czoło rzeczywistości 
oraz walczyć o swoje prawa i życie jak mężczyzna. Zarówno w dra
macie, jak i w honorze centralne miejsce, w mniemaniu Kolasińskiej, 
zajmuje kobieta i monstrum, ponieważ - jak tłumaczy to autorka książki 

554 1. K. o I a s i ń s k a, op. cit., s. 7.
355 Ibidem, s. 10.
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- wiąże się z nimi „sfera napięć emocjonalnych, wyrażania pożądania 
czy prawa do poznania”356. W obu kobieta jest podmiotem opowiada
nia. W obu wreszcie może być monstrum i ofiarą zarazem. W dramacie 
Daniela Birda to Medea jest monstrum i ofiarą.

356 Ibidem, s. 43.

Daniel Bird, dwudziestoośmioletni Brytyjczyk, z wykształcenia 
psycholog, jest początkującym reżyserem, zainteresowanym dorobkiem 
polskiego romantyzmu oraz teatrem żywym, który łączy w sobie rytu
ał i ludowość z teatralnością. Do swojego projektu filmowego Medea 
reżyser zaprosił między innymi Elżbietę Rojek, dawniej aktorkę Teatru 
Gardzienice, dzisiaj choreografkę Teatru Chorea. Jego scenariusz oparty 
na Medei Eurypidesa ma stać się kanwą spektaklu i filmu - w obu do
minuje element muzyczny (Bird nazywa swoją Medeę także projektem 
muzycznym). Reżyser współpracuje więc także z zespołem muzycznym 
Jarzębina, składającym się z kobiet z podlubuskiej wsi, które wykonują 
pieśni ludowe oraz zaśpiewy charakterystyczne dla ich regionu (w pro
jekcie grają rolę Chóru i deuteroganistów, czyli pobocznych postaci). 
W scenariuszu Bird opowiada historię w podobny sposób, jak wcześniej 
uczynił to Eurypides, nie zmienia faktów, a jedynie przenosi pewne ak
centy, m.in. czyni z Glauke jedną z protagonistek, a nie przedstawia jej 
jak Eurypides jedynie jako deuterogonistki. Reżyser uważa bowiem, że 
Glauke może bardzo dużo wnieść do dramatu i czyni ją obok Medei jed
ną z bohaterek. To właśnie ona pojawia się w pierwszej scenie, w której 
dopełnia rytuału ślubnego narzeczonej. Będzie także obecna podczas 
rozmowy Medei z Kreonem, kiedy to król próbuje wygnać „czarow
nicę” ze swojej ziemi. Następnie Bird prezentuje zaślubiny i noc po
ślubną królewny, aby potem przedstawić jej śmierć i pogrzeb. Reżyser 
stawia Glauke w opozycji do Medei: Glauke jest młoda, Medea jest 
kobietą dojrzałą; Glauke jest narzeczoną, Medea eks-żoną, Glauke jest 
stąd, podczas gdy Medea jest obca, Glauke wreszcie dopełnia rytuałów 
charakterystycznych dla jej ojczyzny, Medea spełnia własne obrządki. 
Postać Glauke pozwala na to, by reżyser zaakcentował konflikt dwóch 
typów religijności oraz przedstawił opozycję między religią a działa
niami politycznymi. Podczas gdy Glauke stosuje się do norm rytuału, 
Medea je wykorzystuje. Postać Glauke pozwala ponadto na bardziej 
wyraziste zarysowanie antagonizmu różnych kultur, tutaj mocno zwią
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zanych z rytuałami, i na przedstawienie sposobu, w jaki dochodzi do 
zetknięcia się opozycyjnych kultur. Co więcej Glauke unaocznia osobi
stą katastrofę Medei. Tragedia Medei polega na konflikcie między obo
wiązkiem społecznym a wiernością sobie. Bohaterka mitu musi wybrać 
między obroną swojego imienia i swojej godności a pełnieniem funkcji 
matki, która ma przygotować synów do życia w społeczeństwie i party
cypować w ich rytuałach ślubnych.

Bird porównuje Medeę z takimi bohaterkami, jak Salome czy Judyta 
- wszystkie one pozostają, według reżysera, poza osądem moralnym 
i wszystkie odnoszą zwycięstwo nad wrogami. Medea w tej reinterpre- 
tacji staje się protagonistką horroru antropologicznego. Horroru, po
nieważ widz dystansuje się wobec jej zbrodni i nie wartościuje jej czy
nu w kategoriach dobry-zły, powołując się na konwencję filmów grozy. 
Ponadto Medea jest innym i właśnie na tę jej cechę wskazuje dookre- 
ślenie gatunku stosowane przez Birda. Antropologiczny znaczy „zwró
cony] w stronę Innego, jemu wyłącznie poświęcon[y]”357. Toteż Bird, 
porównując swój projekt filmowo-muzyczny z gore, nie tylko dookreśla 
gatunek filmowy, którym się inspiruje, lecz także podpowiada interpreta
cję działań głównej bohaterki. Porównując natomiast Medeę z bohatera
mi Teksańskiej masakry..., buduje analogię między swojąprotagonistką 
a tamtymi bohaterami - monstrum i dziewczyną-ofiarą, której udaje się 
uratować. Iwona Kolasińska, pisząc o monstrum, wyjaśnia, że posiada 
ono cechy ludzkie, ale zniekształcone. Jest odmieńcem, innym, który 
burzy społeczne pojęcie tożsamości. Jako „skórzana twarz” nie ma wła
snej tożsamości i próbuje, przymierzając różne twarze i maski, odpo
wiedzieć sobie na pytanie, kim jest. Autorka Kobiety i demonów dzieli 
monstra na kobiece oraz męskie. O pierwszych z nich piszę:

357 R. K a p u ś c i ń s k i, op. cit., s. 21.

Pojęcie monstrualnej kobiecości wiąże się [...] z dwoma problemami - 
„seksualnej różnicy” i kompleksu kastracji. Już mitologie pierwotne wpro
wadzały monstra kobiece z centralnym motywem tzw. „fallicznej matki” 
ilustrowanym przez długie palce i nos czarownicy czy głową Meduzy, kró
lowej panteonu tych monstrów, definiowaną przez Freuda jako „miejsce 
reprezentacji kobiecych genitaliów”. Z koncepcją kobiecej monstrualności 
wiąże się kategoria „upodlenia” wprowadzona przez Julię Kristevą, która 
obecność „podłego” w tekście horroru interpretuje jako to, co „nie respek
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tuje granic, pozycji, zasad [...] narusza tożsamość, system, porządek”. [...] 
Horror filmowy ilustruje działanie „upodlenia” również poprzez konstruk
cję figury monstrualnej Matki. [...] sylwetka Matki jest w filmowym horro
rze konstruowana jako kobiece Monstrum35“.

Upodlenie matki to zasadniczy temat Medei. Równocześnie sta
nowi ono kanoniczną tożsamość tytułowej bohaterki. Medea budu
je swoją tożsamość na akcie dzieciobójstwa. Zatem protagonistka gra 
w horrorze antropologicznym rolę monstrum - jest innym, ponieważ 
sprzeciwia się społecznej roli matki i stawia swój honor ponad miłość 
macierzyńską. Bird, wykorzystując poetykę horroru, charakteryzuje ją 
jako monstrum. Szyłak w swojej analizie horrorów i kina nowej przy
gody podkreśla, że w ponowoczesnych horrorach strach wzbudza zagro
żenie, „które przychodzi do człowieka z jego własnego wnętrza (meta
fora choroby) i ludzkie oblicze potwora, który jest taki jak my, jedynie 
odmieniony przez jakiś czynnik (np. śmierć czy szaleństwo)”358 359. Medea 
to właśnie monstrum charakterystyczne dla ponowoczesnej odmiany ga
tunku gore. Jej złe i dzikie oblicze zostaje oswobodzone w momencie 
zdrady Jazona i w chwili, gdy Medea stała się przedmiotem drwiny spo
łeczeństwa. W scenariuszu Daniela Birda w wielu scenach chór wyśmie
wa się z Medei. Na przykład w scenie rozmowy bohaterki z Kreonem 
w wersji filmowej (Birdowi udało się nagrać kilka scen scenariusza) 
Medea kładzie się twarzą do ziemi na białym prześcieradle. Już sama 
pozycja podkreśla jej uniżenie przed majestatem króla. W chwilach, 
w których żadna z postaci się nie wypowiada, słychać głośne zaśmie
wanie się gapiów z pozycji Medei. Podobny śmiech towarzyszy scenom 
rozpaczy protagonistki podczas ślubu Jazona z Glauke, podczas kłótni 
Jazona z Medeą, w której Jazon twierdzi, że doprowadził do drugiego 
małżeństwa, mając wzgląd na dobro Medei i synów.

358 1. K o 1 a s i ń s k a, op. cit., s. 35.
359 J. S z y ł a k, op. cit., s. 47.

To czynniki zewnętrzne - zdrada, śmiech, utrata godności - dopro
wadzają bohaterkę do ostateczności, do zabicia własnych dzieci. Medea 
woli budzić odrazę i lęk niż śmiech. Co więcej, jako monstrualna bo
haterka horroru może stać się także przedmiotem identyfikacji dla wi
dza. W filmie grozy mamy do czynienia ze szczególnym charakterem 
identyfikacji. Andrzej Pitrus w Kinie kultu omawia szczegółowo różne 
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modele identyfikacji w horrorze. Zaznacza, iż widz gore nastawia się 
przedwcześnie na reakcje lękowe i podczas projekcji usiłuje nad nimi 
zapanować. Podkreśla, iż odbiorca, oglądając film grozy, czuje rów
nocześnie pożądanie i odrazę. Pitrus omawia teorię Ernesta Jonesa, 
który twierdził, że „honor jest specyficznym spełnieniem represjono
wanych pragnień. Świat filmu grozy przypomina [...] senny koszmar. 
Identyfikacja zaś przebiega na linii widz-monstrum. [...] Obrzydzenie, 
jakie czujemy, oglądając film grozy, jest kluczem do przyjemności”360. 
Toteż, zgodnie z tą koncepcją, widz identyfikuje się z Medeą i odczuwa 
przyjemność z powodu cierpienia Jazona oraz mąk Glauke i jej ojca. 
Bohaterka w symboliczny sposób staje się reprezentantką zdradzonych 
kobiet, które same chętnie wymierzyłyby zdrajcy karę. Konwencja filmu 
sprawia, że widz horroru, podobnie jak śniący koszmar, zostaje uspra
wiedliwiony ze swych pragnień, jest postacią incognito i czuje odrazę 
do przelewu krwi.

360 A. P i t r u s, Kino kultu..., s. 49.

Ale Medea Birda jest nie tylko przedmiotem identyfikacji dla widza, 
lecz także sama pełni rolę widza śniącego koszmar senny. Wyobrażając 
sobie zaślubiny Jazona z Glauke, cierpi z powodu zdrady męża, czu
je odrazę do nowej żony Jazona, ale także czuje rozkosz erotyczną. 
Wyobraża sobie, jak zostaje wywleczona przez tłum z kąta pokoju, 
w którym się skuliła, i zmuszona do przyglądania się aktowi seksual
nemu rozdziewiczania Glauke. Równocześnie jest wyśmiewana przez 
tłum, co mogłoby wskazywać na fakt, iż Medea czerpie masochistyczną 
przyjemność z tego, że może stać się przedmiotem drwin. Kolasińska 
w swoim feministycznym odczytaniu specyfiki filmów grozy twierdzi, 
że masochizm jest cechą wyróżniającą horror kobiecy. I rzeczywiście, 
scenariusz Birda, ale także częściowo dramat Eurypidesa, charaktery
zuje Medeę jako masochistkę. Zadając śmierć swoim synom, wymierza 
karę i zadaje cios także sobie. U Birda masochizm protagonistki został 
dookreślony przez scenę, w której zostaje ona przedstawiona jako widz 
wewnętrzny. Obserwuje wtedy kopulującą parę w sennym koszmarze. 
Nieświadomie nakazuje podczas snu Chórowi, aby w ten sposób pokie
rował jej spojrzeniem, by mogła czerpać przyjemność połączoną z od
razą. W ten sposób reżyser pokazuje Medeę jako podmiot sprawczy wy
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darzenia oraz właścicielkę aktywnego podmiotowego spojrzenia. Tym 
razem gazę będzie wyznacznikiem przyjemności kobiecej.

Medea jako widz wewnętrzny czerpie przyjemność z patrzenia. 
Kolasińska cytuje w swojej książce Williams, która twierdzi, że wła
śnie takie zaprezentowanie kobiecego gazę jest charakterystyczne dla 
gatunku filmów grozy. „Linda Williams zauważyła, że horror jest szcze
gólnym gatunkiem zakładającym istnienie aktywnego «spojrzenia» ko
biecej protagonistki w tekście, przy równoczesnym wpisaniu w proces 
narracyjny kary za to spojrzenie”361. Medea, patrząc, równocześnie po
nosi karę za swoje spojrzenie. Cierpi, widząc, jak jej mąż pieści inną 
kobietę, a także jest wyśmiewana przez tłum gapiów. Wart podkreśle
nia w przypadku Medei wydaje się jednak fakt, iż tylko podczas snu 
bohaterka uzurpuje sobie prawo do satysfakcji z patrzenia. Nie czyni 
tego w świecie przedstawionym, ale w świecie, który należy tylko do 
niej, nie jest kontrolowany ani dostępny dla nikogo innego. Dlatego też 
jej uzurpacja nie jest buntem, a jedynie intymnym rozbiciem istnieją
cej konwencji i wykorzystywaniem jej schematów. Medea staje się więc 
dla widza także modelem identyfikacji i dowodem na to, że kobieta ma 
możliwości czerpania przyjemności z patrzenia.

361 I. K o 1 a s i ń s k a, op. cit., s. 37.
362 A. P i t r u s, Kino kultu..., s. 49.

Medea-monstrum w scenariuszu horroru antropologicznego 
jest postacią, z którą identyfikuje się odbiorca. Ale proces identyfika
cji w horrorze przebiega także na innej linii. Pitrus w Kinie kultu pi
szę, że „widz może identyfikować się z postacią monstrum lub ofiary, 
a żadna z możliwości nie daje mu typowej dla innych gatunków narcy
stycznej przyjemności. W pierwszym przypadku musimy bowiem przy
jąć za własne wartości, które są nam obce, w drugim, skazujemy się na 
dyskomfort bycia zagrożonym”362. I dalej przywołuje poglądy Andrew 
Tudora, który twierdzi, iż widz najczęściej identyfikuje się z postacią 
eksperta, czy może lepiej byłoby powiedzieć ofiary-eksperta, czyli anta
gonistą monstrum, który pokonuje potwora. W Teksańskiej masakrze... 
rolę ofiary-eksperta gra dziewczyna, której udaje się uciec przed ciosami 
„skórzanej twarzy”, ba, ona jako jedyna zdobywa się na zaatakowanie 
monstrum i kaleczy je siekierą. Medea w scenariuszu Birda także pełni 
rolę ofiary-eksperta. Można bowiem jej postać interpretować nie tylko 
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w kategoriach monstrualnego upodlenia matki, lecz także jako tę, któ
ra pokonuje monstrum-Jazona.

Na interpretację Medei jako ofiary pozwala jej cielesne umęczenie 
opisywane w scenariuszu. Teoretycy horroru, opisując postać ofiary, 
podkreślają przede wszystkim jej cielesne doznania. Ciało Medei w in
terpretacji Birda jest wizualnym znakiem jej cierpienia psychicznego 
i przyjmuje pozycje ciała udręczonego. Bardzo często ciało odmawia jej 
posłuszeństwa. Medea jęczy z bólu, pokazywana jest jako istota słaba, 
zrezygnowana. Na przykład leży zwinięta w kłębek. Didaskalia w nastę
pujący sposób ją opisują: „paces up and down, wringing her hands. She 
stops, clenching her fists” [chodzi tam i z powrotem, załamując ręce. 
Zatrzymuje się, zaciskając pięści] lub „sits hunched up on her bed, una- 
ble to speak” [siedzi zgarbiona na łóżku, niezdolna do mówienia]. W in
nych scenach ciało Medei przedstawiane jest w pozycjach i gestach cha
rakterystycznych dla osoby szalonej - np. „kicking and screaming, she 
is dragged off the bed onto the floor [kopiąca i krzycząca jest wywle
kana z łóżka na podłogę]. Medeę jako ofiarę stawia reżyser w opozycji 
do Glauke, która reprezentuje świat rytuału. Już w pierwszej scenie dra
matu przedstawiona zostaje jako ta, która wypełnia rytuał. Wraz ze starą 
kobietą udaje się na mule do miejsca kultu. Tam stara kobieta odcina 
jej pukiel włosów. Następnie narzeczona Jazona składa ofiarę z lalek. 
W filmowej wersji sceny układa w dole dwie drewniane lalki przedsta
wiające kobietę i mężczyznę, jedną na drugiej jak podczas aktu erotycz
nego i powoli palcami zsuwa piach, aby zakopać lalki. Taki rytuał Rush 
Rehm, w pracy poświęconej interpretacji i analizie Medei Eurypidesa 
przez pryzmat rytuałów, opisuje jako jeden z rytuałów weselnych.

Książka Rehma Marriage to Death była najważniejszą, obok grec
kiego antycznego dramatu, inspiracją dla Daniela Birda, gdzie poka
zuje, w jaki sposób Medea manipuluje rytuałem. Opisuje świat grecki 
jako ten, który jest podporządkowany prawom obyczajowym i przed
stawia go jako patriarchalną strukturę. Jego zdaniem, Medea w tragedii 
Eurypidesa opowiada o losie obcej żony (obcej, ponieważ nie pochodzi 
z Grecji) jako o losie jeńca. Rehm analizuje scenę jej pierwszej rozmo
wy z Kreonem. Medea klęka wówczas przed królem, czyli przyjmuje 
postawę, jakiej oczekuje od kobiety mężczyzna. Rehm interpretuje tę 
scenę jako spotkanie dominującego mężczyzny z kobietą-abjektem. 
W podobny sposób w swoim scenariuszu i scenie filmowej przedstawił 
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tę sytuację Daniel Bird. U Birda - jak u Eurypidesa - Medea zostaje po
kazana jako ofiara zamknięta w pułapce kultury. Rehm w swojej analizie 
piszę: „Medea bursts the mold of passive victim with explosive fury. 
Emerging as the author of her own story”363 [Medea niszczy model pasy
wnej ofiary w wielkiej furii. Pojawia się jako autorka swojej własnej 
historii]. Bohaterka z ofiary staje się zatem ekspertem, który pokonuje 
monstrum - w przypadku Medei Birda tym monstrum jest kultura rytu
ału. I właśnie jako ekspert tytułowa bohaterka scenariusza staje w opo
zycji do Glauke. Królewna bowiem będzie nieświadomą ofiarą kultury 
rytuału, podczas gdy Medea wykorzysta go przewrotnie i rytuał ślubu 
zamieni w rytuał pogrzebu. Wedle Rehma już Medea Eurypidesa połą
czyła te dwa obrządki.

363 R. R e h m, Marriage to Death. The Conflaction of Wedding and Funeral Rituals 
in Greek Tragedy, Princeton 1994, s. 100.

Między innymi Jacek Wachowski, w książce traktującej o związkach 
teatru z rytuałem, bardzo silnie łączy rytuał z powtarzalnością i wskazu
je na fakt, że to właśnie za pośrednictwem powtarzalności rytuał wy
znacza rytm zajęć i świeckich czynności. Z tym, że jego zdaniem rytuał 
- w przeciwieństwie do tragedii - nie powtarza zdarzeń, ale tylko pewne 
struktury - gesty, zachowania, linie meliczne. Zatem rytuał to taka czyn
ność, którą można również odtwarzać mechanicznie, bez zastanowienia. 
Po prostu po raz kolejny wykonuje się szereg gestów. Jeżeli czyni się 
to pierwszy raz, jak Glauke podczas obrządku zakopywania lalek, do- 
staje się do pomocy osobę, która zna porządek zachowań i go pilnuje. 
Królewnie towarzyszy stara kobieta, aby dozorować jej postępowanie. 
Co istotne, postaci te podczas rytuału nie rozmawiają, tylko wykonu
ją konkretne czynności. Tym samym kultura rytuału będzie kulturą po
wtórzeń i sztywnych struktur. Tak więc horror Birda będzie traktował 
o kulturze, w której nie jest możliwe skonstruowanie bądź znalezienie 
sensu. Medea-inny będzie tą, która usilnie próbuje znaleźć sens, która 
nie powtarza rytualnych czynności, ale zmienia ich znaczenie, nie go
dzi się na bieme pełnienie określonych funkcji, ale chce wybrać to, kim 
jest. Sposób, w jaki Medea walczy z monstrum kultury rytuału i staje 
się ekspertem, można opisać na przykładzie dwóch transgresji, których 
dopuszcza się Medea - obrządek ślubny zamienia na pogrzebowy oraz 
zaprzecza rytualnym rolom matki i synów.
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Rush Rehm interpretuje rolę matki jako nadzorczyni rytuału ślubne
go własnych dzieci oraz rolę dzieci jako opiekunów starych rodziców. 
Zaznacza, że prawidłowa kolejność rytuałów to ślub dzieci, a następnie 
pogrzeb rodzica. Medea odwraca ten porządek i to ona chowa swoich 
synów, zamieniając ślubny obrządek w ich - ale także swój - pogrzeb. 
Swój, ponieważ chowając dzieci, chowa w ich grobie cząstkę siebie. 
Jej synowie w chwili morderstwa bawią się drewnianymi zabawkami. 
Dzieci zatem trzymają w rękach lalki, podobnie jak Glauke w pierw
szej scenie; lalki, które powinny pochować podczas rytuału ślubnego. 
Teraz kukiełki zostaną pochowane wraz z nimi. Medea bowiem, zabija
jąc chłopców, trafia mieczem także w lalki i je niszczy. Dokonuje aktu 
dzieciobójstwa przy wtórze śpiewu i tańców chóru, ubranego w stroje 
kapłanek Heliosa. Medea z lśniącym mieczem w ręku oraz w ostrym 
świetle zachodzącego słońca wygląda wśród nich jak bogini. Zamiast 
powtarzać pradawny rytuał, ustanawia swój własny.

Ostatnia scena scenariusza pokazuje procesję Medei. To ona idzie 
na przodzie, kieruje porządkiem obrzędu. W ciszy niesie ciało jednego 
z synów i miecz, za nią podąża Niania ze zwłokami drugiego chłopca. 
Chór kłania się przodowniczce. Następnie dzieciobójczyni obmywa cia
ła synów i układa je na wozie zaprzęgniętym w muła. Chór dzieli się na 
dwa półchóry. Jedna z chórzystek podchodzi do Jazona, dopytującego 
się o dzieci, i na jego pierś wylewa krew zamordowanych chłopców. 
Następnie Medea, również ubrudzona krwią dzieci, wchodzi na wóz. 
Trzyma w rękach lejce i miecz. W ten sposób ustanawia swój własny 
obrządek. Scenariusz pisany był w taki sposób, aby można go było prze
nieść zarówno na deski sceniczne, jak i na duży ekran. Niektóre sceny 
zostały już nakręcone w kopalni soli w Wieliczce. Niestety, problemy fi
nansowe i brak sponsorów nie pozwoliły reżyserowi na ukończenie pra
cy. Nakręcone sceny mają obecnie pełnić funkcję filmu reklamującego 
cały projekt. Z tego też powodu powstał monodram, który ma wykonać 
Elżbieta Rojek, aby praca nad Medeą nie utknęła w martwym punkcie 
i aby widz mógł poznać nową interpretację tragedii Eurypidesa.

Medea. Monolog to trzynaście odsłon, w czasie których bohaterka 
zwraca się do swoich synów. Medea ubolewa nad tym, że nie będzie 
mogła odprawić ich obrzędu ślubnego, a oni nie będą jej towarzyszyć 
w ostatniej podróży. Jednak stwierdza, że bardziej liczy się dla niej rato
wanie własnego honoru. „Czy moi wrogowie mają się ze mnie śmiać? / 
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czy mam słuchać śmiechu moich wrogów nade mną?”. Zatem to rytuał 
staje się głównym tematem jej wypowiedzi. Jak podkreśla Rehm: „In 
Medea, the rituals of wedding and funerals serve as comestones of com
munity self-definition, but they also provide the [...] lever with which 
Medea undermines it. With ruthless logic Eurypides exposes the limita
tions of his society and its values, presenting a powerful image of the 
force that could lead to its collapse. Perhaps the very bleakness of the 
picture encourages the audience to imagine, and create, the better one”364 
[ W Medei rytuał ślubny i pogrzebowy służą za kamienie węgielne samo- 
definicji społeczeństwa, ale także dostarczaj ą[...] Medei środków do jej 
podważenia. Z bezwzlędną logiką Eurypides obnaża ograniczenia swo
jego społeczeństwa i jego wartości, przedstawiając przekonujący wize
runek sił, które mogą doprowadzić do jego upadku. Być może ponura 
wymowa tego obrazu miała zachęcić publiczność do wyobrażenia sobie 
i stworzenia lepszego społeczeństwa]. Podobny wydźwięk ma scena
riusz Birda. Tu Medea także niszczy kulturę rytualną, doprowadzając 
do wymieszania się rytuału ślubnego z pogrzebowym, sama określa się 
oraz kreuje na boginię nowego kultu. Najlepiej proces wykorzystania 
schematu obu rytuałów widać na przykładzie sceny nocy poślubnej i po
grzebu Glauke.

3M Ibidem, s. 109.
365 Jarzmo występuje zarówno w rytuale zaślubin, jak i w rytuale „rozwodu”. Roz
mowa Medei i Jazona przed zabójstwem dzieci, kiedy Jazon twierdzi, iż wszystko 
uczynił z myślą o niej i dzieciach, po której Medea udaje, że się zmieniła, odbywa 
się także w towarzystwie przedmiotu rytualnego. Medea i Jazon zostają zaprzęgnięci 
w jarzmo i toczą prawdziwą wojnę płci. Jedno próbuje zwalić z nóg drugie - poko
nać przeciwnika nie tylko na argumenty, ale także siłą fizyczną. Ostatecznie Jazon 
uwalnia się spod jarzma i odchodzi. Medea zostaje sama. Po tej scenie nic ich już nie 
łączy, poza synami.

Ustawienie kamery i sposób filmowania wprowadzają wyraźny 
kontrast między Medeą a Glauke. Ślub królewny nagrywany jest jakby 
amatorską kamerą - obraz drga, prawie nie ma zbliżeń twarzy. Widzimy 
tylko najistotniejsze elementy rytuału, podczas gdy Medea filmowana 
jest w profesjonalny sposób i zazwyczaj wykadrowana zostaje jej zroz
paczona twarz. Ponadto kamera śledzi wszystkie najdrobniejsze gesty 
i przedmioty rytualne. W trakcie ceremonii zawierania związku małżeń
skiego na Glauke i Jazona nakładane jest jarzmo365. Następnie nowożeń
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cy zostają posypani solą, Glauke otrzymuje do zjedzenia owoc granatu. 
Królewna zrzuca welon, po czym małżonkowie na oczach tłumu odby
wają akt seksualny. Kamera pokazuje rozkołysane dzwoneczki wiszące 
pod łóżkiem. I już po chwili kobieta z tłumu gapiów pokazuje zakrwa
wione prześcieradło na dowód, że Glauke oddała swe dziewictwo w 
posagu Jazonowi. Bird w swoim scenariusz łączy antyczne rytuały we
selne, takie jak obrzęd ścinania pukla włosów i zakopywania lalek oraz 
rytuał kąpieli przedślubnej, z współczesnymi obrzędami dzwoneczków, 
sypania ryżu czy spożywania owocu.

Podobne gesty będą towarzyszyły obrzędowi pogrzebu Glauke i jej 
ojca. W wersji filmowej Medea stoi na rydwanie i przygląda się scenie 
pogrzebu umieszczony w centrum kadru. Glauke leży na łóżku z rozło
żonymi nogami, chór zaczyna tak kołysać łóżkiem, że Kreon przetacza 
się na Glauke. Królewna z ojcem znajdują się w identycznej pozycji jak 
ta, w której leżeli na sobie Glauke z Jazonem podczas nocy poślubnej. 
Chór potrząsa łóżkiem i ciała zaczynają kołysać się w rytmie kopulacji. 
Kamera ponownie zbliża się do dzwoneczków, które zaczynają dzwo
nić. Obrządek pogrzebu wygląda tak samo jak rytuał konsumpcji mał
żeństwa - Glauke na łożu śmierci leży z innym kochankiem, z własnym 
ojcem. Medea, doprowadzając do splecenia się rytuałów366, profanuje 
oba. W ten sposób profanuje kulturę, której wyznacznikiem są obrzę
dy. Nie dopuszcza do biernego powtórzenia rytuału, wprowadza zmia
ny. Ponieważ powtarzalność jest mechanizmem, który sprzeciwia się 
wszelkim modyfikacjom. Wprowadzenie zmiany i odarcie rytuału z jego 
sakralności prowadzi do zniszczenia mechanizmów rządzących kulturą 
i skostniałych struktur wytworzonych w procesie powtórzeń.

Rush Rehm w swojej książce omawia jeszcze szereg innych elementów, które 
Medea wykorzystuje z obu rytuałów, tworząc własną hybrydę obrzędów. Przede 
wszystkim Rehm skupia się na darach ceremonialnych (suknia jako prezent ślubny, 
zamieniony w całun pogrzebowy), przygotowaniach ślubnych (strojenie się), zapala
niu pochodni (Glauke staje się własną pochodnią ślubną), aranżacji nocy poślubnej 
(Kreon jako kochanek), przygotowaniach do złożenia ciała w grobie, zachęcaniu ro
dziny do lamentacji nad ciałem oraz wznoszeniu grobowca.

Aby Medea mogła stworzyć hybrydę obrzędów i pokonać kulturę 
rytuału, musi przebrać się za kapłankę, przeobrazić się z matki i eks- 
żony w morderczynię i twórczynię nowego kultu. Zmieniając maski, 
Medea, niczym monstrum w Teksańskiej masakrze pilą mechaniczną, 
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próbuje zmienić własną tożsamość, a przede wszystkim stworzyć swo
ją nową definicję. Zmiana maski jednak nie zmienia jej statusu innego. 
Wcześniej odstawała od społeczności, ponieważ była porzuconą żoną 
pochodzącą z innego kraju, teraz - ponieważ znajduje się ponad wszyst
kimi, ustanawiając kult słońca i będąc morderczynią. Zamiana masek 
wiąże się zatem z transgresją istniejącą tylko w ocenie aktora zmienia
jącego maskę. W scenariuszu Birda motyw maskarady oraz przebieran
ki jest bardzo istotny i towarzyszy wszelkim przejawom zła w Medei. 
Decyduje się ona bowiem na popełnienie poczwórnego mordu czy też 
na dokonanie masakry jak w honorze dopiero w chwili, kiedy chór wy
maluje jej twarz i ręce na biało i kiedy przejrzy się w lustrze. Wówczas 
„Medea gives herself a hard look” [Medea pozuje na silną] i mówi: 
„I must hurt him” [Muszę go zranić]. Stojąc przed lustrem niczym tan
cerz teatru butoh, decyduje się na odtańczenie tańca zbrodni.

Jak przystało na tancerkę butoh, tańca, który tematyzuje powiązanie 
człowieka ze śmiercią i który swoim ruchem i pozami pokazuje umie
rające ciało, Medea szuka w śmierci rozwiązania swoich problemów. 
To na śmierci buduje porządek nowego kultu, i to śmierć właśnie wiąże 
z rytuałem życia, jakim jest obrzęd zaślubin. Medea, stwarzając hybrydę 
obrzędów, zakłada na siebie maskę tym chętniej, że aby móc coś zmo
dyfikować, musi stać się wojownikiem. Zabija starą kulturę rytuału mie
czem, trzymając go w prawej ręce.

To Rush Rehm zwraca uwagę na fakt, że już starożytna Medea za
bijała dzieci prawą ręką, a zatem ręką, którą składa się przysięgi. I dalej 
autor twierdzi, że Medeę z tego względu można nazwać wojownikiem, 
ponieważ podnosząc prawą rękę, dokonała czynu męskiego, żołnier
skiego, ale równocześnie wykonała gest męskich żałobników, którzy 
podnosząc prawą rękę, żegnali zmarłego. Rehm twierdzi ponadto, że 
„the murder of her children completes the process of Medea’s «male- 
ification»”367 [morderstwo zamyka proces męskiej-identyfikacji Medei]. 
Zatem Medea, która dzierży miecz, broń wojowników, dokonuje mę
skiego mordu (nawet w horrorach to mężczyzna najczęściej jest nosicie
lem sadystycznych skłonności) i wykonuje męski taniec butoh. Medea 
zamienia więc nie tylko maskę matki na maskę morderczyni, maskę 
nieakceptowanego innego na maskę kreatorki nowego rytuału, lecz tak

367 R. R e h m, op. cit., s. 105.
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że maskę kobiety na maskę mężczyzny. W ten sposób kobieta-Medea 
Birda przedstawiana jest i interpretowana w kategoriach kobiecości po
strzeganej jako maskarada.

O metaforze maskarady i postrzeganiu kobiecości jako maski pi
szę Kolasińska przy okazji omawiania miejsca kobiety w filmach gro
zy: „W maskaradzie sama kobiecość jest konstruowana jako maska. 
Maskarada podwaja przedstawianie, jest ustanowiona przez hiperbo- 
lizację kobiecości. Kobiecość zostaje jakby wystawiona na pokaz, co 
daje możliwość stworzenia wobec niej dystansu. Maskarada symuluje 
zatem ten utracony przez kobietę dystans do samej siebie, czyli przy
wraca konieczny warunek voyeuryzmu. Tym samym stwarza szansę 
dla zaistnienia widza-kobiety oraz podważa zunifikowany płciowo (tj. 
męski) model widowni”368. Medea jako widz wewnętrzny ogląda tak
że własną kobiecość. Ponieważ zauważa ograniczenia, jakie niesie jej 
płeć, a także rolę dystansu, jaką wytwarza jej gender (Jazona przecież 
oceniają Koryntczycy w odrębny sposób, nie jest wyśmiewany jako eks- 
mąż i obcokrajowiec), próbuje zaprzeczyć swojej rytualnej roli matki, 
a tym samym zanegować porządek dystansu. Wybierając rolę zmasku- 
linizowanej kobiety i kreatorki nowego rytuału, zmienia jedynie rodzaj 
dystansu, jaki wzbudza w greckiej społeczności. Zatem nie niweluje dy
stansu, a tylko go przekształca. Nie ściąga maski, ale ją zamienia. I nie 
ucieka przed kulturą rytuału, nie niszczy jej, ale modyfikuje jej podsta
wy, czyli przekształca istniejący rytuał w inny. Dlatego odjeżdżając na 
swoim rydwanie, nie jest do końca zwyciężczynią. Nie można bowiem 
uciec przed istniejącymi strukturami rytuałów ani masek, można je jedy
nie zmienić.

J6KI. K o 1 a s i ń s k a, op. cit., s. 22.

Podobnie jak niezmienna jest kultura, niezmienne jest oblicze inne
go. Bez względu na wyraz maski, jaką ubierze, zawsze będzie budować 
dystans i ciekawić swoją obcością. Medea w scenariuszu Birda, prze
bierając się, zmieniała także swoją społeczną rolę innego, stając się raz 
ofiarą kultury rytuału, raz monstrum niszczącym kulturę i dokonującym 
krwawej masakry. Bohaterka horroru antropologicznego bez względu 
na to, czy w masce eksperta czy monstrum, przede wszystkim fascynu
je, czyli powiela schemat narzucany przez poetykę filmu grozy.
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Scenariusz społecznego naznaczania piętnem innego powtarza tak
że Medea Pruchniewskiego, kiedy z monstrum-dzieciobój czyni prze
mienia się w ofiarę. Jej transformacja i samodzielny wybór pozwalają na 
ukonstytuowanie się jej tożsamości. To wolność wyboru, a także czyn, 
na który decyduje się Łucja-Medea, pozwalają na określenie jej osobo
wości. W przypadku tej współczesnej Medei istotny wydaje się aspekt 
połączenia dwóch tradycji i dwóch kontekstów ofiary - chrześcijańskie
go z antycznym. Medea łączy dwie perspektywy postrzegania kobiety 
- starożytny obraz kobiety-ofiary, która niczym Antygona poświęca się, 
by zmienić zastaną rzeczywistość369, z chrześcijańskim utożsamianiem 
kobiety z poświęcającą się i cierpiącą matką. Łucja-Medea, performując 
obie te role, staje się kobietą, która jest pokorna, ale posiada wewnętrzną 
motywację do działania. Do określenia siebie wykorzystuje zatem cechy 
gender kobiecego, równocześnie łączy je z cechami męskimi, decydując 
się na aktywność.

Antyczną bohaterkę Antygonę jako kozła ofiarnego, który składa siebie w ofie
rze, aby sprzeciwić się starej definicji pokrewieństwa, interpretuje między innymi 
feministyczna interpretatorka, Judith Butler, w pracy Antigone's Claim. Antygona 
w tej interpretacji stara się zmienić, jak piszę o tym Butler, pozycję jednostki w ro
dzinie. Butler tłumaczy: „Antygonę is one whom symbolic positions have become 
incoherent, confounding as she does brother and father, emerging as she does not as 
a mother but - as one etymology suggests - «in the place of the mother». Her name is 
also construed as «antigeneration» (gone [generation])”. [Antygona jest jedyną, któ
rej symboliczna pozycja stała się niespójna i kłopotliwa, ponieważ ma brata i ojca. 
Problematyczna, ponieważ nie pochodzi od matki, ale - jak sugeruje etymologia 
- w miejsce matki. Jej imię także zostało skonstruowane jako antygeneracja (gone 
[generacja, pokolenie]). [...] Na kilka sposobów Antygona pojawia się jako ograni
czenie tego, co zrozumiałe, odkrywając ograniczenia pokrewieństwa] (J. B u 11 e r, 
Antigone's Claim. Kinship between Life and Death, New York 2000, s. 34-35). Butler 
interpretuje zatem antyczną Antygonę jako orędowniczkę tzw. nowej rodziny, która 
nie odwzorowuje schematu ojciec plus matka plus dziecko i może składać się z ro
dziców o tej samej płci bądź z jednego tylko rodzica i dziecka.

Stylizowanie się na ofiarę czy monstrum pozwala ponowoczesnym 
bohaterkom podjąć próbę zmienienia zastanej rzeczywistości i społecz
ności. Najistotniejszy jednak wydaje się fakt, że protagonistki, wybiera
jąc jedną z ról lub łącząc atrybuty obu, same decydują o tym, jak mają 
być definiowane, zyskując w ten sposób wolność samokreacji. Wybór 
roli ofiary czy monstrum, zdecydowanie się na performowanie roli in
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nego, stanowi o samoposiadaniu siebie. Inny zatem, który dobrowolnie 
się definiuje w ramach swej inności, zyskuje samoświadomość i wol
ność. Ponadto nałożenie maski ofiary lub monstrum pozwala dostoso
wać się do określonego kontekstu społecznego i oznacza odegranie roli, 
która w danej sytuacji wydaje się wygodniejsza. Maska pozwala skupić 
uwagę widzów na tych cechach, które posiadacz maski chce zaprezento
wać. Monstrum i ofiara performują swoją niezależność, wewnętrzną siłę 
w walce o swoje prawa. Oprócz tego posiadacz maski, który świadomie 
decyduje się na bycie oglądanym, umożliwia widzowi identyfikację ze 
sobą oraz staje się aktorem i reżyserem widowiska, a zatem podmio
tem sprawczym, który potrafi manipulować spojrzeniem widza. Staje się 
ekspertem w danej sytuacji, który potrafi pokonać trudności związane 
z pokazaniem siebie i umie zdystansować się wobec siebie i społecznych 
wymagań tak bardzo, że odbiorca jego przedstawienia może brać z nie
go przykład. Inny-monstrum/ofiara staje się autorem siebie i swojego 
przedstawienia. Dzięki dystansowi i prawom autorskim do wystawiania 
siebie, kobieta-inny może dobrowolnie modyfikować zastane normy, 
przeinaczać rytuały, zmieniając społeczne nastawienie do ofiary, która 
z kozła ofiarnego staje się osobą heroicznie poświęcającą siebie. Może 
zmieniać także nastawienie do monstrum, które status odrzucanego po
twora zniemia na status postaci, z którą widz chce się identyfikować.

Kontekst cielesno-feministyczny

Kobieta postrzegana była przez patriarchalny system jako matka- 
monstrum i z tej przyczyny stałą się obiektem fascynacji, ale i lęku. Była 
tak oceniania przede wszystkim z racji swojej naturalności. Rolę matki, 
ale i biologiczną zdolność kobiety do zajścia w ciążę i jej comiesięcz
ną gotowość do przyjęcia do swego ciała nowego życia oceniano w ka
tegoriach ofiary, gdyż przysparzała kobiecie cierpienia fizycznego, ale 
przede wszystkim w kategoriach monstrum. Monstrualność wynikała 
z kobiecej cielesności. Kobieta była przedstawiana przez mężczyzn jako 
pożerająca pajęczyca podczas stosunku, budziła strach comiesięcznym 
wykrwawianiem się itd. Jej ciało sprzeciwiało się racjonalizacji i podda
wało się procesowi i prawom naturalnym, a nie kulturowym. Maurizio 
Calbi, włoski filolog, opisując kobietę-monstrum, skupia się na jej cie
lesności w okresie ciąży. W swojej książce Approximate Bodies. Gender 
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and Power in Early Modern Drama and Anatomy, w której omawia 
cielesność jako konstrukcję budowaną w ramach teorii erotyzmu, płci, 
rasy, ale także przez pryzmat dziedzin socjologiczno-psychologicznych, 
a następnie zastanawia się nad rolą ciała w utworach Szekspira, przy
pomina, że w rozmaitych tekstach współczesnych i szesnastowiecznych 
kobieta w okresie ciąży była utożsamiana z potworem. Jej jednostkowy 
byt został wówczas zanegowany, a ona sama stawała się hybrydą - połą
czeniem dwóch samoistnych istot.

Rozdział The Female Monster Calbi zaczyna od zacytowania Rosi 
Braidotti, która stwierdza: „The peculiatiry of the organie monster is 
that s-he is both Same and Other. The monster is neither a total stranger 
nor a completely familiar: s-he exists in an in-between zone”370 [cechą 
szczególną potwora jest to, że on(a) jest równocześnie Sobą i Innym. 
Monstrum nie jest ani całkowicie obcym, ani kimś pokrewnym: on(a) 
egzystuje w strefie w-i-pomiędzy], Calbi piszę dalej, że tak rozumiana 
potworność może stanowić cechę wewnętrzną danej istoty, kiedy nie 
jest ona ani jednostką, ani nie-jednostką, kiedy retoryczne sformuło
wanie człowieczeństwa jest tłumione przez fakt, że jednostka podlega 
rozczłonkowaniu na dwie istoty, które żyją w jednym ciele, i przez to 
staje się niesamowita. Autor podkreśla dalej, że Braidotti rozwija cyto
waną wypowiedź i zauważa, że ciężarna z jednej strony gra najbardziej 
szanowaną rolę kobiecą - rolę przyszłej matki, z drugiej strony jest wy
obrażeniem kobiety, której ciało produkuje monstrualność. Calbi przy
pomina ponadto, że już w XVI i XVII wieku pisano o kobiecie w ciąży, 
używając sprzecznych epitetów, podkreślając naturalny aspekt tak rozu
mianej potworności i tożsamościowe dylematy dotyczące osobowości 
kobiety. Z jednej strony pisano o tym, że płód nie wpływa na osobę ko
biety, ale z drugiej strony podkreślano, że przez cały czas dziecko żyje 
swoim własnym życiem wewnątrz niej, jest osobnym ciałem i odręb
nym człowiekiem zamkniętym w kobiecym łonie. Ciało kobiety w tych 
rozważaniach staje się zatem elementem, który jest ciałem znaczącym, 
gdyż przedstawione zostaje jako rama dla innego życia i w ten sposób 
postrzega się je nie tylko jako biologiczny materiał, lecz także jako ciało 

370 M. C a 1 b i, Approximate Bodies. Gender and Power in Early Modern Drama and 
Anatomy, London-New York 2005, s. 72.
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utożsamione z duchem czy duszą w zgodzie z teoriami głoszącymi dwu
znaczny status człowieczeństwa takiej kobiety.

Calbi wyciąga wnioski z tak rozumianej monstrualności kobiety 
dotyczące jej cielesności. Stwierdza, że nie można powiedzieć, jakoby 
kobieta po prostu miała swoje ciało, ponieważ jest ono uwikłane w sieć 
nieporozumień i niedookreśleń związanych z jej biologią. Jedno jest, 
według niego, pewne: ciało mężczyzny utożsamiane jest z jego umy
słem, zaś ciało kobiety jest rozdarte pomiędzy biologiczne, fizjologicz
ne czynności a materię okalającą jednostkę posiadającą umysł. Autor 
Approximate Bodies dochodzi do wniosku, że powyższe rozważania 
przypominają teorię Butler z Gender Trouble, która podkreśla, że ciało 
męskie to „a figure of dis-embodiment” [figura ubez-cieleśniona], pod
czas gdy kobiece ciało jest „em-bodies” [u-cieleśnieniem] tego, co nale
ży do ziemi, czyli natury, i tego, co transcendentne. Toteż Calbi stwier
dza, że ciało kobiety od zawsze i na zawsze będzie nosiło znamiona 
monstrualności. Podkreśla także, iż interpretacja ciała kobiecego w ka
tegoriach inności opiera się między innymi na zmyśle wzroku. Kobietę 
ciężarną rozpoznaje się na podstawie zmian cielesnych - powiększenia 
i zniekształcenia sylwetki. O jej monstrualności świadczy także fakt, że 
ciało ciężarnej traci walory ciała wywołującego pożądanie i staje się je
dynie rodzajem pokrowca na dziecko. Tak więc przede wszystkim jej 
ciało nosi znamiona symbiozy dwóch ciał.

Współczesna sztuka, podejmując temat cielesnego doświadczenia 
ciąży i porodu, skupia się przede wszystkim na wizualnym wrażeniu, 
jakie wywołują fizjologiczne akty. Ewa Rewers w artykule, w którym 
omawia problematykę sztuki ponowoczesnej, zwraca uwagę na fakt, iż 
sztuka ta bardzo często podejmuje wątek ciała i cielesnych doświad
czeń. Autorka artykułu Od doświadczania po doświadczenie: „niewin
ny” dotyk nowoczesności piszę: „Najbardziej doniosłym i wstrząsają
cym zarazem doświadczeniem, jakie wypracowała nowoczesność, była 
wędrówka w głąb ludzkiego ciała”371. Przedstawia też dobę ponowocze- 
sności jako okres, kiedy uprzywilejowany został zmysł wzroku i doty
ku. Rewers analizuje ciało jako jednostkowy konkret poddany władzy 

E. Rewers, Od doświadczania po doświadczenie: „niewinny" dotyk nowocze
sności, [w:] Nowoczesność jako doświadczenie..., s. 57.
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tych dwóch zmysłów. Ponowoczesność w jej artykule okazuje się epo
ką, która skierowała spojrzenie na ciało i zaczęła analizować jego feno
men. Choć, co prawda, jak próbuje udowodnić Rewers, zmysły wzroku 
i dotyku wywodzą się z typologii Arystotelesowskiej i „podtrzymują] 
[swoją] aktualność przez wieki”372, to jednak w dobie ponowoczesno- 
ści oba te zmysły zostały poddane ponownej weryfikacji i po raz wtóry 
zdefiniowane w kontekście współczesnych ideologii. W perspektywie 
feministycznej na przykład, o czym piszę także Rewers, „wzrok kojarzy 
się z dystansem i agresją dotyk tymczasem z erotycznym zaangażowa
niem”373. Ponowoczesna sztuka, podejmując temat ciała, skupia się na 
tym, jaki wpływ wzrok i dotyk wywierają na ciało oraz w jaki sposób je 
kształtują przy czym sztuka feministyczna przywiązuje większą wagę 
do zmysłu wzroku. Artykuł Rewers został opublikowany w pokonferen- 
cyjnym zbiorze Nowoczesność jako doświadczenie. W tej samej książce 
ukazały się jeszcze inne teksty, które także poruszają zagadnienie ciała 
w ponowoczesnej sztuce.

372 Ibidem, s. 61.
373 Ibidem, s. 70.
37<M.P. M ar ko wsk i, Nowoczesność: ciało niedoświadczone, [w:] Nowoczesność 
jako doświadczenie..., s. 77.
375 Ibidem.

Michał Paweł Markowski w artykule Nowoczesność: ciało niedo
świadczone omawia poglądy filozofów, przede wszystkim Kanta, na te
mat ciała. Poświęca też sporo miejsca na przybliżenie teorii dotyczących 
ciała i cielesności nowoczesnego poety, którego nazywa uczniem Kanta, 
a mianowicie Baudelaire’a. Markowski zaznacza, że „dla Baudelaire’a 
ciało jest ciałem przede wszystkim postrzeganym”374. „Znaczenie ciału
- kontynuuje swoje rozważania - nadaje postrzeganie, a mówiąc ściślej
- przedstawianie. Oznacza to, mówiąc najkrócej, że ciało niezobaczone, 
nieprzedstawione nic nie znaczy, nie posiada własnego sensu, z czego 
można wysnuć następujący wniosek: sztuka jest nadawaniem sensu cia
łu, które poza sztuką jest pozbawione sensu. Skoro tak właśnie, wedle 
Baudelaire’a, można zdefiniować sztukę nowoczesną to okazuje się, że 
ciało, a ściślej rzecz biorąc, przedstawienie ciała, jest egzemplarycznym 
miejscem sztuki nowoczesnej”375. W tej sztuce ciało zyskuje rangę pod
miotu. Sztuka ponowoczesna bardzo chętnie podejmuje temat ludzkiego 
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ciała i chętnie przedstawia inne ciała, czyli te, które z różnych powo
dów nie przystają do kanonów „piękna” wygenerowanych przez daną 
kulturę. Sztuka ponowoczesna pokazuje także, że na podstawie inności 
ciała można stworzyć nową definicję kobiety. We współczesnych dzie
łach sztuki ciało często traktuje się jako nośnik tożsamości. Szczególnie 
ten punkt widzenia wykorzystują artystki feministycznej sztuki perfor- 
mansu, które spojrzenie nazywają męskim gazę i utożsamiają z mę
skim sposobem oceniania kobiet na podstawie wyglądu zewnętrznego. 
Performerki podkreślają, że kobiece ciało i to, co dana kultura uznaje za 
„piękne”, jest sztucznym wytworem kultury.

Nancy Etcoff w książce analizującej, czym jest ludzkie piękno i co na 
jego temat mówi nauka, twierdzi: „Obrazy, jakie nas otaczają, oparte są 
na micie”376; micie piękna generowanym przez kulturę, można by dodać. 
Autorka pracy Przetrwają najpiękniejsi zauważa dalej: „Uroda umiesz
cza kobiety na pozycji zgodnej z życzeniem mężczyzn - poza struktu
rą władzy. Dzięki wzorcom tworzonym przez kapitalizm i patriarchat 
uroda staje się kulturowym dobrem konsumpcyjnym”377. Oczywiście, 
zdanie Etcoff nie jest akceptowane ani podzielane przez wielu użyt
kowników dzisiejszej kultury „piękna”. Autorka sama podkreśla, że to 
przede wszystkim „feministki, a szerzej, ludzie obdarzeni wystarczającą 
wrażliwością, odnoszą się do urody ambiwalentnie. Postrzegają ją za
równo jako źródło siły, jak słabości i zniewolenia, jako coś, co skrywa 
przed innymi naszą prawdziwą naturę. Szczególnie mocno da się odczuć 
pragnienie, by uroda nie przesłaniała całej reszty ich osobowości”378. 
To, co jednak szczególnie wyróżnia feministyczne obserwatorki „ideału 
piękna” kontrolowanego przez kulturę, to próba zdefiniowania piękna 
cielesnego, zazwyczaj połączona z wartościowaniem ikony kulturowej 
kobiecego ciała.

376 N. L. E t c o f f, Przetrwają najpiękniejsi, tłum. D. C i e ś 1 a, Warszawa 2002, s. 8.
377 Ibidem.
37B Ibidem, s. 38.

Feministyczne artystki sztuki performansu można potraktować jak 
mitologów, o których pisał Roland Barthes. Z dystansu obserwują one 
wzorce kulturowe, aby je obnażyć i w ten sposób zostać wykluczone 
z kultury „piękna” lub są świadome zabiegów kulturowych tworzących 
obraz kobiety. Tematem, który przede wszystkim podejmowały femini
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styczne performerki od lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku, był obraz 
kobiecego ciała rozumiany jako ucieleśnienie czy też uzewnętrznienie 
kobiecej tożsamości. Artystki te zaczęły dekonstruować obraz „kobie
cego piękna”, generowany przez kulturę, na rzecz „naturalnego piękna” 
kobiecego ciała. W ten sposób stanęły po stronie natury w opozycji do 
kultury rozumianej jako męska, podtrzymując patriarchalny podział 
kultura-natura w znaczeniu męskie-żeńskie. Feministyczne performerki 
stworzyły kobiecą strategię przedstawiania kobiecego ciała, którą rozu
miały jako formę autoekspresji czy też wyrażania własnej tożsamości 
kobiecej. Ciało performerki przestało bowiem w performansach pełnić 
rolę przedmiotu przyciągającego męskie gaze, przestało być wyłącznie 
kostiumem czy też rekwizytem. Stało się komponentem przestrzeni te
atralnej. Performerki zaczęły pokazywać ciało naturalne, niestylizowa- 
ne przez mężczyzn - ciało brzydkie, chore, stare; ciało zdeformowane; 
ciało, które nie spełnia społecznych kryteriów „piękna”. Od lat siedem
dziesiątych XX wieku prezentowały na scenie ciała takie, jakimi one są 
na co dzień - w domu, na łóżku szpitalnym, podczas badania ginekolo
gicznego. Jak zauważa w książce Performance: A Critical Introduction 
Marvin Carlson, artystki „concerned with their private and public expe
rience as women”379 [interesowały się swoim prywatnym i społecznym 
doświadczeniem kobiecości]. Ciało w performansach feministycznych 
stało się tematem oraz narzędziem działania.

379 M. C a r 1 s o n, Performance: A Critical Introduction, London-New York 1996, 
s. 147-148.

Karen Finley, amerykańska feministka i awangardowa artystka, 
w wywiadzie udzielonym Jeanne Carstensen z „The Gate” na pytanie, 
dlaczego używa ciała jako strategii narracyjnej w swoich performan
sach, stwierdziła, że zdała sobie sprawę już na początku swojej arty
stycznej drogi, że jej ciało zawsze będzie wykorzystywane w jej per
formansach bez względu na to, czy będzie ono na scenie, czy nie, i że 
zawsze jest pierwszą rzeczą, na którą każdy patrzy. „Myślę - stwierdzi
ła - że używam swego ciała w taki sam sposób, w jaki moje ciało jest 
obserwowane zawsze w publicznych miejscach. [...] Chciałam używać 
swojego ciała jak w obrzędzie. Chciałam być płótnem. To ja mam do
świadczać. Nikt nie może mnie kupić”. Finley wykorzystywała swoje 
ciało jako materiał, który był malowany, dotykany, smarowany różnymi 



PERFORMOWANIE TOŻSAMOŚCI INNEGO... 267

substancjami - miodem, czekoladą, lodami. Artystka chciała w ten spo
sób przykuć uwagę odbiorcy do swego nagiego, kobiecego ciała, które 
traktowane bywa jako przedmiot seksualnego molestowania. „Jedzenie 
staje się prymitywnym, makabrycznym elementem, pomaga przekazać 
publiczności, w jaki sposób postacie, które portretuję, są naruszane” - 
piszę Finley w swojej najnowszej książce A Different Kind of Intimacy. 
Jej prowokujące performanse mają przyciągnąć międzynarodową pu
bliczność i postawić ją twarzą w twarz z tematem gwałtu, przemocy 
wobec kobiet i ciemnej strony seksualności. Ton wypowiedzi Finley 
jest jej sposobem na dekonstrukcję kobiecej narracji. Artystka twierdzi, 
że kobietom nie wolno publicznie wyrażać swoich opinii, więc własny 
wewnętrzny dialog wyrażają za pomocą środków artystycznych. Sztuka 
pomogła Finley, samotnej matce, wyrazić także naturalne doświadcze
nie ciała, jakim były narodziny jej córki.

W performansie Relaxation Room (Pokój odprężenia) w pomiesz
czeniu znajdowały się trzy olbrzymie kolorowe zdjęcia pokazujące 
zakrwawioną głowę dziecka, wydostającą się spomiędzy rozpostar
tych nóg matki. Pokazowi zdjęć towarzyszyło nagranie jęków matki. 
Na zielonych ścianach, przypominających ściany szpitalne, widniały 
przyklejone żółte karteczki z notesu z frazesami, jakie rodząca najczę
ściej słyszy od położnych i pielęgniarek, które próbują uspokoić i uci
szyć cierpiącą kobietę. Performans ten pokazuje doświadczenie ciele
sne kobiety, które opinia społeczna najczęściej traktuje jako żenujące. 
O tabu poczęcia i porodu piszę między innymi współczesny francuski 
filozof, Pascal Quignard, który w książce Seks i trwoga odnotowuje: 
„Tkwi w nas zamęt związany z naszym poczęciem. Żaden inny obraz 
nie wywiera mocniejszego wstrząsu niż ten, który powtarza gesty, które 
nas stworzyły”380. Dlatego najczęściej poród w mediach przedstawiany 
jest jako czyste i emocjonalne doświadczenie kobiety. Kobiety artyst
ki zaś, takie jak Sylwia Plath, Eve Ensler czy Karen Finley, opisują tę 
sytuację jako fizyczne przeżycie wyciskania ciała obcego ze swojego. 
Praca Finley koncentruje się na pokazaniu prawdziwego oblicza porodu 
i oddziela go od fetyszystycznych i fantastycznych odwołań do kobiecej 
seksualności.

180 P. Q u i g n a r d, op. cit., s. 5.
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Takie potraktowanie i ukazanie tematu można za Lyndą Nead, au
torką książki Akt kobiecy, nazwać pisaniem ciałem. Bezpośrednie użycie 
ciała jako narzędzia wypowiedzi czyni tę wypowiedź kobiecą. Kobiecym 
pisaniem możemy więc też nazwać wypowiedź Medei, która opowiada 
o cielesnym doznaniu zemsty i cielesnym sposobie zemsty na mężczyź
nie. Swoim ciałem piszę bohaterka dramatu Jeana Anouilha z 1946 roku. 
Jego Medea jest bardzo cielesną postacią - poprzez ciało się definiuje, 
poprzez ciało i na ciele działa. Postrzega kobietę jako innego ze wzglę
du na jej cielesne pochodzenie. Mówi: „Femme! Chair faite d’un peu de 
boue et d’une côte d’homme! Morceau d’homme! Putain!”381 [Kobieta! 
Ciało zrobione po części z błota, po części z mężczyzny! Kawałek męż
czyzny! Kurwa!]. Wszystkie swoje doznania opisuje z punktu widzenia 
doświadczenia ciała - związek z Jazonem przedstawia na przykład jako 
wspólne cielesne obcowanie.

381 Wszystkie cytaty z Medei Anouilha za: J. A n o u i 1 h, Médée, Paris 1997.

Francuski dramatopisarz prezentuje historię Medei, zachowując 
antyczne trzy jedności. Akcja dzieje się w jednym miejscu i podczas 
jednej nocy. Głównym wątkiem jest cielesna zemsta Medei na Jazonie. 
Medea przyzywa złe moce, aby móc dokonać czynu zniszczenia. Jednak 
najpierw moce te muszą posiąść jej ciało w akcie przypominającym 
akt seksualny. „C’est maintenant, Médée, qu’il faut être toi-même... 
- wykrzykuje bohaterka - O mal! Grande bête vivante qui rampe sur 
moi et me lèche, prends-moi. Je suis à toi cette nuit, je suis ta femme. 
Pénètre-moi, déchire-moi, gonfle et brûle au milieu de moi. Tu vois, je 
t’accueille, je t’aide, je m’ouvre... Pèse sur moi de ton grand corps velu, 
serre-moi dens tes grandes mains calleuses, ton souffle rauque sur ma 
bouche, écoute-moi. Je vis enfin! je souffre et je nais” [Teraz, Medeo, 
trzeba być sobą... - wykrzykuje bohaterka - O zło! Wielka żywa bestio, 
która pełzasz po mnie i mnie liżesz, weź mnie. Jestem twoja tej nocy, 
jestem twoją kobietą. Spenetruj mnie, rozerwij mnie, pal mnie od środ
ka. Widzisz, przyjmuję cię, pomagam ci, otwieram się... Połóż na mnie 
swoje duże owłosione ciało, ściśnij mnie w swych dużych rękach, twój 
ochrypły oddech na moich ustach, słuchaj mnie. Nareszcie żyję! Cierpię 
i rodzę], Medea poprzez obcowanie ze złem odradza się na nowo. Aby 
stać się na powrót istotą silną, dojrzałą kobietą, musi przejść kolejne ini
cjacje cielesne - musi metaforycznie stracić dziewictwo i urodzić dziec
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ko. W ten sposób Medea Anouilha, podobnie jako protagonistka Seneki, 
odsłania swoje prawdziwe , ja”.

Medea reprezentuje zło, które opiera się na intuicji, na pierwotnych 
instynktach, nie poddaje się i nie ulega wpływom logiki. Zło Medei jest 
tak fizyczne, fizjologiczne, biologiczne, zwierzęce, jak naturalny jest 
poród. To właśnie doświadczenie dawania życia drugiej istocie, chwi
la wyciskania z siebie elementu obcego, innej istoty, która przez jakiś 
czas zamieszkiwała, pasożytując, ciało kobiece, jest z jednej strony do
świadczeniem cielesnym, które pokazuje, jak silna jest matka natura. 
To nie kobieta rodzi dziecko, ale jej ciało wypycha obcy pierwiastek 
z siebie. To czynność tak pierwotna, że mogłaby się odbyć bez psychicz
nej i emocjonalnej obecności matki. Z drugiej strony to doświadczenie 
uwolnienia się ciała kobiety, które wreszcie pozbywa się „lokatora” i na 
powrót może być samo sobie, staje się jednostkową materią. I właśnie 
z tak biologicznej perspektywy opisuje doświadczenie porodu Anouilh. 
Jako mężczyzna jeszcze przed pierwszymi artystkami sztuki performan- 
su oddał moment porodu w sposób bardzo naturalistyczny i pozbawiony 
wszelkich seksualnych i fetyszystycznych zabarwień. Jego Medea bo
wiem rodzi swoją metaforyczną córkę - nieszczęście - i dzięki temu ak
towi będzie zdolna popełnić późniejsze zbrodnie, ma przecież po swojej 
stronie dziecię - córkę, sobowtóra matki. Z drugiej strony uwalnia z sie
bie wszelkie emocje, które mogłyby stanąć na jej drodze. Poprzez poród 
oczyszcza własne ciało, aby móc potem obcować ze złem. Toteż Medea 
Anouilha jest z tego względu silniejsza od Medei Seneki. Antyczna bo
haterka nie potrafiła, choć chciała, pozbyć się ze swojego ciała elemen
tów Jazona i w finale stwierdzała, że być może w jej łonie żyje jeszcze 
cząstka męża. Francuska Medea, która jest postacią bardzo cielesną, 
znalazła sposób, jak najbardziej zgodny z naturą, na dokładne oczysz
czenie ciała z elementów, które mogłyby pochodzić od Jazona. Medea 
opisuje swoje doświadczenie porodu, podkreślając jego biologiczno-fi- 
zyczny aspekt:

Nourrice, je suis grosse ce soir. J’ai mal et j’ai peur comme lorsque tu m’a
idais à me trier un petit de mon ventre... aide-moi, nourrice ! quelque chose 
bouge dans moi comme autrefois et c’est quelque chose qui dit non à leur 
joie à eux là-bas, c’est quelque chose qui dit non au bonheur. [...] Nourrice, 
Si je crie tu mettras ton poing sur ma boucle, si je me débats tu me tiendras, 
n’est-ce pas? Tu ne me laisseras pas souffrir seule... [...] J’ai quelque cho
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se à mettre au monde encore cette nuit, quelque chose de plus gros, de plus 
vivant que moi.

[Nianiu, jestem gruba tego wieczoru, boli mnie i boję się, jak wtedy, gdy 
pomagałaś mi wyciągnąć to małe z mojego brzucha... Pomóż mi, nianiu! 
Coś rusza się we mnie, jak wtedy i to jest coś, co mówi „nie” ich zabawom, 
to jest coś, co mówi „nie” ich szczęściu. [...] Nianiu, jeśli będę krzyczeć, 
włóż mi w usta pięść, jeśli będę się szarpać, będziesz mnie trzymać, praw
da? Nie zostawisz mnie tu samej, cierpiącej... [...] Wydam coś na świat 
jeszcze tej nocy, coś większego, bardziej żywego niż ja].

Zatem dziecko Medei, według niej, będzie większe od niej. Będzie 
jej wolnością i jej nienawiścią, a urodzi się samo, gdyż jest równie na
turalne, jak pragnienie zemsty, którym upaja się Medea. Po tym symbo
licznym porodzie Medea powiada do niani: „Je n’ai plus besoin de tes 
mains. Mon infant est venu tout seul. Et c’ets une fille, cette fois. O ma 
haine! comme tu es neuve... comme tu es douce, comme tu sens bon! 
petite fille noire, voilà queje n’ai plus que toi au monde à aimer” [Nie 
potrzebuję już twoich dłoni. Moje dziecko przyszło na świat samo. I tym 
razem to dziewczynka. O moja nienawiści! Jaka jesteś nowa... Jaka 
jesteś delikatna, jak dobrze smakujesz. Czarna córeczko, nie mam na 
świecie nikogo prócz ciebie, kogo mogłabym kochać]. Istotna jest płeć 
dziecka Medei - jest to dziewczynka. Wcześniej Medea urodziła dwóch 
chłopców, którzy byli przedłużeniem męskiej linii Jazona. Natomiast 
teraz wydała na świat dziewczynkę, ucieleśnienie swoich emocji i pra
gnień. Medea, która jest kobietą, ponieważ posiada ciało kobiety, mu
siała urodzić córkę, aby móc zerwać swój cielesny związek z Jazonem. 
Po akcie porodu Medea zyskuje wolność, której nie może doświadczyć 
Jazon. Dla niego nadal całym światem pozostanie Medea, podczas gdy 
ona już potrafi stworzyć własny świat bez mężczyzny. Już wcześniej 
Medea próbowała wyzwolić się z cielesnej dominanty Jazona, pierwsza 
zdradzając męża, znajdując sobie kochanka, innego mężczyznę, który 
miał pieścić i dotykać jej ciała, ale próba ta zakończyła się fiaskiem. 
Dopiero poród córki, personifikacji jej emocji, pozwolił na całkowite 
wyzwolenie się spod wpływu Jazona. Medea bowiem zyskuje wolność, 
czyniąc użytek ze swej biologii, kobiecości, a nie za pośrednictwem 
mężczyzn.

I właśnie tym różni się Medea Anouilha od antycznych wersji mitu. 
Nie szuka schronienia w męskim świecie, nie potrzebuje azylu w mę
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skich ramionach, nie jest zależna od mężczyzny. Poprzez fizyczny, 
kobiecy akt wyzwala emocje ze swojego ciała. Ostateczny akt zemsty 
także jednak miał wymiar cielesny. Medea bowiem morduje siebie na 
oczach Jazona tak, aby zawsze prześladował go obraz jej ciała. Medea 
Anouilha zatem buntuje się przeciwko binarnej opozycji umysł-ciało, 
która odzwierciedla sprzeczność między mężczyzną i kobietą. Przestaje 
być tylko ciałem i zaczyna myśleć logicznie, jej walkę za Strindbergiem 
można by nazwać hjarnornas kamp, walką mózgu, ponieważ została 
bardzo precyzyjnie zaplanowana i rządzi się twardymi, logicznymi pra
wami. Prowadzi ją jednak Medea w ramach zastanego systemu, podob
nie jak feministyczne performerki. Podobnie jak one nie wychodzi poza 
społeczne ramy kulturowego sposoby przedstawiania i oceniania kobiet. 
Jej zemsta zamyka się w systemie męskiego gazę i cielesnego definio
wania kobiety. Można by rzec, że pokonuje Jazona patriarchalną bronią. 
Jazon ma cierpieć, przypominając sobie obraz ciała Medei, a więc to, co 
wcześniej lubił oglądać. Z tą różnicą, że tym razem to Medea staje się 
autorem tego obrazu, to ona jest podmiotem tworzącym, wystawiającym 
i wystawianym. Ona projektuje wizerunek swego ciała, który będzie 
miał przed oczyma Jazon. Zatem z przedmiotu jego spojrzenia staje się 
kreatywnym podmiotem sterującym jego wzrokiem.

Cielesność Medei niesie jednak jeszcze inne znamiona buntu. Jej 
ciało jako siła naturalna nie podporządkowuje się społeczno-kulturo
wym schematom. Nie chce stać się formą, maską konstruktem. Jest tak 
silne i niezależne, jak zostało zaprezentowane podczas porodu. Chociaż 
kultura chciałaby ubrać sytuację porodu w gipsową formę spokoju, 
opanowania, seksualnej przyjemności382 i doznania emocjonalnego, 
to jednak poród, który odbywa się za zamkniętymi drzwiami i wciąż 
stanowi temat tabu, jest bolesnym, cielesnym i fizycznym doświadcze
niem. Podczas gdy mężczyźni porównują go do doświadczenia radości 
i rosnących uczuć macierzyńskich, kobiety najczęściej opisują go jako 
doświadczenie bliskie wydalaniu. Te dwa sprzeczne ze sobą sposoby 
mówienia o porodzie obrazują najlepiej, moim zdaniem, jak cielesne do
świadczenia, mimo usilnych starań kulturowych, nie poddają się i nie 
stają się formą. Medea Anouilha jako istota cielesna jest o tyle silniej

”2 Istnieją współczesne teorie głoszące, że kobieta podczas parcia i porodu odczuwa 
przyjemność podobną do orgazmu.
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sza od Jazona, że poddaje się naturze, a nie ulega formom kulturowym. 
I właśnie ta cecha protagonistki tak bardzo przeszkadza Jazonowi, który 
pragnie poddać się społecznym schematom i podporządkować kulturo
wym formom, aby móc żyć w spokoju. Aby nie obawiać się tego, co 
tym razem przyniesie niestabilna natura. Jazon mówi:

Je veux être humble. Ce monde, ce chaos où tu me menais par la main, 
je veux qu’il prenne une forme enfin. C’est toi qui as raison sans doute 
en disant qu’il n’est pas de raison, pas de lumière, pas de halte, qu’il faut 
toujours fouiller les mains sanglantes, étrangler et rejeter tout ce qu’on ar
rache, mais je veux m’arrêter, moi, maintenant, être un homme. Faire sans 
illusions peut-être, comme ceux que nous méprisions; ce qu’ont fait mon 
père et le père de mon père et tous ceux qui ont accepté avant nous.

[Chcç być pokorny. Ten świat, ten chaos, do którego prowadziłaś mnie za 
rękę, chcę, aby wreszcie przybrały formę. To ty bez wątpienia masz rację, 
mówiąc, że nie ma przyczyny, nie ma światła, nie ma przystanku, że trzeba 
zawsze poszukiwać, zdusić i dorzucić wszystko, co da się wyrwać. Ale ja 
chcę się teraz zatrzymać, być człowiekiem. Robić bez iluzji to, co robił 
mój ojciec i ojciec mojego ojca i wszyscy ci, którzy zaakceptowali to przed 
nami].

Jazon woli przybrać odpowiednią formę, stać się członkiem spo
łeczności, aby w ten sposób zyskać wygodę. Medea jako kobieta, istota 
z racji swej biologii zależna od natury, nie chce natomiast podporządko
wać się artefaktom kultury.

Ucieczka przed formą jest tematem, który współczesna sztuka po
dejmuje często i chętnie. Między innymi zgłębia go rosyjski twórca, 
Anatolij Wasiliew, który zaczyna swoje poszukiwania tam, gdzie czło
wiek rozstaje się z przyzwyczajeniami. A przyzwyczajenia reżyser ro
zumie bardzo szeroko. Chodzi mu o formę, jaką narzuca kultura, ale 
także o metody gry aktorskiej, które są powielane, a nie modyfikowa
ne, i o przyzwyczajenia odbiorcze widzów, którzy uczęszczają do teatru 
miejskiego. W swojej Szkole Sztuki Dramatycznej Wasiliew kształtuje 
nie tylko nowe gusta publiczności, nie tylko nowy sposób kreacji ak
torskiej na scenie, ucząc swoich aktorów własnej metody, lecz także in
scenizuje teksty, które mówią o próbie wyzwolenia się z okowów teatru 
życia codziennego. W teatrze, który teatrolodzy uznają za „teatr całko
wicie autorski”, Wasiliew wystawia przede wszystkim klasykę świato
wą. W 2001 roku zrealizował jednak także dramat współczesny, chociaż 
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był to dramat, którego inspirację stanowiła tragedia antyczna, Materiały 
do Medei Heinera Müllera.

W dramacie niemieckiego twórcy Medea zostaje na scenie sama, 
co pozwala jej na odkrycie siebie samej. Ma chwilę tylko dla siebie na 
przemyślenia i podjęcie ważnych decyzji. „Ja teraz [...] napiszę mój 
spektakl” - wyznaje protagonistka. I wydaje się, że ten fragment mo
nologu Medei został uznany przez Wasiliewa za kluczowy. Jego Medea, 
grana przez francuską aktorkę Valérie Dréville, odgrywa przedstawienie 
i wcale nie ukrywa tego faktu. Wręcz przeciwnie, przez cały czas przy
pomina widzom, kim jest i jaka jest jej rola na scenie. Aktorka wchodzi 
na scenę, siada na krześle, zapala papierosa. Po czym siedzi bez słowa. 
Za nią na wielkim ekranie pojawia się nazwisko autora tekstu i tytuł. 
Następnie Medea gniecie papierową torbę, jakby szelest gniecionego 
papieru miał zastąpić trzeci gong i wciera krem w twarz, malując ją na 
biało. Dokonuje w ten sposób symbolicznej charakteryzacji i podkreśla 
swoją teatralność. Nałożenie przez aktora białej farby na twarz w wie
lu teatrach, na przykład w teatrze no, teatrze tańca butoh itd., uznaje 
się za gest rytualny i oznacza przyjęcie na siebie określonej roli. Dalej 
Medea Wasiliewa przegląda białe kartki papieru, które można interpre
tować jako scenariusz lub zapis roli, zasłania nimi twarz, kładzie je na 
kolanach, poprawia makijaż. Jej działania aktorskie wydają się jednak 
bardzo statyczne, to sposób podawania tekstu nadaje dynamikę przed
stawieniu.

Aktorka wygłasza tekst po francusku, jakby „wyrzucając go z sie
bie”, jak zauważa Katarzyna Osińska w artykule Ciało Medei i Puszkin. 
„Wypluwa [tekst], kalecząc intonację i rytm ojczystego języka”383 - pod
kreśla Osińska. Taka forma podawania tekstu stanowi cechę wyróżniają
cą teatr Wasiliewa. Petar Brećić w artykule, w którym wymienia istot
ne elementy autorskiej twórczości Wasiliewa, zaznacza, iż język w jego 
spektaklach jest najczęściej ważniejszy od osoby wypowiadającej słowa. 
W przedstawieniu Materiały do Medei język określa współczesną kultu
rę jako kulturę nie słowa, ale - czynu, działania. Sposób wygłaszania 
tekstu bowiem, który, co prawda, dynamizuje przedstawienie, nie jest 
jednak jego podstawą. Słowa są przecież niezrozumiałe dla widzów, nie 
niosą dla nich żadnych treści. Nie wydaje się także, aby najistotniejsze 

3,3 K. O s i ń s k a, Ciało Medei i Puszkin, „Didaskalia” 2006, nr 72, s. 72.
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w przedstawieniu były multimedialne projekcje na ekranie znajdującym 
się za aktorką. Na ekranie pojawiają się obrazy wzburzonego lub spo
kojnego morza, delfinów, mew.

Spektakl Medei Wasiliewa jest bowiem spektaklem ciała, a jej spo
sób opowiadania można za Nead nazwać pisaniem ciałem. Osińska 
w swojej interpretacji przedstawienia Materiałów do Medei piszę o tym, 
że aktorka przeprowadza ,,operacj[ę] na swoim ciele, poddaje je tortu
rom: zrywa z niego suknię (jak skórę), pokrywa twarz i ciało gęstą ma
zią, przykłada do skóry tampony - oszpeca się. Cały ten proceder nie 
ma oczywiście nic wspólnego z demonstrowaniem własnej, osobistej 
cielesności”384. I dalej podkreśla, iż Wasiliew „buduje dla aktora gorset 
formy, na którą składają się: «sztuczny» sposób mówienia i «sztuczne» 
ograniczenie ruchu”. Po czym dodaje: „U Wasiliewa cielesność wydaje 
się czymś wtórnym, gorszym”385. Według mnie, cielesność u Wasiliewa 
jest tą materią, która nie daje się złapać w pułapkę formy. Ciało w jego 
przedstawieniu staje się bowiem odrębnym nośnikiem znaczenia, które 
w naturalnej postaci pozostaje nieskażone wymogami kulturowymi. To 
język i wszystko to, co okrywa ciało, zatem kostium, makijaż, wszel
kie elementy, które Goffman nazywa fasadą, stanowią formę. Ciało zaś 
można obnażyć, oczyścić z formy.

384 Ibidem, s. 73.
385 Ibidem, s. 74.

Medea Wasiliewa niczym Medea Mullera niszczy wszystko to, co 
wiąże się z formą. Pali sukienkę, rozdziera i pali kukły, które symbolizu
ją jej dzieci, w ten sposób zaprzecza swojej roli matki. Poszukuje swej 
prawdziwej tożsamości. Z ofiary Jazona przemienia się w oprawcę. Aby 
to uczynić, musi jednak zbuntować się przeciwko obrazowi kobiety, jaki 
promuje ponowoczesność. To, co przede wszystkim neguje Medea, to 
jej tożsamość kobiety, która została zamknięta przez kulturę w etui for
my. Medea wyzwala się z roli kobiety. Czyni to poprzez swoje ciało i na 
swoim ciele, sprzeciwiając się obrazowi ciała kobiety, jaki narzucony 
został jej przez kulturę. Medea Wasiliewa zachowuje się tak samo i in
scenizuje swoje ciało jak artystki sztuki performansu. Na performatywne 
elementy spektaklu wskazuje nie tylko swoiste potraktowanie ciała, lecz 
także jawna metateatralność działań aktorki oraz jej stosunek do roli.
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Osińska piszę o ekspresji aktorskiej, nie idzie jednak dalej za swo
imi spostrzeżeniami i nie nazywa poetyki przedstawienia. Zauważa, że 
Dreville „zamiast wcielać się w postać, ma za zadanie przepuszczenie 
przez siebie tekstu - bez podejmowania próby jego interpretacji, czy też 
narzucenia mu cech własnej osobowości”386. Aktorka zatem ma to samo 
zadanie, co performerki, ma cytować rzeczywistość, a nie ją inscenizo
wać. Ma przez cały czas pozostawać sobą - artystką, a nie udawać po
staci, którą nie jest. Ma wreszcie reprezentować swoje ciało - ciało ko
biety, które można obedrzeć z formy, narzucanej mu przez kulturę. I to 
właśnie czyni Medea Wasiliewa. Powoli rozpina guziki górnej części su
kienki. Następnie kładzie krem na piersi i ich okolice tak, aby zostawić 
białe ślady na skórze. Przykłada do tych miejsc tampony opatrunkowe 
i w ten sposób zakrywa jedną pierś, a oszpeca drugą. Siedzi z obnażo
nymi piersiami, pozbawionymi w efekcie tej czynności swojej seksual
ności i formy, którą najczęściej nadaje się kobiecemu biustowi. Medea 
zastygła w tej postaci wygląda tak samo jak performerka Jo Spence na 
swoich fotografiach.

386 Ibidem, s. 72.

Angielska artystka swoją twórczość poświęciła przede wszystkim 
problemowi reprezentacji kobiecych piersi w kulturze. Jak zauważa wie
loletni przyjaciel i kurator artystyczny Jo Spence, Terry Dennett: „Ona 
była w szczególny sposób skoncentrowana na piersi jako obiekcie pożą
dania, organie żywiącym niemowlęta, i w końcu na swoim przypadku 
raka piersi, jako przedmiotu zainteresowania instytucji medycznych”. 
Jo Spence posłużyła się piersiami jako metaforą kobiecej walki o by
cie aktywnym podmiotem. Dokumentowała blizny na swoich piersiach, 
które nazywała stygmatami, aby pokazać, że olśniewająca reprezentacja 
kobiecości serwowana przez telewizję nie jest prawdziwym obliczem 
kobiet, gdyż przedstawicielki drugiej płci zmagają się ze swoim ciałem, 
walczą o nie. Spence wykonała zdjęcia piersi po zabiegu, który ją oszpe
cił. Po jakimś czasie stwierdziła: „Byłam całkowicie wstrząśnięta tym, 
co sfotografowałam. Nie mogłam uwierzyć, że widziałam tyle i już to 
zapomniałam”. Okazało się, że potrafiła pogodzić się z utratą piersi, za
pomnieć o zabiegu i zaakceptować siebie. Nie potrafiło tego natomiast 
uczynić społeczeństwo.
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Medea Wasiliewa także niszczy wizerunek swoich piersi, nadając 
im nową formę, która sprzeciwia się traktowaniu piersi jako wyznacz
nika jej kobiecości i narządu służącego do wykarmienia potomstwa. 
Niczym Medea Mullera neguje kulturowy obraz gender kobiecego cia
ła. Następnie zdejmuje sukienkę i siedzi naga z rozkraczonymi nogami. 
Między jej udami znajduje się sztuczny penis jako znak przynależno
ści kobiecej waginy do niego. Jakby wagina miała być istotna tylko ze 
względu na możliwość penetracji. Ale Medea pozbywa się również tego 
atrybutu kulturowej formy i kulturowego sposobu postrzegania funkcji 
kobiecej cielesności. Rozpuszcza włosy i odpina przezroczyste matki, 
do których umocowany był członek. Owija penis w sukienkę i z mate
riału wypływa ciecz - sperma, która nie jest do niczego potrzebna kobie
cie, kiedy pragnie zanegować wszelkie reprodukcyjne role przynależne 
swojej płci biologicznej. I właśnie po tym akcie pali sukienkę, niszcząc 
symbole kulturowe zniewalające jej ciało i narzucające mu określoną 
formę.

Osińska analizuje działanie aktorki jako formę unicestwienia posta
ci, która jest „krzykiem ciała pozbawionego oparcia, ciała, które spala 
się w cierpieniu”387. Natomiast moim zdaniem, performerka unicestwia 
jedynie kulturowy obraz ciała. Nie niszczy swego ciała, ale społecznie 
reprezentowany obraz kobiecego ciała. W moim odczuciu interpretacja 
Wasiliewa pozostaje w zgodzie z ideami autora tekstu, a nie występuje 
przeciwko nim. Osińska zauważa także, iż „Medea jest skoncentrowana 
na własnym «ja» - psychicznie i fizycznie. Jej nagość fizyczna nie jest 
otwarciem się na innego, wyjściem ku «ty», lecz kresem drogi «ja» uwi
kłanego we własne instynkty”388. Zgodnie z moim odczytaniem prze
słania przedstawienia Wasiliewa, Medea koncentruje się na cielesnym 
wymiarze inności. Jej nagość jest sposobem przedstawienia siebie, zde
finiowania swojej tożsamości i zanegowania inności. Medea Wasiliewa 
i Mullera, niczym feministyczne performerki, chce na swój sposób opo
wiedzieć o kobiecym doświadczeniu, które wcześniej opisywano przede 
wszystkim z męskiej perspektywy. Pragnie pisać ciałem, to znaczy użyć 
własnej narracji, by zrelacjonować doświadczenie kobiece z kobiecego 
punktu widzenia. Wykorzystuje swoje ciało nie tylko do dekonstrukcji 

387 Ibidem, s. 73.
388 Ibidem.
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zastanego patriarchalnego systemu reprezentacji kobiecości i postrzega
nia kobiecego ciała w kategoriach inności, lecz także do opowiedzenia 
swojej historii (her story) i zdefiniowania siebie.

Feministyczne artystki i artyści, do których zaliczam także Anouilha 
i Wasiliewa, ponieważ podejmują temat ciała kobiecego i próbują ukazać 
go z kobiecego punktu widzenia, chętnie w swoich performansach po
dejmują temat kondycji kobiecego ciała i traktują je jako nośnik kobie
cej tożsamości. Być może przyczyn takiego potraktowania cielesności 
należałoby szukać w biologii kobiety. Wszystkie bowiem funkcje i spo
łeczne role kobiety zostały kulturowo podporządkowane jej cielesności. 
Jak zauważa Agata Araszkiewicz w niepublikowanym tekście Czy ist
nieje estetyka kobieca i kobiecy podmiot?: „W ujęciu feministycznym 
podstawowym siedliskiem umiejscawiania jest ciało. Podmiot nie jest 
istotą abstrakcyjną, ale raczej materialnie ucieleśnioną. Ciało nie jest 
kulturowo zakodowaną i poddaną racjonalizacji całością, jest dalekie od 
bycia esencjalistycznym, jest miejscem zetknięcia tego, co biologiczne, 
społeczne i lingwistyczne”. I właśnie o takie szerokie potraktowanie cia
ła kobiecego jako znaku jej płciowej tożsamości, jako obrazu jej osoby, 
a nie jedynie przedmiotu męskiego gazę i matrycy ikony kulturowej, 
chodzi, moim zdaniem, feministycznym twórcom. Performując ciała 
chore, starzejące się czy umierające, nie tylko podważają dotychczaso
we formy reprezentowania kobiecego ciała, przekraczają binarny po
dział na ciało warte pożądania i nie warte, ciało ładne i brzydkie, ciało 
uprzedmiotowione i upodmiotowione, ale przede wszystkim pokazują 
bezsens walki toczonej o podporządkowanie się estetycznym, kulturowo 
narzuconym normom ciała, które podlega prawom natury, którego stan 
fizycznym i wygląd często nie zależy od posiadacza. Dowodzą także, że 
kobieta może budować definicję swojej tożsamości w oparciu o własną 
ocenę wyglądu, jak i funkcji ciała, wbrew męskiemu stanowisku.

I właśnie taką możliwość stwarzania przedstawieniowej tożsamości 
kobiety-innego tematyzuje w swoim dramacie Medea z Mbongo (1967) 
szwedzki dramatopisarz Willy Kyrklund. Jego Medea jest kobietą, któ
ra definiuje się wbrew męskim sposobom jej opisywania. Choć inni 
postrzegają ją jako osobę starą, nieatrakcyjną już seksualnie i oceniają 
w kategoriach stworzonych przez erotyczną cywilizację mężczyzn nie 
tylko jako kobietę, która jest nieinteresująca, lecz także jako tę, która 
nie potrafi i nie chce dostosować się do stawianych kobiecie wymagań 
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męskiego społeczeństwa, to protagonistka dramatu performuje siebie 
jako osobę godną uwagi, prawdziwą kobietę, która jest piękna, mądra 
i doświadczona. Medea bowiem już od czasów starożytnych przedsta
wiana była jako ta, która mimo swego wieku potrafi zadziwić społeczeń
stwo także swym fizycznym pięknem i długowiecznymi zdolnościami 
prokreacyjnymi. W tragedii Seneki Medea mimo swego wieku zachodzi 
w ciążę z Jazonem i w finalnym monologu wyjawia mężowi fakt, że 
jego nasienie nadal kiełkuje w jej łonie. Martha C. Nussbaum w femi
nistycznej interpretacji Medei Seneki, Serpents in the Soul, wskazuje na 
jeszcze inny aspekt jej erotyzmu. Autorka część swojego artykułu po
święca symbolice węża i powiązaniu protagonistki tragedii Seneki z ga
dem. Podkreśla przy tym, że Seneka wykorzystuje wiele tradycyjnych 
interpretacji węża i łączy jego cechy charakterystyczne z opisem Medei. 
Nussbaum piszę nawet o transformacji Medei w węża. Bohaterka tra
gedii jest okrutna jak wąż. Wzbudza strach w swoich ofiarach. Atakuje 
po cichu i znienacka. Ponadto autorka Serpents in the Soul utożsamia 
węże z erotyzmem protagonistki. Zwraca uwagę na emblemat widnie
jący na rydwanie, którym ucieka Medea po zamordowaniu synów. Ten 
emblemat przedstawia dwa węże wijące się i „niegodziwie poruszają
ce” - naśladujące swoimi ruchami dwa ciała w miłosnym uścisku. Ale 
wijące się węże Nussbaum kojarzy także z kobiecymi włosami i ich 
falującym ruchem. Wąż zatem z jednej strony będzie ucieleśniał pięk
no kobiece, a z drugiej strony jej erotyzm. Poza tym to właśnie węże, 
według Nussbaum, dają Medei moc reorganizowania świata. Kyrklund 
w dramacie Medea z Mbongo rozwija temat węży i interpretuje je jako 
symbol siły, wigoru i zdolności kreacyjnych tytułowej bohaterki.

Szwedzki dramatopisarz przedstawia losy tytułowej czarnoskórej 
bohaterki, która pochodzi z kraju Mbongo. Mbongo jest uważany za 
wspólnego przodka ludzi z okolic Kamerunu, którzy wierzą w boga 
Sawa. Postać Mbongo, który patronuje ludom migrantów, gdyż we
dług legendy jego synowie i wnukowie migrowali z południa w stro
nę wybrzeży, nie jest historyczną postacią, lecz symbolem antycznej 
przeszłości i mieszkańców mitologicznych czasów. Pochodząca z kraju 
Mbongo Medea nosi w sobie cechy prastarego plemienia - śmiałych, 
silnych, krzepkich, zdradzieckich łobuzów. I jak oni jest zdradziecka. 
Według opinii męskiego chóru nie potrafiła dostosować się do nowej 
rzeczywistości, pozostała czarną dzikuską. Dlatego też Jazon postano
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wił ją opuścić i ożenić się z młodszą od niej Glauke. I to Medeę Jazon 
i męski chór obwiniają o zaistniałą sytuację, twierdząc, iż nie była po
jętną uczennicą i dlatego Jazon nie potrafił jej wychować na nowego 
członka społeczeństwa korynckiego. Nie odmawiają jej równocześnie 
niezwykłej indywidualności i wierzą, że Medea będzie potrafiła ponow
nie ułożyć sobie życie.

Medea, chcąc zemścić się na Jazonie za to, że ją opuścił i zdradził, 
zabija dzieci i Glauke. Składając samej sobie synów w ofierze, staje się 
boginią. Równocześnie zyskuje miano prawdziwego człowieka, gdyż - 
jak twierdzi - to właśnie ofiara i wiara w istnienie siły transcendentnej 
czyni z nas ludzi. Medea, zabijając, dopełnia swój los. Chór w dramacie 
Kyrklunda utożsamia Medeę z jej czynem, twierdząc, że już nawet jej 
imię jest przesycone morderczym działaniem. Przypomina też, iż zada
niem Medei jest bycie innym. Innym w znaczeniu nieludzkim. Medea 
jest bowiem postrzegana przez chór jako okrutny stwór, ale równocze
śnie jako bogini ziemi i bogini węży, zwierząt służących ziemi. W dra
macie Medea z Mbongo węże przedstawione zostały z jednej strony jako 
sprzymierzeńcy Medei, z drugiej zaś jako reprezentacja tego, co pro- 
tagonistka zdołała pokonać. Jazon skarży się Medei, że po raz kolejny 
znalazł w nocy w łóżku węża. Przypomina także żonie, że wcześniej 
znajdywał gady w swoich szatach, lampie, skrzyni. Dziwi go to, iż tyle 
węży pełza po jego rzeczach, ponieważ w Koryncie nie ma ich zbyt 
wiele. Medea tłumaczy Jazonowi, że nie powinien zabijać węży, gdyż 
„znów przyjdą inne. Raczej trzeba do nich mówić. [...] Jak ich przyjdzie 
za dużo... Węże są w przymierzu z ziemią, z mrocznym podziemiem”3”. 
Reprezentują kraj Medei, kraj Mbongo, i to właśnie tam bohaterka pro
siła wielkie węże, aby w razie potrzeby przybyły do niej i ochroniły ją 
swoim jadem. Węże zaczęły spełniać prośbę Medei w momencie, w któ
rym Jazon chciał ją opuścić i poślubić inną kobietę. Wybierając młodszą, 
respektuje on prawa swojej cywilizacji, której główną siłą napędową 
jest pożądanie, a kobiety ocenia się z perspektywy ich erotyzmu. Jazon 
uważa, że to „całkiem naturalna reakcja u młodej osoby o erotycznym 
nastawieniu”, aby szybko zauroczyć się nowo poznaną osobą. Przez 
pryzmat erotyzmu oceniają także tytułową bohaterkę męscy reprezen-

Wszystkie cytaty z Medei z Mbongo Kyrklunda za: W. K y r k 1 u n d, Medea 
z Mbongo, tłum. Z. Łanowski, „Dialog” 1968, nr 6. 
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tanci korynckiej cywilizacji, którzy w dramacie tworzą chór. Mężczyźni 
zauważają, że Medea, kiedy przybyła do Koryntu, miała piękne ciało 
i dlatego rozumieją decyzję Jazona o poślubieniu młodej czarnoskórej 
dziewczyny.

Działanie podległe sile Erosa cechuje ponowoczesną, męską cywi
lizację. Kyrklund w swojej twórczości wyraźnie przedstawia mężczyzn 
jako tych, którzy kierują się w życiu pożądaniem. Na przykład w nowe
li Zbyt gorliwy kochanek, w której opowiada o mężczyźnie, który wy
krada kochankę mężowi i ucieka z nią przez pustynię, opisuje go jako 
porywczego człowieka, który pragnie w oczach swojej kobiety być sil
nym i zdecydowanym mężczyzną, pokonującym przeciwności natury; 
człowieka, który chce zdobyć ją niczym rycerz, aby ona doceniła jego 
męskość i aby sam mógł poczuć się jak zdobywca. Kochanka jednak, 
oceniając bardzo logicznie sytuację, niezadowolona z trudów podróży, 
uważa, iż prawdziwy mężczyzna wślizgiwałby się do niej nocami i wy
mykał rankiem. Tłumaczy sobie jednak zachowanie kochanka tym, iż 
pragnie on prowadzić grę - typową dla mężczyzn, a niezrozumiałą dla 
kobiet. Mówi: „Poglądy mężczyzny na erotykę są tak żałośnie ciasne. 
Mężczyzna nigdy nie potrafi wyjść poza mentalność trzylatka: «kto da
lej nasiusia, ten lepszy». To oczywiście wzrusza i silnie pobudza macie
rzyńską cząstkę seksualizmu kobiety, ale czasem jest to jednak irytują
ce”390. Szwedzki prozaik zatem w swojej noweli przedstawia mężczyzn 
jako duże dzieci, które pragną bawić się w zdobywców i pokonywać 
innych mężczyzn w erotycznej rywalizacji. Kobiety zaś traktująjak tro
fea. Pokazuje, że mężczyźni pragną grać rolę bohaterów, zaś sfera ero
tyki jest tą, w której chcą dominować i która rządzi ich życiem. Kobiety 
zaś przedstawia jako te, które grają rolę matki i są skłonne wszystkim 
matkować.

Bardzo podobnie podzielił reprezentantów dwóch płci w dramacie 
Medea z Mbongo. Mężczyzn utożsamił z koryncką, erotyczną cywiliza
cją, w której króluje pożądanie i chęć posiadania dużej ilości pieniędzy. 
Medeę zaś uczynił przeciwniczką takiej kultury i to w jej usta włożył 
osąd cywilizacji Erosa. Medea przemawia do Jazona tymi słowami:

W. K y r k 1 u n d, Zbyt gorliwy kochanek, tłum. Z. Łanowski, [w:] Losy 
ludzkie. Opowiadania i nowele szwedzkie, wybrał i oprać. Z. Łanowski, Poznań 
1965, s. 423.
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„Twój świat [...] jęst definitywnie i skończenie płaski”. I decyduje się 
matkować mężowi z racji swojego pochodzenia i kultury, w której zosta
ła wychowana, postanawia grać rolę służącej. Kyrklund zderza bowiem 
w Medei nie tylko świat męski z kobiecym, lecz także świat białych ze 
światem czarnych, oraz podobnie jak Pasolini - cywilizację pozbawioną 
boga z cywilizacją religii. Tytułowa bohaterka pochodzi bowiem z kul
tury, w której religia i wiara w istnienie boga były prymame. W Mbongo 
sprawy Erosa nie są istotne. Medea potrafi więc zaakceptować erotyczne 
potrzeby męża i przyjąć młodą, atrakcyjną służącą, aby tylko Jazon z nią 
został. Ponieważ w Jazonie Medea widzi swego boga. Kobieta nazywa 
męża wielkim, białym bogiem. Dostrzegła w nim znamiona boskości, 
kiedy po raz pierwszy zobaczyła go w Mbongo. Biały, silny, wysoki 
mężczyzna zstąpił niczym bóg do jej wioski. Jazon był dla niej tym in
nym, którego utożsamia się transcendencją. Kapuściński podkreśla, że 
kolor skóry to pierwszy znak przynależności do danej rasy - ale także 
widzialny znak inności. Ta inność może być przy tym równie dobrze 
utożsamiania z istotą transcendentną. To, co inne, może fascynować 
swoją innością. Kolor skóry może świadczyć o przynależności do wy
branej grupy.

Czarnoskóra Medea została nauczona tego, że istnieje siła wyższa, 
której należy służyć, a następnie zafascynowana innością białego męż
czyzny pokochała go jako boga. I niechętnie godzi się zrezygnować ze 
swojej nowej religii. Nawet w chwili, kiedy odkryła nikczemność zdra
dliwego Jazona, błaga go: „Pozwól mi, świetlisty boże, pozwól mi być 
tą małą Medeą, twoją małą Medeą, która przyłączyła się do ciebie, która 
w wierzyła w ciebie”. Mylił się zatem Jazon, kiedy uważał, że Medeą 
rządził Eros i młodzieńcze pożądanie w momencie, kiedy tak chętnie 
za nim podążyła. Nią kierowała inna siła - chęć posiadania własnego 
boga oraz głupota młodości, która pozwoliła jej wierzyć w człowieka 
jak w boga, oceniając go tylko na podstawie koloru skóry. Medea bo
wiem nie rozumie erotycznej cywilizacji, gdyż Eros pozostaje dla niej 
siłą niewymierną. Męski chór zaś taką sytuację tłumaczy tym, że Medea 
jest stara i dlatego nie odczuwa już pożądania.

Chór w antycznej tragedii był traktowany jako element „efektyw
ności dramatycznej, jak i poetyckiego piękna”391. Już wtedy osądzał

3,1 M. K o c u r, Teatr antycznej Grecji..., s. 131. 
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i definiował dramatis personae jako wcielenie głosu autora lub widza 
idealnego, który posiada nadwiedzę. Uwiarygodniał postaci bohaterów 
i akcję sztuki, definiował świat przedstawiony, wzmacniał nastroje boha
terów, osadzał zdarzenia w kontekście społecznym, negocjował znacze
nie sztuki, wciągał widza w obręb przedstawienia, ale równocześnie pil
nował, aby widownia zachowała dystans wobec wydarzeń scenicznych. 
Jak podkreśla Kocur, chór w tragedii greckiej był „zawsze [...] obec
ny”, bierny, ale niezbędny. We współczesnym dramacie Kyrklunda chór 
pełni wiele z wyżej wymienionych funkcji. Chór w Medei z Mbongo, 
składający się z trzech mężczyzn, w swego rodzaju prologu zaczyna 
dramat od przedstawienia protagonistów: Medei i Jazona oraz ich obec
nej sytuacji z typowo męskiej perspektywy. Chór także, jak w drama
cie antycznym, jest ostatnim, który schodzi ze sceny. Wypowiada się 
unisono, czasami głosy poszczególnych mężczyzn nachodzą na siebie, 
jakby jeden głos kończył myśl drugiego. Ich głosy splatają się ze sobą, 
mieszają się w melodyjnym rytmie zaśpiewu tak, że trudno odbiorcom 
rozpoznać, który głos wypowiada poszczególne słowa. Innym razem 
osoby chóru dialogują ze sobą jak odrębne postaci. W ten sposób uciele
śniają widza wewnętrznego, kolektyw odbiorów, który śledząc te same 
wydarzenia, może reprezentować różne interpretacje postaw bohaterów. 
Co więcej, chór u Kyrklunda definiuje świat przedstawiony. To on za
stanawia się nad losem Medei, ostrzega ją, nawet udziela jej reprymen
dy, radzi jej. Próbuje interweniować w sceniczne wydarzenia, mimo że 
zdaje obie sprawę z bezcelowości tych zabiegów. To on wreszcie za
uważa, że Medea zaczyna wyglądać staro. Można zastanawiać się nad 
tym, na ile powinniśmy wierzyć chórowi, ale nie ma powodów, żeby tak 
nie czynić. Tym bardziej że to właśnie mężczyźni są zazwyczaj tymi, 
którzy przywiązują wagę do wieku. Medea wykorzystuje fakt, że inni 
postrzegają jako osobę starą, która nie interesuje się sferą erotyki i którą 
męskie społeczeństwo przestaje traktować już jako kobietę budzącą po
żądanie, a zaczyna w niej wiedzieć człowieka. Jako osoba wykluczona 
z racji swego wieku i prokreacyjnej nieprzydatności zyskuje wolność. 
Tak więc Medea podtrzymuje męski punkt widzenia i twierdzi, że jest 
już „stara i sterana” życiem.

Medea jednak już w antycznych tragediach przedstawiana była jako 
osoba niemłoda, świadczy o tym chociażby fakt, że oddaje cześć bogini 
Hekate. Większość interpretatorów pomija jednak ten wątek, gdyż zwy- 
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kło się łączyć Hekate tylko z magicznymi zdolnościami protagonistki. 
Ale w starożytnej Grecji Hekate traktowano także jako boginię, która 
reprezentowała „trzeci wiek kobiecości”. W antycznej Grecji bowiem 
każda grupa wiekowa kobiet miała swoją opiekunkę. Deborah F. Sawyer 
w książce Kobiety i religie w początkach naszej ery, w której opisuje 
społeczną rolę kobiety i jej publiczne prawa w odniesieniu do sprawo
wanych rytuałów, cytuje badania feministycznej krytyczki R. Kraemer, 
która twierdzi, iż „rygorystyczna religia Grecji, a zwłaszcza kulty zwią
zane z kobietami, umacniała role społeczne płci, pozycję społeczną 
i kategorie wiekowe”392. Hekate, bogini starych kobiet, z jednej strony 
postrzegana była negatywnie, jako demoniczna, jędzowata starucha, ale 
z drugiej strony obdarzano ją także epitetami: chroniąca, zapewniająca 
sukces, obrończyni. I takie były też stare kobiety w Grecji - demonicz
ne, ale i opiekuńcze oraz wyrozumiałe; apodyktyczne, ale i miłe; wy
kluczane, ale i wolne; wyśmiewane, ale szanowane. Budziły sprzeczne 
uczucia przede wszystkim dlatego, że przestawały być pełnowartościo
wymi kobietami, gdyż weszły już w wiek przekwitania. Kraemer wysuwa 
wniosek, iż „w triadzie Kora/Persefona, Demeter i Hekate same boginie 
symbolizują trojaką kategoryzację kobiet, będących w wieku przedro- 
zrodczym (dziewica), rozrodczym (matka) i postrozrodczym (starusz
ka)”393. Medea zatem, która urodziła już dwóch synów, zastępowana 
przez młodszą kobietę w sypialni Jazona, sama nie może być już matką 
ani nie może budzić swym starym ciałem erotycznej fascynacji mężczy
zny. Dlatego przestaje być kobiecą kobietą i staje się człowiekiem.

Kyrklund, skupiając się na tej cesze i ją uwypuklając, przedstawia 
Medeę jako kobietę, która zyskuje wolność i możliwość stworzenia 
swej własnej definicji. Wykorzystuje ona bowiem osąd męskiego społe
czeństwa erotycznej cywilizacji do ukonstytuowania własnej tożsamo
ści. Zatem zyskując wolność jako stara kobieta, przestaje pełnić funk
cje żony, matki i kochanki, jak i służebnicy swojego boga. I to właśnie 
mężczyźni zwalniają ją z tych funkcji, uważając za osobę wykluczoną, 
gdyż erotycznie i reproduktywnie nieprzydatną. Wolna Medea detroni- 
zuje swego boga i odkrywa, że choć inni postrzegają ją jako osobę starą,

5,2 D. F. S a w y e r, op. cit., s. 84. 
Ibidem. 
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ona nadal czuje się młoda. Mówi: „Jestem młoda, młoda - lecz tego nie 
ścierpiałaby nigdy twoja męska pycha, złamałoby cię to pewnie, drogi 
Jazonie, nic na to nie poradzisz, jesteś tylko mężczyzną. [...] Ja porzu
cona, ja przyłączyłam się do nieprawdziwego boga, ja wierzyłam w nie
prawdziwego boga, w prostego bałwana z rzemyków i blachy. Wiesz, co 
się robi z bezsilnymi bogami? Miażdży się ich!... [...] Jazonie! Ja cie
bie nienawidzę!” Po tych słowach Medea postanawia, podobnie jak to 
wcześniej uczyniła Medea Seneki, na powrót stać się mieszkanką kraju 
Mbongo; mieszkanką kraju, w którym jej ojciec był królem. Mówi: „Jak 
mogłam zapomnieć, kim jestem - ja, Medea! A więc do tego stopnia 
zapomniałam, do tego stopnia wymazałam siebie... [...] prowadziłam 
dom, dałam ci błyszczeć [...], pozwoliłam ci deptać mnie, zgasić mnie, 
pozwoliłam ci zapomnieć, kim jestem, i w końcu sama zapomniałam, 
kim jestem. [...] Aleja ci to przypomnę, ja wam dam nauczkę, zbudzę 
was z niepamięci”. Uświadamiając sobie swój wiek, zdaje sobie sprawę 
z własnej wolności. W momencie, w którym odrzuca boskość Jazona, 
przestaje w niego wierzyć i zaczyna wierzyć w siebie, staje się na po
wrót Medeą, dziewicą, którą była w kraju Mbongo - wolną, bo niepeł- 
niącą jeszcze żadnej roli służebnej wobec mężczyzny. Ta wolność zo
staje jej zwrócona przez Jazona w momencie, gdy okazuje się zbyt stara 
dla niego, by pełnić funkcje żony i kochanki. Medea przestaje traktować 
Jazona jako boga i zajmuje jego miejsce. Staje się patriarchą.

Taka zamiana ról wydaje się charakterystyczna dla męskiej cywili
zacji erotycznej. Kobieta zdobywa szacunek i pozycję społeczną w mo
mencie, gdy przestaje być zdolna do reprodukcji. W cywilizacji Jazona 
kobieta zyskuje swoją kobiecość dzięki macierzyństwu. W momencie, 
gdy nie może już być matką, staje się człowiekiem poza płcią. W wie
lu kulturach kobieta z wiekiem staje się przywódczynią. Tak dzieje się 
w rozmaitych plemionach masajskich, a nawet w krajach kultury macho, 
np. we Włoszech. Medea w dramacie Kyrklunda nie tylko wykorzystuje 
zwróconą jej wolność, powracając do swej dawnej tożsamości kobiety, 
która nie respektuje moralnych i etycznych praw innej cywilizacji. Staje 
się silna i dzika. Morduje Glauke i swoich synów. Lecz także przesta
je wierzyć w Jazona i sama staje się boginią. W finale dramatu Medea 
z Mbongo ukazuje się jako minojska bogini wężów z obnażonymi pier
siami. Zastyga w pozycji bogini. Kamienieje także Jazon. Zastygają ni
czym posągi.
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Finał dramatu można interpretować, skupiając się przede wszystkim 
na temacie przedstawieniowej tożsamości kulturowej, jako prezentację 
ograniczonych możliwości protagonistów na zaistnienie w ramach ka
nonów kulturowych i stworzenie swojej własnej definicji. Za każdym 
razem bowiem muszą oni posłużyć się zastanymi, skostniałymi formami 
i mogą jedynie wybrać te cechy gender, które są dostępne w behawio- 
ralno-osobowościowym scenariuszu kulturowym. Każde odegrało już 
dostępne dla siebie role w społeczeństwie. Odegrało wszelkie scena
riusze, które zostały przewidziane dla reprezentantów poszczególnych 
płci. Doszło między nimi do zamiany ról. Taka interpretacja dramatu 
Kyrklunda pozostawałaby w zgodzie z teorią Rolanda Barthesa, który 
w Mitologiach twierdzi, że odtwarzamy w życiu mity, próbujemy je mo
dyfikować, ale nasze zabiegi okazują się bezowocne. Nie ma bowiem 
ucieczki przed gotowymi konstrukcjami tożsamościowymi. Droga od
wrotu prowadzi zawsze do wyznaczenia nowych konstruktów.

Ale finał dramatu można także analizować, posługując się krytyką 
feministyczną, która na pytanie, jakie jest ,ja” w roli, którą odtwarza 
Medea, odpowiada: to ,ja” kobiece. „Ja”, które nie jest uzależnione od 
mężczyzny i które stwarza sama kobieta, wykorzystując gotowe sche
maty. To ,ja”, które jest niezmiennym świadkiem kobiecych doświad
czeń życiowych i pozostaje obojętne na wieczność. Medea, która zasty
ga niczym pomnik ze spiżu, nie lekceważy przeszłości, ale chce stać się 
ikoną kobiety - pokazać wszystkim, że kobieta w erotycznej męskiej cy
wilizacji potrafi znaleźć lukę w kulturze i wykorzystać jej schematy, aby 
stać się boginią. Wślizguje się do ponowoczesnej cywilizacji i podstę
pem wprowadza nowy kult. Zastępuje postać męskiego boga - boginią. 
Ostatni obraz dramatu przedstawia młodą boginię, Eos, która wychodzi 
z cienia. Bogini Jutrzenka zostaje zapowiedziana czy też wprowadzona 
przez Medeę. Do tej pory, jak zauważa chór, nikt jej w Koryncie nie 
widział. Korynt zmienia się za sprawą starej kobiety, która z wiekiem 
zyskuje moc stwórczą. Zakończenie dramatu sugeruje, że Medea sama 
stwarza siebie w oparciu o ocenę innych, ale także o własne postrzega
nie swojej starości.

Medee Kyrklunda, Anouilha oraz Wasiliewa definiują się poprzez 
swoje ciało i na swoim ciele, i to właśnie inność ich kobiecego ciała sta
nowi podstawę określenia ich kobiecości. To, na co kładą nacisk podczas 
performowania swej osobowości, to związek ich cielesności z cyklem 
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natury oraz doświadczeniem biologicznym bycia kobietą, jak i natural
nym instynktem rządzącym kobiecym zachowaniem. Medee te określają 
się poprzez doświadczenie kobiecej inicjacji - utraty dziewictwa, poro
du, przekwitania, zaś wybierając miejsce i czas owej inicjacji, zyskują 
wolność. Istotne w procesie kreowania ich tożsamości kulturowej ko- 
biety-innego jest to, iż definiując się, łączą atrybuty przypisywane spo
łecznie kobiecie w oparciu o jej cielesność z męskimi cechami gender, 
jaką jest na przykład logika. Można zatem stwierdzić, iż protagonistki 
feministycznych autorów nie wychodzą poza kanon kulturowego spo
sobu oceniania i definiowania kobiety, ale w ich ramach kreują swoje 
,Ja”, godzą się na to, aby atrybuty przypisywane kobietom stały się ce
chami, które je określają. Wystawiając na pokaz swoje naturalne ciała, 
z jednej strony podkreślają, iż same siebie pokazują, są przedmiotem, 
ale i podmiotem działania performatywnego, z drugiej zaś strony sta
ją w opozycji do kultury postrzeganej stereotypowo jako wytwór męski 
i afirmują kulturowe przyporządkowanie kobiety do tego, co naturalne, 
biologiczne. Równocześnie jednak dodają do tego to, co fizjologiczne. 
Dodając do kulturowej definicji kobiecego ciała-innego elementy fizjo
logiczne, męski i kobiecy sposób doświadczania owej cielesności, wy
zwalają się z funkcji, które dotąd pełniła kobieta z racji swojej biologii - 
matki, kochanki - i przedefiniowująje w taki sposób, aby ciało kobiety 
służyło kobietom, a nie społeczeństwu. Medee opowiadają o kobiecym 
doświadczeniu bycia kobietą i przedstawiają taką kobietę, jaką chcą wi
dzieć same kobiety. Same oceniają swój wygląd i wytyczają swojemu 
ciału funkcje, które to one chcą, aby ich ciało pełniło.

Podsumowanie

Protagonistki ponowoczesnych transpozycji mitu Medei zyskują 
możliwość performowania swojej tożsamości w określonych kontek
stach społecznych w sposób, który nie próbuje zburzyć dotychczasowej 
kultury. Bohaterki te bowiem wykorzystują kulturowy sposób przypisy
wania atrybutów jednostkom uznawanym za inne i w ramach tego pro
cesu definiują siebie. Wykorzystują przy tym fakt, iż jednostki inne są 
wykluczane i z owego wyobcowania czynią atut, gdyż umiejscowienie 
na marginesie kultury daje im wolność i możliwość kreatywnego dzia
łania. I choć działanie oparte na performowaniu swojej tożsamości, na
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wystawianiu na pokaz konkretnych atrybutów inności muszą dostoso
wać do konkretnych sytuacji społecznych, choć w danej sytuacji prota- 
gonistki performują tylko określone cechy innego i tak definiują swoje 
,ja”, można wskazać na pewne wspólne sposoby kreowania swojej toż
samości kulturowej kobiety-innego. Po pierwsze, współczesne Medee 
afirmują swoją biologiczność, związek z naturą, który interpretują jako 
uczestnictwo kobiet w rytuale cykliczności życia i definiują przez to ko- 
biety-innych jako te, które nie są podporządkowane wytworom kultury, 
ale siłom potężniejszym, bo odwiecznym. W ten sposób protagonist- 
ki przedstawiają bliską relację kobiecości z naturą jako oręż w rękach 
kobiet i atrybut, który je wyróżnia. Swoją biologię czynią elementem 
własnej podmiotowości. Z biologicznością kobiet łączy się kolejna ce
cha, na którą warto zwrócić uwagę, a mianowicie silny związek matki 
z dzieckiem, oparty na reakcji imprintingu. Otóż kobieta-inny jest tą, 
która na swój sposób definiuje macierzyństwo, nie jako ślepą, bezwa
runkową miłość, ale jako relację podobną do tej, która cechuje związek 
ziemi z jej płodami. Dziecko zatem jest elementem cykliczności życia, 
jest cząstką, częścią matki, jest jak matka. To, co istotne we współcze
snych dramatach, to fakt, że synów Medei traktuje się nie tylko jako 
przedłużenie linii męskiej, jako ucieleśnienie nasienia męskiego, ale 
przede wszystkim jako plon, który Matka Ziemia wydaje na świat, ale 
który niszczy, aby mógł toczyć się dalej cykl życia. Natomiast zamia
na relacji matka-syn na relację matka-córka przekształca perspektywę 
przedstawiania związku matki z dzieckiem. Córka traktowana jest jako 
ucieleśnienie matki definiowanej jako kobieta, jest pierwiastkiem kobie
cości - daje matce siłę, zrozumienie. Jest jej sobowtórem, jej cząstką, 
pozwala na doświadczenie kobiecości. Wymaga od niej wprowadzenia 
w misterium kobiecości, poprowadzenia jej do inicjacji w kobiecość. 
Jest zatem tą osobą, która pomaga, pozwala i umożliwia matce rozpo
znanie samej siebie jako kobiety i zdefiniowanie swego ,ja” w oparciu 
o cielesne i emocjonalne doświadczenie bycia kobietą. Ale relacja ko
biety z naturą jest również tą cechą, która daje kobiecie siłę do działania. 
Współczesna kobieta-inny jest bowiem przez artystów opisywana jako 
piąty żywioł, czyli jako ta, która włada równocześnie wszystkimi ży
wiołami i je wykorzystuje, stosuje się do praw natury i biologii, a nie do 
sztucznych norm kulturowych. Kolejną wspólną cechą określania ,ja” 
kobiety-innego jest szukanie sposobu opisywania siebie u źródeł tego, 
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co uznawane za kobiece, czyli poza patriarchatem, odwoływanie się do 
mitu matriarchatu. Czynienie ze świata kobiet azylu dla kobiecości, te
renu niedostępnego, niezrozumiałego dla mężczyzn.

We współczesnych transpozycjach mitu Medei protagonistka poja
wia się jako autorka własnej historii. Kobieta, która wykorzystuje fakt, że 
kobiecość w społeczeństwie ponowoczesnym traktuje się jak maskaradę 
i dlatego może ona bezkarnie zmieniać maski swojego ,ja”, kształtu
jąc swoją tożsamość kulturową w zależności od kontekstu społecznego. 
Pod maskami zaś skrywa wewnętrzne, ciągłe ,ja” kobiety, które określa 
się jako „coś”, co jest niedefiniowalne i niepoznawalne w ramach wido
wiska wcielonego. Za każdym razem jednak świadomie wystawia na 
pokaz określone atrybuty swojej inności i kusi widzów, aby swoje gazę 
skierowali właśnie na nią. Ponieważ w ponowoczesnym społeczeństwie 
to właśnie fakt, że jest się widzianym, oglądanym zapewnia byt i pozwa
la jednostce na dookreślenie swej kulturowej tożsamości. Dlatego też in
tymny proces kreowania własnego ,ja” interpretuję i przedstawiam jako 
akt polityczny. Współczesne Medee, performując siebie, nie określają 
swego prawdziwego , ja”, ale tworzą nową definicję swego kulturowego 
wizerunku. Ponadto kreując swoją tożsamość w ramach zastanych kon- 
struktów i wykorzystując do tego celu społeczne atrybuty inności, cha
rakteryzują społeczeństwo, w którym żyją. Zatem dystansują się niczym 
mitolog Barthesa wobec tego społeczeństwa, aby móc dokonać prze
glądu cech gender, które narzuca dana kultura i wybrać spośród tych 
cech te, z którymi chcą, aby je identyfikowano. Mogą zatem uwypuklać 
atrybuty charakterystyczne tylko dla kobiet i definiować na tej podsta
wie kobiety jako istoty różne od mężczyzn, ale mogą także w celach 
identyfikacji własnej, kobiecej tożsamości performować cechy męskie
go gender, które okazują się charakterystyczne nie tylko dla mężczyzn, 
lecz także dla człowieka w ogóle, i sięgać po miejsce przynależne męż
czyznom. Toteż współczesne Medee stawiają rzeczywistości czoło jak 
mężczyźni, są waleczne, silne, myślą logicznie. Stosują się do męskiego 
schematu działania. I niczym mitolog współczesne Medee dochodzą do 
wniosku, iż nie ma drogi ucieczki przed stereotypami i normami kultu
rowymi, pozostaje tylko możliwość przedefiniowania istniejących wzor
ców i samodzielnego wykorzystania ich potencjału.



ROZDZIAŁ IV

Performatywność współczesnych wersji Medei. 
Rola widza i artysty w kreowaniu 

przedstawieniowej tożsamości innego

Omawiając kategorię podmiotowej, przedstawieniowej tożsamości 
kobiety-innego na przykładzie współczesnych transpozycji mitu Medei, 
nie sposób pominąć istotnej kwestii celowości przepisywania antycznych 
tragedii. W tym kontekście interesująca wydaje się rola odbiorcy i funk
cja, jaką zaprojektowali dla niego ponowocześni artyści. Szczególne za
interesowanie budzi performatywne oddziaływanie współczesnych wer
sji mitu Medei na widzów, ale także i na samych artystów. W przypadku 
odbiorców istotny wydaje się sposób, w jaki widz istnieje w dziele sztuki 
i jak to jego miejsce definiują poszczególni twórcy. A także na czym po
lega twórczy wkład widza w performatywność ponowoczesnej transpo
zycji mitu. O tym, że w przypadku współczesnych Medei można mówić 
o podmiotowym, aktywnym widzu, przekonamy się, badając cele, jakie 
stawiają przed odbiorcami artyści przepisujący ten mit. W przypadku 
artystów zaś można pokusić się o interpretację performatywnego od
działywania uczestniczenia w twórczym akcie przepisywania mitu jako 
funkcji terapeutycznej i wyzwalającej, oraz sposobności do określenia 
się jako podmiotu działania, samodefiniowania i dobrowolnego pokazy
wania się. Dzięki określeniu roli widza i oddziaływania dzieła sztuki na 
artystę uda się zrozumieć także polityczny charakter ponowoczesnych 
Medei oraz określić je mianem widowiska politycznego. Odczytanie 
celowości przepisywania mitu Medei oraz zdefiniowanie poetyki perfor- 
matywnej ponowoczesnych utworów jej poświęconych stanowi ponadto 
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znakomity punkt wyjścia do rozważań na temat oceny ponowoczesnej 
rzeczywistości definiowanej w kategoriach widowiska wcielonego i roli 
współczesnej sztuki.

Małgorzata Sugiera w swojej książce poświęconej niemieckiej dra
maturgii współczesnej podkreśla między innymi sposób, w jaki drama- 
topisarze definiują medium teatru, i miejsce, jakie wyznaczają publicz
ności. We wstępnym rozdziale autorka książki Realne światy/możliwe 
światy zauważa:

Młodzi niemieccy autorzy lekceważą nie tylko jedność akcji i postaci czy 
logikę następstw scen i wszelkie ograniczenia narzucane przez samo me
dium teatru, ale również nie przestrzegają wymaganej dotąd nadrzędności 
jednego dominującego sensu świata przedstawionego, świadomie oferując 
odbiorcom wybór spośród wielu możliwych znaczeń i interpretacji”'1.

Jako przykład takich zabiegów wymienia twórczość Dei Loher. 
Dramatopisarka czyni odbiorców współtwórcami świata przedstawione
go, ponieważ to ich interpretacja i sposób czytania dramatu w rzeczywi
stości buduje obraz świata przedstawionego i to od hermeneutycznych 
zabiegów czytelników zależy między innymi sens i przesłanie utwo
ru. Tak dzieje się, moim zdaniem, w dramacie z 1997 roku Blaubart - 
Hoffhung der Frauen (Sinobrody - nadzieja kobiet). Dramat zaczyna się 
od spotkania tytułowego bohatera ze Ślepą, podczas którego wyznaj e on, 
że jest mordercą. Ślepa, mimo tego kalectwa, próbuje poznać bohatera. 
To ona także w czwartej rozmowie z bohaterem okaże się jego pierw
szą „ofiarą”, pierwszą kobietą, która zginie z powodu wielkiej miłości, 
jaką go obdarzyła. I to od czytelników zależy, czy historia Sinobrodego 
i Ślepej, przerywana opowieściami o innych relacjach tytułowego boha
tera z kobietami i jego licznych mordach, ma stanowić kanwę dramatu. 
A może jest to tylko gra z odbiorcą? Aby spróbować odpowiedzieć na 
to pytanie, a odpowiedź za każdym razem będzie zależeć tylko i wy
łącznie od czytelnika, i za każdym razem będzie inna, wystarczy, moim 
zdaniem, zanalizować pierwszą scenę dramatu. Otóż bohater, siedząc na 
ławce i jedząc lody, poznaje Julię, która się do niego przysiada. Niewinna 
początkowo rozmowa przeradza się w rodzaj erotyczno-społecznej gry.

”4 M. S u g i e r a, Realne światy/możliwe światy. Niemiecki dramat ostatniej dekady 
(1995-2004), Kraków 2005, s. 23.
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Otóż Julia wyznaj e, że ma tego dnia urodziny i wedle horoskopu spotka 
mężczyznę, któremu będzie wiema aż do końca życia. Dziewczyna do
maga się od Sinobrodego urodzinowego całusa. A następnie bierze go 
za rękę i wypowiada przysięgę małżeńską, prosząc go, aby jak najszyb
ciej powtórzył jej słowa, gdyż nigdy nie wiadomo, ile jeszcze czasu im 
zostało. Tytułowy bohater po tym, jak wyznaje Julii swoje nazwisko, 
mówi: „Ein schönes Spiel””5 [Piękna gra], Julia odpowiada na to: „Kein 
Spiel” [To nie gra], ale Sinobrody jej nie wierzy: „Nur ein Spiel, aber 
schön” [Tylko gra, ale piękna], Ale słowa i treść przysięgi wypowie
dziane przez Julię już wkrótce okazują się rzeczywiste, gdyż posiadają 
performatywną funkcję kreowania świata, o której pisał John Langshaw 
Austin w książce How to do Things with Words. Słowa Julii mają zdol
ność stwarzania rzeczywistości w taki sam sposób, jak robią to czyny, 
potrafią ją zmienić. Jako przykład wyrażenia performatywnego Austin 
przytacza słowa przysięgi małżeńskiej, zmieniające status społeczny 
osoby, która je wypowiada. Od chwili, kiedy dana osoba powie: „Biorę 
sobie ciebie za męża” - zmienia nazwisko i staje się żoną. I właśnie 
w taki sposób przysięga Julii zmieniła jej obraz w oczach jej własnych 
i społeczeństwa, gdyż - jak sama twierdzi - w szczególnych wypadkach 
wystarczy wypowiedzenie słów przysięgi i nie trzeba jej prawdziwości 
potwierdzać obecnością świadków i urzędnika. Ale jej słowa w jesz
cze inny sposób pełnią funkcję performatywną. Otóż Julia wyznaje 
Sinobrodemu, że kocha go tak bardzo, że mogłaby dla niego umrzeć. 
I ponownie jej słowa wpłyną na rzeczywistość i ją zmienią, gdyż Julia 
naprawdę wypije truciznę i umrze. Zatem wyznanie miłości nie tylko 
zakończy jej życie, lecz zmieni także życie Sinobrodego, gdyż uczyni 
z niego mordercę. Można jednak, w moim mniemaniu, mówić o jeszcze 
jednej funkcji performatywnej słów w tej scenie. I kluczowym słowem 
będzie w tym przypadku słowo „gra”, które kilkakrotnie zostanie wypo
wiedziane przez bohaterów. Według mnie, scenę tę można interpretować 
nie tylko jako zaczątek akcji całego dramatu, lecz także jako bezpośred
ni zwrot do publiczności i próbę gry z odbiorcą. To od naszej interpre
tacji bowiem zależy, czy uwierzymy w śmierć Julii, czy będziemy roz
ważać konsekwencje jej samobójstwa, czy też uznamy Sinobrodego za

5,5 Wszystkie cytaty z Sinobrodego Loher za: D. L o h e r, Manhattan Medea. Blau
bart - Hoffnung der Frauen, Frankfurt am Main 1999. 
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pośredniego mordercę, skoro nie chciał umrzeć wraz z nowo poślubioną 
żoną i nie wyznał jej, że kocha ją ponad życie. Gra z czytelnikiem po
lega na tym, że to on decyduje, w jaki sposób analizować tę pierwszą 
scenę: czy tak, jak w teatrze realistycznym, wierząc w losy protagoni- 
stów i żałując ich, czy też potraktować tę scenę jako grę - grę z kon
wencjami i tematami teatralnymi, teatralnymi motywami poruszającymi 
zagadnienie relacji damsko-męskich. Wystarczy odpowiedzieć sobie na 
pytanie, kim według nas jest Julia. Czy chodzi o realną postać ze świata 
przedstawionego, która zakochuje się tak mocno od pierwszego wejrze
nia? A może to kopia innych, znanych postaci, innych Julii? Popełnia 
przecież samobójstwo tak samo jak Julia Szekspira i być może podob
nie jak jej pierwowzór nie wypija prawdziwej trucizny. Być może Julia 
Loher tylko odtwarza, gra Julię Szekspira? Równie dobrze może być 
kopią Panny Julii Augusta Strindberga. I jak Strindbergowska bohaterka 
chce mieć władzę nad mężczyzną i zawładnąć jego życiem, tak Julia 
adoruje mężczyznę i mu się narzuca. Toteż od nas będzie zależało, czy 
imię Julia potraktujemy jako imię znaczące, imię noszone przez wiele 
kobiet uwikłanych w romantyczne historie i czy podejmiemy grę - grę 
w kopiowanie oryginału.

Temat kopiowania oryginału i tworzenia nowej jakości, jak i temat 
interpretacji sensu kopii pojawia się także w późniejszym dramacie 
Dei Loher Medea na Manhattanie z 1999 roku. Pojawia się tam postać 
odźwiernego Velazqueza, który kopiuje obrazy słynnego malarza noszą
cego to samo nazwisko. O kopiowaniu mówi do Medei: „Uczę się przez 
naśladowanie. Jeszcze go naśladuję, tego innego Velazqueza. Każdy de
tal jego obrazów poddaję skrupulatnym studiom, ale już teraz moje kopie 
są dziełami nowymi, które, jeśli dokładnie im się przyjrzeć, przewyższa
ją swoje pierwowzory. Jestem mistrzem kopii. A przecież - zmieniam 
je moim podpisem w oryginały. Kopia, która nie jest kopią. Fałszywy 
Velazquez, który jest prawdziwy”596. Temat kopii i artysty pojawia się 
w dramacie po raz kolejny, gdy odźwierny oferuje Medei obraz. Jest to 
kopia obrazu barokowego malarza, która w finale sztuki płonie. W jej 
miejsce pojawia się inna kopia Velazqueza, kopia spod pędzla Picasso, 
Las Meninas.

Wszystkie cytaty z Manhattan Medea Loher za: D. Loher, Medea na Man
hattanie, tłum. W. Koczwara, [w:] Na Manhattanie i gdzie indziej, Kraków 2007.
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Las Meninas Velazqueza to jeden z najbardziej znanych obra
zów hiszpańskiego twórcy, przedstawiający dworskie panny i infantkę 
Małgorzatę. Obraz ten stał się tematem wielu prac i dyskusji poświę
conych przedmiotowi obrazu, sposobom ukazania pary królewskiej, re
lacji między obrazem Velazqueza a obrazem Jana van Eycka dotyczą
cych przede wszystkim zasad i celu przedstawienia lustra na obrazie etc. 
Luca Giordano na przykład, pisząc o pracy Picassa, nazwał ją theology 
of painting [teologią malarstwa], Norbert Wolf twierdzi, że obraz Las 
Meninas Velazqueza jest poetycką formą wypowiedzi na temat malo
wania portretu i obrazu w ogóle, gdyż na pierwszy plan wysuwa po
stać artysty. Obok infantki i jej dworki na obrazie stoi malarz z paletą 
w ręce i pędzlem, którym maluje obraz. Postać malarza jest bardzo istot
nym punktem, znajdującym się w centrum obrazu i to on, a nie infantka 
wydaje się głównym tematem dzieła. Według Wolfa, takie umieszcze
nie artysty na obrazie miało podnieść jego czynność do rangi działania 
przynoszącego chwałę, a także podkreślić niezależność artysty i sztuki 
w ogóle. Dalej Wolf piszę: „He [the painter] radiates pride and self-con
fidence - and is looking unwavergingly at person opposite him”397 [on 
[malarz] promienieje dumą i wiarą w siebie - oraz patrzy uporczywie 
na osobę stojącą naprzeciw niego]. Lecz według Wolfa malarz patrzy na 
parę królewską, którą portretuje, a której wizerunek z obrazu odbija się 
w lustrze, znajdującym się za plecami. Zatem artysta jest tym, który nie 
ustępuje w niczym królowi i który jak król posiada moc stwórczą i nie
zależność. To właśnie postać malarza zostanie na obrazie Picassa wyol
brzymiona. Dwudziestowieczny malarz bardzo cenił twórczość i osobę 
Velazqueza. Nazywał go wielkim mistrzem. O Las Meninas zaś pisał: 
„What a picture! What realism! There you have the true painter of real
ity. [...] What a marvelous achievement”398 [Co za obraz! Co za realizm! 
To prawdziwy malarz rzeczywistości. [...] Co za cudowne osiągnięcie]. 
To, co zmienił Picasso w dziele Velazqueza, to właśnie realizm - postaci 
zostały przez współczesnego malarza zgeometryzowane, obraz nabrał 
tonacji szarości i dzięki zastosowaniu monochromatyzmu. Elke Linda 
Buchholz i Beate Zimmermann w książce poświęconej życiu i twórczo

397 N. W o 1 f, Velazquez 1599-1660. The face of Spain, Köln [et al.] 1999, s. 88. 
Picasso on Art. A Selection of Views. Dore Asthon, red. R. Motherwell,

London 1972, s. 170.
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ści Picassa, pisząc o jego Las Meninas, podkreślają, że u Picassa „arty
sta jest jednoznacznie nieograniczonym władzą swego świata”39’. Postać 
artysty na płótnie Picassa znajduje się w tym samym miejscu, co malarz 
u Velazqueza, ale jest o wiele większa i góruje nad pozostałymi.

Temat twórcy obecny w obu Las Meninas jest tematem, który po
jawia się w finale dramatu Dei Loher. Jakby artystka chciała wziąć 
w nawias cały swój utwór. Jakby po raz wtóry podejmowała rodzaj gry 
z odbiorcą - gry w kopiowanie i znajdowanie oryginału. Jak obrazy 
odźwiernego Velazqueza są kopiami, które urastają do rangi orygina
łu, jak obraz Picassa jest kopią, która problematyzuje i uwypukla temat 
podjęty przez barokowego twórcę, tak i dramat Loher jest uwspółcze
śnieniem wcześniejszych dramatów. Wydaje się bowiem, iż w przypad
ku Medei na Manhattanie, szukając oryginału czy też inspiracji, moż
na wskazać nie tylko na mit, lecz także na dramat Augusta Strindberga 
Ojciec z 1887 roku, który podobnie jak mit Medei problematyzuje temat 
wojny między płciami (genders) i między systemami. Dramat szwedz
kiego dramatopisarza to jego głos w dyskusji na tematy mu współcze
sne. Zaczęto bowiem w drugiej połowie XIX wieku rozprawiać nad 
istotą mechanizmów społecznych, zastanawiano się nad tym, jaką funk
cję pełni w nich mężczyzna, a jaką kobieta. Coraz dokładniej zgłębia
no psychikę przedstawicieli obu płci. Mówiono o upadku obyczajów, 
demitologizowano mit rodziny, pokazywano to, co wcześniej uchodziło 
za temat tabu. Strindberg w Przedmowie do Panny Julii zauważy, że te
maty poruszane przez modernistów są charakterystyczne nie tylko dla 
drugiej połowy XIX wieku, ale były i będą „przedmiotem nieprzemija
jącego ludzkiego zainteresowania”* 400.

)w E. L. B u c h h o 1 z, B. Z i m m e r m a n n, Picasso. Życie i twórczość, 
tłum. T. Demuth-Kaiser, Bonn 2005, s. 89.
40,1 A. S t r i n d b e r g, Przedmowa do Panny Julii, s. 96.

W drugiej połowie XIX wieku badano także etapy rozwoju historii 
ludzkości, którą podzielono na matriarchat i patriarchat. Stwierdzono, 
że w pierwotnym społeczeństwie dominującą rolę odgrywała kobieta. 
Według ewolucjonistów po fazie jej rządów na czele wspólnoty stanął 
mężczyzna. Johann Jakob Bachofen, szwajcarski historyk prawa, ba
dacz zagadnień kulturowych oraz twórca pojęcia matriarchat, stwierdził, 
że organizacja patriarchalna była nieuniknioną i naturalną społeczną for
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mą. Rządy kobiety zaś ukształtowały uniwersalne stadium wszystkich 
cywilizacji. Matriarchat wprowadziły kobiety na drodze rewolucji, zwa
nej rewolucją amazonek. Wówczas one dominowały w społeczeństwie, 
one sprawowały władzę. Jednak mężczyźni zbuntowali się i zwycięży
li matriarchat w powstaniu zbrojnym. Kobiety zostały zdetronizowane 
i odtąd już niepodzielnie panował mężczyzna. W epoce Strindberga ta
kie spojrzenie na rozwój systemów społecznych było powszechnie ak
ceptowane. Dramatopisarz mówi nawet o zbliżającym się zagrożeniu 
kolejną rewolucją kobiet, która doprowadzi do przejęcia przez nie wła
dzy. Tylko bowiem na drodze gwałtownej walki może dojść do powrotu 
matriarchatu.

O takiej ewentualności piszę również Lafarge w artykule Le ma
triarchat, kiedy twierdzi, że może dokonać się zmiana systemu i oba
lenie patriarchatu. Według Strindberga przygotowania do walki trwają 
od dawna, nawet od czasów antycznych; są powolne, ale skuteczne. 
Już w starożytnym dramacie Ajschylosa Orestes napotykamy na śla
dy prób ponownego przeforsowania systemu matriarchalnego. Także 
mityczna Medea jest tą, która zaprzecza patriarchalnej, ojcowskiej li
nii rodowej i morduje synów, swego brata i oszukuje ojca. Strindberg 
wierzył, że stworzył odpowiednik greckiej tragedii. W swoim dramacie 
Ojciec, który miał być repliką tragedii, podjął ponownie temat zmiany 
faz historii ludzkości. Tematem dramatu jest bowiem wojna płci. Laura, 
żona Rotmistrza, walczy z nim o prawo do dysponowania życiem ich 
dziecka, córki Berty. Każde z nich pragnie inaczej pokierować jej losem 
i ukształtować ją na swoje podobieństwo. Walka między ojcem a mat
ką toczy się w rzeczywistości o ich prawo do wiecznego przetrwania. 
Oboje chcą żyć życiem swojej córki oraz ofiarować dziecku część siebie 
i żyć w nim nadal. Rotmistrz mówi do córki: „Berto [...] jesteś moim 
dzieckiem! [...] Wszystko inne... to tylko chore myśli, które przemi
ną jak gorączkowe majaki. Patrz na mnie, żebym widział moją duszę 
w twoich oczach! Ale widzę w nich także i jej duszę! Masz dwie dusze 
i jedną z nich kochasz mnie, a drugą nienawidzisz. A ty masz tylko mnie 
kochać! Masz mieć tylko jedną duszę. [...] Masz mieć tylko jedną myśl, 
będącą dzieckiem moim, jedną wolę, moją!”401 I zarówno on, jak i jego 

401 Wszystkie cytaty z Ojca Strindberga za: A. S t r i n d b e r g, Ojciec, [w:] idem, 
Wybór dramatów, tłum. Z. Łanowski, Wrocław 1977.
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żona dążą do tego, aby Laura stała się ich sojusznikiem w wojnie płci. 
Ostatecznie zwycięża Laura, a Berta staje po jej stronie. Kobiety niszczą 
rządy mężczyzny i wszystko, co symbolizuje jego władzę - odbierają 
mu insygnia wojskowe, godność, męską siłę i dumę, wreszcie dziecko 
i zdrowie psychiczne. Doprowadzają do tego, że przypomina syna swo
jej żony, a nie jej męża. Rotmistrz całkowicie traci pozycję dominującą, 
nie potrafi kierować już nawet własnym życiem ani nadal żyć. Jako dro
gę ucieczki wybiera samobójstwo402.

402 Dokładnie analizuję Ojca w artykule Porażka patriarchatu. Na podstawie „ Ojca " 
Augusta Strindberga, [w:] Interpretacje dramatu...

Jak przewidział Strindberg, temat walki matriarchatu z patriarchatem 
pozostaje żywy. Kontynuuje go Dea Loher w Medea na Manhattanie. 
Dramatopisarka przedstawia Medeę i Jazona jako antagonistów w woj
nie płci. Kochają się i przeklinają zarazem. Równocześnie walczą ze 
sobą i nie chcą od siebie odejść. Jazon zwraca się do Medei tymi sło
wami: „Z nami już zawsze byłaby wojna. Między nami już zawsze by
łaby śmierć. Urządziliśmy sobie piekło, więc muszę cię zostawić albo 
- ten ogień mnie spali”. Tym ogniem jest Medea oraz ich wzajemna 
przeszłość. Medea uratowała Jazona w wiosce, w której był on obcym, 
i zakochała się w nim, ponieważ podzielił się z nią swoim cierpieniem. 
Ukradła ojcu pieniądze i we trójkę z jej bratem uciekli. W czasie podró
ży statkiem Jazon i Medea mordują jej brata. Dalsza ucieczka prowadzi 
na Manhattan, gdzie oboje otrzymują status nielegalnych imigrantów. 
Tutaj Jazon poznaje córkę Sawyera i chce odejść od Medei, z którą ma 
syna. Jazon bowiem w oczach chłopca widzi tylko oczy zamordowa
nego brata Medei i dlatego stroni od syna. Z czasem matka także za
czyna dostrzegać w oczach dziecka oczy swojego brata, jakby umiera
jący zamieszkał w nowym ciele, aby móc się zemścić. Zostawia syna 
u Sawyera i odchodzi, aby przygotować podarek ślubny dla Claire, za
trutą suknię. Następnie spotyka się z synem po raz ostatni. Spotkaniu 
towarzyszy Velazquez, który ma pilnować, aby dziecku nic złego się nie 
stało. Wówczas to malarz wręcza bohaterce obraz, kopię obrazu baroko
wego twórcy Infant Filip Prosper z 1659 roku. Mówi, iż skopiował ten 
obraz specjalnie dla niej, aby wiedziała, że dopóki on będzie odźwier
nym w domu Sawyera, nic złego się dziecku nie stanie. Potem zostawia 
matkę sam na sam z dzieckiem. Kiedy odchodzi, Medea nazywając syna 
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swoim bratem, dusi go workiem na śmieci, mówiąc do brata: „Oddam 
cię z powrotem. A potem nastanie pokój. A ja zostanę w końcu sama ze 
sobą. Tylko dla siebie. Dla mnie”. W finale dramatu w drzwiach domu 
pojawia się ogień, który dosięga także obrazu Velâzqueza. W miejsce 
wcześniejszego portretu infanta pojawia się obraz Picassa Las Meninas.

Obraz ofiarowany przez Velâzqueza to portret infanta Filipa 
Prospera. To ostatni obraz barokowego twórcy, przez niektórych histo
ryków sztuki traktowany jako zapowiedź rychłej śmierci malarza. Wolf 
podkreśla, że artysta na tym obrazie „as if he guessed that he himself 
would not paint many morę pictures” [jakby zgadywał, że nie namaluje 
już wiele więcej obrazów]. Na portrecie w centrum stoi mały chłopiec. 
Jego szatę zdobią amulety, które mają chronić go przed złem i choroba
mi. Obraz przepełnia wyraz smutku. Infant spogląda lekko w lewo, jego 
oczy są duże, smutne i zmęczone. Stoi spokojnie z jedną ręką wspartą 
na poręczy fotela. Jest trupio blady. Dookoła pokój spowija ciemność, 
która wprowadza element zagrożenia. Obraz ten ofiarowany Medei 
tuż przed tym, jak zabije ona syna, zapowiada śmierć chłopca. Istotna 
w moich rozważaniach jest jednak nie tyle wymowa tego obrazu, ile 
intencja zamiany kopii płótna z 1659 roku na obraz Picassa. Zamiana 
polega na tym, że portret infanta, pretendenta do tronu, zostaje zastąpio
ny przez obraz, który przedstawia infantkę, czyli księżniczkę, która ma 
zostać królową. Zatem męski symbol przyszłej władzy zostaje zamie
niony na kobietę. Można więc zinterpretować sens owej transformacji 
dokonanej po zabójstwie brata i syna w jednym ciele jako formę za
miany systemów. I to zamiany, o jakiej pisali Strindberg i Lafargue, na 
drodze gwałtownej walki. Mord i spalenie pierwszego płótna stają się 
symbolem zastąpienia prawa mężczyzny do zemsty i ratowania swego 
honoru prawem kobiety. Medea sama podkreśla, że wcześniej Jazon był 
jej prawem, a ona biernie podążała dla nim, ale postanawia to zmienić. 
Mówi: „Teraz nie ma już żadnego prawa oprócz mnie”. Stanowienie 
prawa rozumie przy tym przede wszystkim jako bronienie swoich racji 
i swej godności - honoru kobiety zdradzonej przez mężczyznę. Dlatego 
też Medea „spala za sobą przeszłość”, która była naznaczona przez mę
skich reprezentantów społeczeństwa. Zabija brata w ciele syna i wyswo- 
badza się od jego żądzy zemsty. Morduje syna, męską linię przedłużenia 
genotypu Jazona. Zabija Claire, aby jej mąż nie mógł już spłodzić dzieci 
- tym samym czyni z Jazona wyjałowionego mężczyznę, rodzaj impo
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tenta. Unicestwiając Jazona w jego roli reproduktora, morduje w nim 
mężczyznę i jego prawo do stanowienia o własnym rodzie.

Medea niczym ogień niszczy wszystkich mężczyzn, których na
potkała na swojej drodze. Dopiero po akcie zabójstwa odkrywa siebie 
i przyjemność bycia dla siebie. Wówczas to przeradza się z innego, 
z tej, która egzystowała w systemie patriarchalnym, w siebie, infantkę. 
Niszcząc swoje odbicie w oczach innych, uzyskuje status podmiotowo
ści. Przestaje być tym innym, który szuka swego odbicia w zwierciadle 
pozostałych osób, który świeci tylko światłem odbitym. Nie pozwala 
na to, aby pozostali i ich opinia na jej temat, a także ich prawa weszły 
w skład jej ,ja”, chce budować je sama, tak jak buduje strukturę swego 
państwa królowa. Medea-infantka staje po stronie prawa do swego ko
biecego , ja”. W ten sposób Medea spełnia swą funkcję. Dramat kończy 
pieśń Deaf Daisy śpiewana dopóty, dopóki pali się pochodnia. To słowa 
starej macedońskiej pieśni ludowej, która opowiada o tym, jak kobie
ta przybyła do obcego miejsca, aby znaleźć swego ukochanego, swego 
gołąbka. A ponieważ ten nie przypomniał sobie o swoim przyrzeczeniu 
i nie otworzył drzwi, jej serce zapragnęło zobaczyć go w płomieniach. 
Spalił się jego dom i on sam. Medea-pochodnia-infantka wypełniła 
przesłanie pieśni. Mszcząc się na mężczyźnie, stanęła po stronie prawa 
kobiety. Aby walczyć o rację swojej płci, musiała przeistoczyć się w po
chodnię. Ta sama postać, która w finale wykonuje macedońską pieśń, 
jest równocześnie tą osobą dramatu, która zapowiada ognisty finał i uj
muje go w kategorię gry. Deaf Daisy bowiem to transwestyta, który woj
nę płci zamienia w przedstawienie. A ponieważ gra rolę kobiety, staje po 
stronie Medei i jej pomaga. Deaf Daisy jest głucha i czyta z ust, dlatego 
też strona wizualna przedstawienia staje się dla niej najistotniejsza. Tak 
więc spełniając prośbę Medei i przynosząc jej zatrutą suknię, żąda za tę 
usługę, aby Medea odegrała dla niej prawdziwe przedstawienie. Medea 
zaś oferuje jej zapowiedź pokazu fajerwerków. Medea, która stosuje 
się do swego rodzaju instrukcji i wypełnia słowa macedońskiej pieśni, 
równocześnie kopiuje mit Medei oraz spełnia przewidywania szwedz
kiego modernistycznego dramatopisarza. Tym samym po raz kolejny 
widz staje się tym, który ma zadecydować, w jaki świat przedstawiony 
chce uwierzyć i czy nadać mu znamiona oryginału czy kopii. Sugiera 
w swojej analizie reinterpretacji mitu Loher puentuje: „Dea Loher stwo
rzyła w Manhattan Medea analogicznie [do Velazqueza] wiemą kopię 
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antycznego tematu. I niby własnoręcznym podpisem czytelnie uzupełni
ła ją elementami autotematycznymi, zmieniając w oryginał”403. Czytając 
dramat jako rodzaj kopii i poszukując pierwowzoru, odbiorca staje się 
współtwórcą i to on nadaje sens całości.

405 M. S u g i e r a, Realne światy.... s. 25.

Widz-odbiorca, którego Loher czyni interlokutorem dramatu, ma 
być tym, który jest współkreatorem dramatu. Ma być tym, który defi
niuje i rozpoznaje, co jest kopią, a co oryginałem. Dramatopisarka pod
kreśla znaczenie widza i uruchamia jego kreatywną funkcję. Należy 
podkreślić w tym miejscu, iż wcześniej omawiane przeze mnie utwory 
również podkreślały istotną rolę odbiorcy jako współtwórcy, z tym że 
nie czyniły tego tak bezpośrednio. Heiner Müller na przykład postać od
biorcy wpisał w samą strukturę wypowiedzi, a teatr i dramat uczynił na
rzędziem negowania stereotypów. I do zadań widza zaliczył funkcję in- 
terpretacyjno-analityczną, ale także próbę kolektywnego doświadczania 
świata ponowoczesnego na równi z dramatis personae. Równocześnie, 
podobnie jak Pruchniewski, zachęca odbiorcę do porzucenia wygodnej 
pozycji świadka-obserwatora na rzecz pozycji czynnego hermeneu- 
ty. Aby poruszyć statycznego widza, niemiecki dramatopisarz próbuje 
wstrząsnąć nim emocjonalnie i pobudzić do ewolucyjnego działania, 
także poprzez postawienie znaku równości między Medeą-innym a sa
mym widzem, który także jest nosicielem atrybutów piętna i podobnie 
jak Medea na scenie czy ekranie pełni rolę innego w widowisku wcielo
nym. Pruchniewski natomiast wykorzystuje reportażową strukturę swej 
tragedii, aby wpłynąć na uczucia widzów - fakt, że relacjonuje auten
tyczne wydarzenia, dobrze znane widzom z telewizyjnego reportażu, 
oraz wykorzystuje styl sprawozdania, ma wywołać emocjonalną reak
cję widzów. W przeciwny zaś sposób, wykorzystując dystans próbuje 
wpłynąć na odbiorców Daniel Bird. W jego scenariuszu widz jest tym, 
który nie wikła się emocjonalnie w fikcyjne wydarzenia oraz nie osądza 
bohaterów, ale z uwagą przypatruje się akcji i na zimno wyciąga z niej 
wnioski. Zamiast psychicznego zaangażowania u odbiorcy winna poja
wić się tu potrzeba identyfikacji z protagonistką. Medea, z którą mają 
identyfikować się przede wszystkim kobiety na widowni, staje się do
wodem na to, że kobieta może czerpać przyjemność z patrzenia, w tym 
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wypadku patrzenia na obraz kobiety świadomie wystawiającej się na 
pokaz, i może chcieć upodobnić się do niej.

Autorzy współczesnych wersji mitu Medei próbują nie tylko in
formować swoich odbiorców o zastanym porządku, o prawidłach wła
dających widowiskiem wcielonym, lecz także dostarczać im nowych 
doznań psychicznych, zaskakiwać, a swoje przesłanie czynić jak naj
bardziej czytelnym i bezpośrednim. Zmuszać odbiorców do weryfiko
wania wcześniejszych sądów, zachęcać ich do znajdowania analogii 
między światem realnym a fikcyjnym oraz między rzeczywistością dziś 
a wczoraj. Fawzia Afzal-Khan na przykład próbuje uaktywnić widza, 
wciągając go w świat rytuałów wschodnich i zachodnich oraz jednocząc 
aktorów i widzów wokół protagonistki-ofiary, jak i wokół tematu ko
biecości. Loher zaś czyni z odbiorcy podmiotową jednostkę stojącą na 
równi z autorem dzieła. Zatem niemiecka dramatopisarka usuwa z te
atru czwartą ścianę i niczym współczesne performerki feministyczne za
prasza widza wprost na scenę. To odbiorca ma jednak zdecydować, czy 
jest gotów na przekroczenie pasa bezpieczeństwa. Toteż Loher usuwa 
matową ścianę nieporozumień i niedosłyszeń, którą postawił Wodiczko, 
i każę widzom współtworzyć świat, na który patrzą. Zachęca zatem od
biorców do twórczego odbioru sztuki, który polega na kulturowej anali
zie świata codziennego na zasadzie budowania analogii i przeciwieństw 
między codziennym widowiskiem wcielonym a sceną teatralną.

Próba uruchomienia odbiorcy i performatywna rola dzieła sztuki, 
która ma pobudzić widza do działania, polega zatem na zachęceniu go 
do hermeneutycznego działania, do analizy świata widowiska wcielo
nego oraz odnalezienia własnego ,ja”. Dzieło sztuki ma być podstawą 
do zweryfikowania tożsamości odbiorcy oraz „tożsamości” społeczeń
stwa na podstawie oceny kulturowych wzorców postępowania. Ponadto 
artyści, pokazując widzowi, w jaki sposób można obserwować świat 
i człowieka, zachęcają go do myślenia. Można więc wskazać na fakt, iż 
transpozycje antycznej historii Medei, sposób podjęcia i (re)interpretacji 
mitu oraz potraktowanie widza pozwalają pokusić się o próbę wyzna
czenia funkcji utworów, które przepisują istniejący mit i dostosowują 
go do współczesności. Utwór taki będzie próbą konwersacji, nawiązania 
dialogu z odbiorcą i będzie pełnił funkcję performatywną oraz aktywi
zował widza.
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Pisząc o performatywnej funkcji dzieła i widza, mam na myśli ta
kie oddziaływania utworu i działanie widza, które będą definiowane za 
Richardem Schechnerem jako „coś sprawiające”404. Schechner twierdzi, 
iż owa funkcja sprawcza obejmuje między innymi te czynności i „moż
liwości powstał[e] w świecie, w których nikną granice między faktami 
rzeczywistymi a medialnymi, oryginałem a kopią [...], występem na 
scenie i w życiu codziennym”405. Wszystkie te działania nabierają, we
dług Schechnera, cech performansu. Współczesne reinterpretacje mitu 
Medei będą tymi, które odnoszą się do wszelkich czynności performa- 
tywnych przytaczanych przez Schechnera. Już sam fakt, że podejmują 
temat mitów wnosi elementy performatywne. Angelika Aliti w książce 
Dzika kobieta podkreśla, że podstawową rolą mitów jest właśnie oswo
jenie człowieka z otaczającym światem i jego prawami. Autorka piszę: 
„To, co dziś przyjmujemy za rzeczywiste, prawdziwe i naturalne, rzu
tuje na sposób, w jaki interpretujemy tradycję i czynimy ją przydatną 
i zrozumiałą dla nas. [...] Fakt, że nasza obecna rzeczywistość jest dla 
nas możliwa do przyjęcia, wynika w dużej mierze z przeszłości, która 
opowiada nam, jak staliśmy się tym, czym jesteśmy. [...] Przekazywane 
treści służą tworzeniu tożsamości, ale jednocześnie zamykają usta”406. 
Aliti skupia się na wpływie tradycji i historii na ocenę rzeczywistości. 
Artyści interpretujący mit Medei pokazują, że gdzieś głęboko w pod
świadomości żyje pamięć mitów, która pozwala na wyjaśnienie reguł 
rządzących widowiskiem wcielonym i jego interpretację. Mity bowiem 
były tymi podaniami, które sankcjonowały ludzkie reakcje i zachowa
nia, które usprawiedliwiały postępki, wysławiały cnoty, opowiadały 
o innych, wartościując ich negatywnie lub pozytywnie jako jednostki 
fascynujące. Eleazar Mieletinski w Poetyce mitu podkreśla natomiast, 
że teoretycy mitów twierdzą, iż „mit objaśnia i sankcjonuje istniejący 
porządek społeczny i kosmiczny w takim rozumieniu, jakie jest właści
we dla danej kultury”407. A także zauważają, że mit „ma oddziaływać 
na indywidualną psychikę głównie w celu przystosowania jednostki do 

404 R. Schechner, Performatyka. Wstęp, tłum. T. Kubikowski, Wrocław 2006, 
s. 145.
405 Ibidem.
406 A. A1 i t i, op. cit., s. 111.
407 E. M i e 1 e t i n s k i. Poetyka mitu, tłum. J. Dancygier, Warszawa 1981, s. 210.
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społeczności”408. Znawcy tematu w różny sposób interpretują i przed
stawiają ów wpływ mitu na jednostkę i sposób jej powiązania ze spo
łeczeństwem. Roland Barthes na przykład twierdzi, że nasza rzeczywi
stość jest ideologią. Składają się na nią reguły i zasady, które mają swój 
początek w mitach. Niektórzy teoretycy twierdzą, na przykład Barthes, 
że jesteśmy nieświadomi istnienia sztucznie wykreowanej, fałszywej 
rzeczywistości codziennej. Inni uważają, że mity dają nam wiedzę i że 
współczesny człowiek „wie, co jest rzeczowe i żywe i wie, co jest wy
imaginowane i ma służyć zabawie”409. Ale to właśnie niepewny status 
mitu, jego graniczne pochodzenie pozwala na odkrywanie ideologii czy 
prawdy rządzącej światem, obnażanie wpływu kulturowo-społecznego 
na zachowania jednostkowe, a ludzkie emocje i postępki wpisuje w dłu
gą nić powiązań przyczynowo-skutkowych.

408 Ibidem.
409 M. S.Da y, The Many Meanings of Myth, Lanham, MD 1983, s. 9.
410 G. V a 11 i m o, Koniec nowoczesności, tłum. M. Surma-Gawłowska, Kra
ków 2006, s. 3.

Sztuka inspirująca się mitem stawia sobie za cel zdiagnozowanie 
otaczającej nas rzeczywistości. Ma przedstawić prawdy świata, poka
zać je odbiorcom i być próbą przypomnienia, czym kiedyś była sztu
ka. Sztuka zatem powoli staje się performatywna, gdyż zamazuje gra
nice między faktami rzeczywistymi a medialnymi, oryginałem a kopią. 
I właśnie o takiej peformatywnej funkcji ponowoczesnej sztuki piszę 
włoski filozof Gianni Vattimo. Vattimo co prawda nie posługuje się ter
minem performatywności, gdy w wydanej w 1985 roku książce Koniec 
nowoczesności opisuje świat ponowoczesny i kondycję sztuki w nowej 
epoce pozbawionej tradycji i wartości, jednakże wspomina o tym, w jaki 
sposób ma ona oddziaływać i jakie działania wymusza na aktywnym od
biorcy. I czynności te są tożsame z tymi, które Schechner definiuje jako 
performatywne właśnie. Vattimo we wstępie do książki charakteryzuje 
epokę ponowoczesną: „Prefiks «post-» obecny w słowie «postmoder
nizm» oznacza pożegnanie z nowoczesnością, które właśnie dlatego, że 
jest pragnieniem wymknięcia się charakterystycznej dla nowoczesności 
logice postępu, a więc przede wszystkim idei krytycznego przezwycię
żenia na rzecz nowego ufundowania, szuka [...] krytycznej relacji z za
chodnim myśleniem”410. I dalej opisuje ponowoczesność jako „coś no
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wego w stosunku do nowoczesności”. Ale także jako „formę zniesienia 
kategorii nowości czy „doświadczenie «kresu historii»”4".

411 Ibidem, s. 4.
412 Ibidem, s. 8.
413 Ibidem, s. 11.
414 Ibidem, s. 13.

Ponowoczesność, w tym ujęciu, chce być bardziej aktualna od no
woczesności, lepsza od niej, nowocześniejsza, bardziej postępowa. Taka 
rola wyznaczona ponowoczesności nie jest niczym innym jak powiela
niem wcześniejszego systemu. Wpisuje się w proces ewolucji, głoszą
cy, że każda nadchodząca epoka ma być nowsza, bardzie rewolucyjna 
i „bardziej na topie”. Vattimo wartościuje taki proces negatywnie i piszę, 
że „ideał postępu jest pusty; jego końcowa wartość polega na tworzeniu 
warunków, w których byłby możliwy coraz to nowy postęp”411 412. Taka po
stawa prowadzi, zdaniem filozofa, do redukcji wszystkiego - historii, 
tradycji, wartości. Vattimo nawołuje do tego, aby ponowoczesność stała 
się epoką nową nie w znaczeniu postępową, ale sprzeciwiającą się utar
temu schematowi postępu. Pisze, że „późna nowoczesność jawi się jako 
punkt, w którym człowiek odnajduje, być może, rysującą się zapowiedź 
innej, możliwej egzystencji”413, która - jego zdaniem - będzie polega
ła na doświadczeniu prawdy, nakierowana na „rozpoznanie związków 
prawdy z monumentem, nadaniem formy, «substancjalnością» histo
rycznego przekazu”414. Z opisu ponowoczesności i jej zadań wynika in
terpretacja stanowiska i kondycji ponowoczesnej sztuki.

Andrzej Zawadzki w posłowiu do książki Vattimo streszcza poglą
dy filozofa na temat tradycji. Swój wywód zaczyna od przypomnienia, 
że Vattimo kondycję ponowoczesną charakteryzuje jako ozdrowienie, 
przyjście do siebie, pożegnanie, akceptację i że na wszystkie te okre
ślenia stosuje jeden termin - sformułowanie Heideggera Verwindung. 
Zawadzki piszę również, że „Verwindung to kategoria opisująca trakto
wanie dziedzictwa metafizycznego jako czegoś z jednej strony obcego, 
pozostającego poza nami, choćby właśnie jako czegoś, co dziedziczymy, 
otrzymujemy z przeszłości, z czym więc nie możemy w pełni się utoż
samiać, z drugiej jednak strony - jako czegoś bliskiego, czegoś, w czym 
wciąż, chcąc nie chcąc, tkwimy i do czego należymy, choćby dlatego, że 
niczym innym nie dysponujemy, nie możemy zastąpić go niczym nowym 
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ani lepszym”415. I właśnie tę postawę wobec tradycji, wobec dziedzic
twa kulturowego winna odzwierciedlać sztuka, która ma być pamięcią 
o przynależności do określonej kultury, traktowanej jako doświadczenie 
zbiorowe i zbiorowość kreujące. Sztuka bowiem, według Vattimo, jest 
tą dziedzina, która kształtuje byt człowieka na zasadzie dialogu z róż
nymi kulturami. Sztuka ma więc mediować między różnymi kultura
mi i interpretować otaczającą rzeczywistość. Zawadzki nazywa sztukę 
w ujęciu Vattimo rewolucyjnym modelem prawdziwości. Sztuka, we
dług filozofa, pełni bowiem funkcję poznania. To ona generuje model 
prawdziwości i polega na otwarciu dialogicznym na inność, otwarciu 
w takim sensie, o jakim pisał Tischner. Sztuka powinna interpretować 
to, co swoje, co bliskie kulturowo danej jednostce, i to, co jej obce, co 
dalekie kulturowo. W ten sposób, po pierwsze, ma poszerzać horyzonty 
myślowe człowieka i kierować jego myśl poza horyzont danej kultury, 
po wtóre, ma ugruntować jego dziedzictwo kulturowe, ale nabudowując 
nad nim także inne doświadczenia kulturowe, ma być prawdziwym opi
sem i doświadczeniem rzeczywistości oraz pierwiastkiem emancypacyj
nym. Tak więc ma brać czynny udział w kreowaniu tożsamości człowie
ka ponowoczesnego i opisywaniu jego życia i świata. Ma demaskować 
fikcje codzienności i budować podmiotowość człowieka opartą na dialo
gu z innością na zewnątrz i wewnątrz. Sztuka, w ujęciu Vattimo, powin
na wreszcie pełnić funkcję przynależną antycznemu mitowi. Uchodzi 
jej bezkarnie negowanie systemu postępu i wprowadzanie emancypu- 
jącego się systemu reprezentacji człowieka i jego świata. Co więcej, tak 
rozumiana sztuka pozwala opisać człowieka jako tkwiącego w związku 
przyczynowo-skutkowym z tradycją, historią i jej wartościami. Pozwala 
zrozumieć, że rządzące naszym zachowaniem reguły są stałe i niezmien
ne od czasów mitycznych, w tym sensie, że zależą od historyczno-spo- 
łeczno-kulturowych wydarzeń i zmian.

415 Ibidem, s. 15.

Richard Schechner, opisując współczesność i sztukę postmoder
nistyczną, piszę, iż sztuka postmodernistyczna od lat sześćdziesiątych 
XX wieku zaczęła atakować „wielkie narracje nowoczesności” i zaczęła 
„artystycznie opracowywać” życie. Doprowadziło to, jego zdaniem, do 
zaniku sztuki definiowanej jako opowiadanie pewnych historii, stresz
czanie pewnych wydarzeń oraz do wyznaczenia performatywnej funk
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cji sztuki. Każde działanie artystyczne zyskało zatem znamiona per- 
formansu. Schechner piszę, że: „performatywność stanowi najszerszą 
kategorię”'"6. Ponowoczesna sztuka zatem, według autora Performatyki, 
będzie podejmować przede wszystkim temat konstrukcji tożsamości, 
będzie doskonałą repliką (simulacrum) czy też pozorem rzeczywistości 
- tak doskonałym, że nie będzie mówić i jej naśladować, ale się nią sta
wać i ją zastępować. Jej znaczenie zaś będzie się wytwarzać w procesie 
w oparciu o „złożoną współgrę [...] wszystkich uczestników gry i szcze
gólnych okoliczności osobistych i kulturowych, w których ci gracze się 
znaleźli”'"7. Istotny jest fakt, że wszelkie reakcje „mogą być rzeczywi
ste, podczas gdy akcje, które je powodują, są fikcyjne”'"8, i dlatego „to, 
co dzieje się na scenie - zdaniem Schechnera - ma zarówno emocjonal
ne, jak i ideologiczne konsekwencje, zarówno dla performera, jak i dla 
widza”"’. Dzieło sztuki winno zatem performatywnie oddziaływać na 
widzów i/lub aktorów.

416 R. S c he ch n er, op. cit., s. 194.
417 Ibidem, s. 148.
418 Ibidem, s. 147.
419 Ibidem, s. 146.
420 A. D u d a, Teatr realności. O iluzji i realności w teatrze współczesnym, Gdańsk 
2006, s. 227.

Moim zdaniem, podejmowanie tematu mitów i transponowanie ich 
na utwory, które mają stanowić analizę i diagnozę ponowoczesności, sta
wia przed twórcami istotne zadania i wymusza performatywne oddzia
ływanie na widzów/cztelników. Równocześnie zmienia status odbior
ców z przedmiotowego obserwatora na podmiotowego obserwatora- 
współkreatora. Artur Duda w Teatrze realności podkreśla, że dzisiejszy 
teatr „przywiązuje dużą wagę do performatywności działań na scenie: 
do tego, aby aktor nie udawał, nie wykonywał tylko gestów działania, 
ale działał”416 417 418 419 420. 1 to działanie ma wpływać na odbiorcę. W tym znaczeniu 
utwory podejmujące wątek Medei, interpretowane przez pryzmat ide
ologii, mają rangę polityczną. Taki cel postawiła sobie między innymi 
pakistańska performerka Fawzia Afzal-Khan, która przepisała Medeę 
na pakistańską muzułmankę tylko po to, aby obnażyć stereotypy doty
czące kobiety, która uważana jest przez społeczeństwo swoje i obce za 
innego. Kobieta-inny, która staje się protagonistką we współczesnych 
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transpozycjach mitu o Medei, nie jest tą, która powraca z strefy wyklu
czenia, by niszczyć, ale by o sobie przypomnieć, by wskazać na własną 
autonomię, przedefiniować kategorię tożsamości innego. Powrót inne- 
go-kobiety polega na stworzeniu własnej podmiotowości kolonizowa
nego, na odzyskaniu podmiotowości nieopartej na uprzedmiotowieniu 
tego, co uchodzi za normalne, ani zniszczeniu dotychczasowego porząd
ku, ale zaprezentowaniu tych cech, które identyfikowane są z innością, 
i skoncentrowaniu na nich uwagi odbiorców. Zabieg ten jest szczególnie 
widoczny w tych przedstawieniach, które wykorzystują mit Medei w ce
lach terapeutycznych.

Aby przedstawienie miało terapeutyczne znaczenie, widz musi zo
stać przeistoczony w spect-actora. Spektakl ma zatem wywołać taki 
efekt, jak spektakle Teatru Niewidzialnego Augusto Boala. Ma przede 
wszystkim przeciwstawiać się iluzji teatralnej i opowiadać o prawdzi
wym życiu po to, by widz mógł wyciągnąć wnioski dotyczące własnego 
życia i poznać możliwe sposoby działania w danej sytuacji. Brazylijski 
reżyser Augusto Boal założył bowiem w latach pięćdziesiątych ubiegłe
go stulecia Teatr Niewidzialny (Theater of the Oppressed) jako ro
dzaj publicznej platformy, na której można z innymi dzielić się swoimi 
przeżyciami i doświadczeniami. Ideą przyświecającą jego teatrowi była 
edukacja poprzez teatr społeczeństwa brazylijskiego należącego do tzw. 
niższej klasy. Teatr ten miał uczyć ludzi myślenia o ich społecznej pozy
cji, o ich problemach i szukania drogi wyjścia z ciężkiej sytuacji. Jego 
dewizą było współuczestnictwo widzów w akcji przedstawienia - każdy 
mógł wstać i pokazać na scenie, w jaki sposób bohater spektaklu powi
nien zareagować w danej sytuacji, co powiedzieć, co zrobić. Pozostali 
widzowie mogli przystać na taką propozycję i wyciągnąć z niej wnio
ski dla siebie lub zaproponować odmienne rozwiązanie. Tak więc Boal 
zniósł w swoim teatrze granicę pomiędzy aktorem a widzem i stworzył 
koncepcję spect-actor, czyli uczestnika akcji scenicznej, który mógł: 
tylko patrzeć, tylko grać lub wykonywać obie te czynności. Istotny stał 
się zatem dialog teatralny między aktorem a widzem, który miał przy
nieść performatywny efekt: miał tak wpłynąć na widza, aby ten zaczął 
działać na scenie teatralnej lub - i to istotniejsze - poza nią. Boal wierzy 
bowiem, że dialog między ludźmi, ich interakcje są podstawą wspólno
ty i stanowią podwaliny zdrowego społeczeństwa oraz że każdy czło
wiek odczuwa wewnętrzną potrzebę spotkania z drugim. Theatre of the
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Oppressed nie miał zatem na celu przekonywania do konkretnych spo
sobów radzenia sobie z problemami, ale zachęcał do dyskusji i starał się 
pobudzić spect-actors do samodzielnego myślenia i działania, zachęcić 
ich do wzięcia odpowiedzialności za własne życie. Nawet widz, który 
nie decyduje się wyjść na scenę, czuje się współuczestnikiem wydarze
nia teatralnego - sama obserwacja wystarcza mu do tego, aby wyciągnąć 
wnioski i poczuć się zainspirowanym do realnego działania w codzien
nym życiu. I być może dlatego reżyser mówił, że jego przedstawienia są 
próbą rewolucji - rewolucji wewnętrznej współuczestnika, partycypanta 
widowiska.

Angielska nazwa teatru - Theatre of the Oppressed, „teatr uciska
nych” - wydaje się bardziej adekwatna niż polskie sformułowanie „teatr 
niewidzialny”. Teatr Boala bowiem wybiera na bohaterów swoich przed
stawień tych, którzy z rozmaitych powodów są wykluczani i traktowani 
jako inni z racji przynależności do niższej klasy społecznej, uzależnień, 
braku pracy, pochodzenia itp. W przedstawieniu, które można nazwać 
rodzajem spotkania, Unga Klara także wybrała na protagonistów grupę 
opresjonowaną - dzieci z rozbitych rodzin, o których sytuacji się nie 
mówi, komentując najczęściej tylko przeżycia i rozterki dorosłych. I co 
ważniejsze, widzowie ci nie mogą sami opowiedzieć o swoich emocjach 
czy lękach związanych z sytuacją rozwodu rodziców lub niekończących 
się domowych kłótni. Szwedzka reżyserka, wystawiając przedstawienie 
oparte na micie o Medei i zmieniając nie tylko jego wymowę, lecz tak
że perspektywę opowiadania na dziecięcą, pokazując spektakl w szkole 
i zachęcając dzieci do tego, by wzięły udział w wydarzeniu teatralnym 
jako aktorzy, lub prowokując potem rozmowę, pragnęła wpłynąć na ma
łych spect-actors i zachęcić ich do działania. Jej przedstawienie zatem 
miało odnieść podobny performatywny skutek, jak „teatr uciskanych” 
Boala.

Unga Klara zreinterpretowała bowiem mit o Medei z myślą o ma
łym widzu. Ta szwedzka artystka z teatru dziecięcego w Sztokholmie, 
Klara Theater, która często występuje w szkołach i pracuje z dzieć
mi z wszystkich warstw społecznych, tragedię Medei nazywa trage
dią dziecięcą. Klara twierdzi, iż dramat losu przedstawiony w Medei 
Eurypidesa opowiada o ograniczonej pozycji dziecka w stosunku do 
świata dorosłych i w swojej transpozycji mitu Medei nie tylko przedsta
wia młodym widzom ich dziecięce doświadczenie świata na przykładzie 
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historii Medei, lecz także daje dzieciom prawo do ich własnego sposobu 
doświadczania otaczającej je rzeczywistości. W przedstawieniu opartym 
na micie Medei Unga Klara porusza temat dziecięcej percepcji rozwo
du rodziców, twierdząc, iż konflikt zarysowany przez Eurypidesa można 
przedstawić z perspektywy dziecka. Artystka zauważa, iż w starożytnej 
tragedii można znaleźć dwa porządki - porządek dorosłych oraz porzą
dek dzieci. Język Eurypidesa oddaje język dorosłych, a grecka tragedia 
charakteryzuje przede wszystkim świat dorosłych. Jednak można do
szukać się w antycznym dramacie także elementów świata dzieci, które 
przebywają przez większą część akcji w tyle czy też za sceną i pośrednio 
uczestniczą w wydarzeniach. Unga Klara odwraca ten porządek i budu
je rzeczywistość sceniczną swojego przedstawienia w ten sposób, aby 
dzieci-widzowie mogły identyfikować się z dziećmi Medei. Scenografia 
została więc tak pomyślana, aby na scenie istniały oba porządki: kla
syczny i dzisiejszy, dorosłych i dzieci. Scenografka Anita Kayaste 
umieściła na scenie pokój dziecięcy, „she had put the children’s room on 
the left on the tremendous white and blue tongue. The children’s room 
[...] near the audience, meant today. And far back the classic columns 
disappeared [...], which gave the room a tremendous depth. The outer
most columns nearest the audience were with the inscription «Jason + 
Glauke» in a heart”421 [Umieściła pokój dzieci po lewej stronie olbrzy
miego biało-niebieskiego języka. Pokój dzieci [...] blisko publiczności 
oznaczał czasy współczesne. I daleko w tyle znikały klasyczne kolum
ny, które dawały wrażenie bardzo głębokiego pokoju. Najbardziej ze
wnętrzne kolumny, znajdujące się najbliżej publiczności, miały wyryte 
serce z napisem „Jazon+Glauke”].

421 S. O s t e n, Unga Klara, Stockholm: „ Medea's Children "-A Children s Tragedy, 
[w:] Childrens Theater in Sweden, red. L. F r i d e 11, Stockholm 1979, s. 57.

Bohaterami przedstawienia zostają nie tylko Jazon oraz Medea, któ
ra zamyka się w swojej depresji spowodowanej konfliktem z Jazonem 
i odsuwa od swoich dzieci, lecz także ich dzieci. Mała Medea, która ma 
siedem lat i bierze odpowiedzialność za swojego brata. Dziewczynka, 
której ojciec odszedł do innej kobiety i która obwinia matkę o to, że 
pozwoliła mu na to. Oraz Mały Jazon, pięcioletni chłopiec, który obawia 
się swojego „wielkiego ojca”, ale nie może szukać schronienia w ob
jęciach matki, gdyż jest na to za duży, a ona nie ma czasu na czułości 
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z synem, pogrążona w swoim nieszczęściu. Dzieci mitycznych prota- 
gonistów są nieszczęśliwe, a Mała Medea, podobna do matki, jest także 
zła. Reżyserka w swoim przedstawieniu położyła duży nacisk na psy
chikę dzieci, uważa bowiem, iż „all Greek myths contain a kind of basis 
psychology”422 [wszystkie greckie mity zawierają rodzaj podstawowej 
psychologii]. Mity mówią o pierwszej próbie opisania przez człowieka 
własnej kondycji i relacji z innymi. W tym także relacji z matką, która 
może być dobra, ale może również okazać się mściwą wiedźmą. Te dwa 
światy, dorosłych i dzieci, spotykają się w przedstawieniu Ungi Klary 
z winy rodziców. Artystka twierdzi bowiem: „the children never left their 
space, but the adults stormed into it”423 [dzieci nigdy nie opuszczają 
swej przestrzeni, ale dorośli ją szturmują], W przedstawieniu z 1975 
roku dzieci próbują wydostać się z przestrzeni zaanektowanej przez do
rosłych i uciec, ale okazuje się, że jedyną ucieczką pozostaje dla nich 
śmierć. Psychiatra współpracujący z reżyserką podpowiadał, iż rzeczą, 
która mogłaby pomóc Małej Medei, jest zrozumienie, że jej matka nie 
jest wiedźmą i nie ponosi odpowiedzialności za rozwód. Ale taka sytu
acja wydaje się nieosiągalna dla małej dziewczynki, ponieważ Medea- 
matka jest interpretowana przez dziecięce postaci sceniczne, jak i przez 
dziecięcych widzów jako zła (ale bardziej na Jazona niż dzieci), głupia, 
złośliwa i niemiła, przygnębiona. Miła na początku przedstawienia oso
ba, która potrafi wrzeszczeć na dzieci i posługiwać się magią. Dlatego 
też dziecięcy bohaterowie Medei próbują uciec w marzenia, a kiedy to 
się nie udaje, w śmierć. Dzieciobójstwo w interpretacji Ungi Klary zo
staje bowiem ukazane jako marzenie dzieci, które czują się winne roz
wodu rodziców.

422 Ibidem, s. 53.
423 Ibidem, s. 52.
424 Ibidem, s. 51.

Szwedzka artystka wykorzystuje mit Medei do opowiedzenia o sy
tuacji współczesnych dzieci, które są świadkami rozwodu rodziców. 
Dzieci złej matki-Medei wypowiadają słowa: „Oh, where can I hide from 
Mother? I don’t know, little brother - we must die”424 [Och, gdzie mogę 
się ukryć przed matką? Nie wiem, mały braciszku - musimy umrzeć]. 
Toteż inność Medei, tutaj zinterpretowana jako inność złej matki, po
służyła reżyserce do zbudowania sytuacji scenicznej, w której główną 
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rolę odkrywają ofiary matki-wiedźmy, jej dzieci. Przedstawienie mitu 
Medei jako formy opowiadania o tragedii dziecięcej spowodowanej 
przez matkę ma charakter terapeutyczny. Dzieci-widzowie po obejrze
niu przedstawienia mają szansę zareagować na sytuację w swoim domu 
bądź mogą zrozumieć rówieśników, którzy pochodzą z rozbitych rodzin. 
Sytuacja widzów ulega zatem modyfikacji. Dzieci-widzowie nie są już 
tylko obserwatorami, lecz także współuczestnikami, którzy skłonieni do 
dyskusji przez temat sztuki i fakt, że w przedstawieniu grają ich rówie
śnicy, mogą zacząć działać, rozmawiając z dziećmi wychowywanymi 
przez jednego z rodziców lub rozmawiając z własnymi rodzicami i opo
wiadając im o swoich odczuciach związanych z rozpadem rodziny.

Artur Duda w książce Teatr realności, omawiając sytuację widza 
w teatrze, który zamiast iluzji pragnie pokazywać na scenie prawdzi
we życie, podkreśla, że „poetyka uciskanych, czyli poetyka Teatru 
Niewidzialnego, przyniosła zdaniem Boala oswobodzenie widza, który 
mógł myśleć i działać we własnym imieniu”. Duda cytuje słowa bra
zylijskiego reżysera, który w tekście Teatro del Oprinado powiedział: 
„Teatr jest akcją. Być może teatr nie jest rewolucyjny sam w sobie, ale 
teatr przeprowadza próbę rewolucji”425. „Teatr uciskanych” zatem nie 
ma na celu przeprowadzenia rewolucji, ale chce spróbować tak wpłynąć 
na widzów, aby inny przestał być oceniany w kategoriach uprzedmio- 
tawiających. Ma być rewolucją dla tych, którzy zdecydowali się wejść 
na scenę i głośno opowiedzieć o swoich problemach i swoim życiu. Tak 
pojmowany teatr daje opresjonowanym, którzy są uznawani przez spo
łeczeństwo za niewidzialnych i niesłyszalnych, możliwość głośnego za
protestowania przeciwko takiej ocenie. Teatr podejmujący zagadnienie 
innego daje aktorom i spect-actors możliwość zaistnienia i przedsta
wienia siebie jako grupy wykluczonych. Aktorzy i spect-actors przed
stawienia Ungi Klary manifestują swoją obecność i pragną zyskać głos 
dla ofiar rodziców, którzy przejęci swoimi problemami nie zauważają 
ich obecności.

425 A. D u d a, op. cit., s. 194.

Mit Medei bardzo często jest wykorzystywany przez współczesny 
teatr, aby na przykładzie odrzuconej protagonistki lub innych wykluczo
nych bohaterów mitu, jak choćby synowie Medei, którzy nawet dla mat
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ki stają się tylko narzędziem w akcie zemsty, opowiedzieć o losie margi
nalizowanej grupy i pozwolić im samym zabrać głos. Bardzo często sam 
fakt upodmiotowienia ich jako aktorów czy zaprezentowania na scenie 
staje się wystarczający dla twórców. Tak więc bohaterowie współcze
snych reinterpretacji Medei potrafią w inscenizacjach, na przykład Liz 
Lochhead czy Fawzi Afzal-Khan, zbudować własną tożsamość innego 
w ramach istniejącego schematu, zaistnieć i wykrzyczeć swoje racje, nie 
przekraczając społecznych wzorców tożsamościowych, poprzez zaist
nienie na scenie i pokazanie siebie. Medea-inny czy dzieci-inne stają się 
widzialne i słyszalne, dobrowolnie określając się jako inni i w ramach 
tej inności budują swój wizerunek, przywracając równocześnie owej in
ności wartość podmiotową.

Różne marginalizowane grupy pragną zaistnieć na scenie i opowie
dzieć o swoim losie. Aby opowiedzieć o swojej inności i zyskać chociaż 
na chwilę głos, stać się podmiotami swojej własnej historii, wcielają się 
w postaci z mitu o Medei i na ich przykładzie performują siebie i opo
wiadają o swoim kalectwie. Tak czynią aktorzy Teatru Ramba Zamba, 
którzy inspirując się Medeą Eurypidesa, w latach dziewięćdziesiątych 
opowiadali o sobie samych, o swoim wykluczeniu i samotności, o losie 
osób upośledzonych umysłowo. Teatr ten powstał z inicjatywy niemiec
kiej aktorki teatralnej Giseli Höhne, która w 1976 roku urodziła syna 
z zespołem Downa. Z myślą o swoim synu i innych podobnych mu cho
rych Höhne założyła z mężem najpierw cyrk, w którym występowały 
dzieci, a potem Teatr Ramba Zamba. Spektakle grane przez zdrowych 
i upośledzonych aktorów adresowane są do zdrowych widzów. Działanie 
w teatrze ma być formą terapii i ma umożliwiać aktorom odkrywanie 
i definiowanie siebie, daje także możliwość społecznego zaprezentowa
nie kondycji osoby chorej. Teatr pozwala opowiedzieć, jakie jest życie 
osób wykluczanych z powodu swojej choroby ze społeczeństwa i zmu
szanych do życia, pracowania i uczenia się w gettach osób z podobną 
ułomnością umysłową. Toteż aktorzy Teatru Ramba Zamba w przed
stawieniach chętnie opowiadają o swojej odmienności. Osoby chore na 
epilepsję, autyzm i z zespołem Downa w różnym wieku, wskazując na 
swą inność, sprzeciwiają się dyskryminacji. Postać Medei stała się dla 
nich ucieleśnieniem ich problemów. Reżyserka przedstawienia, Gisela 
Höhne, twierdzi: „Wszystkie kobiety w [ich] grupie są bardzo samotne, 
zwłaszcza trzy najstarsze. W którymś momencie zrozumiałam, że one 
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wszystkie są Medeami”426. W losie Medei aktorzy teatru odnaleźli swój 
los. „Przedstawienie rozgrywa się pod metalową bramą prowadzącą do 
Koryntu - piszę o spektaklu Roman Pawłowski w „Wysokich obcasach” 
- pod którą zatrzymuje się wędrowna trupa teatralna. Nikt nie chce ich 
wpuścić do środka, bo nie mają wymaganych dokumentów: pozwolenia 
na pobyt, zaświadczenia o majątku, testu na AIDS i świadectwa stanu 
zdrowia. [... ] Grupa aktorów dzieli się na mężczyzn i kobiety, Jazonów 
i Medee. Jazonowie przenikają pojedynczo na drugą stronę bramy i wra
cają odmienieni, w białych garniturach. Na murach miasta czeka na 
nich kochanka, piękna Glauke. Tymczasem zdradzone Medee wysypują 
przed bramę ziemię, którą przyciągnęły ze sobą w workach. To metafo
ra ich dzieci zabitych w zemście. W finale mężczyźni sprzątają ziemię 
sprzed bramy razem z ubłoconymi Medeami. Trzeba oczyścić miejsce, 
bo miasto się rozbudowuje”. Finał przedstawienia Teatru Ramba Zamba 
w swojej wymowie okazuje się tragiczny. Desperacki gest Medei, czy
li jej dzieciobójstwo, nie zmienia zastanej cywilizacji. Medee okazują 
się nie tylko bezbronne i samotne, lecz także nie potrafią zmienić swe
go losu. To uczynić może tylko Kreon i mieszkańcy Koryntu, a oni są 
nieczuli na ich cierpienia. Aktorzy zatem tematyzują, przedstawiają los 
innych, ale równocześnie pokazują, jak skostniałe są formy cywilizacji, 
i jak niemożliwe okazuje się zmienienie nastawienia społecznego, mimo 
podjętych karkołomnych wysiłków. W ten sposób aktorzy oskarżają sys
tem społeczny, nowoczesność o niezauważanie odmienności. Podobnie 
jak performer Krzysztof Wodiczko czy dramatopisarka Liz Lochhead, 
aktorzy Teatru Ramba Zamba tematyzują przestrzeń znieczulicy. Tym 
razem symbolem takiego miejsca jest Korynt. Gisela Hóhne sama pod
kreśla, iż „Korynt symbolizuje normalną kulturę, do której ludzie upo
śledzeni nie mają wstępu”. I podobnie jak w instalacji Wodiczki If you 
see something czy dramacie Lochhead Medea, tak samo Medea Teatru 
Ramba Zamba upodmiotawia głosy izolowanych i uznanych za innych, 
za obcych, których za Giną Buijs można nazwać reprezentantami przy
tłumionej grupy. Grupa osób upośledzonych jest dyskryminowana 
i niesłyszana w społeczeństwie osób zdrowych. Coś mówią, ale ich sło
wa nie docierają do reszty społeczeństwa. Marginalizowana grupa in

426 R. Pawłowski, Gisela Hohne, aktorka teatralna, [on-line], http://kobieta.gazeta. 
pl/wysokie-obcasy/1,53662,3305836.html - 14.02.2007.

http://kobieta.gazeta
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nych zostaje uznana za niemą. Taka diagnoza ponowoczesności wyłania 
się z przedstawienia Teatru Ramba Zamba. Ponadto aktorzy podkreślają, 
że zarówno w grupie osób zdrowych, jak i chorych dochodzi do we
wnętrznej dyskryminacji i klasyfikacji osób, tym razem ze względu na 
płeć. I to mężczyźni są tymi, którym udaje się dostać do miasta i którzy 
znajdują sobie kochanki, aby pokonać samotność. Kobiety zaś są zdane 
tylko na siebie, nie mają dostępu do Koryntu, samotne i zdradzone mogą 
zdecydować się tylko na desperacki krok dzieciobójstwa, który pozo
staje niezauważony. Tak wygląda interpretacja przedstawienia z punktu 
widzenia odbiorcy. Ale w działalności Teatru Ramba Zamba istotniejsze 
jest to, co dzieje się w aktorach i na scenie. To, w jaki sposób oni działa
ją i budują swoje wewnętrzne relacje. Wreszcie to, jak chcą opowiedzieć 
o swojej inności i że dana jest im taka sposobność, która już sama w so
bie jest formą terapii dla aktorów. Możliwość zamanifestowania własnej 
odmienności pozwala im zrozumieć, kim są, określić siebie i pogodzić 
się ze światem. Dzięki temu, że mogą stanąć na scenie i wykrzyczeć, że 
istnieją, że są, przestają być niezauważalni. Taka działalność pozwala 
im znaleźć własne miejsce w świecie. Niczym Medea, która w finale 
tragedii Seneki może powiedzieć: nunc Medea sum, odnajdują siebie.

Odnalezienie siebie i performatywne określenie ,ja”, określenie 
przedstawieniowej tożsamości, ja” zależy, według Schechnera, od czyn
nego wyobcowania, od spotkania z innym. I właśnie takie zdefiniowanie 
siebie jest tematem innej współczesnej wersji mitu o Medei. Także i tym 
razem celem przepisania antycznego podania jest podkreślenie perfor- 
matywnego oddziaływania mitu na widzów i artystkę. I ponownie funk
cja performatywności będzie ściśle powiązana z zadaniami realizowa
nymi w ramach respektowania prawideł widowiska wcielonego. Ivana 
Sajko, chorwacka reżyserka, dramatopisarka, teatrolożka i performerka, 
która uprawia unbearable political theatre (nieznośny teatr politycz
ny) w dramacie The Woman-Bomb (2004) przepisała bowiem tragedię 
Medei na stand-up tragedy i stworzyła na jej podstawie kobiecy solo- 
performans. Współczesna tragedia, wedle Sajko, ma opowiadać losy 
tych, którzy powstali (stand up), stali się jednostkami podmiotowymi 
i przestali być tylko innymi. Dramatopisarka opowiada w The Woman- 
Bomb o tematach, które na ogół nie są podejmowane. Toteż kiedy Sajko 
porusza temat terroryzmu, nie przedstawia go z punktu widzenia ofiar, 
ale - terrorystów.
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Element widowiska wcielonego w jej projekcie dotyczy właśnie za
gadnienia terroryzmu. Dramatopisarka sama wyznaje, że zawsze intere
sowałam się sytuacjami, które z jednej perspektywy oceniane były jako 
zbrodnie, z drugiej zaś jako akt poświęcenia. I w swoim dramacie The 
Woman-Bomb autorka próbuje odpowiedzieć na pytanie, czy zamachy 
terrorystyczne można interpretować jako heroiczny akt oddania życia 
w imię ideologii, którą się wyznaje. Sajko zadała w Internecie pytanie: 
co byś zrobiła, gdybyś była kobietą w tłumie, do której ciała został przy
mocowany ładunek wybuchowy i gdybyś wiedziała, że zostało ci tylko 
12 minut i 36 sekund życia. Po upływie tego czasu bomba wybuchnie, 
a ty zginiesz. Autorka zastanawia się w swojej stand-up tragedy, czy 
ten czas przed popełnieniem samobójstwa płynie szybko czy wolno, czy 
działanie terrorystki powinno się oceniać jako samobójstwo ukryte pod 
heroicznym aktem czy jako heroiczny akt zamieniony w samobójstwo, 
wreszcie czy takie działanie można opisywać w kategoriach widowiska 
wcielonego. Czy to możliwe, aby w 12 minut i 36 sekund przygotować 
performans, który poruszy zagadnienie polityczne, ale równocześnie 
metateatralne dotyczące kondycji performerki w teatrze feministycznym 
oraz kondycji widza sztuki performansu? Czy w tak krótkim czasie per
former wypowie się na temat relacji między wyimaginowaną sferą tek
stu, faktami, które zainspirowały autora do napisania tego tekstu, a spo
sobem odegrania ich na scenie. Wreszcie, czy performans ten zdąży 
podjąć temat relacji między , ja” aktorki a postacią, którą ona portretuje.

Dramat składa się z trzech monologów „kobiet, które czasami się 
wypowiadają”: o intertekstualnie przeciążonym archetypie Medei, nie
znanej samobójczyni-zamachowcu oraz alegorycznej Matce Europie. 
The Medea Archetyp opowiada o tym, w jaki sposób wykorzystuje się 
dzisiaj mit Medei. Dramatopisarka twierdzi, iż mit ten jest kosmetycz
nie upiększany, aby zatuszować mitycznie podkreślaną instynktowną 
skłonność protagonistki do zła i przepisać jej postać z potępianej wo
jowniczki na „odmłodzoną niewinność”. Toteż performerka odtwarza
jąca postać Medei musi zmagać się z zużytymi interpretacjami na temat 
protagonistki mitu, a także ze współczesnymi próbami reinterpretacji tej 
postaci. Stąd pojawia się w dramacie Sajko pytanie, kto jest w rzeczy
wistości protagonistą współczesnej tragedii: performerka, postać Medei 
czy archetyp Medei? Przy czym archetyp reżyserka rozumie jako wszel
kie sensy i znaczenia nadbudowane, jakie rozmaite literackie tradycje 
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uzupełniają bohaterkę Eurypidesa. Performerka twierdzi bowiem, że 
„nie chce być Medeą”. Mówi, że jest tylko aktorką, która nie chce ode
grać narzuconej jej roli postdramatycznej everywoman, ponieważ taka 
funkcja została, jej zdaniem, przypisana ponowocześnie Medei. I dalej 
performerka zauważa, że historia Medei jest bardzo dobrze znana i trud
no wydobyć z niej to, co zostało już zredukowane do roli matki, kobiety, 
kochanki. Nie można bowiem oprzeć się powtarzaniu archetypu Medei, 
mówieniu o tym, że została zdradzona, że poświęciła się dla celów po
litycznych. Nie można nie powtarzać frazesów o przemocy, popełnianiu 
zbrodni, cierpieniu czy karze. Medea z tych przyczyn jest postacią, któ
ra może opowiadać o kondycji współczesnej kobiety, o zamachowczy- 
ni, która dla ideologii gotowa jest poświęcić życie, wreszcie o kobiecej 
podmiotowości, ponieważ Medea ucieleśnia strach i odwagę, cierpienie 
i śmierć, ciało ranione i godne pożądania. Wszystko to, według perfor- 
merki, można znaleźć na scenie, ale i na widowni. W dramacie Sajko 
protagonistka mitu jest podmiotem wypowiadającym się, aktorką, która 
- choć nie chce grać roli Medei - musi się w nią wcielić i jako Medea 
przemawiać. Bohaterka jest także podmiotem wypowiedzi. Jest tą, która 
wykorzystuje czas 12 minut i 36 sekund na performowanie swojej osoby 
i określenie swojej tożsamości - tożsamości aktorki, Medei oraz kobie
ty. Zamiast opowiadać o politycznych przyczynach samobójstwa, woli 
przedstawić siebie. Jednakże jej samoprezentacja nie jest niczym in
nym jak aktem politycznym, a akt performowania siebie widowiskiem 
wcielonym. Określenie siebie zostanie bowiem dokonane na podstawie 
społecznych definicji kobiecości oraz hermeneutycznej tradycji postrze
gania postaci Medei, którą można tylko powielać, ale przed którą nie 
można uciec.

Współczesne utwory wykorzystujące mit o Medei w celu opisania 
kobiecej kreacji przedstawieniowej, podmiotowej tożsamości kobiety- 
innego można zatem interpretować jako pełniące szeroko rozumianą 
funkcję społeczną. Zachęcają one do poddania refleksji sposobów spo
łecznej reprezentacji kobiety-innego, do zdiagnozowania zasad rządzą
cych widowiskiem wcielonym oraz dają możliwość zarówno odbiorcy, 
jak i nadawcy określenia siebie jako podmiotowej, wolnej jednostki, 
która potrafi w ramach istniejących kanonów behawioralnych zaprezen
tować swoje , ja”. Oddziaływanie na odbiorcę i artystę wynika z pełnie
nia przez te utwory performatywnych funkcji. Próba performatywnego 
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działania na widza i/lub artystę polega na staraniach prowadzących do 
zdiagnozowania współczesności, do włączenia widza do akcji scenicznej 
i narzucenia mu roli widza-interpretatora. Sztuka bowiem jako element 
życia codziennego jest tym medium, które opisuje realność rzeczywisto
ści, a performance wydaje się najwłaściwszym sposobem opowiedzenia 
o kobiecej tożsamości. Skoro kobieta jest opisywana jako spektakl czy 
maskarada, to czy istnieje odpowiedniejszy sposób na zmienienie jej 
samodefinicji i określenie jej podmiotowości niż forma przedstawiania, 
pokazywania, wystawiania jej na widok publiczny? Skoro kobieta jest 
performowana, to najlepszym sposobem na jej usamodzielnienie i próbę 
samokreacji jest samoperformowanie siebie w ramach istniejących ide
ologii, współczesnych mitów, przed którymi nie można uciec i których 
nie można przekształcić na drodze rewolucji, ale które można wykorzy
stać jako materiał i podstawę do przedstawienia siebie. Skoro kobieta 
była opisywana jako ta, która jest pokazywana, jako obiekt męskiego 
pożądliwego gazę, to wydaje się, iż najlepszym sposobem na zmienienie 
jej tożsamości jest pokazanie się przez nią samą, ale nie w charakterze 
przedmiotu oglądanego, ale podmiotowego bytu. Pokazywanie, wysta
wianie się na widok publiczny jest cechą charakterystyczną dla innego. 
Z tym że inny, kiedy sam się pokazuje, nie pełni już roli dziwoląga, 
na którego się tylko patrzy. Staje się podmiotem w rozmowie i autorem 
swojej widowiskowości. Toteż kobieta-inny przez spektakl czy w spek
taklu zmienia swoją tożsamość. Widz zaś jest tym, który może dostrzec 
w niej nową kobietę, która określa swoje ,ja” w ramach istniejącego 
porządku. Z kolei artysta performujący współczesną Medeę może po
przez ponowoczesną wersję antycznego tekstu zdefiniować siebie lub 
wypowiedzieć się na temat kondycji i miejsca współczesnej sztuki.

Przepisywanie antycznego podania może zatem służyć podjęciu 
tematu metateatralnego i pełnić funkcje autoreferencyjne. Jego perfor- 
matywność będzie wówczas dotyczyła próby zmienienia kondycji dzi
siejszej sztuki lub jedynie podjęcia tematu ponowoczesnej twórczości. 
Takie odczytanie zadań, jakie stawia przed sobą artysta transponujący 
mit o Medei, pozwala na szersze spojrzenie na zagadnienie performa- 
tywności współczesnych wersji Medei oraz na jej polityczność. Medea 
przepisana na widowisko polityczne podejmuje temat przedstawienio
wej tożsamości kobiety-innego. Interpretowana tylko jako buntowniczka 
przeciwko tyranii lub okupacji, Medea staje się symbolem kobiet, które 
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przeżyły Holocaust, były ciemiężone w Irlandii, Bośni, Palestynie, Iraku 
czy Iranie. Jest chrześcijanką, muzułmanką, żydówką, która cierpi z po
wodu swojej wiary, swego pochodzenia, ale także dlatego, że jest ko
bietą. Równocześnie przedstawiana bywa jako ta, która próbuje nie tyl
ko zemścić się na wrogach, lecz także zaprowadzić pokój. Na przykład 
Alistair Elliot w taki sposób tłumaczy na angielski tragedię Eurypidesa, 
aby do minimum usunąć mitologiczne odniesienia. Jego Medea propo
nuje Jazonowi: „Let’s try to be friends” [Spróbujmy być przyjaciółmi]. 
Tłumacz opisuje protagonistkę jako ucieleśnienie ludzkiej wolności. 
Ponowoczesne Medee zatem nie służą tylko celom polityki państwowej, 
wyznaniowej czy feministycznej, lecz także - a może przede wszystkim 
- podejmują temat upodmiotowienia inności, rozumianej bardzo szero
ko jako inność płciowa, genderowa, ale i inność artysty (performera) 
i odbiorcy, a także inność sztuki i społeczeństwa.
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