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Upodmiotowienie kobiet  
w Oranie, martwym języku Assi Djebar

Współczesna literatura północno-zachodniej Afryki pozostaje silnie zako-
rzeniona w kolonialnej i postkolonialnej sytuacji społecznej, historycznej 
i kulturowej regionu. W szerszym planie mówi się o „wspólnym doświad-
czeniu literatur afrykańskich” nieodłącznie związanych z wspólną histo-
rią nie tylko kolonialnego zniewolenia i odbudowywania tożsamości, ale 
również wewnętrznych sporów i wojen1. W przypadku państw Maghrebu, 
podobnie jak i w innych krajach kontynentu, procesy dekolonizacyjne 
oznaczały nadejście nowych konfliktów, antagonizację społeczeństwa 
czy przejęcie władzy przez radykalne ruchy próbujące odwrócić procesy 
rygorystycznej francuskiej akulturacji. Procesy te z pewnością były silnie 
odczuwalne w Algierii, podzielonej na trzy zamorskie departamenty i przy-
łączonej administracyjnie do Francji. Dążenie do uniformizacji społeczeń-
stwa poprzez ustanowienie państwowego systemu edukacji doprowadziło 
do powstania wielojęzycznego społeczeństwa, w którym obok arabskiego 
i języków berberyjskich zaczął współwystępować język francuski2. 

Paradoksalnie, język okupanta okazał się żyznym gruntem dla nieskrę-
powanej twórczości literackiej, którą dziś określa się mianem francusko-
języcznej literatury Maghrebu. Jak mam zamiar wykazać w niniejszym 
artykule, mechanizmy kolonialnej opresji umożliwiły upodmiotowienie 
części społeczeństwa. Wskutek upowszechnienia francuszczyzny, naro-
dziło się pokolenie dwu- lub wielojęzycznych pisarzy, którzy stanęli przed 
dylematem wyboru języka swojej twórczości. Wybór języka kolonizatora 

1 Por. Marie-Christine Torre, Un Maghreb au femini-pluriel, Bremen 1999, s. 9. 
2 Por. Jacqueline Arnaud, La littérature maghrébine de langue française, Paris 1986, s. 35‒36. 
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uzasadniany był zaś często dążeniem do znalezienia przestrzeni swobodnej 
wypowiedzi. W przypadku muzułmańskich kobiet znajomość francuskiego 
oznaczała uzyskanie dostępu do literackiej odmiany języka. Zamknięte do-
tychczas w kulturowych ramach islamskiego patriarchatu posługiwały się 
wyłącznie mówioną odmianą arabskiego. Francuskojęzyczność pozwoliła 
im natomiast na wyjście z kultury oralnej i upodmiotowienie się w ramach 
kultury piśmiennej. Jedną z pionierek w tym zakresie była pisarka i poetka 
algierskiego pochodzenia, Assia Djebar.

Naukowo-literacka biografia Assi Djebar (1936‒2015) obrazuje wpływ 
historyczno-społecznej sytuacji regionu wytworzenie się nowego nurtu 
dwudziestowiecznej literatury frankofońskiej krajów Maghrebu. Urodziła 
się w mieszczańskiej rodzinie w algierskim miasteczku Szarszal, zaś jej 
prawdziwe imię brzmiało Fatima-Zohra Imalayène. Ponieważ jako dziecko 
uczęszczała zarówno do francuskiej szkoły podstawowej, jak i prywat-
nej szkoły koranicznej, biegle mówiła dwoma językami. Wyjeżdżając na 
studia do Francji przecierała szlaki – była pierwszą muzułmańską stu-
dentką, która została przyjęta na prestiżową École Normale Supérieure 
w Sèvres. Karierę literacką rozpoczęła w 1957 roku napisaną po francusku 
powieścią Le Soif, opublikowaną pod pseudonimem, którym posługiwała 
się do końca życia. Jednocześnie zaczęła wykładać na uniwersytetach fran-
cuskich i algierskich, następnie wyjechała do Stanów Zjednoczonych. Całe 
życie publikowała po francusku. Ukoronowaniem jej dorobku było nato-
miast przyjęcie do Akademii Francuskiej – jako pierwszej w historii pisarki 
z krajów Maghrebu, która weszła w jej poczet. 

Przecierając szlaki kobietom pochodzącym z północnoafrykańskich 
kolonii francuskich, Djebar zawsze dążyła w swojej twórczości do ich 
upodmiotowienia. W jej powieściach, nowelach i opowiadaniach kobiety 
odzyskują głos, zrzucają zakrywającą je „zasłonę milczenia”, zaczynają 
opowiadać swoją historię. Przeciwstawiają się tym samym nie tylko islam-
skiemu patriarchatowi, ale także ich obrazowi wytworzonemu w kulturze 
Zachodu. Jak pisze Mohja Kahf, orientalistyczne podejście do muzułmań-
skich kobiet sprowadza się do trzech stereotypów: opisuje je jako „ofiary 
ucisku ze względu na płeć”, „uciekinierki od jej wewnętrznie uciskającej 
kultury” lub wreszcie „pionki we władzy arabskich mężczyzn”3. Posługując 

3 Mohja Kahf, ‘Packaging ‘Huda’: Sharawi’s Memoirs in the United States Reception 
Environment, [w:] Going Global. The Transnational Reception of Third World Women Writers, 
eds. Amal Amireh, Losa Suhair Maza, s. 48, [cyt. za:] Rim Hassen, Translating Women in 
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się strategią herstory, Djebar subwersywnie pisze na nowo historię islamu 
i Algierii, której kobiety są aktywnymi uczestniczkami. 

 Biorąc pod uwagę bogactwo i rolę dorobku Djebar w emancypowaniu 
muzułmańskich kobiet – nie tylko wewnątrz ich kultury, ale także poza 
nią, w oczach Zachodu – zaskakujący jest fakt, iż do tej pory na język pol-
ski przetłumaczono wyłącznie Oran, martwy język4. Ów zbiór opowiadań 
wpisuje się w linię tematyczną jej twórczości, opisując historię Algierii 
po odzyskaniu niepodległości. Głosami fikcyjnych narratorek Djebar 
przedstawia autentyczne zdarzenia, historie usłyszane we Francji od al-
gierskich kobiet. Autorka balansuje tym samym na granicy opowiadania 
i reportażu. Kolekcjonując fragmenty prawdziwych wydarzeń, wplata je 
w polifoniczną narrację kobiet próbujących wyrazić słowami cierpienie 
i tęsknotę, przeciwstawiając się milczeniu. Odzyskanie głosu stanowi przy 
tym dla nich warunek uzyskania podmiotowości, zgodnie ze słowami ma-
rokańskiego pisarza Tahara Ben Jellouna: „Odważyć się mówić oznaczało 
zaistnieć, stać się kimś”5. Odzyskane głosy nie wpisują się jednak w przy-
pisywane tradycyjnie kobietom role:

Zaszufladkowanie kobiety Maghrebu w funkcji o charakterze lirycznym, wywodzącej 
się z przekazywanej przez płaczki, poetki i gawędziarki tradycji oralnej. Zjawisko 
to wzmacnia jej zdaniem wykluczenie kobiety z piśmiennictwa jako przestrzeni 
władzy w kulturze arabsko-muzułmańskiej. Reaguje ona na to zjawisko w swoich 
tekstach, dążąc do swego rodzaju „upiśmiennienia głosu”6.

Assia Djebar’s Far From Madina, „Palimpsestes” 2009, No. 22, s. 63. W swoim artykule 
Rim Hassen pokazuje, iż mechanizmy uprzedmiatawiające muzułmańskie kobiety poprzez 
dostosowanie ich obrazu do orientalistycznej wizji sięgają również anglosaskich tłumaczeń 
prozy Djebar – por. Rim Hassen, op. cit., s. 61‒82.

4 Por. Assia Djebar, Oran martwy język, przeł. Iwona Badowska, Warszawa 2007. Tom 
zawiera przetłumaczone i opublikowane wcześniej w „Literaturze na świecie” opowiadanie 
Poćwiartowana kobieta (przeł. Beata Kowalska). 

5 „Oser la parole, c’était déjà exister, devenir une personne” (Tahar Ben Jelloun, Harrouda, 
Paris 1973, s. 71). Jeżeli nie wskazano inaczej, cytowane fragmenty stanowią filologiczne 
przekłady autora. 

6 „Le cantonnement de la femme au Maghreb, dans une fonction à vocation lyrique qui 
émane de la tradition orale que les pleureuses, poétesses et conteuses transmettent. Ça fait 
favorise, après elle, l’expulsion de la femme de l’écriture comme espace de pouvoir dans la 
culture arabo-musulmane. Elle réagit à ce fait à travers ses textes en procédant à une sorte 
de mise en écrit de la voix” (Fatima Ahnouch, Littérature francophone du Maghréb. Imaginaire 
et représentations socioculturelles, Paris 2014, s. 108).
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W istocie, owo mise en écrit przejawia się w warstwie narracyjnej opo-
wiadań, które wielokrotnie zawierają fragmenty stylizowane na listy, 
dzienniki, notatki algierskich kobiet. Zbiór otwiera tytułowe opowiadanie 
Oran, martwy język przedstawiające w epistolarnej formie wspomnie-
nia młodej dziewczyny z Oranu. W kierowanych do przyjaciółki listach 
opowiada ona jak w wieku dziesięciu lat dowiaduje się o zamordowaniu 
jej rodziców przez Organizację Tajnej Armii (Organisation de l’Armée 
Secrète), francuską grupę terrorystyczną. Po kilku latach musi zmierzyć 
się natomiast ze śmiercią opiekującej się nią ciotki i zabójstwem szano-
wanego przez nią nauczyciela. Oliwia zamknięta jest w kręgu wspomnień 
o powtarzających się, obezwładniających zdarzeniach, które naznaczają jej 
biografię. Pisząc, rekonstruuje pamięć o najbliższych, o których stracie nie 
może mówić. Miejsce, w którym spędziła dzieciństwo, zdaje się zacierać 
ślady wspomnień: „Miasto wymyte. Pamięć wybielona”7, „Oran stał się 
dla mnie zamrożoną pamięcią. Martwym językiem”8. Ostatnia metafora 
powtarza się pod koniec opowiadania, gdy narratorka stwierdza: 

Wyjeżdżam, Oliwio, nie chcę już niczego widzieć, nie chcę o niczym mówić. Chcę 
tylko pisać. Wyżłobić ten Oran w jakimś niemym języku przechodzącym w milczenie.  
Zapisać Oran, mój martwy język9.

Milczenie ma podwójny wymiar – jest milczeniem kobiet, które nie mogą 
publicznie się wypowiadać i milczeniem, gdy w obliczu tragedii nie można 
wydobyć z siebie głosu. Powierniczką tajemnicy staje się zaś przede wszyst-
kim druga kobieta. Jest nią mieszkająca na odległej Sardynii Oliwia, ale 
także – w opowiadaniu Gorączka w oczach dziecka – Nawal. Choć zginęła 
przed laty w zamachu, to narratorka opowiadania, Isma, kieruje do niej 
listy. Wyjawia w nich historię ukrywanego romansu z Somalijczykiem, z któ-
rym pracowała nad opracowaniem kolekcji kabylskich pieśni. Narratorka 
rekonstruuje postać adresatki listów, by odtworzyć wiążącą je siostrzaną 
więź. Dzięki jej jednoczesnej obecności i nieobecności10 znajduje przestrzeń 

7 Assia Djebar, Oran…, s. 11.
8 Ibidem, s. 26.
9 Ibidem, s. 38.
10 Komentując obecność / nieobecność Nawal, Lise Gauvin odwołuje się do przywołanej 

przez Djebar w posłowiu kategorii „czytelnika doskonałego”, do którego autorka zbioru pragnie 
dotrzeć: „Co kierowało moją pasją kontynuowania, tak dobrowolnie i bezużytecznie, tej opowieści 
o lękach i trwogach […] Otóż, nic innego jak właśnie chęć dotarcia do »czytelnika doskonałego«, 
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swobodnej wypowiedzi, w której kobieca cielesność i pożądanie przestają 
być tematami tabu. Nie zważając na śmierć przyjaciółki, Isma pisze: 

Chcę ci powiedzieć, chcę ci napisać, Nawal, jak bardzo pragnęłabym móc przekroczyć 
tę granicę […]. O, Nawal, towarzyszko mojego życia, dzisiaj i ja żyję w odosobnieniu, 
trzy lata po tej gorączce, która trawiła moje serce, popatrz, ja też się ukrywam, ja 
też wspominam!11.

W innym zaś fragmencie oświadcza: „Chcę, żebyś była odtąd moją pamięcią, 
pragnę […] twojej obecności w chwilach, kiedy piszę…”12. Intertekstualnym 
echem odbijają się słowa pieśni, którą Isma recytuje Somalijczykowi: 

„Wczoraj nie mówiłam nikomu o moim smutku. Wczoraj jeszcze powierza-
łam moje troski przyjaciółkom”13. Projektując adresatkę, Isma legitymizuje 
swoje uczucie, tę „gorączkę serca”, wie bowiem, że znalazłaby w niej zrozu-
mienie. Dzięki tej niemej akceptacji, narratorka staje się pełnowymiarową 
postacią przekraczającą granice wyznaczane jej przez kulturę. 

Tekst staje się punktem wyjścia dla upodmiotowienia również w opo-
wiadaniu Poćwiartowana kobieta. Atyka, młoda nauczycielka w algierskiej 
szkole, która na podstawie arabskojęzycznego wydania i tłumaczeń Księgi 
tysiąca i jednej nocy opowiada uczniom na lekcji języka francuskiego hi-
storię tytułowej poćwiartowanej kobiety, snuje opowieść, wymyślając 
jej kolejne etapy między kolejnymi spotkaniami z uczniami. Zatraca się 
w konstruowaniu intrygi, dążąc w pewien sposób do wskrzeszenia fikcyjnej 
bohaterki poprzez przedstawienie wydarzeń, które doprowadziły do jej 
śmierci. W tej opowieści splot wypadków prowadzi do zabójstwa niewinnej 
kobiety, oskarżonej przez męża o zdradę. Atyka, przyjmując rolę współ-
czesnej Szeherezady, jest jednocześnie porte-parole Djebar podejmującej 
wysiłek upodmiotowienia kobiecych bohaterek. 

Punktem wyjścia historii są poćwiartowane szczątki anonimowej kobiety, 
która uzyskuje tożsamość dopiero dzięki opowieści nauczycielki. Choć 
pozostaje bezimienna („jakże nadać imię komuś, kto przedstawia się nam 

który czytając w skupieniu i poczuciu solidarności, przyczyni się do tego, że moje słowa 
o prześladowaniach i zbrodniach zdołają choć trochę rozrzedzić te rozciągające się aż po horyzont 
mroki…” (ibidem, s. 293‒294) – por. Lise Gauvin, Statut de la parole et traversée des langues 
chez Assia Djebar, „Carnets” 2016, Série II, nº 7 s. 19, [on-line:] http://bit.ly/mprzedm-zieba1.

11 Assia Djebar, Oran…, s. 88‒89.
12 Ibidem, s. 69. 
13 Ibidem, s. 72. 
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w kawałkach?…”14), to przestaje być anonimowa, stając się bohaterką le-
gendy. Atyka

odmieniła bieg opowieści, ukazała młodą kobietę żywą, drżącą – i władającą mężem 
miłość. Zachowała jednak dla siebie […] sceny fizycznej miłości małżonków. Pozwoliła 
się unieść własnym wyobrażeniom…15.

Konieczność autocenzury nie zmienia jednak wizji, jaką Atyka konstru-
uje wokół historii poćwiartowanej kobiety – jej cielesności i odczuwanego 
pożądania, ale przede wszystkim niemożliwości obrony przed niesłusznym 
oskarżeniem męża. Los młodej, pochłoniętej opowiadaniem nauczycielki 
splata się z losem jej bohaterki. Opowieść Atyki przerywa bowiem wtarg-
nięcie do klasy żołnierzy, którzy wykonują na niej wyrok śmierci – mordując 
i odcinając jej głowę na oczach uczniów. Zdarzenie jest nagłe, a powodem 
skazania – opowiadanie uczniom „obscenicznych historii”. Autorka opowie-
ści staje się jej bohaterką, poziomy narracyjne utworu ulegają zespoleniu, 
zaś jego zakończenie przedstawione jest z perspektywy jednego z uczniów, 
zafascynowanego postacią nauczycielki i opowiadaną przez nią historią.

Podobnie jak we wcześniej analizowanych opowiadaniach, w Poćwiartowanej 
kobiecie słowo stanowi narzędzie upodmiotowienia, konstruujące toż-
samość kobiecych bohaterek. W przeciwieństwie jednak do narratorek 
tych utworów, Atyka nie odczuwa „niemożliwości mówienia”, lecz mówi 
pełnym głosem – dopóki nie zostanie on jej odebrany wraz z nadejściem 
żołnierzy. W istocie, nawiązanie do motywu Szeherezady nie jest wyłącznie 
intertekstualną grą Djebar z czytelnikiem. Jak przypomina Jane Hiddleston, 
postać ta – wraz z Fatimą, córką Mahometa – stanowi symbol feminizmu 
w islamie, a nawiązania do obu postaci pojawią się często w twórczości al-
gierskiej pisarki. Cytowana przez Hiddleston Marnia Lazreg skonfrontowała 
w książce The Eloquence of Silence. Algerian Women in Question rzekomo 
emancypacyjny charakter zachodnich teorii feministycznych. Zdaniem 
autorki, teorie te w błędny sposób powtarzają stereotypy, kładąc nacisk 
na seksualność i status kobiety jako ofiary, nie odnosząc się przy tym 
do rzeczywistych doświadczeń arabskich czy algierskich kobiet16 – wpi-

14 Ibidem, s. 132.
15 Ibidem, s.158.
16 Por. Jane Hiddlesron, „Celle qui dit non”. Le colonalisme, L’islam et la résisentce féminine 

chez Assia Djebar, [w:] Assia Djebar et la transgression des limite linguistiques, littéraires 
et culturelles, éd. Wolfgang Ashlt, Lise Gauvin, Paris 2017, s. 151.
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sują się zatem w przywołany przeze mnie wcześniej ich orientalistyczny, 
jednostronny obraz. Tymczasem postać Szeherezady, „nieuciszalnej opo-
wiadaczki” reprezentuje „feminizm oparty na władzy nad językiem”17, 
w którym „opowiadanie staje się narzędziem rzucającym wyzwanie au-
torytarnemu dyskursowi lub umniejszającym konserwatywną myśl”18. 
Realizm Oranu, martwego języka nie pozwala Djebar na szczęśliwe za-
kończenie wzorem Księgi tysiąca i jednej nocy – współczesna Szeherezada 
zostaje zamordowana. Przez moment jednak upodmiotowienie legendar-
nej bohaterki prowadzi do jej własnej emancypacji wbrew patriarchalnej 
kulturze, w której się znajduje – zarówno w oczach zasłuchanych w niej 
uczniów, jak i wobec samej siebie. 

Zagadnienie języka jako narzędzia upodmiotowienia ulega u Djebar 
doprecyzowaniu. Jak sygnalizowałem wcześniej, decydującą kwestią po-
zostaje wybór przyswojonej mowy kolonizatora, która umożliwia eman-
cypację. Ponownie chciałbym przy tym odwołać się do kontekstu wielo-
języczności, która odcisnęła piętno na twórczości współczesnych pisarzy 
Maghrebu. W eseju Portrait du colonisé, précédé du portrait du colonisa-
teur (1957), Albert Memmi wskazywał na zjawisko „językowego dramatu”:

kolonialna dwujęzyczność nie może być porównywana do jakiejkolwiek innego języ-
kowego dualizmu. Opanowanie dwóch języków nie polega wyłącznie na posiadaniu 
dwóch narzędzi, jest natomiast przynależnością do dwóch królestw duchowych 
i kulturowych. Tak więc tutaj, dwa symboliczne wszechświaty, niesione przez dwa 
języki, są skonfliktowane – należą do kolonizatora i skolonizowanego. […] Kolonialna 
dwujęzyczność nie jest dyglosją […] ani zwykłym poliglotycznym bogactwem […] 
to językowy dramat19.

Sama Djebar w autobiograficznej powieści L’Amour, la fantasia (1985) po-
sługuje metaforą koszuli Dejaniry (w języku francuskim określanej jako 
tunique de Nessus, tunika Nessosa):

17 Ibidem, s. 154.
18 Ibidem, s. 153.
19 „[…] le bilinguisme colonial ne peut être assimilé à n’importe quel dualisme 

linguistique. La possession de deux langues n’est pas seulement celle de deux outils, c’est 
la participation à deux royaumes psychiques et culturels. Or ici, les deux univers symbolisés, 
portés par les deux langues, sont en conflit : ce sont ceux du colonisateur et du colonisé 
[…] le bilinguisme colonial n’est ni une diglossie […] ni une simple richesse polyglotte […] 
c’est un drame linguistique” (Albert Memmi, Portrait du colonisé, Paris 1973, [on-line:] 
http://bit.ly/mprzedm-zieba2, s. 136‒137.
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Krzepnący jeszcze język Innych oblekał mnie, już od dzieciństwa, w tunikę Nessusa, 
dar miłości mojego ojca, który każdego ranka trzymał mnie za rękę w drodze do 
szkoły. Arabską dziewczynkę, w małej wiosce algierskiego Sahelu…20.

Doświadczenie jednocześnie miłości (w geście ojca, nauczyciela języka fran-
cuskiego w skolonizowanej Algierii) oraz emancypacji (arabska dziewczynka 
w drodze do szkoły), zderza się w tej metaforze z wizją języka francuskiego 
jako symbolu opresji, zdrady, przeszkody21. Koszula Dejaniry pali, gdyż 
otrzymany w darze od ojca język jest jednocześnie „językiem grabieżców 
i żołnierzy, językiem walki i stosów męskich ciał, podsumowując – języ-
kiem krwi”22. Autobiograficzne podejście Djebar pozwala jej zniuansować 
obraz dwujęzyczności, przywołując dwie strony akulturacji, nie negując jej 
i jednocześnie nie idealizując. Francuski jest dla algierskiej pisarki zarówno 
językiem wyzwolenia, umożliwiającym twórczość literacką, jak i nowym 
ograniczeniem, dotykającym możliwości wyrażenia pewnego rejestru 
emocji, narzucającym dystans w postrzeganiu rzeczywistości23. Wśród 
stosowanych przez nią określeń znaleźć można również „między-dwoma” 
(l’entre-deux) czy „języ-kiwanie” (gra słów langage-tangage, nawiązująca do 
ruchu statku na fali)24, opisujące językowe rozdarcie powodujące sytuację 
niepewności. Narratorka L’Amour, la fantasia przyznaje, że „francuski 
jest dla niej językiem macoszym”, i zadaje sobie pytanie, „jaki jest mój 
zaginiony język ojczysty, który porzucił mnie na ulicy i się oddalił […] Pod 
ciężarem zakazów, które noszę w sobie jako dziedzictwo, czuję się pozba-
wiona pieśni o arabskiej miłości”25.

20 „La langue encore coagulée des Autres m’a enveloppée, dès l’enfance, en tunique de 
Nessus, don d’amour de mon père qui, chaque matin, me tenait par la main sur le chemin de 
l’école. Fillette arabe, dans un village du Sahel algérien…” (Assia Djebar, L’Amour, la fantasia, 
Paris 1985, s. 234).

21 Por. Wolfgang Ashlt, Lise Gauvin, Introduction, [w:] Assia Djebar et la transgression…, s. 26. 
22 Catherine Milkovitch-Rioux, Assia Djebar passeuse de langues : les interstices du 

legs, [w:] Paroles, langues et silences en héritage, éd. Caroline Andriot-Saillant, Clerrmont- 
-Ferrand 2009, s. 281.

23 Por. Lise Gauvin, op. cit., s. 13.
24 Assia Djebar, Ces voix qui m’assiègent, Paris 1991, s. 51. 
25 „Le français m’est langue marâtre […] Quelle est ma langue mère disparue, qui 

m’a abandonnée sur le trottoir et s’est enfuie? […] Sous le poids des tabous que je porte en 
moi comme héritage, je me retrouve désertée des chants de l’amour arabe” (Assia Djebar, 
L’Amour la fantasia, Paris 1985, s. 244).
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Poczucie językowego osierocenia jest dla Djebar punktem wyjścia dla 
poszukiwania – czy właściwie konstruowania własnej międzyjęzykowej, 
schizofrenicznej tożsamości26, które wpisuje się w proces upodmioto-
wienia. W tej sytuacji znajdują się również narratorki Oranu, martwego 
języka, wypowiadające się w przyswojonej mowie kolonizatora. Przywołana 
wcześniej narratorka tytułowego opowiadania, opisująca w liście do przy-
jaciółki historię zamordowania rodziców, w dzieciństwie musi rozróżnić 
między dwiema matkami – rodzoną, która mieszka we Francji, i przy-
braną, czyli ciotką, pod której opieką się znajduje. Stosuje więc do nich 
odpowiednio dwa określenia: maman (z francuskiego) i mma (w dialekcie 
orańskim)27. Rozdarcie między językami odpowiada rozdarciu emocjonal-
nemu dziecka, które pytane na ulicy przez przechodnia musi odpowiedzieć, 
którą z matek kocha bardziej28. 

Dwujęzyczność jako nieodłączny element tożsamości dotyka narrato-
rów zamykającego zbiór opowiadania Ciało Felicji, którzy noszą podwójne, 
francusko -arabskie imiona: Urdijja / Louise i Karim / Armand. Dzieci muzuł-
mańskiego Algierczyka i katolickiej Francuzki opowiadają historię życia 
jej matki, która zapadała w śpiączkę. Po jej śmierci pragną sprowadzić jej 
ciało z Francji do Oranu i pochować na arabskim cmentarzu, w grobie ich 
ojca29. Opowieść o małżeństwie odwracającym kolonialne stereotypy (kolo-
nizująca poślubia skolonizowanego) wywołuje pragnienie skonfrontowania 
własnej tożsamości, będącej jednocześnie podwójnym wygnaniem i po-
dwójną przynależnością, Matka jest dla Urdijji / Louise i Karima / Armanda 
niemą adresatką monologu, podobnie jak Nawal dla Ismy. Czują się oni jak 
umieszczeni „na takiej granicy, na takiej linii grzbietowej, czymś w rodzaju 

26 Por. Catherine Milkovitch-Rioux, op. cit., s.281.
27 „Nazywałam ją »Maman«, po francusku, a ją zamordowali właśnie Francuzi” (eadem, 

Oran…, s. 14).
28 Por. ibidem, s. 27.
29 Transport zwłok do Algierii może jednak odbyć się wyłącznie pod warunkiem uznania 

matki za muzułmankę i zmiany jej imienia, które dokonuje się w symbolicznym geście 
podmiany naklejki na trumnie, gdy jest przewożona na łodzi. Tym samym dzieci nadają matce 
tę samą, podwójną tożsamość, z którą one się urodziły – ciało Felicji, katoliczki po śmierci 
przynależeć będzie do Jasminy, muzułmanki. W trakcie pogrzebu, sytuację tę komentuje 
jej wnuk: „z moją babcią będzie odtąd tak jak ze wszystkimi jej dziećmi: teraz ona ma dwa 
imiona, jedno muzułmańskie, drugie chrześcijańskie, i może sobie wybierać w zależności 
od nastroju!…” (ibidem, s. 238).

Upodmiotowienie kobiet w Oranie, martwym języku Assi Djebar
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no man’s land”30. Jej pożegnanie nie przynosi zatem wyboru kulturowej 
przynależności, „ja” nie ustaje w jej poszukiwaniu, gdyż nie ma ucieczki 
z „ziemi niczyjej”, z nieustannego bycia „pomiędzy”. 

Z kolei dla Atyki, narratorki Poćwiartowanej kobiety, francuski jest 
wyborem, który umożliwia jej emancypację. Dwujęzyczność, kulturowe 
rozdarcie stanowi dla niej szansę wyjścia spoza jednej tożsamości, którą 
uważa za ograniczenie. Wybierając zawód wbrew radom rodziców, Atyka 
tłumaczy im: „Zostanę nauczycielką francuskiego; zobaczycie, będę praco-
wać z uczniami naprawdę dwujęzycznymi; francuski pozwoli mi się poru-
szać po wszystkich przestrzeniach i po wszystkich językach!”31. Podobnego 
wyboru dokonała Djebar, dla której „jeden język to język martwy. Jeśli na-
tomiast wchodzi w relacje z innym, ożywia spojenia i rozłączenia, dające 
się rozłożyć na części, z których rodzi się głos poiesis”32. W istocie, moż-
liwość tłumaczenia Księgi tysiąca i jednej nocy z arabskiego na francuski 
w trakcie szkolnej lekcji staje się okazją dla stworzenia opowieści łączącej 
oba języki – przynajmniej na moment, gdyż utopijny projekt Atyki zderza 
się z nietolerancją i – jak pisze Gauvin – głos samej nauczycielki ulega 
poćwiartowaniu33. 

Podsumowując, motywy kulturowego rozdarcia, (nie)przynależności 
czy dwu- lub wielojęzyczności są w żywy sposób obecne we francuskoję-
zycznej literaturze północnoafrykańskiej, co w oczywisty sposób wynika 
z kolonialnej przeszłości regionu. W twórczości Assi Djebar problema-
tyka ta jest najczęściej ujmowana z punktu widzenia postaci kobiecych, 
które uzyskują u niej złożoną tożsamość, indywidualną podmiotowość, 
wbrew nie tylko patriarchalnej kulturze, ale również wbrew zachodnim 
wyobrażeniom o niej. Oran, martwy język wpisuje się w historiograficzny 
i autobiograficzny projekt literacki Djebar. Te wielogłosowe, patchwor-
kowe opowiadania naświetlają tragiczną historię współczesnej Algierii 
z perspektywy kobiet, które nie są tylko jej ofiarami, ale również aktyw-
nymi uczestniczkami. Możliwość opowiedzenia swojego doświadczenia, 

30 Ibidem, s. 234.
31 Ibidem, s. 132
32 „[…]une seule langue est une langue morte. Mais qu’intervienne l’autre, avivant en 

elles les jointures et disjonctions, les décomposables compositions, et voilà que souffle la 
voix de la poièse” (Mireille Calle-Gruber, Assia Djebar ou la résistance de l’écriture, Paris 2001, 
s. 140, [cyt. za:] Lise Gauvin, op. cit., s. 19).

33 Por. Lise Gauvin, op. cit., s. 19.
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przeciwstawienia się milczeniu, ujawnienia prawdy „ukrytej, sączącej się 
od jednej sekretnej rozmowy do drugiej”34 – nawet jeśli tylko w liście, który 
do nikogo nie dotrze, lub w monologu do matki, która go nie usłyszy – re-
alizuje się, paradoksalnie, w języku kolonizatora. Dzięki niemu kobiety stają 
się pełnoprawnymi podmiotami, opowiadając własną historię i Historię 
ich kraju. Jak pisze Samira Farhoud, „odebranie języka ojczystego skłania 
północnoafrykańskie autorki do pisania, aby odzyskać nie tylko własne 
ciała i własne wspomnienia, ale także narrację kobiet nieobecnych, kobiet 
Maghrebu”35. Upodmiotawianie kobiet w twórczości Assi Djebar sprawia, 
że stają się one obecne, a ich głos – słyszalny. 
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Streszczenie
Artykuł przedstawia sposoby upodmiotawiania postaci kobiecych w zbiorze opowiadań 
Oran, martwy język (Oran, langue morte) autorstwa Assi Djebar. Wychodząc od określenia 
specyficznych problemów frankofońskiej literatury Maghrebu oraz twórczości Djebar, 
zauważyć można, że obecne są w nich zagadnienia dotyczące relacji kolonizujący-kolo-
nizowany, wielojęzyczności i emancypacji kobiet. W analizowanym zbiorze narratorki 
odzyskują swoją podmiotowość dzięki możliwości opowiedzenia własnej historii i ujaw-
nienia prawdy, metaforycznie określanej jako „zrzucenie zasłony”. Co ważne to język 
francuskiego kolonizatora, kojarzony do tej pory z mechanizmami opresji, staje się dla 
nich przestrzenią swobodnej wypowiedzi. 
Słowa kluczowe: upodmiotowienie, Maghreb, Assia Djebar, kolonializm

Summary
Empowerment of Women  
in The Tongue’s Blood does not run dry: Algerian Stories by Assia Djebar
The article presents the ways of female characters’ empowering in the collection of short 
stories titled The Tongue’s Blood does not run dry: Algerian Stories by Assia Djebar. Starting 
from the definition of the specific problems of the Francophone literature of the Maghreb 
as well as of the work of Djebar, the presence of such issues as the colonizer-colonized 
relation, multilingualism or emancipation of women can be noticed. In the analyzed 
collection, female narrators regain their subjectivity thanks to the possibility of telling 
their own story and revealing the truth, metaphorically referred to as “the unveiling”. 
What is important, it is the language of the French colonizer, associated until then with 
the mechanisms of oppression, that becomes for them a space of free expression.
Key words: emancipation, Maghreb, Assia Djebar, colonialism
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