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Kobiety w Małym Eyolfie

1. Kiedy w drugiej połowie XIX wieku zaczęto rozprawiać nad istotą 
mechanizmów w społeczeństwie, zastanawiano się również na tym, jaką 
rolę pełni w nim kobieta i mężczyzna. Coraz dokładniej zagłębiano się 
w psychikę obu płci. Sprzyjał owym analizom rozwój psychologii, gine
kologii, badań nad fizjologią płci, histerią i nerwicą. Mówiono o upadku 
obyczajów, kwestionowano mit rodziny, pokazywano to, co wcześniej 
uchodziło za tabu. Podejmowano takie problemy jak „ciało i moralność, 
teatr i histeria, (a)moralność i płeć”1. Współcześnie socjologowie podkre
ślają, że właśnie w okresie modernizmu można doszukiwać się nie tylko 
początków indywidualizmu, ale także nowego rodzaju więzi społecz
nych, jak piszę Ulrich Beck, niemiecki socjolog. Ów nowy rodzaj więzi 
społecznych polega na rozluźnieniu związków rodzinnych i społecznych 
oraz prowadzi do zmian w dziedzinie reprodukcji i w położeniu kobiet. 
„Na początku [kobieta] wyzwala się ze «stanowych» ról przypisanych 
przez płeć”2 - piszę Beck. Manuel Castells natomiast w pracy Siła toż
samości mówi o kryzysie rodziny patriarchalnej, czyli osłabieniu 
„modelu rodziny opartej na stałym sprawowaniu nad nią władzy/domi- 
nacji przez dorosłego mężczyznę, będącego głową rodziny”3. Hiszpański 
socjolog zauważa między innymi, że konsekwencją osłabienia rodzi
ny patriarchalnej stała się „rosnąca autonomia kobiecych zachowań”4.

'Schamma Schahadat, Szalone kobiety, nerwowi mężczyźni: histeria i gender 
na przełomie wieków, [w:] Nowa świadomość płci w modernizmie, red. German 
Ritz, Christa Binswager, Carmen Scheide, Universitas 2000, 
s. 245.
2Ulrich Beck, Społeczeństwo ryzyka: w drodze do innej nowoczesności, tłum. 
Stanisław Cieśla, Wydawnictwo Naukowe Scholar 2002.
’Manuel Castells, Siła tożsamości, tłum. Sebastian Szymański, 
PWN 2008, s. 182.
4 ibidem, s. 183.
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Okres modernizmu to zatem moment, w którym w związku ze zmianami 
społecznymi zdefiniowano na nowo pojęcie matki i ojca, żony i męża, 
wreszcie kobiety i mężczyzny.

Takie modernistyczne ożywienie intelektualne, jak komentuje Lech 
Sokół, „przyszło z krajów skandynawskich. (...) Ibsen i Bjomson wy
stępowali przeciwko obłudzie ówczesnego społeczeństwa, przeciwko 
martwym konwencjom i nierówności społecznej”5. Joan Templeton 
utożsamia nawet ibsenizm z modernizmem6. Henryk Ibsen bowiem 
podejmował w swoich dramatach ważne kwestie poruszane w moder
nizmie. Ukazywał swoją epokę jako kulturę żywotnych kłamstw, 
z których ludzie pragnęli się wyzwolić, przedefiniowując swoje role spo
łeczne. Notował zmiany w strukturze rodziny, a także uważał, że należy 
poddać reinterpretacji role społeczne kobiet i mężczyzn. Przede wszyst
kim interesował się społecznymi zmianami, które przyniosła myśl mo
dernistyczna. Ibsen, jak piszę Bjorn Hemmer w artykule Ostatni powrót 
córki generała, „obserwuje proces rozwoju historii jako zmagania stare
go z nowym. Społeczeństwo podlega przemianom, stosunki władzy się 
zmieniają, typ intymności zależy od środowiska. Poprzez indywidualne 
losy kreśli Ibsen proces historyczny. (...) [Obserwuje] proces ścierania 
się odmiennych sił kulturowych oraz (...) postawy jednostki w niepo
wstrzymanym rozwoju ku kulturze przyszłości”7. I właśnie proces ście
rania się tego, co stare, z tym, co nowe, dotyczy także tego, co Joan 
Templeton w książce Ibsen s women nazywa ibsenowskim problemem, 
mając na myśli kwestię roli kobiety w społeczeństwie. Ibsen kreślił bo
wiem obraz nowej, modernistycznej kobiety. „Ibsenowski sposób przed
stawiania kobiety - piszę Templeton - jest odbiciem «śmiertelnej walki» 
między tym, co stare, a tym, co modernistyczne”8. Bohaterki Ibsena tkwią 
bowiem między stereotypowymi sposobami określania kobiety a możli
wością ich przedefiniowania. Dramatopisarz, wypowiadając się na temat 

’Lech Sokół, Wstęp, [w:] Au g u s t Strindberg, Wybór dramatów, Osso
lineum 1977, s. IX.
‘Joan Templeton, Ibsen 's women, Cambridge University Press 2009, s. 325. 
’Bjorn Hemmer, Ostatni powrót córki generała. Hedda Gabler, [w:] Zamki na 
lodzie. Szkice o Ibsenie, red. Maria Sibińsk a, Katarzyna Michnie- 
wicz-Veisland, Księgarnia Akademicka 2007, s. 117-118.
“Joan Templeton, op. cit., s. 326. Jeśli nie zaznaczono inaczej, wszystkie 
cytaty w tłumaczeniu autorki tekstu.
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kobiety i jej ról, przede wszystkim podejmuje trzy wątki. Po pierwsze, 
przedstawia kobietę jako uniwersalną istotę ludzką, po drugie, podważa 
dychotomiczny podział na role męskie i kobiece, po trzecie zaś, ukazuje 
kobietę jako autokreacyjną bohaterkę. A wszystko to czyni po to, aby 
podjąć debatę, którą Templeton nazywa polityczną, i aby wywrzeć, jak 
powiedzielibyśmy dzisiaj, performatywny wpływ na widza.

Egzemplifikację wszystkich powyższych tez można znaleźć w póź
nym dramacie Ibsena Mały Eyolf (1894). Jak zauważa Ewa Partyga we 
wstępie do polskiego współczesnego wydania tego dramatu, w tej sztuce 
norweski dramatopisarz „przepisuje (...) w pewnym sensie i rozwija mar
ginesy swoich poprzednich sztuk”9.1 dalej Partyga doszukuje się związ
ków między bohaterami Małego Eyolfa a postaciami z wcześniejszych 
dramatów Ibsena. Zwraca uwagę na podobieństwo Allmersa do Rosmera 
oraz Rity do Heddy Gabler czy Nory, czyli tych najbardziej znanych 
kobiecych dramatis personae Ibsena. Analiza postaci Rity w kontekście 
roli społecznej wydaje się o tyle interesująca, że stanowić może ciekawy 
punkt wyjścia do interpretacji jego wcześniejszych bohaterek.

’Ewa Partyga, Przepisywanie marginesów: Ibsen, Fosse, Loher, [w:] (Kon) 
teksty: Ibsen, Fosse, Loher, Panga Pank 2009, s. 12.
10 Wszystkie cytaty z Małego Eyolfa za: Henryk Ibsen, Mały Eyolf, tłum. 
Aleksandra Sawicka, [w:] (Kon)teksty: Ibsen, Fosse, Loher, op. cit., 
s. 31-96.

Rita bowiem boryka się z problemem kobiecych ról - roli matki, 
żony i kochanki. Nie potrafi określić sama siebie, zatem czyni to w relacji 
z innymi, w kontekście związków, które narzucająjej określone funkcje. 
Rita nie chce utożsamiać się z wszystkimi tymi rolami, choć wszystkie je 
odgrywa. Neguje przede wszystkim rolę matki. Jak twierdzi, wołałaby, 
aby jej syn - tytułowy Eyolf - nigdy się nie narodził. „Wydawałam go 
na świat w niewyobrażalnych bólach. I tylko dla ciebie wytrzymałam to 
wszystko”10 - wyznaje mężowi. To właśnie męża uczyniła celem swego 
życia. Pragnie być przede wszystkim żoną i kochanką. Jako żona i ko
chanka wciela się w rolę huldry oraz zachowuje się jak Medea.

Rita-huldra posiada na własność las i niczym piękna trollica uwo
dzi męża. Ibsen w jej opisie podkreśla długie włosy, którymi wzbudzała 
pożądanie. Rita wabi Allmersa i gdy ten jest posłuszny i ją adoruje, na
gradza go dobrobytem - swoimi lasami i majątkiem. Kiedy jednak mąż 
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się sprzeciwia i jej nie pożąda, grozi mu zemstą. Co istotne, huldra nie 
zabija nieposłusznego kochanka, ale sprowadza go do krainy cieni, skąd 
nie może się on już wydostać. Rita-huldra krainę cieni czyni ze swych 
opowieści. Aby utrzymać Allmersa przy sobie, opowiada mu o tym, jak 
się zmieniła i że po śmierci Eyolfa chce poświęcić się innym dzieciom. 
A czyni to tylko po to, aby go ubezwłasnowolnić i dokonać za niego wy
boru. Do wątku tego powrócę jeszcze w dalszej części artykułu.

Na możliwość interpretowania Rity jako huldry pozwala także jej 
syn. Gdy trollica związała się z mężczyzną, urodziła mu syna odmień
ca, który był nieurodziwy i niekochany przez matkę, która go odrzuciła. 
Rita-huldra sprzeciwia się swojej macierzyńskości i odtrąca od siebie 
syna kalekę. Rita-huldra obsesyjnie kocha swego mężczyznę. Jej uczucie 
jest, niczym uczucie Medei, miłością obsesyjną niekończącą się i de
moniczną. „Zależy mi jedynie na tobie” - wyznaje Rita mężowi. „Chcę 
mieć cię na wyłączność” - twierdzi. I aby uniemożliwić mężowi uciecz
kę ze swojej pajęczej sieci, grozi mu słowami Medei: „Zemszczę się 
na tobie”. Podobieństwo Rity do Medei wydaje się bardzo znaczące. 
Aby to wytłumaczyć, należy odwołać się do interpretacji mitu Medei 
Jean Shinody Boleń, która wykorzystuje ten mit do opisania pewnych 
zachowań kobiecych i scharakteryzowania postawy mściwej kochanki. 
W książce Boginie w każdej kobiecie, która - jak zauważa autorka we 
wstępie - „zawiera nowe ujęcie psychologii kobiety”11, łączy jungow- 
ską psychologię archetypów z feministyczną perspektywą analizowania 
psychiki kobiecej. Amerykańska psychiatra i psychoterapeutka twierdzi, 
że postrzega „każdą kobietę jako «istotę pomiędzy»: działają na nią siły 
wewnętrzne archetypów i zewnętrznych stereotypów”12. Stereotypy ana
lizuje z perspektywy krytyki feministycznej. Zaś archetypy charaktery
zuje, wykorzystując mityczne podania o boginiach. I tak kobiety, które 
cenią sobie funkcję żony, przedstawia jako nosicielki archetypu Medei 
- mściwe. „Mit o Medei pokazuje metaforycznie, co kobieta jest gotowa 
poświęcić dla związku z mężczyzną i do czego jest zdolna, kiedy jej 
oddanie przestaje się dla niego liczyć”13. Kobiety cierpiące na kompleks

"Jean Shinoda Boleń, Boginie w każdej kobiecie, tłum. Magdalena 
J u n k i e 1 e s, Wydawnictwo INANNA 2006, s. 17.
12 Ibidem, s. 19.
13 Ibidem, s. 160.
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Medei charakteryzują się tym, że nie potrafią zapanować nad swoim 
niszczycielskim zapałem. „Mit o Medei - piszę bowiem Boleń - jest me
taforą tego, co dzieje się w psychice kobiety będącej pod jednoczesnym 
wpływem Hery (potrzeba stałego związku) i Afrodyty (siła namiętnego 
uczucia)”14. Rita-Medea zatem to przede wszystkim kobieta, która utoż
samia się z określoną rolą gender - żony i kochanki. Dla tych ról jest 
gotowa zanegować wszystkie inne. I to dlatego przede wszystkim Rita- 
Medea pragnie zaprzeczyć swojej funkcji matki - kobiety postrzeganej 
jako aseksualna, pasywna, uczuciowa, oddana głównie dziecku. Tym 
samym postać Rity-Medei staje się prekursorką współczesnych prota- 
gonistek dramatycznych, które aby zdefiniować swoją kobiecość, przede 
wszystkim zaprzeczają swojej funkcji matki15.

14 Ibidem, s. 161.
“ Por.: protagonistki Heinera MUllera, Liz Lochhead, Dei Loher, Marguerite Du- 
ras itd.
“Rita Felski, The Gender of Modernity, Harvard University Press 1995, s. 41.

Rita-Medea nie tylko jest kobietą, którą oskarża się o dzieciobójstwo 
jak jej antyczną prekursorkę. Allmers - mąż Rity - twierdzi, że uwiodła 
go ona swoją seksualnością tak bardzo, iż zapomniał w jej ramionach 
o tym, że ma opiekować się niemowlęciem i pozostawił go bez opieki 
na stole. W wyniku upadku chłopiec stał się kaleką. „W tamtej chwili 
skazałaś małego Eyolfa na śmierć” - wyznaje Allmers. Tak więc Rita 
nie tylko jak Medea wzbudza strach w kochanku swoją zabójczą urodą. 
Nie tylko nie chce z nikim dzielić się obiektem swojej zaborczej miłości. 
Także, a może przede wszystkim, niczym Medea wierzy w mit roman
tycznej miłości oraz świadomie łączy w sobie cechy męskie i kobiece, 
poszukując w ten sposób swojego , ja”.

Protagonistka Małego Eyolfa sprzeciwia się modernistycznej dy
chotomii płci. Jak zauważa Rita Felski w The Gender of Modemity, 
pod koniec XIX wieku istniał sztywny podział między rolami wyzna
czonymi kobietom i mężczyznom. Kobietę łączono z naturą, harmonią 
i macierzyństwem, mężczyznę zaś z modernizacją i rozwojem. Kobiety 
i mężczyźni zostali także przypisani innym przestrzeniom życiowym. 
Obszarem kobiety był dom i rodzina. „Kobieta jest zawsze w swoim 
domu”16 - piszę Felski. Tymczasem mężczyzna przebywa na zewnątrz 
niego. Rita-huldra-Medea, co prawda, początkowo nie wychodzi poza 
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terytorium swego domu - dopiero po śmierci syna stwierdza, że go opu
ści, aby pomagać biednym chłopcom. Tym samym zamierza przekro
czyć granicę swego domostwa. Jednakże to ona utrzymuje rodzinę, za
tem pełni tę funkcję, którą mężczyzna spełnia poza domem. To ona także 
wiedzie prym w domu i jak twierdzi: „Pilnuje swoich spraw”. Ponadto 
z jednej strony kieruje się ona przede wszystkim emocjami, z drugiej 
strony, niczym mężczyzna, namiętnością i seksualnym pożądaniem. 
Z jednej strony jest analityczna, z drugiej - seksualna. Zatem w przy
padku Rity, zamiast jednoznacznie określać ją mianem mężczyzny czy 
kobiety, lepiej nazwać jąpo prostu człowiekiem - autonomiczną jednost
ką, indywiduum.

Rita ucieka od ról społecznych wyznaczonych kobiecie - pragnie 
pośród nich i pośród męskich ról dokonać własnego wyboru. Chce być 
równocześnie żoną i kochanką oraz poniekąd także mężem - decydując 
o losie rodziny i utrzymując ją - czy kochankiem - uwypuklając swoją 
seksualność i postrzegając się za pomocą męskiego gazę. Można zatem 
powiedzieć, że Rita próbuje pogodzić swoją tożsamość gender, indy
widualność ze stereotypowymi rolami gender. Chce sama się określić. 
Doświadcza charakterystycznego dla epoki modernizmu i bohaterów 
Ibsena kryzysu reprezentacji.

Rita jak inne bohaterki Ibsena próbuje wyzwolić się z żywotnych 
kłamstw, takich jak role gender. Pojęcie roli społecznej ma bardzo sze
roki zakres i dotyczy nie tylko spełniania określonych funkcji, ale także 
obejmuje odpowiednie zachowania, kompetencje, psychologię, umiejęt
ności, oczekiwania, rezultaty. Harriet Bradley w książce Płeć'1 wymienia 
dwa typy ról gender. Pierwszy z nich to role instrumentalne - męskie, 
związane z funkcjonowaniem w świecie zewnętrznym (ekonomicznym, 
politycznym). Atrybutami tych ról są cechy stereotypowo przypisywane 
mężczyznom, czyli agresywność, bezwzględność, racjonalność. Drugi 
typ ról to role ekspresywne - kobiece, związane z działalnością domo- 
wo-opiekuńczą. Rita nie potrafi odnaleźć się wyłącznie w ekspresyw- 
nych rolach i sięga także do ról stereotypowo męskich. Wybiera spośród 
ról męskich i kobiecych - łącząc elementy obu. Toteż w przypadku Rity 
można mówić o postaci androginicznej.

17 Harriet Bradley, Płeć, tłum. Ewa Chomicki, Wydawnictwo Sic! 
2008.
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Choć Rita jak inne bohaterki Ibsena jest postacią androginiczną, 
to wszakże inaczej niż one to wykorzystuje. Wydaje się, że w jej przy
padku można mówić o performowaniu androginiczności. I właśnie an
droginiczną rolę Rita pragnie odgrywać po śmierci swego syna. Kiedy 
okazuje się, że po śmierci Eyolfa nie może już ustosunkować się do roli 
matki, a jej mąż chce od niej odejść, postanawia odegrać inną rolę - rolę 
matki-opiekunki wszystkich odrzuconych chłopców w okolicy, opiekun
ki w przytułku dla nieszczęśliwych dzieci. Rita pragnie zatem połączyć 
funkcję związaną z przestrzenia domową z funkcją pełnioną w przestrze
ni publicznej. W przypadku Rity istotna jest nie tyle zmiana. Bohaterowie 
dramatu hołdująbowiem zasadzie prawa zmian - twierdząc, że wszystko 
i wszyscy muszą się zmieniać, że motorem świata jest jego zmienność. 
Ważniejsza wydaje się przyczyna zmiany, która tak naprawdę odsłania 
charakter Rity. Rita mówi bowiem: „Teraz i we mnie zaszła zmiana. (...) 
To jest coś w rodzaju narodzin”. I dalej zaznacza, że zmieniła się głównie 
dlatego, by zatrzymać przy sobie Allmersa. „Sprawiłeś, że powstało we 
mnie puste miejsce” - wyznaje mężowi. I dodaje: „I muszę je czymś wy
pełnić. Czymś, co mogłoby przypominać miłość”. Jej zmiana zatem nie 
jest prawdziwa, to jedynie gest performatywny. Element autokreacji.

Rita-Medea pragnie utożsamiać się jedynie z rolami związanymi 
z miłością. Wcześniej odtwarzała mit romantycznej miłości - utożsamia
jąc się z rolą czułej żony i idealnego męża oraz rolą kochanki i kochan
ka, obiektu miłości i pożądającego erotycznego zbliżenia. Równocześnie 
odrzucała odseksualizowaną rolę matki, która determinuje inne role i im 
zaprzecza. Matka postrzegana tylko jako rodzicielka i opiekunka swego 
potomstwa przestaje być kobietą, a tym bardziej obiektem erotycznym. 
Kiedy śmierć syna i próba odejścia męża obróciła w niwecz jej perfor- 
mans, Rita postanowiła znaleźć sobie inną rolę do odgrywania, aby pod
trzymać mit romantycznej miłości interpretowanej przez niąjako miłość 
zaborcza. Dlatego opowiada mężowi o tym, że chce poświęcić się innej 
miłości - miłości do bliźnich, chce się poświęcić dla innych.

Bardzo ważne w ramach tej interpretacji Rity-Huldry-Medei jest 
podkreślenie faktu, że protagonistka czyni wszystko, aby stworzyć czy 
też performować określony wizerunek siebie wyłącznie po to, aby za
właszczyć swego męża. Można zatem określić Ritę jako tożsamość re
fleksyjną i pokazać, w jaki sposób świadomie kształtuje ona swoje , ja”. 
I to właśnie silnie zarysowana perspektywa ,ja” jest najbardziej istotna 
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w opisie tożsamości Rity. Dlatego też uważam, że można w jej przypad
ku mówić o modelu tożsamościowym moderny wyznaczonym atry
butami nja”18, gdyż polega on właśnie na refleksyjnym kształtowaniu 
swej osobowości. Rita przez cały czas próbuje poznać potrzeby swoje 
i społeczne, by wybrać spośród nich takie, które ją określą, które będzie 
w sposób czytelny odtwarzała. Swoją tożsamość konstytuuje w działaniu 
- odgrywając określone wzorce osobowościowe, atrybuty konkretnych 
ról społecznych kobiet i mężczyzn oraz przetwarzając mity związane 
z miłością. Ponadto przedstawia siebie w oparciu o potrzeby pojawiające 
się hic et nunc, ale również nie zapomina o pewnej ciągłości swoich in
scenizacji, próbując obraz swego ,ja” uczynić czytelnym i stałym. Toteż 
o tożsamości Rity możemy z powodzeniem mówić jako o tożsamości 
narracyjnej.

11 Określenie za: Aleksandra Kunce, Tożsamość i postmodernizm. Elipsa 
2003.
” Katarzyna Rosner, Narracja, tożsamość i czas, Universitas 2003, s. 7.
20 Ibidem, s. 8.
21 Ibidem.

Katarzyna Rosner w pracy Narracja, tożsamość i czas definiuje 
tożsamość narracyjną jako zadanie, proces opisu, interpretacji i samo- 
poznania oraz wskazuje na fakt, że tożsamość jest procesem. Autorka 
uważa, że tożsamość to pojęcie narracyjne, podlegające tym samym 
prawom, jakie rządzą narracją. To zatem byt czasowy, który rozwija się 
jak rodzaj fabuły, więc jego celem jest „nadawanie całościowego sensu 
i koherencji”19. Dalej autorka zaznacza kolejną istotną cechę narracji - 
jej performatywność - aczkolwiek jej jeszcze tak nie nazywa. W pew
nym momencie cytuje artykuł Bardy Hardy’ego, który piszę: „Aby żyć, 
tworzymy opowieści o sobie i innych, o zarówno naszej osobistej, jak 
i społecznej przeszłości”20. Narracja jest zatem performatywnym spo
sobem przedstawiania siebie. Polega na snuciu historii, która ma opisać 
jednostkę. Jej historia służy nie tylko wykreowaniu jakiegoś obrazu, ja”, 
który jest stworzony i lansowany przez jednostkę, ale ma także kontro
lować, manipulować i porządkować doświadczenie21. Narracja zatem 
w myśl tej teorii jest zdolnością człowieka do poznawania swego ,ja” 
i rzeczywistości oraz odpowiedniego werbalizowania tego odkrycia. Za 
każdym razem będzie to rodzaj autonarracji. „W naszym życiu jesteśmy 
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bohaterami pewnych rozgrywających się narracji”22 - piszę Alasdair 
Maclntyre, filozof podejmujący wątek narracyjnej tożsamości. Twierdzi 
również, że „tożsamość osoby jest (...) tożsamością zakładaną przez jed
ność postaci, której wymaga jedność opowieści”23, zatem tylko dzięki 
opowieści i opisowi możną ją przedstawić. Na możliwość interpreta
cji tożsamości Rity w kategoriach narracyjnych wskazuje Ewa Partyga 
w artykule Przepisywanie marginesów, kiedy zauważa: „Feministyczne 
interpretacje (...) akcentują zazwyczaj przemianę Rity, jednej z nielicz
nych bohaterek Ibsena, która zaczyna żyć własną opowieścią i mówić 
własnym głosem, zamiast definiować swoją tożsamość w ramach pa- 
triarchalnej opowieści o męskim bohaterze”24.

“Alasdair Maclntyre, Dziedzictwo cnoty. Studium z teorii moralności, 
tłum. Adam Chmielewski, PWN 1996, s. 386.
23 Ibidem, s. 389.
24 E w a P a r t y g a, op. cit., s. 22.

Rita werbalnie performuje obraz swego ,ja”. Opowiada mężowi 
o sobie, podpowiada, jak powinien ją postrzegać. Toteż w przypadku 
omawiania sposobu konstruowania tożsamości Rity możemy nawiązać 
do tradycji strategii storytelling, która jest sposobem na opowiadanie 
historii o sobie. Storytelling zakłada improwizację oraz subiektywizm. 
Historia opowiadana jest po to, aby stworzyć pewną kreację. Jej prawdzi
wość nie jest istotna. Liczy się wyłącznie proces tworzenia. O postaci za
tem nie świadczy fabuła historii, ale sam fakt jej tworzenia, który jest ge
stem performatywnym. W opowieści Rity istotna jest nie treść, ani nawet 
nie narrator, ale przede wszystkim odbiorca - ten, do którego kierowane 
są słowa i któremu opowiada się o sobie w określonym celu. To właśnie 
jego funkcja jest najważniejsza - to on, wierząc w usłyszaną historię, 
podtrzymuje ją, uwiarygodnia i potwierdza. Rita opowiada o swojej roli 
kochanki i żony, a potem opiekunki-matki nie po to, aby uwierzyć w taką 
swoją tożsamość, ale po to, aby uwierzył w nią jej mąż. Aby przy niej 
pozostał. Swoją historię dostosowuje do jego potrzeb i humorów, tworzy 
ją w taki sposób, aby stała się dla niego wiarygodna i mogła pokierować 
jego działaniem. Także w tym znaczeniu Rita uwypukla swoją androgi- 
niczność. Z jednej strony wciąż podlega mężczyźnie, dostosowuje się do 
jego potrzeb i obrazu świata. Z drugiej strony czyni to wyłącznie po to, 
aby móc wpłynąć na jego decyzje czy też podjąć je za niego. Templeton 



104 KINGA ANNA GAJDA

piszę, że „tak długo jak podwładny przystosowuje się albo wydaje się, że 
się przystosowuje, do sposobu widzenia świata dominanta, tak długo jest 
uważany za przystosowanego; kiedy jednak tego nie czyni i się buntuje, 
zaczyna być postrzegany jako jednostka anormalna”23. Rita jest postacią, 
która performuje historię podwładnego oddanego swemu dominantowi, 
lecz czyni tak jedynie po to, aby w niebezpośredni sposób być dominan
tem i decydować o losie własnym i męża; aby za wszelką cenę zachować 
go przy sobie; aby nie wypaść z roli kochanki i żony. Niczym bolenow- 
ska Medea czyni wszystko, aby być ze swoim ukochanym i hołdować 
swojej zaborczej miłości.

Postać odbiorcy wydaje się wprowadzać także postać adresata, któ
remu przypisuje się performatywną funkcję - który ma nie tyle współ
tworzyć historię, ile ją usprawiedliwiać. Ma być tym, który słucha. 
Jednak Allmers czyni to bezwiednie i nieświadomie. Kolejny adresat, 
na którego wskazuje Ibsen, to czytelnik. Ma być czynnym, świadomym 
adresatem. Tym, który interpretuje. W przypadku Małego Eyolfa na ten 
fakt wskazuje autotematyzm dramatu. To, że podejmuje w nim Ibsen te
mat pisania, tworzenia i funkcji dzieła literackiego, pokazuje Allmersa 
jako świadomego twórcę - i jako literata, który piszę w określonym celu 
swoje dzieło O ludzkiej odpowiedzialności, i jako ojca, który pragnie 
stworzyć ze swego syna dzieło ojca. Ów autotematyzm ujawnia się tak
że w świadomym nawiązywaniu Ibsena do wcześniejszych dramatów 
i wierszy. Wreszcie nie bez znaczenia jest fakt, że Rita została przez 
dramatopisarza przedstawiona jako autorka autobiografii, jako ta, która 
opowiada nieustannie o sobie i w ten sposób się performuje.

W tym właśnie znaczeniu przede wszystkim, moim zdaniem, wy
przedza Ibsen swoją epokę. Nie tylko można do interpretacji jego dra
matu zastosować współczesną kategorię performatywności, ale również 
pokusić się o analizę postmodernistycznej funkcji odbiorcy. Sposób opo
wiedzenia oddziałuje na odbiorcę, który ma być interpretatorem. I wyda
je się, że chcąc obnażyć żywotne kłamstwa, obłudę i konwencjonalność 
społeczeństwa oraz jego dychotomiczny podział, Ibsen w świadomy 
sposób zwraca się do publiczności.

Joan Templeton w Ibsen ’s women podkreśla, że dramaty norweskie
go dramatopisarza w jego zamierzeniu i w publicznym odbiorze pełniły * 

25 J o a n T e m p 1 e t o n, op. cit., s. 332.
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funkcję politycznej debaty. Ibsen sam wyznaje, że jego teksty odgrywały 
taką właśnie rolę. Poruszały ważkie problemy na fonon, aby wywołać nad 
nimi dyskusję, zmusić odbiorców do zajęcia stanowiska czy zastanowie
nia się nad nimi. Templeton cytuje list do Brandesa, w którym dramato- 
pisarz wyznaje, iż myśli o politycznej i społecznej funkcji dramatu, który 
różni się od dawniej pisanych sztuk i stanowi „ziejącą przepaść”26 mię
dzy modernizmem a wcześniejszymi epokami. Ewa Partyga natomiast 
przywołuje przemówienie Ibsena do norweskich feministek, w którym 
dramatopisarz wyznał, że jest świadomy „roli odbiorcy w konstruowa
niu sensu”27 swoich sztuk, zaznaczając, iż czytelnicy współtworzą dra
mat wraz z autorem, co nadaje odbiorcy performatywną rolę. Odbiorca 
zatem jest tym, który nie tylko słucha historii, ale także - a może przede 
wszystkim - aktywnie analizuje nie tylko treść wypowiedzi, ale również 
ich jakość i cel.

26 Za: ibidem, s. 324.
27 E w a P a r t y g a, op. cit., s. 10.
28 J o a n T e m p 1 e t o n, op. cit., s. 335.

Opowieść Rity ma zatem nie tylko obnażyć jej androginiczność 
i podjąć Ibsenowski wątek kwestii kobiecej - przedstawić kobietę 
jako autokreacyjną bohaterkę, człowieka tworzącego swoją tożsamość 
i dowolnie kontestującego kanoniczne i stereotypowe role gender. Ale 
także ma podjąć polityczno-społeczny wątek teatralności ówczesnego 
społeczeństwa. Obnażyć performatywność jako element tamtej epoki. 
Udowodnić, że dychotomiczny podział na role kobiece i męskie to tyl
ko fikcyjne przedstawienie, które jednostki lepiej lub gorzej odgrywają 
i tworzą w ten sposób swoją tożsamość, albowiem za każdym razem 
zmuszone są odnieść się do niego w celu potwierdzenia i/lub zakwestio
nowania go. Jak trafnie podkreśla Templeton, walka bohaterek Ibsena 
jest „batalią między wyczerpanymi doktrynami i wzorcami a buntowni
czym impulsem rodzącego się, nowego świata”28. Jest zatem początkiem 
sporu między modernistycznym a postmodernistycznym sposobem po
strzegania kategorii genderowych oraz urządzenia świata.

2. Mały Eyolf przez krytyków jest oceniany jako bardzo słaby dramat 
lub jako dramat prekursorski. Z pewnością różni się on od wcześniej
szych dramatów Ibsena. Nie posiada tradycyjnej akcji dramatycznej. 
Jego konstrukcja nie opiera się, jak w wielu innych dramach Ibsena, na 
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analizie przeszłości. W przypadku Małego Eyolfa trudno więc mówić 
o dramacie analitycznym, tak charakterystycznej dla Ibsena formie dra
matycznej, która polegała na dwuwymiarowym - z perspektywy posta
ci i widzów - odkrywaniu prawdy o postaciach oraz o społeczeństwie. 
Z pewnością Mały Eyolf zawiera elementy dramatu analitycznego ze 
względu na performatywną funkcję widza-interpretatora, lecz w jego 
przypadku wydaje się sensowniejsze mówienie o dramaturgii szklanej 
witryny. Asbjom Aarseth w artykule Główny zabieg artystyczny drama
turgii Ibsena zauważa, że dramaturgiczna struktura u Ibsena „sprawia 
wrażenie dokładnie zaplanowanej całości”29 i nazywa ją właśnie drama
turgią szklanej witryny. Wychodząc od analizy scenograficznych dida
skaliów Ibsena, które najczęściej przedstawiają zamkniętą, akwariową 
przestrzeń z jedną ścianą z szyby, Aarseth wysuwa wnioski dotyczące 
„tematycznej formuły demaskacji w dramaturgii Ibsena”30. Świat jego 
bohaterów to rodzaj więzienia, w którym obowiązuje określony schemat 
behawioralny, to sztucznie stworzony artefakt prawdy. W ramach tego 
świata postacie Małego Eyolfa odgrywają przedstawienia o sobie, opo
wiadają swoją historię. Dramaturgia szklanej witryny polega na obnaże
niu różnicy, czy też na wytyczeniu granicy między chronionym światem 
wewnętrznym protagonistów a światem zewnętrznym. Zdarzenia dopro
wadzają do potrzeby zdefiniowania iluzji życiowej, zdiagnozowania ży
wotnych kłamstw. Dramat zatem można postrzegać jako proces rozpadu 
bądź naruszenia stabilności „ścian”.

2’Asbjarn Aarseth, Główny zabieg artystyczny dramaturgii Ibsena, [w:] Zamki 
na lodzie, op. cit., s. 35.
30 Ibidem, s. 38.

Rita jest postacią, która w ramach takiej analizy struktuiy drama
tycznej Małego Eyolfa tkwi w świecie iluzji, fantazji czy narracji i broni 
sztuczności swojego świata. W ramach świata zewnętrznego opowiada, 
a nie działa. To, o czym opowiada, jest podporządkowane światu we
wnętrznemu - temu, że kieruje się namiętnością i próbuje zapobiec sa
motności. Jej zewnętrzny świat zniewala ją, czyni więźniem ciągłych 
inscenizacji-narracji. Ów element erotycznej fascynacji mężem oraz hoł
dowanie pożądaniu przypomina ekspresjonistyczne malarstwo Edvarda 
Muncha. Ritę bowiem należy interpretować jako samotną i nieszczęśli
wą kobietę, która uwielbia męża i ma obsesję erotyczną na jego punkcie 
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- przypomina sobie, jak dawniej ją kochał i cierpi z tego powodu, że 
obecnie nie wzbudza w nim pożądania. Jej pożądanie nie jest jedynie 
występkiem, chwilą poddania się namiętności, nie jest jedynie aktem fi
zycznym, ale staje się jej wyznacznikiem, celem życiowym, urasta do 
rangi aktu mentalnego - jest zarzewiem przemyślanego działania-opo- 
wiadania. Rita wciąż i jedynie opowiada o tym, kim jest, co dla niej naj
ważniejsze, i co będzie robić, ale nie podejmuje działań. Jej performanse 
przybierają formę werbalnych przedstawień.

I właśnie rozmowa stanowi siłę dramatyczną Małego Eyolfa, dia
logi zbudowane ze zdań posiadających pewien ładunek emocjonalny, 
przepełnionych zmysłowością i/lub okrucieństwem. Wydaje się zatem, 
że jednym z istotnych celów wypowiadania się postaci jest poszukiwa
nie odbiorcy, słuchacza. Dlatego moglibyśmy dialog w Małym Eyołfie 
określić mianem pozornego dialogu, aby użyć sformułowania Ewy 
Walerich-Szymani, który „wytwarzają splatające się ze sobą monologi, 
w których osoby «dramatyczne» wyrażają swoją samotność”31. Mówiąc, 
protagoniści opowiadają o sobie, w ten sposób się tworząc. Rita, jak już 
zostało zauważone, opowiada o sobie, aby zatrzymać przy sobie męża, 
choć sama nie wierzy w powodzenie swojej opowieści. Wręcz twierdzi, 
że mąż ją kiedyś opuści. Asta opowiada o listach matki, które wyjawiają, 
że nie jest ona prawdziwą siostrą Allmersa, ale nikt poza nią nie czyta 
tych listów. Mówienie zastępuje bowiem sytuacje dramatyczne. To ono 
buduje napięcie, posuwa akcję do przodu, ale także - a może przede 
wszystkim - określa postacie jako samotników, którzy mówią po to, by 
mieć poczucie, że ktoś ich słyszy i dzięki temu nie są już sami.

11 Ew a Walerich-Szymani, Godzina aktora. Poszukiwanie utopii w dra
maturgii Heinera Mullera, Księgarnia Akademicka 2004, s. 19.

Ten epicki wątek dramatu staje się jeszcze bardziej zauważalny po 
jedynej sytuacji dramatycznej - po śmierci Eyolfa. Od tego czasu posta
ci już tylko mówią. Ich wypowiedzi przypominają formę przesłuchania. 
Każdy szuka winy w innych, by móc snuć dalej opowieść bez orzekania 
o własnej winie. W tym świetle inną rangę zyskuje śmierć Eyolfa. Staje 
się zarzewiem dramatu, czy też, należałoby powiedzieć, tragedii. Warto 
zwrócić uwagę na fakt, że bardzo podobnie motywował później rozwój 
akcji dramatycznej Czechow. W Wiśniowym sadzie śmierć Griszy, któ
ry utopił się w rzecze, staje się przyczyną wszystkich innych wydarzeń 
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dramatycznych. Jego matka, Raniewska, ucieka do Paryża, aby zapo
mnieć o tragedii. Gdy wraca do Rosji, o tragicznych wydarzeniach przy
pomina jej Piotr, niegdyś nauczyciel Griszy. I wydaje się, że ciągłe roz
pamiętywanie tej śmierci paraliżuje Raniewską i czyni ją niezdolną do 
dalszego działania. Dlatego traci ona tytułowy wiśniowy sad i ponownie 
ucieka do Paryża. Podobnie dzieje się w Małym Eyolfie, gdzie postacie 
nie potrafią działać po śmierci Eyolfa, a są zdolne jedynie rozmawiać, 
mówić. Toteż II i III akt dramatu Ibsena można interpretować jako ko
mentarz do wydarzeń z pierwszego, jako próbę określenia konsekwencji 
śmierci chłopca.

Epickość dramatu pozwala na interpretację postaci Rity jako narra- 
torki histońi o kierowaniu się namiętnością, mitem romantycznej miło
ści i zaborczym uczuciem do Allmersa. Aby trafnie zanalizować inną 
ważną postać Małego Eyolfa, czyli Szczurzycę, należy zwrócić uwa
gę na kolejną właściwość tego dramatu - na wykorzystanie folkloru. 
Ibsen wyznał swojemu francuskiemu tłumaczowi, Count Pozorowi, iż 
postać Szczurzycy pojawiła się z inspiracji kobietą, która przyszła do 
szkoły, gdzie uczył się Ibsen, aby zabić szczury. Wedle dramatopisarza, 
Szczurzyca miała doprowadzić do zniknięcia Eyolfa i zapoczątkować 
akcję dramatyczną. Ale można ją interpretować jako postać metaforycz
ną-jako śmierć i czarownicę. Na taką właśnie analizę tej postaci pozwa
lają zapożyczenia dramatopisarza z mitologii skandynawskiej. Już sam 
fakt nazwania Szczurzycy lupus, czyli wilczycą, jest znaczący, albowiem 
w mitologii nordyckiej czarownicę postrzegano jako wilczycę.

Wedle folkloru skandynawskiego czarownica sprowadzała na ludzi 
śmierć, topiła dzieci. Była panią śmierci. W dramacie Ibsena, jak w mi
tologii, Szczurzyca-czarownica oznacza przebiegłość, ale także wrogość 
środowiska Północy. Bardzo istotne są didaskalia, które ją opisują: „Jest 
stara, niska, chuda, pokurczona, ma siwe włosy i przenikliwe spojrze
nie”. Swoją fizjonomią przypomina zatem czarownicę z bajek. „Ubrana 
w (...) kwiecistą suknię”. Jej oczy zaś błyszczą jak oczy demona. Wedle 
mitologii skandynawskiej takie oczy posiadają moc zawłaszczenia du
szy. Szczurzyca zatem łączy w sobie element irracjonalny, magiczny 
(podążają za nią szczury i ludzie), a także symbolizuje śmierć i naturę 
- nawet swoim wyglądem odsyła do dzikiego, zróżnicowanego i nie
ustannie zmieniającego się krajobrazu Norwegii - jak i folklorystyczne 
wierzenia Skandynawów.
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Per Schelde Jacobsen i Barbara Fass Leavy w pracy Ibsen 's Forsaken 
Merman: Folklore in the Late Plays*1 zauważają, iż elementy folklory
styczne wprowadzają motyw podróży między światem natury a kultury, 
zaś Szczurzycę można umieścić po stronie natury. Przypomina ona bo
wiem o tym, że ciągle istnieją niezbadane, irracjonalne pokłady natury, 
oraz o tym, że naturą człowieka jest śmiertelność. To istotne, że Ibsen, 
podążając za tradycją baśniowo-mityczną, utożsamia śmierć z kobietą 
jako tą, która stoi po stronie natury i jest związana z cyklem życia. Jest 
ucieleśnieniem biologii życia. Szczurzyca-czarownica pozwala spojrzeć 
na świat nie tylko z perspektywy natury i kultury, ale także w ramach 
konfrontacji świata irracjonalnych emocji i racjonalnej rzeczywistości, 
która doprowadza do katastrofy, albowiem kreśli mocną linię graniczną 
między tymi dwoma sferami. Tak samo jak między światem ludzi a na
turalnym krajobrazem. Ujęcie Szczurzycy w kategoriach symbolicznych 
pozwala na określenie jej jako tej postaci, która dotyka sfery metafizyki. 
To ona wprowadza inny - już nie racjonalny - porządek.

Ibsen stworzył dwie silne postaci dramatyczne - Szczurzycę i Ritę. 
Obie tworzą rzeczywistość dramatyczną i na nią wpływają: Szczurzyca 
niesie śmierć, Rita snuje opowieści. Obie postacie znajdują się na prze
ciwległych biegunach. Rita ucieleśnia siły namiętności. Lecz nie chodzi 
o namiętność jako naturalną emocję, fizyczne pożądanie, lecz jako kul
turowy mit, jako motor przemyślanej struktury działania. Rita bowiem 
nie poddaje się naturalnej sile, choćby sile miłości, lecz ją ukierunkowu
je i kulturowo definiuje. Samą siebie zaś postrzega jako byt społeczny, 
określając się w ramach stereotypowych ról genderowych. Tym samym 
Ibsen umiejscawia Ritę po stronie kultury. Na drugim krańcu znajduje 
się Szczurzyca - ucieleśnienie irracjonalnej siły natury. Ibsen zaprzecza 
bowiem ambiwalentnemu podziałowi kobieta/natura - mężczyzna/kultu- 
ra. I pozostając przy podziale natura-kultura, po obu stronach umieszcza 
kobietę, pokazując, jak różne role może ona odgrywać i w jak różny 
sposób może być postrzegana i przedstawiana.

3. W drugiej połowie XIX wieku kobieta stała w centrum zaintereso
wania. Była przedmiotem dyskusji filozoficznych, światopoglądowych,

52 Per Schelde Jacobsen, Barbara Fass Leavy, Ibsen ’s Forsaken 
Merman: Folklore in the Late Plays, New York University Press 1988. 
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społecznych, politycznych. Pisano o niej, ale i ona sama zaczynała pisać 
o sobie. Zmianę stanowiska wobec kobiety widać przede wszystkim na 
gruncie literatury. Jadwiga Zacharska w książce O kobiecie i literaturze 
przełomu XIX i XX wieku piszę: „Zachodzące stopniowo w drugiej poło
wie XIX wieku zmiany sygnalizowane są w literaturze m.in. przypisy
waniem im [kobietom] większej liczby podejmowanych ról i wykony
wanych czynności”33. Rozwój myśli modernistycznej, rodzące się, nowe 
nauki umożliwiły przedstawianie kobiety już nie tylko jako matki i żony, 
ale także kochanki, kierującej się energią podświadomych popędów sek
sualnych, kobiety wampira, modliszki pożerającej mężczyznę. Wrócono 
także do najstarszego podziału ról kobiecych na kobietę szatanicę, której 
obawiają się mężczyźni i z którą nie chcą mieć nic wspólnego; kobietę 
uwodzicielkę, której ulegają, choć budzi w nich lęk; oraz kobietę miło
sierną, która jest dla nich wyrozumiałą przewodniczką, którą kochają 
i o jakiej marzą. Ów prymamy i najbardziej podstawowy podział kobiet 
pozwalał uszeregować postacie kobiet i sprowadzić wiele różnych ty
pów kobiecych do trzech podstawowych. Ślady owego podziału moż
na znaleźć już w antycznej dramaturgii. Znane są przecież takie postaci 
jak Medea - czarownica, Fedra - uwodzicielka i Antygona - walcząca 
o rytualny, zgodny z wierzeniami pochówek brata, jego przewodniczka 
do świata Hadesu. Wszystkie trzy typy kobiet: święta, czarownica, nie
rządnica obecne były zawsze u boku mężczyzn. Ów trójpodział kobiet 
stał się wreszcie stereotypowym sposobem ich oceniania i szeregowania. 
O tej tradycji wspomina Grażyna Stachówna, szukając powodów wła
śnie takiego sposobu uporządkowania „rodowodu wyobrażeń na temat 
kobiet”. Jako na źródła wskazuje: „względy kulturowe (...), psycholo
giczne, czyli odwieczny lęk przed kobietami, który każę nigdy im nie 
ufać, traktować brutalnie i darzyć pogardą, stereotypy czerpane z kultury 
popularnej, wymagające od (...) kobiet młodości, urody i zmysłowości, 
ale przypisujące im także chciwość, głupotę, obłudę i wrodzoną skłon
ność do zdrady”34. Wydaje się, że można w ramach tego podziału opisać 
również kobiety w Małym Eyolfie.

31 Jadwiga Zacharska, O kobiecie w literaturze przełomu XIX i XX wieku. 
Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku 2000, s. 161.
34 Grażyna Stachówna, Suczka, Cycofon, Faustyna i inne kobiety w polskim 
filmie lat dziewięćdziesiątych, [w:] Gender w humanistyce, red. Małgorzata 
Radkiewicz, Rabid 2001, s. 55-56.
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Rita będzie wówczas nierządnicą, która kieruje się przede wszystkim 
pożądaniem i próbuje wykorzystać swoją seksualność nie tylko do uwie
dzenia mężczyzny, ale także do przywiązania go do siebie oraz sterowa
nia jego postępowaniem. Zaprzecza także swojej roli matki, a erotyzm 
postrzega nie jako akt reprodukcji, ale jako akt dostarczający przyjem
ności. Szczurzyca to czarownica, która przynosi śmierć i sprzeciwia się 
kulturze. Żyje sama, nie pełni żadnej innej roli społecznej przynależnej 
kobiecie - nie jest ani matką, ani żoną, ani kochanką. Uważana jest za 
odmieńca. Asta natomiast pełni funkcję świętej, jednak nie w znacze
niu kobiety obcującej z Bogiem, stygmatyczki, zakonnicy czy Maryi35, 
ale jako ucieleśnienie wymarzonej kobiety, wyśnionej przez mężczyznę; 
jako najbardziej tradycyjna, konwencjonalna, stereotypowa kobieta, jaka 
może istnieć; jako sztuczny, fikcyjny twór, fantazmat wymodelowany 
przez męską wyobraźnię.

35 Por: Guy Bechtel, Cztery kobiety Boga. Ladacznica, czarownica, święta, 
głupia gęś, tłum. Katarzyna Pachniak, Wydawnictwo Akademickie Dialog 
2001, s. 15.

Asta została stworzona przez Allmersa. Warto w tym miejscu przy
pomnieć, że tytuł dramatu można interpretować w dwojaki sposób. Mały 
Eyolf może być imieniem chłopca. Kiedy tak odczytamy tytuł, wówczas 
dramat Ibsena będzie opowiadał o śmierci i radzeniu sobie ze śmiercią. 
Ale mały Eyolf to także Asta, albowiem właśnie tym imieniem nazy
wał ją jej brat. Wówczas dramat będzie opowiadał o niej i o jej relacji 
z bratem. Najbardziej znaczący wydaje się jednak fakt stworzenia Asty- 
Eyolfa. Allmers wykreował ją na swego brata. , J wtedy znalazłaś moje 
stare chłopięce ubrania...” - wspomina Allmers. I dodaje: „Dobrze pa
miętam, kiedy je wkładałaś. (...) I cały czas nazywałem cię Eyolfem”. 
Przebieranie Asty za chłopca pełniło funkcję rytuału łączącego brata 
i siostrę-brata. Asta wyznaje, że robili to tylko wówczas, gdy byli sami 
w domu. Ow rytuał miał nie tylko umożliwić Aście i Allmersowi po
godzenie się ze swoim sieroctwem i zbudowanie namiastki rodziny. 
Dla Allmersa miał także stworzyć pewną wspólnotę, miał pozwolić na 
upodobnienie Asty do siebie, ukształtowanie jej na swoje podobieństwo 
i wedle własnych wytycznych. W identyczny sposób traktuje następ
nie Allmers własnego syna, który „miał wypełnić [jego] życie radością 
i dumą”, miał stać się jego kolejnym dziełem, człowiekiem ukształtowa
nym na jego podobieństwo.
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I właśnie taki akt męskiej kreacji krytyka feministyczna nazywa kra
dzieżą. Mężczyzna, nadając imię niczym ksiądz podczas chrztu, wypeł
nia obowiązki matki. Allmers, stylizując Astę na brata, stworzył de facto 
istotę androginiczną - wyglądającą jak chłopiec, ale uosabiającą cechy 
kobiece. Asta jest opiekuńcza - pełni rolę matki wobec Eyolfa, ale wła
ściwie także wobec Allmersa. Brat widzi w niej swego anioła stróża czy 
przewodniczkę życiową, której zawsze służy radą i wsparciem. Jest ona 
zatem równocześnie matką, siostrą, bratem, z którym o wszystkim moż
na porozmawiać, przyjacielem oraz nieosiągalną kobietą, którą się kocha 
miłością czystą, której się pożąda, ale której nie można posiąść. I wła
śnie tę cechę Asty najbardziej sobie ceni Allmers. Najważniejszym ce
lem stworzenia z Asty brata-siostry było uczynienie z ich relacji związku 
świętego, opartego na czystej miłości, białego małżeństwa. „Pamiętasz 
- wspomina Allmers swoje dzieciństwo z Astą i akt jej stwarzania - ja
kie było nasze wspólne życie? Czy nie było tak, jakby każdy dzień był 
świętem?”. I do końca jest świadom tego, że ich świętowanie było je
dynie jego performansem. Kiedy Asta wyznaje, że nie są prawdziwym 
rodzeństwem, Allmers pyta: „Ale co to zmienia między nami? (...) Ale 
jest równie święty [nasz związek], jak związek brata i siostry”. Allmers 
zdaje sobie sprawę z faktu, iż Asta ma jedynie odgrywać rolę świętej 
w jego życiu, gdyż na taką ją wykreował. Dla niego liczy się jedynie to, 
że pełni tę funkcję, a nie prawda.

Możliwość interpretacji Asty jako świętej, Rity jako nierządnicy 
i Szczurzycy jako czarownicy, wpisanie protagonistek w stereotypowy 
trójpodział typów kobiecych pozwala inaczej spojrzeć na kobiece boha
terki Małego Eyolfa. Uwypukla bowiem męskocentryzm świata Ibsena. 
Najważniejszą postacią wydaje się bowiem Eyolf, którego śmierć uru
chamia akcję, oraz Allmers, który stanowi epicentrum tego świata. To 
wokół niego gromadzą się kobiety. Rita czyni z niego swego słuchacza, 
a miłość czy namiętność do niego traktuje jako wyznacznik swego postę
powania. Wszystkie swe role podporządkowuje jemu. Wyznaje przecież: 
„Chcę być dla ciebie wszystkim. Dla ciebie!”. Asta została przez nie
go stworzona, a kiedy odkrywa performatywność ich relacji, odchodzi 
z Borgheimem, choć go nie kocha. Szczurzyca zaś, jak zaznaczał Ibsen 
w rozmowie z Count Pozorem, miała wprowadzić temat relacji synow- 
sko-ojcowskich. I właśnie takie wytłumaczenie funkcji Szczurzcy wkła
da Ibsen w usta Allmersa, który mówi, iż Eyolf nie odegra w jego życiu 
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zaplanowanej roli, gdyż „wystarczyło, że pojawiła się szalona, stara ko
bieta. ..” i zniweczyła jego plany. Kobiety w Małym Eyolfie ściśle zwią
zane są z męską, centralną postacią. Są od Allmersa zależne lub wpływa
ją na jego losy, są przez niego kształtowane lub próbują go kształtować.

Wracając do początkowej tezy, że Ibsen diagnozował istotę mecha
nizmów w społeczeństwie i zastanawiał nad tym, jaką rolę pełni w nim 
kobieta i mężczyzna, można wskazać na fakt, iż w Małym Eyolfie po
kazał przede wszystkim, jak splecione i pogmatwane, a równocześnie 
nierozerwalne są więzy między kobietami i mężczyznami, jak kobiety 
określają się czy definiują względem mężczyzn i jak na nich się wzorują 
w procesie swojej emancypacji. I być może na tej zasadzie Maria Janion 
wymienia Ibsena pośród innych dramatopisarzy modernistycznych, 
obok Strindberga, Przybyszewskiego i Tołstoja, jako jednego z tych, któ
rzy prowadzili „formalną krucjatę przeciwko kobiecie-samicy”36. Kiedy 
autor Heddy Gabler pisał o kwestii kobiecej, poruszał ten ibsenowski 
problem, to za każdym razem protagonistkę otaczał światem mężczyzn, 
od którego była uzależniona. To, co ją ograniczało, determinowało czy 
wpływało na jej zachowanie, wiązało się z prawem ojca37 lub prawem 
mężczyzny. I właśnie odkrycie tej zależności było jednym z elementów 
obnażania kultury żywotnych kłamstw. Ibsen bowiem pokazywał, że ży
wotne kłamstwa nie sposób pokonać. Można je jedynie zdiagnozować, 
ale nie „uleczyć”. Podobnie kobiety mogą mówić o dyskryminacji, mogą 
próbować stwarzać siebie, ale ich autokreacyjne działanie przedstawiał 
jako uzależnione i podejmowane w ramach męskiego świata i męskie
go prawa. I to mężczyzn kreował na epicentrum ich świata. Pokazywał, 
że kobiety definiują się w ramach istniejących stereotypów i to dlatego 
kreują się na istoty androginiczne, konwencjonalne cechy kobiece łącząc 
z wybranymi cechami męskimi. Kreują się na podobieństwo mężczyzn, 
wciąż jednak pozostając od nich i ich świata uzależnione.

36 Maria Janion, Kobiety i duch inności, Wydawnictwo Sic! 1996, s. 229.
37 Por. Małgorzata Sugiera, Śmiertelne znamię Języka: „Hedda Gabler" 
Henryka Ibsena i „ Clara S. " Elfriede Jelinek, [w:] Gender. Wizerunki kobiet i męż
czyzn w kulturze, red. Elżbieta Dury s, Elżbieta Ostrowska, Rabid 
2005, s. 151-156.
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