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DOTKNIĘCIE BÓLU. AKT KOBIECY 
W PISARSTWIE WIESŁAWA MYŚLIWSKIEGO

1. Nagość i akt

Klasyczną pracę poświęconą zagadnieniu aktu w malarstwie Kenneth Clark, dy-
rektor londyńskiej National Gallery, rozpoczął od defi nitywnego rozdzielenia 
pól semantycznych dwóch słów: nagość i akt (nakedness/nude): 

Język angielski, w swoim wypracowanym bogactwie, odróżnia nagość od aktu. Być nagim 
(obnażonym) – to znaczy być pozbawionym ubrania, i słowo to zakłada pewne zakłopota-
nie, które każdy z nas odczuwa w podobnej sytuacji. Słowo „akt” nie ma tego kłopotliwego 
(zawstydzającego) podtekstu. Wywołuje wyobrażenie ciała pełnego równowagi, pewności 
i rozkwitu – ukształtowanego, a nie ciała bezbronnego i skurczonego1. 

Nagie ciało, ze swej natury kruche i nieestetyczne, jest odziewane w konwen-
cję malarskiego przedstawienia. Ujęte w statyczną ramę, której ściśle określone 
granice wyznacza wybór artysty, przekracza barierę własnej fi zyczności, jej nie-
trwałej materii – przeobrażając się w dzieło sztuki. Dzieje się tak, a raczej działo 
się przez stulecia, ponieważ ciało przedstawione na płótnie reprezentowało ideał, 
równie doskonały w swej formie, co abstrakcyjny. Malarze i rzeźbiarze, dążąc 
do mimetycznej reprezentacji, poszukiwali w ludzkim ciele piękna i harmonii, 
przy jednoczesnym respektowaniu konwencji i gustów własnej epoki. Estetykę 
ceniono wyżej niż realizm przedstawienia – skóra na płótnach mistrzów jest 
pozbawiona naturalnych skaz, a proporcje ciała modeli nie zawsze są zgodne 

1 K. Clark, Akt. Studium idealnej formy, przeł. J. Bomba, Warszawa 1998, s. 9.
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z ludzką fi zjologią. Poszukiwanie nieskazitelnych proporcji i kształtów zawiod-
ło greckiego malarza Zeuksisa do skomponowania portretu Heleny z ciał pięciu 
kobiet wyłonionych w konkursie na najpiękniejszą. Rzeźbiarze antyku bez onie-
śmielenia doskonalili techne przez studia anatomiczne. Idea kanonu – opracowa-
nia odpowiednich proporcji poszczególnych części ciała – była wyrazem dążenia 
do odtworzenia w dziele rąk ludzkich kosmicznej i boskiej harmonii. Obsesję 
doskonałości formalnej podzielili twórcy renesansowi, poszukując idealnych 
proporcji w geometrii i obliczeniach algebraicznych. Świadczy o tym model 
człowieka idealnego, którego postać można wpisać w fi gury okręgu i kwadratu. 
Autorem znanego rysunku, wykreślonego na podstawie traktatu Witruwiusza 
o architekturze, jest Leonardo da Vinci, wszechstronnie utalentowany uczony, 
łączący żywioł sztuki z naukami ścisłymi. Wpływ matematyki na malarstwo do-
strzeżemy również u Albrechta Dürera. Na jego rycinie zatytułowanej Rysownik 
szkicujący akt artysta odsłania tajniki swojego warsztatu. Widzimy rysującego 
twórcę, który korzysta z ekranu podzielonego na równe pola i dzięki temu może 
narzucić siatkę perspektywiczną na malowany obiekt. Obiektem tym jest półna-
ga kobieta, leżąca na wprost rysownika w nietypowej pozycji, która według ob-
serwacji Lyndy Nead sugeruje badanie ginekologiczne. Na rysunku zastosowano 
wyraźny podział kompozycyjny. Przeciwstawiono dwie przestrzenie – po lewej 
stronie widzimy nagą modelkę, po prawej – ubranego mężczyznę. Puchowość, 
kulistość poduszek zdaje się powielać krągłość kształtów pełnej fi gury kobiety, 
a faliste draperie tkaniny, która ją okrywa, współgrają z intymnym nastrojem 
sceny. Spojrzenie modelki jest nieobecne, twarz wyraża rozkosz. Po drugiej 
stronie ekranu zdystansowany rysownik w skupieniu oddaje się pracy. Femini-
styczna krytyczka sztuki Lynda Nead widzi w tym przedstawieniu gest dyscy-
plinujący: „Kobieta podporządkowana zabiegom sztuki, oglądana przez ekran, 
ujmowana w ramy staje się zarazem kulturą i obrazem, a wyuzdana materia jej 
ciała i seksualności jest opanowana dyscypliną”2. Poszukiwanie harmonii pro-
porcji przesłania ważkie i delikatne zagadnienie, jakim jest zmysłowość oraz 
seksualny charakter wizualnego przedstawienia ciała w akcie. Edmund Burke, 
odróżniając kategorie wzniosłości i piękna w XVIII stuleciu, przyznał, że piękno 
związane z płcią, w omawianym wypadku piękno kobiece, zawiera nieusuwalną 
domieszkę żądzy3. Według Kennetha Clarka pożądanie jest instynktowną reakcją 
widza kontemplującego akt. Historyk pozostawia jednak w domyśle, że modelo-
wa sytuacja odbiorcza to heteroseksualny mężczyzna przed wizerunkiem nagiej 
kobiety. Konsekwencją jego toku myślenia jest ujarzmienie kobiecej fi zyczności 
i seksualności przez dyskurs o erotyce i estetyce.

2 L. Nead, Akt kobiecy. Sztuka, obscena i seksualność, przeł. E. Franus, Poznań 1998, s. 29.
3 Zob. E. Burke, Dociekania fi lozofi czne o pochodzeniu naszych idei wzniosłości i piękna, przeł. 

P. Graff , [Warszawa] 1968, s. 58.
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2. Cesarzowa jest naga

W 1914 roku niepozorna, niezwracająca na siebie uwagi kobieta skorzystała z dar-
mowego biletu wstępu, jaki wówczas we wtorki przysługiwał zwiedzającym Natio-
nal Gallery w Londynie. Nie podziwiała arcydzieł. Mary Richardson wyjęła z to-
rebki tasak, którym zadała kilka stanowczych ciosów, okaleczając plecy i pośladki 
Wenus z płótna Diega Velázqueza. Podczas procesu oskarżona tłumaczyła, że pro-
testowała przeciw uwięzieniu Emmeline Pankhurst, założycielki brytyjskiego ru-
chu sufrażystek. Pankhurst, która zabiegała o prawo kobiet do głosowania, sama 
uciekała się do desperackich środków. Wybijanie szyb i podpalenia, podobnie 
jak więzienne strajki głodowe należały do partyzanckiego repertuaru walczących 
kobiet, więc gest Richardson został odebrany jako manifest polityczny. Wiele lat 
później, podczas wywiadu dla londyńskiego pisma, skandalistka dodała drobny 
przypis do swej mowy obrończej. Wyznała, że miała dosyć mężczyzn, którzy przy-
chodzili do galerii, by godzinami wpatrywać się w akt Wenus z lustrem4.

W roku 2009 łódzka artystka Anka Leśniak zrealizowała projekt zatytułowany 
Top Models. Składają się nań fotografi e, na których autorka wcieliła się w siedem 
modelek z kilku najsłynniejszych aktów malarskich, oraz fi lm, w którym o nich 
opowiada. Są pośród nich La Fornarina Rafaela Santiego (1518–1519), Wenus 
z Urbino Tycjana (1538), Danae Rembrandta (1636), wspomniana Wenus z lustrem 
Diega Velázqueza (1647–1651), Maja naga Francisca Goi (1800–1803), Źródło Jea-
na Auguste’a Ingres’a (1856), Manao Tupapau Paula Gauguina (1892). Rozległa 
panorama historyczna daje wgląd w malarstwo europejskie od renesansu po no-
woczesność. Dokonując twórczego powtórzenia, artystka uświadamia oglądają-
cym, że nie znamy ani tożsamości, ani też biografi i kobiet ze znanych płócien, choć 
historia sztuki dysponuje źródłami, dzięki którym nie są to postaci anonimowe. 
Z łatwością zidentyfi kujemy za to pozy, w jakich modelki zostały uwiecznione. 
Współtworzą one konwencję przedstawienia kobiecego ciała w malarskim akcie. 
Zwróćmy uwagę, że dominują pozycje leżące i półleżące, naturalne dla sytuacji in-
tymnej, w jakiej zazwyczaj akt się rozgrywa. Bohaterkę przedstawia się w alkowie 
podczas snu lub odpoczynku; taką, jaką mogłaby być oglądana jedynie przez służ-
bę lub kochanka. Tycjanowska Wenus jest swobodnie wsparta o poduszkę, a kon-
wencjonalny gest wstydu – ułożenie dłoni na łonie – może stanowić sugestię piesz-
czoty. Układ ciała, przejęty od Giorgionego z jego nieukończonej Śpiącej Wenus, 
zostanie powtórzony również w dziewiętnastowiecznej Olimpii Édouarda Maneta. 
Piękność z obrazu Goi oraz Danae Rembrandta także przyjmują widza w swoich 
buduarach – jedna z rękoma uniesionymi za głowę w wyzywającym geście za-
proszenia, druga, unosząc się z poduszek, wyciągniętą dłonią wita wchodzącego 
do sypialni kochanka. Nietypowe, a tym samym zapadające w pamięć i działające 

4 Wywiad opublikowano w londyńskim piśmie „Star” 22 lutego 1952, [za:] L. Nead, op.cit., 
s. 71, 185.
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na zmysły są postaci odwrócone – Wenus z lustrem, kontemplująca własną twarz 
w tafl i podtrzymywanej przez Kupidyna, podczas gdy widz patrzy na linię jej 
pleców i bioder, oraz dziewczyna z Manao Tupapau, która leży na brzuchu w za-
gadkowym geście oddania, niepozbawionym lęku. Fornarina ujmuje swoją pierś 
w dłoń, śmiało odwzajemniając spojrzenie widza. Młoda dziewczyna z obrazu 
Ingres’a trzyma nad głową dzban wody. Opiera ciężar ciała na jednej stopie, przez 
co jej sylwetka przybiera wdzięczny kształt falistej linii. Kontrapost, pozycja zna-
na z antycznych rzeźb, wraz z Narodzinami Wenus Sandra Botticellego stała się 
jedną z ulubionych konwencji przedstawienia fi gury kobiecej.

W jednym z odcinków serii dokumentalnej Ways of Seeing (Sposoby widze-
nia), narrator John Berger dowodzi, że tradycja malarstwa europejskiego czyni 
kobietę ulubionym obiektem aktu, mężczyznę zaś obserwatorem, który sank-
cjonuje jej urodę i wartość. Krytyk interpretuje przeważające w akcie przedsta-
wienia leżące jako oznakę bierności i uległości kobiety. Bezczynność modelki 
domaga się dopełnienia przez aktywny, kontrolujący wzrok męski. Przyzwole-
nie na patrzenie, bycie obiektem przyjemności wzrokowej dokonuje się również 
poprzez manipulację spojrzeniem. Portretowane skromnie odwracają wzrok lub 
zalotnie spoglądają na widza, przyjmując rolę uwodzicielki. Akt kobiecy usta-
nawiałby zatem role płciowe zgodnie z oczekiwaniami i regułami paternalizmu. 
Kenneth Clark, konstruując studium aktu w paradygmacie patriarchalnym, roz-
dziela to, co erotyczne, od tego, co obsceniczne. Potrzeba ścisłego zakreślenia 
granic oraz nieprzekraczania ich wynika z lęku przed ujawnieniem niechcianego 
pokrewieństwa aktu i przedstawienia pornografi cznego. Uwidacznia się skłon-
ność do regulacji kobiecej anatomii, by spełniała ona wymogi wyrafi nowanego 
smaku, potwierdzając tym samym przynależność aktu do sfery sztuki wysokiej. 
Oto przykład wartościowania w opisie wizerunku Danae Tycjana: 

Głowa nie opada na piersi w odrętwieniu melancholii, a oparta na poduszce z rozkoszą 
przypatruje się złotemu deszczowi; prawe ramię nie jest wykręcone do tyłu, ale swobodnie 
ułożone na posłaniu […]. Nie trzeba dodawać, że ostre fałdy brzucha zostały wygładzo-
ne w delikatne falowanie, a animalnie sterczące piersi sprowadzone do kształtu zgodnego 
z ludzkimi oczekiwaniami5. 

Podążając za tą myślą, wnioskujemy, że istnieje nagość subtelna oraz – w kon-
traście – nagość rozwiązła, wulgarna, wymykająca się porządkowi decorum. 
Ta druga, według Clarka, nie może być tematem aktu.

Feministki, które dzieli całe stulecie, stają naprzeciw dzieł malarskich jako 
obce, wykluczone z rozgrywającego się w salach muzealnych spektaklu. Nie 
identyfi kują się ani z kobietą – obiektem spojrzenia, ani też z prototypowym 
widzem aktu. Bunt Mary Richardson wyraża się poprzez negację i zniszczenie, 
Anka Leśniak przeciwnie – stwarza na nowo – zwracając bohaterkom tożsamość 
i udzielając własnego głosu, by mogły wypowiedzieć swoją historię.

5 K. Clark, op.cit., s. 117–118.



Diego Velázquez, Wenus z lustrem, 1647–1651
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:VelazquezVenues.jpg

Anka Leśniak, Wenus z lustrem, z serii Top Models, fotografi a, wideo, 2009
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3. Malarz i modelka

W kontekście namysłu nad aktem, jego ikoniczną tradycją i feministyczną recep-
cją chcę osadzić literackie próby aktu kobiecego w tekstach Wiesława Myśliw-
skiego. Światy powieści tego autora zamieszkane są przez mężczyzn, wypełnione 
ich głosami i działaniem. Kobieta jest tu rzadkim, epizodycznym gościem, naj-
częściej wprowadzającym w życie bohaterów wątek miłosny, który zdaje się mar-
ginalizowany i strącany na obrzeża fabuły. Właściwie nigdy nie pojawia się jako 
pełnowymiarowa postać, istnieje zawsze w relacji – za sprawą ról społecznych, 
które przyjmuje, towarzyszy mężczyźnie. Bliskość często nie wykracza poza wy-
miar obecności. Nawet jako matka, żona, przyjaciółka, kobieta jest obserwowana 
z dystansu, nieprzenikniona, obca. Strategie tekstu wprowadzają podział świata 
na męski i kobiecy oraz utrwalają linię graniczną między nimi. Testują i podważa-
ją wiarę w możliwość pełnego porozumienia i akceptacji, stojąc na straży męskie-
go indywidualizmu, dowartościowując egzystencjalnie umotywowaną izolację, 
której ceną jest zawsze szczęście osobiste. Patriarchalny światopogląd jest głębo-
ko wpisany w wartości kultury tradycyjnej, która zawsze u Myśliwskiego stanowi 
punkt odniesienia. Autor konstruuje modele patriarchalne ze świadomością ich 
ograniczeń oraz niejednoznaczności. Tym właśnie strategiom potwierdzenia do-
minującego modelu oraz formom jego przekroczenia zamierzam się przyjrzeć. 

Ostatnie rozdanie przenosi nas na zajęcia rysunku do akademii sztuk pięk-
nych. Szkic z żywego modela jest przedmiotem obowiązkowym, a zarazem 
odgrywa rolę wtajemniczenia w arkana rzemiosła. Wymagane jest doskona-
łe opanowanie techniki, ale ceni się także indywidualną ekspresję. Doskonałe 
odwzorowanie nie zawsze wystarczy, by dociec prawdy portretu, umożliwić 
przeżycie estetyczne. Bohater, nakładając czysty arkusz na sztalugi, decyduje się 
na przekroczenie mimetycznej reprezentacji. Gest wywołuje dezaprobatę pro-
fesora i skutkuje wyrzuceniem adepta malarstwa z pracowni rysunku. Niechęć 
do szkicowania nagiej modelki wynika z niezrozumienia konwencji aktu czy też 
niepogodzenia się z nią: 

Bezbronność aktu jakby zniewalała moją wyobraźnię, wpychając ją w ustalone kanony. 
Wobec wszystkich aktów, jakie dotąd widziałem w galeriach, na wystawach, czy na repro-
dukcjach w albumach, czułem się równie bezbronny, jak one wobec mnie. Patrząc na jakiś 
akt, miałem zawsze wrażenie, że niejako z malarskiej natury akt nie jest w stanie nicze-
mu sprostać poza nagością ciała. Nie dociera do niepokoju, lęku czy cierpienia, ukrytych 
przecież pod warstwą każdej nagości. […] Nagość i rozpacz wykluczają się. Tak mi się 
przynajmniej wówczas wydawało6. 

Nagość na płótnie nie jest nagością autentyczną, sama w sobie stanowi ro-
dzaj okrycia, pancerza ochronnego. Odpowiedzialne za to wrażenie są ikoniczne 

6 W. Myśliwski, Ostatnie rozdanie, Kraków 2013, s. 90–91.
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konwencje przedstawienia ciała idealnego – co potwierdza wywód Kennetha 
Clarka, a także świadomość portretowanej modelki, że jest obserwowana, spo-
czywa na niej ciężar czyjegoś spojrzenia – dodałby John Berger.

Wątek malarza i muzy został poprowadzony zgodnie ze schematem utrwalo-
nym w historii sztuki, mówiącym, że modelka pozująca do aktu jest również ko-
chanką twórcy. Teodora zdaje się przekraczać stereotyp. Pozbawiona fałszywego 
wstydu, z przyjemnością pozuje nago. Deklaruje niezależność, także w sferze 
materialnej: „Utrzymanki to już historia. Czas pana domu skończył się. I tak dłu-
go znosiłyśmy to brzemię”7. Aparycja bohaterki składa się na wizerunek kobie-
ty wyzwolonej, nie zważającej na konwenanse. Ciemne włosy tworzą wyrazisty 
kontrast z bladością skóry i karminem umalowanych paznokci. Trudno określić 
jej wiek, łączy w sobie dojrzałość (narrator dostrzega jeden siwy włos) z erotycz-
nym wdziękiem. Wbrew kulturowej normie ona decyduje o swoich partnerach 
seksualnych, z którymi nie wiąże się formalnie – jej kochankiem jest profesor, 
zostaje nim także upokorzony przez profesora student. Poprzez tę postać można 
odczytać nastawienie wobec różnicy płci manifestowane przez tekst, znamionu-
jące również inne powieści autora: 

Oczywiście pan nie może znać jeszcze kobiet. Zresztą większość mężczyzn całe życie ich 
nie zna. Bo też kobieta jest, być może, najtrudniejszą do poznania tajemnicą istnienia. 
W żadnym razie nie mężczyzna. Dla mężczyzn kobieta to wyłącznie żądza. Biedni są, 
może nawet zasługują na współczucie, że tak nic nie rozumieją, bo jakby i siebie nie ro-
zumieli […]. Mężczyzna jest tylko przydany kobiecie. Między bajki włożyć, że kobieta 
powstała z żebra mężczyzny. Kobieta urodziła sobie mężczyznę. I ten jej nie może tego 
darować8. 

Poglądy Dory nie zostaną jednak potwierdzone poprzez zdarzenia fabular-
ne. Między feministką a kobietą fatalną postawiono znak równości. Modelka 
zagraża męskości, destabilizuje patriarchalne ego poprzez nienormatywną sek-
sualność. Profesor, który jest impotentem, przychodzi do Teodory, by oglądać 
ją w chwili, gdy się rozbiera. Spektakl odgrywany przed nim i dla niego służy 
wywołaniu nierozdzielnych uczuć pożądania i cierpienia. Masochistyczna roz-
kosz starego malarza sprawia przyjemność także aktorce, której powierzono rolę 
modliszki. Związek ze studentem powtarza układ, w którym kobieta pełni funk-
cję kastrującą. Bohater, który przypuszczalnie cierpi na depresję, nie sprawdza 
się w erotycznej relacji. Odtrąca propozycję pomocy psychologicznej i porzuca 
kochankę, dyskredytując tym samym jej seksualność, a jej potrzeby kategory-
zując jako chorobliwe i wybujałe. Postać modelki wyraża maskowany lęk przed 
kobiecością wyzwoloną z gorsetu znanych i oswojonych ról wyznaczanych przez 
maskulinistyczną kulturę. 

7 Ibidem, s. 95.
8 Ibidem, s. 96.
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4. „Ostatnie akty namalowała wojna”9

Akt stworzony przez studenta zostaje dostrzeżony i doceniony przez pozującą 
do niego kobietę nie ze względu na artystyczną wartość, ale pewną jego dodat-
kową jakość. „Pomyślałam, że może dotknął pan we mnie czegoś, o czym sama 
nie wiem. I przeszył mnie ból”10 – mówi Teodora. Doznanie modelki powróci 
we wspomnieniu autora szkicu: „Bolałaś mnie, gdy cię rysowałem”11, wskazując 
na porozumienie, wręcz dopełnienie się malarza i modelki w procesie twórczym. 
W ciele zapisana jest nieświadoma pamięć doświadczeń, których podmiot nie 
poddaje intelektualnej refl eksji. Nagość odsłania nie tylko ciało w jego bezbron-
ności i kruchości, lecz także niewidoczne psychiczne rany i lęki. Za sprawą ciała 
możliwe jest komunikowanie się, mówienie o tym, czego nie da się wypowie-
dzieć i uporządkować w dyskurs. Bohater przypomina sobie własne dziecię-
ce zdziwienie, gdy podziwiany przez niego, niewiele starszy kolega, który brał 
udział w powstaniu warszawskim, odmawia pokazania mu swoich wojennych 
obrażeń. Przyczyna jest prozaiczna – żadnych nie odniósł. Gdy jednak Cezary 
zabiera go nad rzekę na lekcję pływania, nagła fi zyczna obecność i bliskość ciała 
tamtego zdradzają rzeczywiste istnienie zranień, które wszakże nie pozostawiły 
widocznych blizn.

Wojna odciska trwały, choć niejawny ślad, także na bohaterze, którego dzie-
ciństwo przebiegło w jej cieniu. Przedwojenna przeszłość, zdawałoby się, nie ma 
bezpośredniego wpływu na jego życie, lecz nieustannie uobecnia się przez od-
pryski zdarzeń i artefakty. Bohater mimowolnie wyławia okruchy nieistniejącego 
już świata, gdy w warszawskim mieszkaniu śnią mu się poprzedni lokatorzy – 
rodzina zamieszkująca kamienicę od pokoleń; kiedy odwiedza wiejskie domo-
stwa w poszukiwaniu antyków i cennych utensyliów zabranych z okolicznych 
pałaców, wreszcie gdy słyszy woźnego z uczelni tytułującego Dorę jaśnie panią. 
Doświadczenie zapośredniczone traktowane jest na równi z własnymi przeży-
ciami, czyni bohatera „zarażonym” wojną. Dolegliwość ta skutkuje niezgodą 
na przyjęcie własnego losu, nieustanną ucieczką przed nim. Nie można inaczej 
nazwać chaotycznej wędrówki znaczonej nieustannymi przeprowadzkami, zmia-
nami zawodów i rozbieżnością wykonywanych zajęć, wielością nawiązywanych 
w biegu, a potem urywanych znajomości i przelotnych romansów. Obserwacja 
Anthony’ego Giddensa opisująca kondycję człowieka ponowoczesnego współgra 
z kryzysem tożsamości doświadczanym przez bohatera Ostatniego rozdania:

Indywidualne poczucie bezsensu – poczucie, że życie nie ma do zaoferowania nic god-
nego uwagi – staje się w warunkach późnej nowoczesności fundamentalnym problemem 

 9 Ibidem, s. 416.
10 Ibidem, s. 95.
11 Ibidem, s. 416.
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psychicznym. To zjawisko należy rozumieć w kategoriach wypierania pojawiających się 
w życiu codziennym wątpliwości moralnych, którym odmawia się odpowiedzi12. 

Osobistych decyzji i wyborów moralnych nie sposób oderwać w tym wypad-
ku od przemian historycznych i społecznych; dezintegracja osoby staje się także 
odzwierciedleniem gwałtownych i niespójnych procesów dziejowych, które do-
konały się w czasie półwiecza – przeskok z feudalnego ładu społecznego w bez-
klasowy komunizm, z gospodarczej apatii do anarchii wczesnego kapitalizmu.

Trauma wojenna wpływa na sztukę, także na przeobrażenie aktu malarskiego. 
Problematyka ciała znajduje szczególne miejsce w studiach nad dwudziestowiecz-
nymi świadectwami obozu koncentracyjnego i gułagu. W totalitarnych fabrykach 
śmierci człowieka defi niowała siła jego mięśni wykorzystana do pracy fi zycznej. 
Ciało poddane krańcowej próbie wytrzymałości – głodu, zimna, bólu – użyte po-
śmiertnie jako surowiec wtórny, miało nie większe znaczenie niż przedmiot. Będąc 
zniewolonym i poniżonym, ciało zachowało płeć kulturową (dystynktywne cechy 
płciowe pod wpływem warunków lagrowych z czasem ulegały zatarciu) oraz swoją 
seksualność, o czym pisze Bożena Karwowska. Dotkliwą karą dla więźniarek oświę-
cimskich było ustawianie ich nago przy drodze, którą maszerowały kolumny męż-
czyzn13. Opisana sytuacja zaprzecza tradycyjnemu aktowi kobiecemu, w którym 
udzielono widzowi przyzwolenia na spojrzenie. Estetycznie przedstawione ciało jest 
przestrzenią wizualnej kontemplacji, bodźcem erotycznym, wstyd kobiecy to zaś 
tylko gra z odbiorcą. Kategorie przedstawiania nagości w zestawieniu z degradacją 
i dehumanizacją ciała stały się po wojnie niefunkcjonalne, karykaturalnie nieprzy-
stające do rzeczywistości. Gest odmowy rysowania kobiecego aktu, a w szerszej per-
spektywie rezygnacja z podjęcia roli malarza, jest odpowiedzią bohatera na ustne 
świadectwa tych, którzy wojny doświadczyli, takich jak poniższa refl eksja: 

Ile mogło być ciał na takim wozie? W każdym razie czubato. […] Zagazowanych zaraz 
po przyjeździe nie dało się wziąć dużo. Ciała były jeszcze pełne. Przebywających dłużej, 
wyschłych na szkielety, dwa – trzy dołożyć, nie robiło różnicy. Zwiedzałem przed wojną 
kilka wielkich muzeów, Luwr, National Gallery, Ermitaż, Prado, lecz wszystkie akty, jakie 
tam widziałem, wydały mi się marnością, niegodną sztuki. Nawet geniusz, przekraczając 
wszelkie tabu, nie byłby zdolny wyobrazić sobie takich ciał. Były poobdzierane z nagości 
i nawet z człowieczeństwa, jeśli człowieczeństwo coś jeszcze znaczy14. 

Cytat wskazuje na nieuchronną zmianę optyki mówiącego, retrospektywnie 
oceniającego wrażenie, jakie wywarły na nim arcydzieła europejskiego aktu. Za-
stanawia przewrotność obserwacji – „akty obozowe”, zaprzeczające kanonom, 
rozsadzające pojęcie piękna oraz przynależące do symbolicznej przestrzeni Ta-
natosa, zostały wywyższone.

12 A. Giddens, Nowoczesność i tożsamość: „ja” i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności, 
przeł. A. Szulżycka, Warszawa 2010, s. 13.

13 B. Karwowska, Ciało. Seksualność. Obozy zagłady, Kraków 2009, s. 75.
14 W. Myśliwski, Ostatnie rozdanie, s. 390–391.



Karolina Wawer80

5. Odpychający powab nagości

Poglądy estetyczne wpisane w powieść Myśliwskiego są komplementarne wobec 
współczesnego podejścia twórców oraz krytyków do nagości w akcie. W 1977 
roku Marina Abramović i jej ówczesny partner Ulay stanęli nadzy naprzeciwko 
siebie w wąskim przejściu prowadzącym do sali wystawowej galerii. Widzowie 
byli zmuszeni do przeciskania się między nimi i do otarcia się o ich nagie cia-
ła15. Przeniesienie kontaktu fi zycznego ze sfery intymnej do publicznej trakto-
wane jest jako przekroczenie norm życia społecznego, powoduje zawstydzenie, 
niesmak, może być dla odbiorcy niepokojące i nieprzyjemne. Voyeur patrzący 
na modelkę na płótnie, fotografi i czy ekranie zajmuje w tej relacji uprzywilejo-
wane miejsce, natomiast bezpośrednia styczność z nagim człowiekiem wyma-
ga od widza rezygnacji z bezpiecznego dystansu, wytrąca z letargu. Patrzenie 
na nagą performerkę powinno uwierać i boleć, może być testem empatii i wy-
trzymałości, czego dowodziła Abramović w masochistycznym cyklu Rytmy.

Frances Borzello, autorka Th e Naked Nude, pisze o rewolucji, jaka dokonała 
się w sztuce w czasie ostatniego półwiecza. Pomysł na książkę poświęconą współ-
czesnym obrazom nagości zrodził się z poczucia nieprzystawalności defi nicji 
aktu, zaproponowanej przez Kennetha Clarka, do świata sztuki. Zgodnie z nią 
widok nagości w akcie nie zawstydza ani też nie przekracza ram przyzwoitości. 
Krytyczka przywołuje wspomnienie wystawy, na której obok siebie umieszczono 
Wenus z Urbino i Olimpię. Dorośli zwiedzający galerię z dziećmi nie byli zażeno-
wani, stojąc przed płótnami, a ich pociechy nie chichotały na widok negliżu mo-
delek. Nagość zaistniała w kontekście sztuki wysokiej, wzmocniona autorytetem 
instytucjonalnej złoconej ramy. Ten tryb odbioru, jak sądzi Borzello, nie byłby 
możliwy w odniesieniu do współczesnych aktów malarskich autorstwa Marlene 
Dumas, Luciana Freuda, Jenny Saville, rzeźb Jeff a Koonsa czy Marca Quinna. 
Podczas gdy nagość modeli z przeszłości jest wysublimowana i sterylna, a jej wi-
dok wywołuje najczęściej uczucie przyjemności i erotycznej stymulacji, współ-
czesny akt powoduje konsternację, zakłopotanie, a nawet wstręt.

Ciało ogołocono z gładkich konturów, pozbawiono blasku retuszu. W zamian 
uzyskało fakturę, materialność i mięsistość, widoczne szczególnie na aktach 
Freuda, do których pozowała Sue Tilley – Benefi ts Supervisor Sleeping, czy Bene-
fi ts Supervisor Resting. Artyści, skłaniając się ku naturalistycznemu obrazowaniu, 
eksponują niedoskonałości, a także brzydotę ciała. Estetykę szoku wykorzystuje 
Jenny Saville, malując najczęściej otyłe kobiety, ciała oszpecone i zdeformowa-
ne. Za sprawą użycia fragmentaryzującego kadrowania i zimnej tonacji kolo-
rystycznej akty te przypominają portrety pośmiertne, a przedstawione na nich 
ciało ludzkie – odkształcone, naznaczone sińcami i ranami – niewiele różni się 
od zwierzęcego. W Fulcrum i wstrząsającym Torso 2 ciało ukazano wprost jako 

15 Performance nosi tytuł Imponderabilia.
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potężny płat mięsa. Sztuka feministyczna przełamała tabu fi zjologicznych funk-
cji płci – obierając za temat menstruację, poród, proces starzenia się. Brawurowe 
Dinner Party Judy Chicago obaliło kulturowy zakaz nieprzedstawiania kobie-
cych narządów płciowych, posługując się przy tym raczej obrazowaniem sym-
bolicznym niż dosłownością. Instalacja artystyczna przedstawia stół w kształcie 
trójkąta, przy którym przygotowano miejsca dla kobiet ważnych dla historii za-
chodniego świata. W ten sposób zaproponowano inną perspektywę i odmienne 
uporządkowanie historii; kobiecą wersję opowieści – herstory. Nakrycia, na któ-
re składają się misternie wyszywane i ozdabiane serwety oraz ręcznie wyrabiana 
ceramika, wykorzystują i plastycznie przetwarzają obraz waginy. Praca, daleka 
od skojarzeń pornografi cznych, była jednak trudna do zaakceptowania dla oglą-
dających ją kobiet, również feministek16.

Prąd, który rozwija się od połowy XX wieku, zaprzecza utrwalonym w histo-
rii estetyki dyskursom. Lynda Nead wskazuje na przesuwanie się granicy mię-
dzy estetycznym a obscenicznym oraz na przeobrażenie defi nicji obsceny we 
współczesnych sztukach wizualnych. Frances Borzello wprowadza pojęcia aktu 
z odzysku (recycled nude) i nagiego aktu (naked nude), znosząc tym samym roz-
różnienie semantyczne wprowadzone przez Clarka. Akt współczesny bardziej 
zainteresowany jest słabością, niedoskonałością i śmiertelnością ciała ludzkiego 
niż jego pięknem. Zamiast dostarczać przedmiotu kontemplacji, zadaje pytanie 
o normy obyczajowe, prowokuje, kpi z odbiorczych nawyków, chce być dla widza 
intelektualnym wyzwaniem.

6. Dotknąć bólu

Doznanie bólu, które dzielą modelka i malarz aktu, jest nieodłącznym skład-
nikiem relacji miłosnej w powieściach Wiesława Myśliwskiego. Udręką nazna-
czone jest powściągnięcie egoizmu i zwrócenie się poza własną osobność, ku 
nieznanemu, jak również przekroczenie przepaści płci. W fi nale Widnokręgu 
umieszczono retrospektywną scenę ukazującą moment narodzin uczucia mię-
dzy młodymi bohaterami. Pęknięcie kostiumu kąpielowego, z którego wyłania 
się kobieca pierś, jest niczym nagle obnażona rana. Anna mogłaby się przeobra-
zić – jak w akcie – w statyczny obiekt przyjemności wzrokowej i skopofi licznego 
pożądania, jednak tak się nie dzieje. Mężczyzna wyrzeka się władzy spojrzenia: 
„To nie takie jednak proste spojrzeć, gdy się spojrzeniem dotyka bólu”17. Nagość, 

16 Zob. L. Nead, op.cit., s. 115. Zarzucono artystce, że zredukowała kobietę do genitalnego 
znaku.

17 W. Myśliwski, Widnokrąg, Warszawa 1997, s. 588.
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choć objawia się w kontekście zmysłowej kobiecej urody, nie odnosi się jedynie 
do sfery cielesnej, lecz staje się znakiem kondycji ludzkiej; levinasowską 

nagością bardziej nagą niż wszelki „akt”, nagością odkrywającą się aż po oddanie, zatrace-
nie siebie i modlitwę. Biernością, która nie polega tylko na odsłonięciu się na spojrzenie 
innego, ale która, niczym krwotok, jest podatnością na zranienie i bólem18. 

Powierzenie drugiemu swej nagości – wrażliwości, kruchości – zarówno 
w myśli Emmanuela Levinasa, jak i Wiesława Myśliwskiego – zawiera okruch 
heroizmu.

W kontekście dyskusji o urodzie kobiecej bohater Pałacu tworzy alternatyw-
ną defi nicję piękna: 

Piękno […] musi boleć, aby było prawdziwe. Musi być niedoskonałe, ułomne, cierpiące, 
aby mogło być piękne. […] A właściwie to nie ty je poznajesz, to ono ciebie poznaje, czyś 
godny, aby mogło ci zaufać, otworzyć się przed tobą, obnażyć do bezwstydu, do kalectwa, 
do cierpienia. I jeśli nie masz być odtrącony, musisz mu równą ufność okazać i przyznać 
się przed nim do siebie, musisz zrozumieć, że jesteś w równym stopniu jego odbiciem, 
a wówczas staniesz się jednością z nim19. 

Fragment przewartościowuje dotychczasowe rozumienie nagości w akcie, 
zwracając uwagę na aspekt bycia w relacji do niej. Spojrzenie widza-voyeura nie 
jest oczekiwanym dopełnieniem, nagość realizuje się przez stworzenie osobowej 
więzi. Mówiący wskazuje na konieczność personalnej odpowiedzi, wykonania 
gestu skierowanego ku drugiemu człowiekowi. 

Spotkanie, które jest próbą przekroczenia egoizmu „ja”, Levinas opisuje jako 
wejście w relację z Innym. Kim są owi niedookreśleni, niedopowiedziani inni, 
Inny oraz inne w tekstach fi lozofa? – zastanawia się Barbara Skarga: 

Inny to nie ten ktoś, kto uczestniczy we wspólnej całości, w tym, co mi znane. Inny jest 
poza Tym-samym, poza owym horyzontem, w którym Ja żyje i tworzy. Nie daje się objąć, 
nie daje się przeniknąć. Może to być inny człowiek, może to być także Bóg, gdy tylko 
w epifanii twarzy innego człowieka wzywa nas, kwestionuje nasz egoizm. Inny jest abso-
lutnie inny, transcendentny wobec mojego świata, a jednak, gdy wzywa, zobowiązuje20. 

Levinas dostrzega pragnienie innego, które jest człowiekowi przypisane, 
a także niezależne od uczucia szczęścia czy spełnienia własnych potrzeb: 

18 E. Levinas, Inaczej niż być lub ponad istotą, przeł. P. Mrówczyński, Warszawa 2010, s. 122.
19 W. Myśliwski, Pałac, Kraków 2010, s, 152–153.
20 B. Skarga, Wstęp, [w:] E. Levinas, Całość i nieskończoność. Esej o zewnętrzności, przeł. 

M. Kowalska, Warszawa 1998, s. X.
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Pragnienie kogoś innego, ów instynkt społeczny, rodzi się w bycie, któremu nie brakuje 
niczego, albo ściśle biorąc, powstaje poza tym wszystkim, czego może mu brakować lub 
co może go zaspokoić21. 

Wołanie fi lozofa o odpowiedzialność za drugiego człowieka, empatię, wresz-
cie przypomnienie o możliwości przekroczenia granicy samotności „ja” przez 
współcierpienie i cierpienie za innego zyskuje dodatkowy sens, gdy odczytujemy 
je w kontekście doświadczenia zagłady, Szoah. Levinas w swoich pismach wyraża 
zrozumienie wobec ludzkiej potrzeby ateizmu, a jednocześnie żywi przekonanie, 
że dzięki drugiemu człowiekowi i poprzez niego byt kieruje się ku transcenden-
cji. Rozumienie różnicy między mną a innym jako szczególnej relacji, w któ-
rej pozostajemy i za którą odpowiadamy, jest według niego zarodkiem nowego 
humanizmu.

Kobieta w powieściach Myśliwskiego jest Inną, co manifestuje się zarówno 
poprzez fabułę, jak i narracyjne strategie wprowadzania dystansu i różnicy. Od-
powiedzią na wykluczenie i podporządkowanie drugiej płci – również w iko-
nicznym przedstawieniu – może być przedefi niowanie męskiej roli, z dominu-
jącej na współuczestniczącą. Literackie obrazy nagości kobiecej stworzone przez 
autora bliższe są współczesnemu rozumieniu aktu, wizualnie i intelektualnie nie-
pokojącemu, niż malarskiej tradycji.

21 E. Levinas, Znaczenie a sens, przeł. S. Cichowicz, „Literatura na Świecie” 1986, nr 11–12, 
s. 262.


